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I. Werkstakingen zijn sinds lang geen abnormaal verschijnsel 
meer. Het is dan oak niet verwonderlijk dat het recht met allerlei 
problemen op dit stuk wordt geconfronteerd. In dit artikel zal een 
van deze vraagstukken behandeld worden, nl. wanneer een schulde
naar zich op een werkstaking als geval van overmacht mag beroepen. 
Het komt immers regelmatig voor dat vooral werkgevers, in wier 
werkhuizen een gedeelte of aile tewerkgestelden het werk hebben 
neergelegd, zich op deze omstandigheid steunen om te voorkomen 
dat de vertraagde uitvoering of het niet nakomen van de door hen je· 
gens derden aangegane verbintenissen hen ten laste zou worden gelegd. 

Het belang van dit vraagstuk mag niet worden overschat (I), 
daar zeer vaak in contracten uitdrukkelijk gestipuleerd wordt, dat de 
schuldenaar niet instaat voor de vertraging veroorzaakt door stakingen 
en lock-outs (2). De betekenis ervan mag, anderzijds, oak niet ver
waarloosd worden, vermits in een zeer groat aantal overeenkomsten 
een dergelijke clausule niet voorkomt. De uitgebreide rechtspraak 
bewijst dat voldoende. 

Het probleem is nag om een andere reden belangrijk, nl. in 
verband met de algemene vraag aan welke eisen een omstandigheid 
client te voldoen om een geval van overmacht uit te maken. Dit pro
bleem is fel omstreden en een analyse van de rechtspraak i.v.m. de 
werkstaking, kan misschien bijdragen tot een algemene oplossing 
ervan. 

(1) AMroT, F., De Ia repercussion des gn)ves ouvrieres sur !'execution des contrats, 
Ann. dr. comm,, 1903, biz. 65, overdreef toen hij schreef dat ,Ia question des effets de 
Ia greve sur les engagements contractes envers des tiers, par un greve sur les engagements 
contractes envers des tiers, par un chef d' entreprise , .. , est peut-etre, au point de vue juri
clique et pratique, Ia plus importante qui puisse soulever Ia suspension collective du contrat 
de travail". 

(2) De bestudering van de moeilijkheden bij de interpretatie van dergelijke clausules 
valt buiten het kader van dit artikel. 

Volgens P. Horion vermindert het aantal processen in de jongste jaren doordat derden 
thans meer dan vroeger begrip tonen voor de moeilijkheden die een werkgever ondervindt 
door de staking van zijn personeel. Rapport de synthese, in Greve et lock-out, Luxemburg, 
1961, biz. 65. In dezelfde zin DURAND, P., La greve et le lock-out en droit frant;:ais, ibid., 
biz. 228. 
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2. Is de staking in beginsel steeds of nooit een geval van over
macht? Zelfs op deze vraag kan men zeer uiteenlopende antwoorden 
vinden. 

Zo leest men in een vonnis : ,Attendu que, en matiere de ventes 
de charbons, la greve est consideree dans le commerce comme un 
cas de force majeure, P. ne pouvait ignorer cet usage et aurait du 
s'y soumettre et accepter les livraisons qui lui ont ete offertes a la 
fin de la greve" (1). In een andere beslissing vindt men echter vol
gende uitspraak : ,Attendu que, dans certaines industries, et notam
ment dans celles des charbonnages, la greve est un fait relativement 
frequent, facile a prevoir, et qui ne peut etre considere comme un 
cas fortuit ou de force majeure" (2). 

M. Charlier verdedigt de stelling dat een werkstaking de schul
denaar steeds van zijn verplichtingen bevrijdt, daar de partijen dit 
impliciet overeengekomen zijn : ,Le fait de traiter sans s'expliquer 
a ce sujet ne signifie pas que le debiteur en assume les risques, mais 
que le creancier accepte la reserve, implicite mais necessaire, puisque 
sans elle toutes les entreprises s'exposeraient a l'effondrement" (3). 

Zich steunend op de risicoleer komt F. Amiot tot de conclusie 
dat een staking is ,un evenement qui se passe hors du cercle d'action 
de l'entreprise, c'est une cause d'exoneration de responsabilite pour 
!'entrepreneur a raison des contracts qu'il a passes avec les tiers" (4). 

J. Radouant en A. Tunc menen dat een staking veroorzaakt 
door omstandigheden eigen aan de betrokken firma in principe geen 
geval van overmacht uitmaakt, daar deze niet vreemd aan de onder
neming is (5). 

Volgens het merendeel der rechterlijke beslissingen en der 
rechtsgeleerden zijn er echter geen omstandigheden die per se geval
len van overmacht uitmaken, maar client in elk afzonderlijk geval 
nagegaan te worden of de feiten beantwoorden aan de juridische 
criteria. Dit betekent dus dat de als overmacht ingeroepen staking 
de uitvoering van de verbintenis onmogelijk moet maken, onvoor
zienbaar en onvermijdbaar moet zijn en dat zij de verantwoordelijkheid 
van de schuldenaar client uit te sluiten. 

3· Dit uitgangspunt is goed te verdedigen, op voorwaarde dat 
deze juridische maatstaven duidelijk omlijnd zijn. Dit laat, zoals we 
zullen zien, veel te wensen over. ,Les principes, pour autant qu'on 

(I) Civ. Avesnes, 27 december I890, Gaz. Pal., I89I, I, 410. 
(2) Civ. Hazebrouck, r8 januari r89o, D., r89I, 3, 24;- zie Hrb. Gent, 24 decem

ber I9I5, fur. comm. Fl., 1915, nr. 441r. 
(3) Noot, ].C.P., I948, I, 729, nr. 6. Het zwakke punt in deze redenering is dat het 

vermoeden in feite niet op de wil der partijen, maar op een zgn. sociale noodwendigheid 
steunt. 

(4) O.c., blz. 223. 
(5) RAoouANT, ].. noot J.C.P., 1954, II, 8302; - TuNc, A., noot D., 1963, 675. 
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puisse employer ce terme - zo schrijft R.-0. Dalcq (1) - sont 
tellement incertains que 1' on a parfois le sentiment que la notion de 
cause etrangere revele d'un domaine laisse entierement a !'appre
ciation du juge de fond. Celui-ci parait au surplus se fier davantage 
a son bon sens qu' a des regles de droit pour definir en fait la force 
majeure; il admet ou non son existence pour faire prevaloir la solution 
qui lui semble etre celle que 1' equite exige". 

Om deze stelling met betrekking tot de werkstaking te bewijzen, 
wordt hier de volgende indeling gevolgd : 

a) de onvoorzienbaarheid en onvermijdbaarheid van de staking; 
b) de onmogelijke uitvoering van de verbintenis door de staking; 
c) de niet-uitvoering mag niet te wijten zijn aan een fout van de 

schuldenaar. 

4· Jammer genoeg kan ten deze niet worden verwezen naar het 
advies van het hof van cassatie. Op de meer dan honderd gevonden 
rechterlijke beslissingen is geen enkel afkomstig van het hoogste 
rechtscollege. Het is duidelijk dat deze toestand de eenvormigheid 
van ons recht op dit stuk niet bevordert en dat de rechtszekerheid 
er onder lijdt. 

De tegenstelling met het Franse hof van cassatie is opvallend. 
Minstens vijftien maal heeft dit rechtscollege uitspraak gedaan over 
de vraag of de feitenrechter een juiste toepassing had gemaakt van de 
rechtsbeginselen op een als heirkracht ingeroepen staking (2). 

I. De onvoorzienbaarheid en onvermijdbaarheid 

§ 1. Absoluut onvoorzienbare stakingen 

5· Alles wat mogelijk is, is theoretisch voorzienbaar. Het spreekt 
vanzelf dat het niet in deze zin is, dat het juridische begrip onvoor
zienbaarheid client te worden begrepen, daar het dan een volledig 
overbodig criterium zou zijn. 

(1) Traitli de la responsabilite civile, II, 1962, nr. 2741. Zie oak AMIOT, F., o.c., nr. 14, 
biz. 71. 

(2) Cfr. RADOUANT, J., o.c., l.c.; -AMIOT, F., o.c., biz. 72 en 73· 
In dit artikel zal niet worden ingegaan op de vraag of de staking als geval van over

macht de verbintenis opschort of ontbindt. Rechtsleer en rechtspraak zijn het er over eens, 
dat de uitvoering ervan geschorst wordt, tenzij de datum van levering of uitvoering een 
essentieel bestanddeel van het contract uitmaakt, bv. wanneer de overeenkomst de levering 
van koopwaren tot voorwerp heeft waarvan de prijzen onderhevig zijn aan sterke prijs
schommelingen; - LrMPENS, J. e.a., La vente, nr. 2129; - FREDERICQ, L., Traite, II, 
nr. 65; - KLUYSKENS, A., De verbintenissen, nr. 230 en 232; -DURAND, P. et VITu, A., 
Traite de droit du travail, II, nr. 615;- Hrb. Antwerpen, 14 mei 1920, ].P.A., 1921, 22;
Brussel, 8 juli 1927, J.P.A., 1927, 380; - Hrb. Antwerpen, 26 april 1902, ].P.A., 1902, I, 
197; - Hrb. Antwerpen, 23 mei I9II, ].P.A., 19II, I, 230; - Hrb. Antwerpen, 28 sep
tember 1928, J.P.A., 1929, 440;- AMIOT, F., o.c., nr. 36, biz. 82 met de daar aangehaalde 
Franse rechtspraak;- DE PAGE, H., II, derde uitg., nr. 6o6;- cass. fr., rs juni en 4 au
gustus 1937, D., 1938, r, 23, met noot RouAsT. 



Verder wordt er soms op gewezen, dat stakingen in onze maat
schappij een normaal sociaal verschijnsel zijn geworden. Dit doet 
natuurlijk de vraag rijzen of het daardoor geen omstandigheid is 
die altijd voorzien kan worden. Zo schrijft M. Charlier dat ,le phe
nomene de greve est devenu si courant qu'il doit toujours etre prevu 
par les deux parties" (1). De rechtspraak en de rechtsleer zijn echter 
bijna nooit op deze vraag ingegaan, waaruit blijkt dat ook deze 
voorzienbaarheid als te absoluut, te theoretisch wordt beschouwd. 

Is een staking voorzienbaar, wanneer in de betrokken handels
of industriesector zeer regelmatig stakingen uitbreken? Voorzover 
kon worden nagegaan, is dit criterium slechts in een vonnis weer
houden geworden (2). De burgerlijke rechtbank van Hazebrouck 
besliste in 1890 nl. dat ,dans certaines industries, notamment celles 
des charbonnages, la greve est un fait frequent, facile a prevoir et 
qui ne peut etre considere comme un cas fortuit ou de force majeure". 

Men zou tenslotte kunnen denken, dat de rechtbanken niettemin 
zouden trachten te achterhalen of in de betrokken onderneming vaak 
stakingen voorkomen. Oak hier blijkt geen sprake van te zijn, tenzij 
in het arrest van het hof van beroep te Rauen (3), waarin terloops 
vermeld wordt dat het ging om de eerste staking sinds meer dan 
twintig jaar. 

§ 2. Relatief onvoorzienbare stakingen 

6. Een absolute, theoretische onvoorzienbaarheid van de staking 
wordt dus niet geeist (4). Het volstaat dat zij redelijkerwijze niet 
verwacht kon worden. 

Deze voorwaarde is zonder twijfel vervuld in het geval van een 
wilde of plotse staking (s). Een typisch voorbeeld hiervan is degene 

(I) O.c., I.e. A. WEILL schrijft: ,Dans Ia periode actuelle ou des menaces de nou
velles greves apparaissent a peine qu'une vague de greves est achevee, jamais Ia greve 
ne repondrait plus a Ia condition d'imprevisibilite". Noot, Dr. soc., I948, 2I3. 

(2) Civ. Hazebrouck, I8 januari I8go, D., I89I, 3, 24; - Comm. Cambrai, I8 juli 
I911, Gaz. Pal., I9II, 2, 6I5. Deze oplossing wordt oak verdedigd door CoLIN, A., noot, 
D., I904, 2, 73 en RADOUANT, J., Du cas fortuit et de Iaforce majeure, Paris, I92o, biz. I 57· 

(3) 8 augustus 1900, D., I903, 2, 389. 
(4) Zie HoRION, P., La greve et le lock-out en droit beige, in La greve et le lock-out, 

Luxemburg, 1961, biz. 187;- DuRAND, P., o.c., biz. 229. ,La frequence des conflits de 
travail devrait conduire a denier a Ia greve le caractere d'un cas de force majeure. Mais la 
notion d'imprevisibilite doit etre entendue de maniere relative a l'egard d'une entreprise 
et d'un contrat determines, et la liberation de 1' employeur peut ainsi etre admise". 

(5) Zie a.m. Hrb. Luik, 3 december 1946, fur. Liege, 1946-1947, 127; - Hrb. 
Doornik, 14 januari 1929, Pas., I930, III, I42; - Hrb. ·Gent, 2 juli 1898, fur. comm. Fl., 
I898, nr. 1986, blz. 303; B.]., 1898, I004; P.P., 1898, nr. 1509, blz. 929;- Hrb. Ant
werpen, 23 mei 1911, f.P.A., I9II, I, 230;- Gent, I2 juli 1899, P.P., 1900, nr. 579, blz. 
393; Pas., I900, II, 75; - Hrb. Antwerpen, 26 januari 1962, f.P.A., I963, 150;- Hrb. 
Antwerpen, 17 april 1956, f.P.A., 1956, 269;- Brussel, 28 oktober 1931, f.P.A., 1931, 340 
en 343;- Hrb. Gent, 5 december 1914, fur. comm. Fl., 1914, 4310;- Hrb. Gent, 29 de
cember 1906, fur. comm. Fl., 1907, 3151; Pas., I907, III, 244; f.P.A., 1907, II, 125;- Hrb. 
Antwerpen, 14 november I961, R.W., 1961-1962, 715; - Vred. Antwerpen, I3 januari 
I937, R .W., 1937-I938, 5I4;- Hrb. Gent, 3I maart I92o, Pas., I92I, III, 62;- Hrb. 

so8 



die uitbreekt zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de syndicaten 
en zonder vooropzeg (1), alhoewel bijzondere omstandigheden een 
dergelijke staking toch voldoende voorzienbaar kunnen maken om 
een beroep op overmacht te verhinderen (2). Zo kan een werkgever 
zich aan een werkneerlegging verwachten, wanneer hij tot een loons
verlaging is overgegaan en sinds meer dan een week protestacties van 
werknemers hebben plaats gehad (3). 

Enkele bovengrondse mijnwerkers beginnen een staking om 
loonsverhoging te bekomen. De directie wordt erdoor verplicht het 
werk in de hele mijn te laten stilleggen. De werkwilligen besluiten 
daarom ook een staking uit te roepen om betere arbeidsvoorwaarden 
te verkrijgen. Het hof van beroep te Brussel besliste dat deze stakings
uitbreiding door de werkgever niet voorzien kon worden (4). 

Een staking die in het algemeen verwacht werd, kan voor een 
bepaalde werkgever niettemin toch moeilijk te voorzien zijn. De 
politieke staking die op 14 april 1914 o.m. in het Luikse bekken 
uitbrak, hing reeds geruime tijd in de lucht. Een werkgever had zijn 
werknemers ervan op de hoogte gebracht, dat eenieder die het voor
nemen koesterde het werk neer te leggen, zich diende aan te melden 
om zijn ontslagbrief in ontvangst te nemen. Daar niemand zich had 
aangeboden, meende de rechtbank dat de staking in het betrokken 
bedrijf onvoorzienbaar was voor de patroon (5). 

Uit deze twee voorbeelden blijkt dat een tamelijk onverwachte 
staking als geval van overmacht mag worden ingeroepen. 

7. Een aantal Belgische rechtbanken hebben echter een nag 
ruimere betekenis aan het begrip onvoorzienbaarheid gegeven. Een 
verwachte staking mag, volgens deze beslissingen, als geval van 
overmacht ingeroepen worden, wanneer de datum waarop deze uit
brak, noch de duur, noch de omvang op voorhand voldoende bekend 
waren. 

Zo besliste het hof van beroep te Brussel, dat het feit dat de 
staking in zekere mate voorzien kon worden niet beslissend was, 

Luik, 2I januari I922, fur. Liege, I922, I04;- Trib. paix Limay, IS oktober I957, D., I957, 
662;- Nancy, 10 juli I909, D., I9II, 2, 6I;- Aix, 9 november I9II, Gaz. Pal., I9II, 2, 
648; -Rennes, 28juni I894, D., I895, 2, 2I4; S., I895, 2, Io8; Gaz. Pal., I894, 2, 235;
Cons. d'Etat, 3 juli I9I2, D., I9I3, 3, 3;- Civ. Seine, 6 augustus I908, D., I9o8, 5, 52;
Poitiers, 4 december I906 en Cass. fr., 28 oktober I907, D., I909, I, 282; - Rouen, 8 
augustus I900 en Poitiers, I2 januari I903, D., I903, 2, 389;- Comm. Nantes, 3 februari 
I894, D., I895, 2, 2I4;- Comm. Rochefort-sur-mer, 29 januari I904, Gaz. Pal., I904, 
I, 628. 

(I) Hrb. Antwerpen, I6 mei I956, f.P.A., I956, 467; R. W., I955-I956, 2024. 
(2) Comm. Rouen, 23 mei I949, bevestigd door Rouen, IO februari I950, f.C.P., 

I950, II, 5486, voorziening in verbreking verworpen: cass. fr., 24 november 1953, f.C.P., 
1954, II, 8302. 

(3) Paris, 23 april I936, Gaz. Pal., I936, 2, 200. 
(4) 9 april I930, f. T., I930, 357· 
(5) Hrb. Luik, 2I oktober I9I3, P.P., I9I4, 599;- zie ook Werkr. R. Philippeville, 

22 oktober I955, T.S.R., I956, I02. 

509 



daar het niet mogelijk was de juiste datum te voorzien, noch haar 
uitzonderlijke omvang (1). 

De rechtbank van koophandel te Antwerpen besliste, dat zelfs 
indien de betrokken havenstaking voorzienbaar was, zij niettemin 
als geval van heirkracht mocht ingeroepen worden, daar niemand de 
duur ervan kon voorzien en zij dus kon beeindigd zijn voor de aan
komst van de boot te Antwerpen (2). Dezelfde rechtbank besliste 
in een ander vonnis : ,La greve est un evenement constitutif de 
force majeure, alors meme qu'elle a pu etre prevue; ainsi en decident 
la doctrine et la jurisprudence actuelles; en effet, personne ne peut 
prevoir sa d uree " . , (3). 

De rechtbank van koophandel te Luik besliste eveneens dat het 
feit, dat de politieke staking die rand de jaarwisseling 1959-1960 in 
ons land plaats had reeds enkele maanden voorzienbaar was, niet 
beslissend was, daar de juiste datum niet op voorhand gekend was 
en omdat het bewijs dat de schuldenaar de gevolgen ervan kon ver
mijden ontbrak (4). 

8. In een niet te onderschatten aantal rechterlijke beslissingen 
wordt de stelling toegepast, dat een staking slechts als geval van over
macht in aanmerking kan komen, wanneer zij een zekere tijd duurt (s). 
Men kan vermoeden, dat deze regel afgeleid wordt uit het feit dat 
70 a 8o% der stakingen minder dan IO dagen duren. Werkonder
brekingen door werknemers uitgelokt die meer dan 10 dagen duren, 
zouden dus, behoudens bijzondere omstandigheden, als onvoorzien
baar dienen te worden beschouwd. 

9· Mag een staking nog als geval van overmacht ingeroepen 
worden, wanneer deze redelijkerwijze wei voorzien kon worden, maar 
er toch een goede kans bestond dat het arbeidsconflict opgelost zou 
worden zonder werkneerlegging? Het komt namelijk regelmatig voor 
bij arbeidsconflicten dat de betrokken partijen lange tijd weigeren 
toegevingen te doen en een staking voorzienbaar of zelfs op het 
eerste gezicht waarschijnlijk wordt, maar dat partijen - al dan niet 
onder druk van de regering - op het laatste ogenblik voor de nadelige 

(1) 29 oktober 1926, f.P.A., 1927, I, 59; - zie ook Werkr. R. Vilvoorde, 9 mei 
1961, T.S.R., 1962, 124· 

(2) De staking was uitgebroken op de dag dat de overeenkomst gesloten werd, maar 
beide partijen waren er niet van op de hoogte; de afstand tussen Luik en Antwerpen kon 
slechts in minimum twaalf dagen afgelegd worden : Hrb. Antwerpen, 27 september 1929, 
f.P.A .• 1929, 412. 

(3) 9 januari 1951, f.P.A., 1952, 99· 
(4) 3 maart 1962, f. T., 1963, 30; fur. Liege, 1962-1963, 172;- zie ook Hrb. Luik, 

21 oktober 1913, P.P., 1914, nr. 599, biz. 419;- DELAHAYE, P., Le contrat d'affretement 
fluvial, Brussel, 1937, biz. 243· 

(5) Rb. Gent, 2juli 1898, fur. comm. Fl., 1898, 1986; B.]., 1898, 1004; P.P., 1898, nr. 
1509;- Hrb. Gent, 31 maart 1920, Pas., 1921, III, 62;- Hrb. Luik, 21 januari 1922, 
fur. Liege, 1922, 104; - Hrb. Luik, 10 november 1920, fur. Liege, 1921, 22;- Hrb. 
Gent, 29 december 1906, fur. comm. Fl., 1907, 3151; Pas., 1907, II, 244; f.P.A., 1907, 
II, 125. 
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gevolgen van een werkneerlegging terugschikken en dater een oplossing 
wordt gevonden (r). M.a.w. is een staking juridisch te voorzien of 
te verwachten, wanneer er ongeveer evenveel kansen bestaan dat het 
arbeidsconflict ook door onderhandelingen tot een goed einde zal 
kunnen gebracht worden? 

De firma Cockerill-Ougree stelde in 1957 ongeveer 4.000 per
sonen te werk, 3.400 arbeiders en 6oo bedienden. Eerstgenoemden 
werkten overeenkomstig de plannen en tekeningen opgemaakt door 
de bedienden. In 1955 was een conflict uitgebroken tussen de be
dienden en de directie over de arbeidsvoorwaarden. In hetzelfde 
jaar werd een loonsverhoging toegekend, maar in 1956 wordt een 
nieuwe geeist. De onderhandelingen worden op I4 maart onder
broken door een stakingsvooropzeg, maar op 27 en 29 maart herno
men. Tevergeefs, daar op 2 april de aangekondigde staking uitbreekt. 
26 bedienden hadden verklaard niet aan de staking te zullen deel
nemen, maar stakingspiketten verhinderen hen de toegang tot de 
fabriek tot de roe van de maand. De arbeiders worden tot en met 
I4 april normaal tewerkgesteld, maar de dag daarop door de werkgever, 
bij gebrek aan werk, naar huis gestuurd zonder loon. Op 17 mei gaan 
de bedienden weer aan het werk, drie dagen later wordt het merendeel 
der arbeiders weer aangeworven en op 23 mei heeft het bedrijf zijn 
vroegere uitzicht hernomen. De vraag waarvoor de werkrechtersraad 
te Antwerpen gesteld werd, was of op de werkgever de plicht rustte 
de werkwillige arbeiders gedurende de periode IS april- 20 of 23 mei 
hun normale loon uit te betalen. De rechtbank besliste dat de onder
nemer zich niet op overmacht mocht beroepen, o.m. daar de staking 
door de langdurige onderhandelingen geruime tijd was te voor
zien (2). De werkrechtersraad van beroep te Antwerpen wijzigde 
deze beslissing echter. Wat de voorzienbaarheid betreft, oordeelde 
hij dat deze niet voldoende was om overmacht uit te sluiten. De 
stakingsvooropzeg was voorbarig en onregelmatig, daar slechts een 
verzoeningspoging ondernomen was. De staking werd weliswaar 
waarschijnlijk op 29 april, maar geenszins onvermijdelijk, daar de 
onderhandelingen niet afgebroken waren. In feite besliste de werk
rechtersraad van beroep dus dat absolute en relatieve onvoorzienbaarheid 
op zichzelf geen beslissende juridische criteria in deze zijn. Nagegaan 
client te worden of de ondernemer als een goed huisvader gehouden 
was met de voorzienbaarheid van de staking rekening te houden (3). 

(1) ,Sait-on jamais, meme en presence de signes qui semblaient caracteristiques -
zo schrijft F. AMIOT- si la greve aura lieu et quand elle eclatera. Meme dans les industries 
et dans les regions ou elle est en quelque sorte endemique, rien n'est plus trompeur dans 
bien des cas. Comment prevoir que la greve se generalisera ?" (o.c., nr. 75, biz. 226). En 
verder : ,Des arrets paraissent aussi considerer Ia greve comme imprevue quand les 
reclamations des ouvriers n'ont pas semble devoir entrainer, au cas de refus, la suspension 
collective du travail" (o.c., nr. 31, biz. 79 met de daar aangehaalde rechtspraak). 

(2) 19 mei 1959, Rev. ban., 1960, 798, noot A. LAGASSE. 
(3) 23 december 1960, ].P.A., 1962, 61; R. W., I960-196I, 950; T.S.R., 1961, so. 

Voor andere aspecten van dit belangrijke arrest, zie verder nr. 46. 
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§ 3· Staking die uitgebroken was op het ogenblik dat het con
tract gevormd werd 

10. Mag een staking, die reeds uitgeroepen en begonnen was 
op het ogenblik dat het contract tot stand kwam, als geval van over
macht worden ingeroepen? 

lndien beide partijen van de staking op de hoogte waren, client 
nagegaan te worden of zij er expliciet of impliciet een contractuele 
voorziening voor getroffen hebben. Is dit niet het geval, dan besluit 
het overgrote deel der rechtspraak, dat de werkgever zich niet meer 
op overmacht mag beroepen en dat hij dus schadevergoeding ver
schuldigd is voor de laattijdige uitvoering van zijn verbintenis, m.a.w. 
dat hij impliciet het risico op zich heeft genomen (1). Er zijn echter 
ook beslissingen waarin, op grand van het feit dat de duur van de 
staking onvoorzienbaar was, de uitvoering der verbintenis opgeschort 
werd (2). Soms wordt de stelling zelfs verdedigd, dat het normaliter 
de schuldeiser is die in deze omstandigheden het risico van de ver
traging op zich neemt (3). De debiteur mag zich echter in geen geval 
beroepen op de moeilijkheden die uit een staking voortvloeien, zo het 
contract gesloten werd nadat de staking was beeindigd (4). 

lndien beide partijen er echter nog niet van op de hoogte waren 
en deze onwetendheid niet aan de fout van schuldenaar of schuldeiser 
te wijten is, kan een staking blijkbaar als overmacht ingeroepen 
worden. De rechtbank van koophandel te Antwerpen besliste, dat de 
sluiting van een overeenkomst in Luik op de dag dat een algemene 
staking in de haven van Antwerpen uitbrak het inroepen van dit geval 
van overmacht niet in de weg staat, wanneer het bericht ervan te 
Luik nog niet was doorgedrongen (5). 

De vraag of een algemene staking als geval van overmacht 
mag ingeroepen worden, wanneer op het ogenblik van het sluiten 
der overeenkomst reeds een partiele staking aan gang was, client 
beantwoord in het Iicht van de voorzienbaarheid van deze uitbreiding. 
Zo besliste het Franse hofvan cassatie in een arrest van 24juni 1925 (6). 
Een gedeeltelijke staking was bij een spoorwegmaatschappij uitge
broken op de vooravond van de dag waarop de overeenkomst was 

(1) Hrb. Antwerpen, 20 mei I9IO, P.P., I9IO, nr. I327; - Hrb. Antwerpen, 
14 mei I9IO, Rev. dr. mar., I910, 6I I;- Hrb. Antwerpen, 20 februari I9o8, Rev. dr. mar., 
I908, 385;- Hrb. Gent, I3 april I892, fur. comm. Fl., I892, 889; - Hrb. Antwerpen, 
23 mei I9II, ].P.A., I9II, I, 226, 227, 228 en 229 (vier beslissingen);- Hrb. Antwerpen, 
I6 juni I9IO, P.B., Tw. Staries, nr. 236; - zie ook AMIOT, F., o.c., nr. 30, biz. 79 en de 
aldaar aangehaalde Franse rechtspraak. 

(2) P.B., Tw; Transport par eaux interieures, nr. 535 en 2236. 
(3) Comm. Carnbrai, I8 juli 19II, Gaz. Pal., I9II, 2, 6I5 - CHARLIER, M., o.c., 

l.c.; -TuNc, A., noot D., I963, 675; - DuRAND et Vnu, o.c., III, nr. 301; -VAN 
BLADEL, G., Le Contrat de Transport par bateaux d'interieur, I949, I, nr. 283 e.v. en nr. 
331 e.v. en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 
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(4) Comm. Troyes, 10 april I9II, Gaz. Pal., 19II, 1, 483. 
(5) 27 september I929, ].P.A., I929, 4I2. 
(6) D.H., 1925, 486. 



gesloten. Drie dagen later was de staking praktisch algemeen. Daar 
deze ontwikkeling onvoorzienbaar en onvermijdbaar was in hoofde 
van beide partijen, besliste het hof dat de vervoerder gerechtigd was 
de algemene staking als overmacht ter bevrijding van zijn verbintenis 
in te roepen. 

§ 4• Staking die voorzienbaar was op het ogenblik dat het con
tract gevormd werd 

I I. De vraag of een staking, die op het ogenblik dat het contract 
gesloten werd voorzienbaar was - in de hiervoor geschetste bete
kenis -, als geval van heirkracht mag worden ingeroepen, wordt door 
de rechtspraak negatief beantwoord. 

Zo beslisten de rechtbank van koophandel en het hof van beroep 
te Brussel, naar aanleiding van een staking waardoor een transport
overeenkomst slechts met vertraging kon worden uitgevoerd, dat 
de vervoerder zich niet op overmacht mocht beroepen, daar de 
staking voorzienbaar, ja zelfs waarschijnlijk was op het moment 
van de contractvorming. De vervoerder, zo werd geoordeeld ,com
mettait une imprudence et courait un risque tel qu'il est equitable de 
lui en faire supporter seul la consequence" (I). 

In de scheidsrechterlijke beslissing van 30 juli I938 (2) komt 
men tot hetzelfde besluit. Op 3 juni I936 was een algemene staking 
in de Antwerpse haven uitgebroken. Enkele dagen later wordt door 
partijen een overeenkomst gesloten om bepaalde goederen in de 
haven van Gent te laden. Kart daarop breekt echter een solidariteits
staking los in laatstgenoemde haven waardoor de uitvoering een week 
vertraagd wordt. Het rechtscollege besliste dat er van overmacht 
geen sprake was, daar de solidariteitsstakingen Gent en andere haven
steden tot de voorzienbare gevolgen behoorden van het neerleggen 
van het werk in Antwerpen. 

Deze oplossing wordt meestal ook in Nederland en Frankrijk 
toegepast. Zo schrijven Asser en Rutten : ,Evenmin rechtvaardigt 
de uitgebroken werkstaking een beroep op overmacht, indien zij 
ten tijde van het sluiten der overeenkomst te voorzien was ... Zulks 
zal nog al eens voorkomen" (3). En in een vonnis van de rechtbank 
van koophandel van Saint-Nazaire lezen we, dat ,on ne saurait con
siderer la greve comme un cas de force majeure lorsqu'il est possible 
d'imputer a faute aux contractants de n'avoir pas tenu compte, dans 
la redaction de leurs conventions, d'evenements que la manifestation 

(1) Hrb. Antwerpen, 20 juli 1900, ].P.A., 1902, I, 125; - Brussel, 7 mei 1902, 
].P.A., 1902, I, 128; P.P., 1902, nr. 1359-1360. 

(2) R. W., 1938-1939, II42;- zie ook Hrb. Luik, 3 december 1945, ]. T., 1946, 45, 
met noot P. GoURDET. 

(3) AssER-RUTTEN, Verbintenissenrecht, I, 2de uitg., 1958, biz. 277 met de daar 
aangehaalde Nederlandse rechtspraak. 



du mecontentement des ouvriers devait leur faire prevoir et sur 
l'eventualite desquels leur attention etait, en tous cas, eveillee d'une 
fa~on suffisante" (r). 

12. Zo beide partijen echter op de hoogte waren van een mogelijk 
uitbreken van een staking, client eerst nagegaan of zij niet expliciet 
of impliciet een contractuele regeling dienaangaande getroffen heb
ben (2). In het geval dat hun gemeenschappelijke wil op dit stuk 
onduidelijk is, behoort, op grand van art. r 162 B.W., het risico 
van een staking door de schuldeiser gedragen te worden. 

Volgens een aantal rechtsgeleerden bestaat er echter steeds een 
vermoeden, dat de schuldeiser impliciet dit risico steeds op zich 
neemt (3). Deze redenering is vatbaar voor kritiek. Een dergelijke be
slissing van de rechter is immers geen interpretatie meer van de over
eenkomst, maar een aanvulling ervan. Het verdient derhalve de voor
keur om het risico te Iaten dragen door de partij die de nalatigheid 
beging zijn verantwoordelijkheid in deze niet nauwkeurig af te bake
nen, m.a.w. door de schuldenaar (4). 

§ 5. Voorzienbare maar onvermijdbare stakingen 

13. Men mag, volgens de huidige rechtsleer en rechtspraak, een 
staking, die men geruime tijd v66r de uitvoering der verbintenis 
kon zien aankomen, als geval van overmacht inroepen, wanneer deze 
werkstopzetting nie·fte voorzie-n was op lieCogeri6lik-van de-conffact.:: 
vorming. Deze stelling is echter slechts juist, wanneer de voorzien
bare omstandigheid toch niet kon worden voorkomen, m.a.w. wanneer 
de voorzienbare staking onvermijdbaar was (5). De voorzienbaarheid 
verliest hierdoor als criterium veel van haar kracht, maar het zou 
verkeerd zijn om er helemaal geen rekening meer mee te houden. 

(I) 23 november I893 aangehaald door F. AMroT, o.c., nr. 32, biz. So; - zie ook 
Paris, I2 oktober I923, Gaz. Pal., I923, 2, 627; - Paris, 23 april I936, Gaz. Pal., I936, 
2, 200; - RADOUANT, in DALLOZ, Droit civil, Tw. Force majeure, nr. I6 en I7. 

(2) Comm. Rouen, II december I899, Autran, XV, 442. 
(3) CHARLIER, M., o.c., I.e.; - DuRAND et VITu, o.c., I.e.; - TuNc, A., o.c., I.e.; 

-DuRAND, P., o.c., blz. 229; - Zie ook Hrb. Antwerpen, 9 januari I95I, ].P.A., I952, 
99; -VAN BLADEL, G., o.c., I, nr. 283 e.v. en nr. 33I e.v. en de aldaar aangehaalde recht
spraak. 

(4) Zie DE PAGE, II, nr. 563, blz. 549· 
(5) Zie o.m. DE PAGE, II, nr. 599, B; - DEKKERS, R., Handboek, II, nr. I2I; -

LIMPENS, J. et VANDAMME, J., Chronique et jurisprudence: les obligations, R.C.].B., 1960, 
blz. 40I en 402; - MAzEAUD, H. et L. et TuNc, A., Traite theorique et pratique de Ia res
ponsabilite civile, II, vijfde uitg., nr. I576, biz. 567; - HEENEN, J., noot R.C.].B., 1957, 
92 en 93; - Werkr. R. ber. Antwerpen, 23 december I96o, ].P.A., 1962, 6r; R. W., 
I960-196I, 950; - Hrb. Antwerpen, 9 januari 195I, ].P.A., I952, 99; - Hrb. Gent, 
13 april 1892, ]ur. comm. Fl., 1892, nr. 889; - Paris, 23 april 1936, Gaz. Pal., I936, z, 
200; - Hrb. Seine, 2 juni I947, Dr. soc., I948, 209, noot A. WEILL; Gaz. Pal., 1947, 
2, I45; S., 1948, 2, 4; - zie ook SuETENS, L. P., De werkstaking in het Belgisch privaat
recht, Arbeidsbl., 1962, blz. 938; - AMroT, F., o.c., nr. 75, blz. 226 (,.11 n'y a plus a recher
cher si la greve a ete, ou a pu ou a du etre prevue"). 
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Zij kan immers kostbare aanduidingen verschaffen omtrent het al 
dan niet vermijdbaar karakter van de staking. 

Typische voorbeelden van voorzienbare maar onvermijdbare 
stakingen zijn die van het Franse electriciteitspersoneel. Deze arbeids
onderbrekingen waren geruime tijd op voorhand door de syndicaten 
aangekondigd en de hoop op succes door onderhandelingen was 
opgegeven. Het genationaliseerde bedrijf kon de staking echter niet 
vermijden door aan de Iooneisen te voldoen, daar de regering er zich 
tegen verzette (1). 

De vraag in hoeverre een voorzienbare staking, die vermeden 
kon worden door toegevingen van de werkgever aan de eisen van de 
werknemers, als geval van heirkracht mag ingeroepen worden, zal 
in de paragraaf over de onmogelijke uitvoering van de verbintenis 
verder behandeld worden (2). Beide vragen hangen inderdaad nauw 
met elkaar samen. 

Ziehier nog een interessante beslissing : naar aanleiding van een 
nationale spoorwegstaking in Frankrijk, werd door onbekenden een 
rail opgebroken. Een reizigerstrein ontspoorde. De nabestaanden 
van een overleden inzittende eisten schadevergoeding van de S.N.C.F. 
Kon de nationale spoorwegmaatschappij dit ongeval voorzien en 
vermijden? Het Parijse hof van beroep besliste dat de ontsporing 
voorzienbaar was, daar reeds meerdere incidenten in hetland hadden 
plaats gehad. Kon de S.N.C.F. de sabotage vermijden? Zij had, in 
samenwerking met de overheid, allerlei maatregelen genomen, en 
enkele dagen tevoren nog een nauwkeurig onderzoek op het betrokken 
traject Iaten uitvoeren. Het hof besliste niettemin dat de maatschappij 
nog meer had kunnen doen en dat zij zich dus niet op heirkracht 
mocht beroepen. Deze beslissing, die bevestigd werd door het hof van 
cassatie, is, volgens een deel van de Franse rechtsleer, vatbaar voor 
kritiek (3). Inderdaad, het was praktisch onmogelijk om dagelijks het 
hele spoorwegnet te inspecteren; er was daarenboven geen enkele 
reden om te vermoeden dat sabotage in de betrokken streek zou 
plaats grijpen; tenslotte, vijf treinen hadden betrokken route enkele 
uren tevoren gevolgd zonder enig obstakel te ontmoeten. Dit arrest 
toont aan dat de Franse rechtspraak in deze materie soms strengere 
eisen stelt dan de Belgische (4). 

(r) Comm. Rouen, 23 mei 1949, bevestigd Rouen, ro februari 1950, f.C.P., 1950, 
II, 5486, voorziening in verbreking verworpen, Cass. fr., 24 november 1953, J.C.P., 1954, 
II, 8302, noot RAnouANT;- Paris, 14 december 1964, J.C.P., 1965, II, 14076;- Anders: 
Trib. gr. inst. Laval, 29 april 1963, D., 1963, 673, noot A. TuNc. Zie ook LAGASSE, A., 
Le droit au salaire en cas de gn!ve d'une partie du personnel, Rev. ban., 1960, biz. 8o6. 

(2) Verder nr. 19 e.v. 
(3) Paris, 22 april 1950, Gaz. Pal., 1950, r, 330; D., 1951, 564; - Cass. fr., 30 juni 

1953, Gaz. Pal., 1953, 2, 291; J.C.P., 1953, II, 7764; D., 1953, 642 en de noten onder deze 
beslissingen; -zieookMAzEAUD, H. et L., etTuNc, A., o.c.,Il, nr. 1569, n. ro ennr. 1587, 
n. 2. 

(4) Een voorbeeld van een soepele Belgische beslissing is : Brussel, 29 oktober 1926, 
].P.A., 1927, 59· 



IT. De onmogelijke uitvoering van de verbintenis 

§ I. Algemene stakingen 

14. De kans dat een algemene staking de uitvoering van de 
verbintenis onmogelijk maakt, is natuurlijk grater dan wanneer deze 
gedeeltelijk is. Inderdaad, de werkgever kan dan meestal de staking 
niet doen beeindigen door de eisen van de werknemers in te willigen(1). 
Meestal kan hij evenmin nieuwe arbeiders of bedienden aanwerven 
of het werk door een andere firma laten uitvoeren. Rechtspraak en 
rechtsleer zijn dan ook vlugger geneigd om aan een algemene staking 
het karakter van overmacht te verlenen (2). 

15. Wanneer is een staking algemeen? De meest geciteerde 
definitie is die van het hof van beroep van Aix : ,on peut dire 
d'une greve qu'elle est generale, lorsque tous les ouvriers d'une cor
poration se solidarisent a ce point que leur demande n' est satisfaite 
et le travail repris que lorsque tous les chefs d' exploitation, quels 
qu'ils soient, ont adhere aux nouveaux salaires exiges; •.. dans ce 
cas, en effet, il ne peut dependre d'un chef d'exploitation, fit-il tous 
les sacrifices demandes, de tenir ses engagements, alors qu'un seul 
de ses concurrents sur lequel il n' a ni pouvoir ni action, peut, par 
son refus d'y consentir lui-meme, empecher la reprise du travail" (3). 

16. Een staking is dus niet algemeen wanneer aileen het werk 
in een bepaalde firma volledig wordt neergelegd. Inderdaad, andere 
bedrijven in dezelfde streek die tot dezelfde industrie- of handelssector 
behoren, zetten hun werkzaamheden gewoon voort (4). 

Het spreekt echter vanzelf, dat een gedeeltelijke staking waarmee 
de werknemers uit soortgelijke bedrijven zich geleidelijk aan soli
dariseren een geval van overmacht kan worden voor de werkgever (5). 

17. Is een staking algemeen, wanneer de overgrote meerderheid 
der werknemers in de betrokken bedrijfssector het werk neerlegt? 
Heel wat vonnissen en arresten geven geen expliciet antwoord op 
deze vraag, daar zij enkel vaststellen dat de staking algemeen was. 

(1) Dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor een politieke staking. 
(2) Wat de rechtsleer betreft, zie a.m. DE PAGE, II, nr. 6o1; - KLUYSKENS, o.c., 

nr. 230; - DEKKERs, R., II, nr. 121; - FREDERICQ, o.c., nr. 65; - PLANIOL et RIPERT, 
VII, nr. 842; - SMEESTERS, C. et WINKELMOLEN, G., Droit maritime et droit fluvial, II, 
1933, nr. 5I4, blz. 69 en 70 met de aldaar aangehaalde vonnissen;- P.B., Tw. Transport 
par eaux interieures, nr. 609. 

(3) 21 november 1901, D., I9D2, 2, 197; S., I9D2, 2, 51; - zie oak Hrb. Marseille, 
24 augustus I9oo, Gaz Pal., 1901, I, 138; - Hrb. Rochefort-sur-mer, 29 januari 1904, 
Gaz. Pal., 1904, I, 628;- Aix, 9 november 19II, Gaz. Pal., 19II, 2, 648. 

(4) Zie Hrb. Doornik, 14 januari 1929, Pas., I930, III, 142. 
(5) Scheidsg., 9 juni 19I3, P.P., I9I4, nr. 332; blz. 228; B.]., 1913, 958; - Cass. 

fr., 24 juni 1925, 486; -Nantes, 3 februari 1894, D., I895, 2, 2I4i - Rennes, 28 juni 
1894, Gaz. Pal., 1894, 2, 235; D., 1895, 2, 214-
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De rechterlijke beslissingen die er wel aandacht aan besteden, gaan 
meestal na of dergelijke staking de uitvoering van de verbintenis 
inderdaad praktisch onmogelijk maakte. 

Zo besliste het hof van beroep te Parijs onlangs dat de staking 
van 82 % der personeelsleden in de electriciteitssector, het gena
tionaliseerde bedrijf van haar verbintenissen jegens de consumenten 
bevrijdde, daar de werkwilligen dienden ingezet te worden om ge
privilegieerde klanten, zoals ziekenhuizen, te voorzien (I). Het Franse 
hof van cassatie besliste vroeger reeds, dat een spoorwegstaking 
waardoor 92 % der goederentreinen tot stilstand werd gebracht een 
geval van overmacht kan uitmaken (2). 

Anderzijds, besliste het hof van beroep te Parijs echter, dat een 
staking van 89% der werknemers niet voldoende was om de werk
gever van zijn verbintenissen jegens derden te bevrijden. Vermeld 
client echter, dat andere factoren, zoals de voorzienbaarheid van de 
staking en mogelijk een andere aan de schuldenaar toerekenbare 
oorzaak, in dit geval eveneens een belangrijke rol speelden (3). 

I 8. Een moeilijke en in de rechtspraak en rechtsleer zelden 
behandelde vraag is hoe uitgestrekt het gebied moet zijn waarin het 
werk wordt neergelegd, om aan de staking het kenmerk algemeen te 
verlenen. 

Soms wordt de staking op internationaal plan beschouwd (4), 
meestal echter op nationaal (5) of regionaal vlak (6). Er zijn echter 
ook heel wat beslissingen waarin lokale stakingen het kenmerk alge
meen verleend wordt (7). Deze verschillen worden niet aileen veroor
zaakt doordat sommige rechtbanken strengere eisen steilen dan andere, 
maar ook omdat de omstandigheden van sector tot sector kunnen 
verschiilen. Soms zal bv. een regionale staking de uitvoering van de 
verbintenis zeer moeilijk of praktisch onmogelijk maken, soms aileen 
maar duurder en lastiger. Het spreekt daarenboven vanzelf dat wat 
voor de ene firma - bv. een onderneming van internationaal for
maat - mogelijk is, voor een andere maatschappij - bv. een klein 
lokaal fabriekje - totaal onmogelijk is. Dat de rechtspraak soms met 
omstandigheden eigen aan de schuldenaar rekening houdt, valt 

(I) I4 december I964, ].C.P., I965, II, I4076. 
(2) 24 juni 1925, D.H., 1925, 486; - zie ook Cass. fr., 30 januari 1929, Gaz. Pal., 

1929, I, 4IO. 
(3) IS januari 1926, Gaz. Pal., I926, I, 390. In Itaiie is biijkbaar elke staking die zich 

niet tot een bedrijf beperkt algemeen: zie MENGONI, L., La gnlve et le lock-out en droit 
italien, in La gnlve et le lock-out, Luxemburg, 1961, biz. 306. 

(4) Scheidsg., maart 190I, ].P.A., I90I, II, 79· 
(5) Zie o.m. Paris, I4 december 1964, ].C.P., 1965, II, I4076. 
(6) Hrb. Doornik, 14 januari 1929, Pas., 1930, III, I42;- Hrb. Luik, 3 maart 1962, 

]. T., I963, 30; ]ur. Liege, 1962-1963, 172; - Rb. Charleroi, 26 juli I923, Rev. dr. min., 
I924, 13. 

(7) Scheidsg., 9 juni I9I3, P.P., I914, nr. 332, biz. 228; B.]., 1913, 958;- Hrb. Ant
werpen, I4 mei 1920, ].P.A., I92I, 22; - zie Hrb. Luik, 21 januari I922, fur. Liege, 1922, 
I04o 
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moeilijk te loochenen. In de rechtsleer wordt echter meestal uitdruk
kelijk de eis gesteld dat de uitvoering objectief onmogelijk client te 
zijn. Op deze vraag zal verderop dieper worden ingegaan (1). 

Wat de havenstakingen in ons land betreft, vergenoegt de 
rechtspraak er zich meestal mee na te gaan of de staking in het be
trokken havengebied algemeen was, zonder zich te bekommeren of 
de arbeiders ook in de naburige havensteden het werk hadden neer
gelegd. De vraag is natuurlijk van alle belang ontbloot, wanneer 
het contract uitdrukkelijk voorziet dat het laden of lassen in een 
bepaalde haven client te geschieden, maar in de betrokken vonnissen en 
arresten wordt vaak niet vermeld of dit al dan niet het geval was (2). 

19. Een van de voornaamste redenen waarom een algemene 
staking door de rechtspraak meestal als een geval van overmacht wordt 
beschouwd, is dat de staking in het bedrijf van de schuldenaar meestal 
tach niet eindigt wanneer deze aan de eisen van de werknemers voldoet. 
De werknemers zetten de staking immers meestal voort totdat alle 
werkgevers in de betrokken sector hun eisen of een compromis 
hebben aanvaard. 

De werkgever zal echter het bewijs dienen te leveren, dat dit 
inderdaad de houding van de stakers is geweest, daar het oak kan 
gebeuren dat zij bereid waren het werk te hervatten bij de patroons 
die hun eisen zouden aanvaard hebben. Dit bewijs kan door de 
werkgever op heel wat manieren geleverd worden, a.m. door-aan-te 
tonen dat hij aan de eisen heeft voldaan en dat de staking niettemin 
werd voortgezet (3), dat de staking een politiek karakter droeg (4) 
of nag, dat de al dan niet toekenning der eisen gedeeltelijk of uit
sluitend van openbare overheden afhankelijk was (5). 

(I) S. VAN BRAKEL meent dat de leer der relatieve onmogelijkheid er als vanzelf toe 
leidt in dit opzicht een subjectief standpunt in te nemen : Leerboek van het Nederlandsche 
verbintenissenrecht, I, I934• biz. Io8. Zie verder, nr. 27 e.v. 

(2) Vergelijk volgende beslissingen: Hrb. Antwerpen, 25 juni I9I2, ]. T., I9I2, 
1225;- Scheidsg., 30 juli I938, R. W., I938-1939, 1142;- Brussel, I2 mei 195I, f.P.A., 
1951, 323; - Hrb. Antwerpen, 23 mei I911, f.P.A., 1911, I, 230; - Hrb. Antwerpen, 
28 november I905, f.P.A., 1905, I, 348;- Brussel, 22 februari I895, P.P., 1895, nr. 616, 
biz. 337; - Hrb. Gent, 7 oktober 1912, fur. comm. Fl., 1913, 4053; f. T., 1913, 6o8; -
Hrb. Antwerpen, 6 december I928, f.P.A., 1929, I9 en 1931, 341; - Hrb. Antwerpen, 
16 mei 1956, f.P.A., 1956, 467; R. W., 1955-I956, 2024;- Hrb. Antwerpen, 6 december 
1928, f.P.A., 1931, 338 en Brussel, 28 oktober 193I, ].P.A., I931, 340;- Hrb. Antwerpen, 
27 september 1929, f.P.A., I929, 4I2; - Vred. Antwerpen, 13 januari 1937, R. W., I937-
1938, SI4. 

(3) Trib. paix Marseille, I3 januari 1948, Gaz. Pal., 1948, r, 154; - zie Gent, 
12 juli 1899, P.P., 1900, nr. 579; Pas., 1900, II, 75· 

(4) Hrb. Antwerpen, 6 december 1928, f.P.A., 1929, 19 en 1931, 341;- Hrb. Luik, 
3 maart 1962, f. T., 1963, 30; fur. Liege, 1962-I963, 172; - zie Hrb. Antwerpen, 14 no
vember 1961, R. W., 1961-I962, 7I5; - Hrb. Doomik, 14 januari 1929, Pas., 1930, III, 
I42; - Hrb. Luik, 21 oktober I913, P.P., 19I4, 599; - Civ. Seine, 6 augustus I9o8, 
D., 1908, 5, 52; Hrb. Cambrai, 18 juli 1911, Gaz. Pal., 1911, 2, 6IS (in de twee laatste 
vonnissen werd beslist dat de stakingen politiek waren omdat de syndicaten het doel 
nastreefden hun macht te bewijzen). 

(5) Zie vonnissen en arresten aangehaald biz. SIS, voetnoot 1. Zie oak Vred. Ant
werpen, I3 januari I937, R. W., I937-1938, 514. 
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----- ------=----=---__._-_------- ------- -------- - ,----- ------------ -----------~ 

20. In heel wat beslissingen wordt de stelling toegepast, dat de 
werkgever verplicht is om aan redelijke eisen van de stakers toe te 
geven wil hij het recht behouden zich op overmacht te kunnen be
roepen. Een eis is bv. niet redelijk, wanneer de ondernemer door 
toe te geven het bestaan van zijn bedrijf in gevaar zou brengen (I). 
Evenzo, wanneer de werkgever nog niet lang tevoren een loonsverho
ging heeft verleend en hij, kort nadat de staking was uitgebroken, 
er een nieuwe onder druk van de regering heeft toegekend, mag hij 
zich op deze staking als geval van overmacht beroepen (2). Het hof 
van beroep te Rouen besliste, dat een spoorwegstaking als geval van 
heirkracht mocht ingeroepen worden, alhoewel sinds geruime tijd 
aangekondigd en verwacht, wanneer de directie zich reeds belangrijke 
opofferingen had getroost om het lot van zijn personeel te verbe
teren (3). 

2 I. Er zijn ook vonnissen waarin de stelling toegepast wordt, 
dat de werkgever het recht om zich op overmacht te beroepen niet 
verliest, - ondanks het feit dat hij de staking door toegevingen aan de 
werknemers kon vermijden of doen ophouden - wanneer een collec
tieve actie van de arbeiders een gemeenschappelijk optreden van de 
werkgevers noodzakelijk maakt (4). 

Andere vonnissen beslissen, dat de werkgever geen toegevin
gen moet doen, daar een dergelijke eis de nationale economie in 
gevaar zou kunnen brengen. Zo vonniste de rechtbank van koop
handel van Nantes, dat deze eis ,si elle est admise, aurait pour 
les patrons, qui se trouveraient ainsi soumis a tous les caprices de 
leurs ouvriers, dont ils devraient en toutes circonstances subir la 
loi, des resultats desastreux et de nature a compromettre gravement 
la prosperite de notre commerce et de nos industries nationales; 
qu' elle serait, en outre, en opposition avec 1' esprit de notre legisla
tion qui ne connait la legitimite des greves qu' a condition que patrons 
et ouvriers aient dans la defense de leurs interets la meme liberte 
et la meme independance" (s). 

Vermelden we nog dat in de scheidsrechterlijke beslissing van 
9 juni I9I3 ook het argument gebruikt wordt, dat de werkgever niet 
aan de verlangens van de werknemers moet voldoen, daar op deze 
wijze ,on supprime la liberte du travail du patron ... comme egale-

(I) Scheidsg., 9 juni I9I3, P.P., I9I4, nr. 332. 
(2) Rb. Charleroi, 26 juli I923, Rev. dr. min., 1924, I3. 
(3) Rouen, 15 november I9II, Gaz. Pal., I9II, 2, 599; - Cass. fr., I7 juli I9I2, 

D., I9I3, I, 539; - Anders: Comm. Rouen, 7 april I9II, Gaz. Pal., I9II, I, 487. 
(4) Scheidsg., 9 juni I9I3, P.P., I914, nr. 332;- Hrb. Antwerpen, 6 december I928, 

].P.A., 1929, I9 (.,eu egard aux conditions economiques eta I' existence des organisations 
patronales et ouvrieres qui limitent considerablement Ia liberte d'action individuelle"); -
Brussel, 28 oktober I93I, ].P.A., 193I, 343· 

(5) 3 februari I894, D., I895, 2, 2I4;- zie ook Comm. Rochefort-sur-mer, 29 januari 
I904, Gaz. Pal., 1904, I, 628; - Poitiers, I augustus 1904, Gaz. Pal., 1904, 2, 402. 
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ment les droits d'autorite et de direction que donne au patron le 
contrat de travail" (I). 

22. In de rechtsleer worden dezelfde tegenstrijdige standpunten 
verdedigd (2). 

Zo verdedigen een aantal auteurs de stelling dat een staking, die 
voorkomen of beeindigd kon worden door toegevingen aan de stakers, 
voor de ondernemer geen geval van overmacht kan zijn. M. Barbey 
schrijft bv.: "... si la repugnance du patron a capituler devant ses 
ouvriers devient le principal obstacle a la cloture de la greve, comment 
trouver la un cas de force majeure au sens juridique du mot?" (3). 
Ook A. Colin verdedigt deze mening : , Que le patron doive etre 
libre de resister a une demande d'augmentation de salaires, cela ne 
necessite pas qu'il puisse rejeter sur sa clientele le risque pecuniaire 
de !'interruption du travail" (4). 

Deze redenering is ongetwijfeld sterk. Een toegeving van de 
ondernemer kan de uitvoering van de verbintenis veel moeilijker 
maken. De winst kan er door verminderen of verdwijnen, ja zelfs 
groot verlies en de sluiting van het bedrijf veroorzaken. Maar even
min als prijsstijgingen de uitvoering van de verbintenis onmogelijk 
maken, is dit het geval voor een stijging der lonen. 

23. Lijnrecht tegenover genoemde rechtsgeleerden staan de au
teurs die het standpunt verdedigen, dat de rechter helemaal niet 
moet nagaari of de uitvoering van de verbintenis mogelijk was door 
inwilliging van de eisen van de stakers. ,C'est precisement - zo 
schrijft de auteur van het trefwoord Greve in de Pandectes belges (5) -, 
parce qu'il y aurait, en cas de greve, une profonde injustice a sacri
fier le debiteur au creancier, que la jurisprudence a, presque tou
jours, declare la greve un cas de force majeure. Le patron veut 
echapper a la ruine en resistant aux menaces de ses ouvriers et 
non seulement a sa ruine, mais a la ruine de toutes industries simi
laires. Le creancier n'a qu'un interet relativement minime a !'execu
tion d'un marche particulier ... La jurisprudence a fait flechir I' interet 
prive devant !'interet social. Proclamer que la greve n'est pas une 
force majeure, parce que le patron peut l'arreter en accordant ce 
que reclament les ouvriers, c' est livrer le patron sans defense a toutes 
les exigences, meme les plus injustes. Certes, la pretention des 
ouvriers d'ameliorer leur sort et d'augmenter leur salaire est legitime. 

(1) P.P., 1914, nr. 332. 
(2) Zie ook verder, nr. 31. 
(3) Aangehaaid door SMEESTERS et WINKELMOLEN, o.c., biz. 69, die het er mee eens 

zijn. 
(4) Noot onder Paris, 13 november 1903, D., 1904, 2, 73;- zie ook noot onder Gent, 

2 juli 1898, fur. comm. Fl., 1898, biz. 307 e.v.; - VAN BLADEL, o.c., I, biz. 144. In de 
Italiaanse rechtsieer wordt dit standpunt ook vaak verdedigd: MENGONI, L., o.c., biz. 307. 

(s) Nr. 74· 
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Mais tout aussi legitime est la pretention du patron de ne pas travailler 
a perte ... Entre ces deux inten~ts respectables, la jurisprudence n'a 
pas voulu sacrifier l'un a l'autre" (1). 

24. Nog anderen menen dat er in dit geval in principe geen 
overmacht mag ingeroepen worden, maar dat zulks in feite wel 
verantwoord kan zijn. 

Zo schrijft Radouant, een auteur die over het algemeen een 
bijzonder strenge interpretatie van het begrip overmacht verdedigt : 
,Done une greve qui aurait pu etre evitee ou terminee par une 
concession opportune de 1' employeur ne peut constituer pour lui 
un cas de force majeure. On a d'ailleurs reproche a cette solution 
de le mettre a la merci de ses salaries, puisqu'il devrait accepter 
toutes leurs revendications, so us peine d' engager sa responsabilite 
vis-a-vis de ses clients ... L'objection n'est pas sans valeur en fait. 
On peut en tenir compte en n'exigeant que !'acceptation des reven
dications raisonnables et legitimes" (2). Nagegaan client dus of de 
eisen van de werknemers redelijk zijn en of de toegevingen van de 
patroon opportuun zijn. 

Deze theorie herleidt feitelijk het hele probleem tot de vraag 
of de werkgever bij de uitvoering van zijn verbintenis zich al dan niet 
aan een fout heeft schuldig gemaakt die een goed huisvader niet zou 
begaan hebben (3). 

Een belangrijk deel van de Nederlandse rechtsleer verdedigt 
deze stelling. Pitlo schrijft bv. dat ,geen overmacht ligt hierin, 
wanneer de werkgever tot het genus der uitzuigers behoort". De 
auteur voegt er onmiddellijk aan toe : ,Een vaak moeilijk te beant
woorden vraag : hoe ver moet de werkgever gaan in het inwilligen 

(1) In dezelfde zin : AMIOT, F., o.c., nr. 9, biz. 69; - BAUDRY-LACANTINERIE, XIV, 
nr. 1924, biz. 260; - zie ook SuETENS, L. P., o.c., biz. 938, met de daar aangehaalde 
buitenlandse beslissingen. 

Aan deze stellingname liggen veeleer politieke dan juridische overwegingen ten grand
slag. Op politieke gronden kan men trouwens met evenveel recht de tegenovergestelde 
mening verdedigen. Dit doet de anonieme schrijver van een noot. Toegeven aan de eisen 
van de stakers, zo schrijft hij, is een zware eis, maar ,c'est un interet social qui exige ce 
sacrifice... Devant !'interet social !'interet particulier doit s'incliner" (Noot onder Rb. 
Gent, 2 juli 1898, fur. comm. Fl., 1898, biz. 310). Trouwens, het Iaten vallen van deze eis 
zou, volgens genoemd auteur, een overheidstussenkomst zijn in het voordeel van de werk
gevers tegen de werknemers : ,Et ne serait-ce pas une intervention de ce genre, partiale 
et odieuse, que de proclamer par Ia force de Ia loi, que le jour ou Ia lutte eclate, le patron 
dans )'interet de son capital, sera decharge de ses obligations, tandis que l'ouvrier resterait 
tenu des siennes ? ... Et 1' on ferait cela, dans le but precisement de lui permettre de pro
longer )a )utte, et de forcer )'ouvrier a ceder" (Ibid., b)z. 310-3II). 

(2) Noot onder cass. fr., 24 november 1953, ].C.P., 1954, II, 8302. Zie ook RAnouANT, 
J., Du cas fortuit et de la force majeure, Paris, 1920, blz. 141 en 142; - noot L. F., onder 
Trib. paix Limay, 15 oktober 1957, D., 1957, 662; - Besluiten TARDIEU voor Cons. 
d'Etat, 29 januari 1909, D., 1910, 3, 89; - DuFOURMANTELLE, R., La force majeure, Paris, 
1920, biz. 29; - DEMOGUE, R., Des obligations, VI, biz. 6ro. 

(3) Cfr. AssER-RUTTEN, o.c., biz. 277. Op deze leer zal in het besluit nader worden 
ingegaan. Typisch is wei dat juist een auteur als Radouant, die er zich het meest tegen 
verzet, deze theorie hier in feite aanvaardt. 
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van onredelijke eisen van zijn personeel, wil hij zich op overmacht 
kunnen beroepen?" (1). 

De moeilijke vraag is inderdaad, wanneer de eisen van de werk
nemers ongerechtvaardigd of inopportuun zijn. Stellen, dat de recht
banken deze politieke en economische vraag soeverein dienen te 
beantwoorden met behulp van het criterium van de bonus pater 
familias schept natuurlijk moeilijkheden. 

Deze theorie biedt echter het grate voordeel dat niet op een
zijdige wijze ingegrepen wordt ten voordele van de werkgever -
zoals geschiedt wanneer de eis, dat de werkgever aan de verlangens 
van de stakers moet voldoen, volledig terzijde wordt gelaten -
noch van de werknemers - zoals gebeurt door de eis in al zijn 
strengheid te handhaven. 

In afwachting dat het probleem wettelijk geregeld wordt, is deze 
oplossing daarom het minst arbitrair. Verderop zal trouwens worden 
aangetoond, dat deze opvatting oak juridisch zeer goed is te ver
antwoorden (2). 

25. Een andere belangrijke reden waarom een algemene staking 
meestal als geval van heirkracht door de rechtspraak en de rechtsleer 
wordt aanvaard, is de praktische onmogelijkheid, althans in het 
merendeel der gevallen, om nieuwe arbeiders of bedienden aan te 
werven (3). 

Wanneer een werkgever ongeschoolde werkkrachten kan aan
werven, maar geen gespecialiseerde, mag hij zich op overmacht 
beroepen zo de uitvoering van de verbintenis door eerstgenoemden 
buitengewoon moeilijk is of grate risico's met zich meebrengt (4). 

lndien een werkgever gelegenheidsarbeiders kon aanwerven -
of zijn eigen werkvolk inzetten in plaats van stakende havenarbei
ders - en hij dit in de mate van bet mogelijke heeft gedaan, kan het 

(1) Het verbintenissenrecht, III, 1957, biz. 66; - zie oak AssER-RuTTEN, o.c., l.c., 
met de daar aangehaaide auteurs en beslissingen; - MoLENAAR, La gn!ve et le lo~k-out 
en droit neerlandais in La greve et le lock-out, Luxemburg, 1961, biz. 388. Het Itahaanse 
hof van cassatie ma~kte oak het onderscheid tussen gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde 
stakingen in haar beslissing van 18 december 1952, Foro it., 1953, I, sao. Sindsdien. is de 
rechtspraak blijkbaar nog soepeler geworden. Op grand van het arrest van het Itahaanse 
hofvan cassatie van 18 juni 1953 (Foro it., 1954, I, 34), meent Mengoni dat ,seule Ia greve 
se produisant pour reagir contre !'inexecution, de Ia part de l'employeur, d'accords con
tractuels ou, en general, de conditions de travail existantes est imputable a I' entrepreneur 
et ne constitue done pas une cause de force majeure" (o.c., biz. 308). . 

(2) Zie verder nr. 52 e.v. Voor een ander aspect van hetzelfde probleem, Zle verder 
nr. 42 e.v. 

(3) Zie o.m. Hrb. Antwerpen, 25 juni 1912, J. T., 1912, 1225;- Hrb. Antwerpen, 6 
december 1928, J.P.A., 1929, 19;- Brussel, 28 oktober 1931, J.P.A., 1931, 343;- Hrb. 
Antwerpen, 10 april 1924, J.P.A., 1924, 154; - Comm. Marseille, 3 oktober 1904, D., 
1905, s, II; - Rb. Charleroi, 28 juli 1923, Rev. dr. min., 1924, 13. Door de toenemende 
specialisatie in onze maatschappij is de vervanging van personeel moeilijker geworden : 
zie DuRAND, P., o.c., biz. 229; - zie oak verder, nr. 32. 

(4) Scheidsg., 9 juni 1913, P.P., 1914, nr. 332; - Comm. Cambrai, 18 juli 19II, Gaz. 
Pal., 19II, 2, 615;- HERDEWIJN, F., De juridische gevolgen van de staking, T. Best., 1955, 
biz. n 
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hem natuurlijk niet ten laste worden gelegd zo het werk desondanks 
slechts gedeeltelijk of met vertraging werd uitgevoerd (I). 

Evenzo, wanneer de korte duur van de staking de werkgever 
in feite verhinderde om andere werkkrachten aan te werven (2). 

De rechtbank van koophandel te Antwerpen besliste op I 7 april 
I956 niettemin in principe, dat een havenstaking een geval van over
macht vormde, ondanks de mogelijkheid om buiten het normaal 
aanwervingsbureel werkvolk aan te werven, zij het aan hogere dan 
normale lonen (3). 

In december I946 brak een algemene staking uit bij het Ant
werpse havenpersoneel. De regering kwam tussen en zette genie
troepen in om de vergankelijke goederen te lossen. Dt gebeurde 
zeer wanordelijk en ging gepaard met heel wat diefstallen. In prin
cipe werd door een aangestelde van de werkgever toezicht op de 
werken uitgeoefend, maar feitelijk werd naar hem niet geluisterd. 
Was de werkgever aansprakelijk voor de vertraging veroorzaakt door 
het wanordelijke lossen en voor de plunderingen? Neen, besliste 
het hof van beroep te Brussel. Het sorteren en opstapelen behoorde 
te geschieden door gespecialiseerde arbeidskrachten. De soldaten 
waren er niet toe bekwaam en het gebrekkige toezicht was niet aan 
een fout van de rederij te wijten. Maar had de werkgever het lossen 
niet door zijn eigen personeel, dat niet staakte, moeten laten uit
voeren? Neen, besliste het hof, daar deze werkkrachten evenmin 
geschikt waren voor het werk (4). 

26. Een algemene staking, die niet te voorzien of te vermijden 
was, wordt door de rechtspraak niet steeds als een geval van over
macht beschouwd, m.n. wanneer de gerezen moeilijkheden niet 
onoverkomelijk zijn (s). 

Wanneer bv. een algemene havenstaking uitbreekt en de over
heid troepen inzet of voorstelt in te zetten om de schepen te laden 
en te lossen, kan de firma normaliter de staking niet meer ter veront
schuldiging inroepen (6). 

(1) Brussel, 21 februari 1905, f.P.A., 1905, I, 8o;- Hrb. Antwerpen, 23 mei 1911, 
f.P.A .• 19II, r. 230;- Hrb. Gent, 7 oktober 1912, fur. comm. Fl., 1913, 4053;- Rouen, 
8 augustus 1900 en Poitiers, 12 januari 1903, D., 1903, 2, 389; - Cass. fr., 24 juni 1925, 
D.H., 1925, 486. 

(2) Paris, 14 december 1964, f.C.P., 1965, II, 14076. 
(3) f.P.A., 1956. 269. 
(4) 12 mei 1951, f.P.A., 1951, 323; - zie ook Brussel, 29 oktober 1926, f.P.A., 

1927, 59· In Italie is de werkgever niet verplicht andere werkkrachten aan te werven, 
indien het gevaar groot is dat emstige represailles door de stakers tegen de werkwilligen 
of tegen de bezittingen van de onderneming zullen worden genomen : MENGON1, o.c., 
biz. 306. 

(5) Zie o.m. Hrb. Brussel, 17 maart 1903, fur. comm. Brux., 1903, 384;- Hrb. Luik, 
3 maart 1962, f. T., 1963, 30; fur. Liege, 1962-1963, 172; - Hrb. Luik, 6 juli 1949, fur. 
Liege, 1949-1950, 83. 

(6) Cons. d'Etat, 29 januari 1909, D., 1910, 3, 89;- zie echter het in het voorgaande 
nummer besproken arrest. 
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Een algemene en onvermijdbare staking is geen geval van over'
macht, wanneer het vervoercontract meer dan een maand na het 
beeindigen ervan diende uitgevoerd te worden (r). 

Een scheepvaartmaatschappij roept oak tevergeefs een algemene 
staking in de haven van Rauen inter bevrijding van haar verbintenis 
om een stoomschip ter beschikking van zijn medecontractant te 
stellen. Inderdaad, in het contract was niet gestipuleerd, dat het in 
Rauen opgehouden vaartuig moest worden geleverd. De firma had 
dus een andere boot kunnen en moeten ter beschikking stellen (2). 

W anneer het lassen van een boot door een juist voordien be
eindigde staking moeilijker en duurder is geworden, client de schul
denaar hier de last van te dragen (3). 

Een firma kan de loonsverhoging, die hij aan zijn werknemers 
ten gevolge van een algemene staking heeft verleend, niet op zijn 
medecontractant verhalen (4). Deze regel is oak van toepassing 
wanneer de loonsverhoging onder druk van de regering verleend 
werd (s). 

Met betrekking tot de nationale staking in ons land tijdens de 
jaarwisseling rg6o-rg6r, besliste de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen echter dat, ondanks het feit dat in de Antwerpse haven 
in sommige bedrijven gewerkt werd en de schuldenaar zelf in sommige 
gevallen werkwilligen aan het werk kon zetten, de uitvoering van 
bepaalde verbintenissen niettemin onmogelijk was. Het rechts
college steunde deze conclusie op het feit, dat de werkgevers de 
niet-stakers slechts konden te werk stellen onder de bescherming 
van de politie of op afgelegen plaatsen of nag, door zware materiele 
en physische risico's op zich te nemen. Anderzijds, de betrokken 
werkgever kon slechts in enkele uitzonderlijke gevallen Iaten werken 
en de schuldeiser kon het bewijs niet leveren, dat de schuldenaar 
deze uitzonderlijke mogelijkheid foutief had aangewend, d.w.z. ten 
nadele van de schuldeiser (6). 

27. Het gebeurt vaak bij havenstakingen dat een aantal grate 
rederijen hun eigen personeel - bedienden soms inbegrepen -
laten lassen en laden. Mag hieruit afgeleid worden, dat de uitvoering 
der verbintenissen oak voor de kleinere firma's mogelijk is? Alle 
gevonden vonnissen beslissen, dat de werkgevers die niet over zulk 
personeel beschikken de staking als geval van heirkracht mogen in-

(r) Rouen, 15 november I9II, Gaz. Pal., I911, 2, 599; S., I9I2, 2, 2I3; - Cass. 
fr., I7 juli I9I2, D., I9I3, I, 539;- Civ., Saint-Calais, I8 februari I911, Gaz. Pal., I9II, 
I, 662. 

(2) Scheidsg., maart I90I, J.P.A., I90I, II, 79· 
(3) Hrb. Antwerpen, IO april I956, f.P.A., I957, 356. 
(4) Douai, 28 juni I90I, D., I902, 2, I33· 
(5) Hrb. Gent, 5 december I936, fur. comm. Fl., I936, nr. 5652, biz. 247· 
(6) I4 november I96I, R. W., I96I-I962, 7I5; - zie ook Hrb. Antwerpen, 26 ja

nuari 1962, J.P.A., I963, I50. 
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roepen. Hieruit blijkt dus dat niet zozeer met een objectieve onmoge
lijkheid, maar tot op zekere hoogte met een subjectieve onmogelijkheid 
wordt rekening gehouden (I). 

28. In de rechtsleer vindt men ook een enkele keer een auteur 
die het criterium van de objectieve onmogelijkheid wil verzaken (2). 
Zo schrijft R. Roger dat ,Ia force majeure est une force plus forte 
que celle du debiteur" en de rechtspraak client derhalve uitspraak 
te doen ,selon les hommes et selon les especes" (3). 

De leer is niet nieuw. In het Romeinse recht werd slechts reke
ning gehouden met de absolute en objectieve onmogelijkheid, maar 
in het Canonieke recht werd ook de subjectieve en relatieve onmo
gelijkheid aanvaard. Na de Napoleontische codificatie kwam er echter 
verzet tegen deze te grote bescherming van de schuldenaren, ver
moedelijk omdat de uitbreiding van het verkeer er toe leidde meer 
aandacht te schenken aan de belangen van de schuldeisers. In het 
begin van deze eeuw gingen, o.m. in Nederland, niettemin weer 
stemmen op om de leer te versoepelen. Vooral J.F. Houwing heeft 
in deze een belangrijke rol gespeeld met zijn zgn. inspanningsleer, 
volgens dewelke de schuldenaar slechts tot schadevergoeding moet 
veroordeeld worden ,zoo dikwijls hij niet bewijzen kan, dat hij ter 
uitvoering der verbintenis alles heeft gedaan, waartoe hij naar de 
opvatting van het verkeer en den redelijke zin der overeenkomst 
gehouden was" (4). Deze theorie hield in belangrijke mate rekening 
met de subjectieve onmogelijkheid en heeft op de Nederlandse 
rechtspraak een niet te onderschatten invloed uitgeoefend (5). Thans 
wordt zij in Nederland echter slechts gedeeltelijk aanvaard. Het be
grip onmogelijkheid wordt weliswaar nog steeds gebruikt in het Iicht 
van de vraag of de niet-uitvoering al dan niet aan de schuld van de 
debiteur te wijten is en of de verhindering niet voor zijn risico komt, 
maar de aan te leggen maatstaf is een objectieve en geen subjectieve. 
Van Brake! werpt op dat het uitgangspunt van de relatieve overmachts
leer er als vanzelf toe leidt een subjectief standpunt in te nemen (6), 

(I) Hrb. Antwerpen, 6 december I928, ].P.A., I929, I9 en I93I, 34I; - Hrb. 
Antwerpen, I6 mei I956, J.P.A., I956, 467; R. W., I955-I956, 2024;- Hrb. Antwerpen, 
6 december I928, ].P.A., I93I, 338; - Vred. Antwerpen, I3 januari I937• R. W., I937-
I938, 5I4; - Brussel, 29 oktober I926, J.P.A .• I927, 59 (.,En effet, le meme evenernent 
imprevu qui pour l'un constituera une impossibilite absolue de s'executer, pourra ne creer 
pour !'autre qu'une difficulte grave et onereuse ... " Hieruit trekt het hof het besluit dat in 
ieder geval afzonderlijk client nagegaan of de uitvoering voor de schuldenaar a! dan niet 
onrnogelijk was). 

(2) Soms spreekt men in dit verband van absolute onrnogelijkheid, maar deze term 
werkt verwarrend, daar het evengoed volstrekte onrnogelijkheid kan betekenen. Beter 
lijkt dan ook het gebruik van de uitdrukkingen objectief en subjectief voor de regel of a! 
dan niet onderscheid des persoons client gemaakt en absoluut en relatief voor de voorwaarde 
of een theoretische onrnogelijkheid noodzakelijk is. 

(3) Noot onder Paris, 22 april I950, D., I95I, 566. 
(4) Rechtskundig opstellen, biz. I 53· 
(s) AssER-RuTTEN, o.c., biz. 262. 
(6) O.c., I.e. 
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maar andere auteurs menen dat het criterium van de culpa levis 
in abstracto dit gevaar niet inhoudt (r). 

29. In de Belgische en Franse rechtsleer wordt echter meestal 
vastgehouden aan de objectieve onmogelijkheid. 

Zo schrijven Planiol en Ripert : ,L'impossibilite doit exister 
non seulement pour le debiteur, individuellement envisage, mais 
pour toute autre personne en general, qui se trouverait placee dans 
des circonstances de fait identiques. L'impossibilite relative qui 
proviendrait des faibles moyens d'action dont tel debiteur dispose 
et qui n'aurait pas existe pour un outre, n'est pas liberatoire" (2). 
J. Radouant schrijft dat vereist is een ,impossibilite generale, inde
pendante de la personnalite du debiteur et de ses moyens d'action" (3). 
Hij voegt er aan toe, dat wanneer enkelen de verbintenis wel hadden 
kunnen uitvoeren, de schuldenaar zich niet meer op overmacht kan 
beroepen (4). 

A. Tunc, die hogergenoemde regel in principe onderschrijft, 
voegt er evenwel aan toe dat ,!'affirmation ne doit d'ailleurs pas etre 
poussee a ses dernieres consequences. On sait que les qualites ... 
que le debiteur manifeste peuvent avoir une certaine influence sur le 
contenu de !'obligation contractuelle" (5). 

Hogergenoemde rechtspraak is dus niet in overeenstemming 
te brengen met de klassieke rechtsleer, maar wel met die van A. Tunc. 
Inderdaad, het feit dat bepaalde firma's> ondanks de havenstaking-, 
hun verbintenissen kunnen nakomen met behulp van eigen personeel, 
bewijst dat de uitvoering niet objectief onmogelijk was voor de 
meest zorgzame en gefortuneerde ondernemer, maar wel voor een 
firma die tot de groep van de schuldenaar behoort. 

§ 2. Gedeeltelijke stakingen 

30. De kans dat een gedeeltelijke staking de uitvoering van de 
verbintenis onmogelijk maakt is natuurlijk veel kleiner dan wanneer 
deze algemeen is (6). Inderdaad, de werkgever kan in het merendeel 

(1) AssER-RuTTEN, o.c., biz. 270. 
(2) PLANIOL et RrPERT, VII, nr. 839, biz. 168-169. 
(3) O.c., biz. 48-49. 
(4) O.c., biz. 52 e.v.; - zie ook R.P.D.B., Tw. Responsabilite, nr. 105 en 1o8; -

SuETENs, o.c., biz. 937; - FREDER1CQ, o.c., nr. 65;- MAzEAUD, H. et L., o.c., vierde uitg., 
II, nr. 1572; - R.P.D.B., Tw. Obligations, nr. 763. 

(5) MAzEAUD, H. et L., et TuNc, A., o.c., vijfde uitg., II, nr. 1572, biz. 565. In art. 275 
van het Duitse B.G.B. is zowel sprake van Unmiiglichkeit (objectieve onmogelijkheid) 
als van Unvermiigen (subjectieve onmogelijkheid). In het Italiaanse recht is in principe alleen 
sprake van objectieve onmogelijkheid, maar de rechtspraak toont zich de jongste tijd 
zeer soepel. MENGONI, o.c., biz. 305 en 306 (, ... l'impossibilite ne doit pas etre appreciee 
par rapport a un moyen quelconque, mais uniquement par rapport aux moyens qui doivent 
etre compris dans le cadre de !'obligation du debiteur, selon une interpretation du contrat 
faite de bonne foi"). 

(6) Zie o.m. LIMPENS, J., La vente, nr. 243; - DEKKERS, R., Handboek, II, nr. 1'2.1; 
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der gevallen de overeenkomst uitvoeren met behulp van de werk
willigen of van nieuw aangeworven werkkrachten; hij kan daaren
boven meestal de staking voorkomen of er snel een einde aan maken 
door de eisen van de stakers in te willigen; tenslotte kan hij dikwijls 
de opdracht, zij het met wat verlies, door een andere firma laten 
uitvoeren. Het is dan oak niet verwonderlijk dat rechtbanken vaak 
zonder veel omhaal partiele stakingen niet als geval van overmacht 
erkennen (1). Dit neemt echter niet weg dat er beslissingen zijn 
waarin minder strenge maatstaven gehanteerd worden en gedeeltelijke 
stakingen in bepaalde omstandigheden wel als een bevrijdende vreem
de oorzaak worden aangezien. 

31. Zeer veel partiele stakingen kunnen voorkomen of snel be
eindigd worden door toegevingen van de werkgever aan de werknemers. 
Dit heeft voor gevolg dat, volgens sommige rechtbanken, deze sta
kingen in principe niet als heirkracht ingeroepen kunnen worden (2). 
Er werd echter reeds de aandacht op gevestigd (3), dat de werkher
vatting soms niet afhankelijk is van de ondernemer, bv. wanneer de 
staking een politiek karakter draagt (4). 

Wegens de bijzonder nadelige gevolgen die uit een strikte 
toepassing van hogergenoemd criterium voor de werkgevers kunnen 
voortvloeien, heeft een gedeelte der rechtspraak het principe gemil
derd (5). In een scheidsrechterlijke beslissing werd het als volgt 
gei:nterpreteerd: , ... l'on peut affirmer que si la greve, d'une part 
n'affecte que partiellement une industrie determinee ou meme ne se 
localise que chez un industriel, et que si, d'autre part elle ne se fonde 
que sur des causes personnelles a l'industriel vise, causes que cet 
industriel peut faire disparaitre sans compromettre gravement sa 
situation, elle ne constitue pas un cas de force majeure ... Attendu, 
au contraire, que si les revendications des ouvriers sont telles que le 
patron ne puisse les accueillir sans compromettre definitivement son 
industrie, il y a une reelle impossibilite pour lui a faire droit a ces 

- KLUYSKENS, o.c., nr. 230; - RADOUANT, J., o.c., biz. I43-I45; - PLANIOL et RIPERT, 
VII, nr. 842;- BAUDRY-LACANTINERIE, XIV, nr. I924;- DE PAGE, II, nr. 601, biz. 6oo; 
- DELAHAYE, o.c., nr. 180, biz. 240 en 24I;- TARDIEU, D., I9IO, 3, 89;- DuRAND, 
o.c., I.e. 

(I) Zie o.m. Brussei, I9 maart I894, P.P., I894, nr. I594, biz. 9I8;- Hrb. Oostende 
8 februari I9I2, P.P., I9I2, nr. I02o, biz. 636; - Rb. Antwerpen, I9 januari 19II, P.P., 
I9II, nr. 6I9, biz. 429; -Paris, I2 oktober I923, Gaz. Pal., I923, 2, 627. 

(2) Zie Hrb. Antwerpen, 27 juii I900, P.P., I9o1, nr. 43I, biz. 306;- Hrb. Ant
werpen, 6 augustus 1892, J,P.A., 1894, 289; - zie ook de beslissingen aangehaaid door 
8MEESTERS en WINKELMOLEN, O.C., nr. 5I4, biz. 69. 

(3) Boven, nr. I9 e.v. 
(4) Zie o.m. Werkr. R. Vilvoorde, 9 mei I961, T.S.R., I962, I24 (twee beslissingen), 

noot SuETENS, L. P.; - Werkr. R. Philippeville, 22 oktober I955, T.S.R., 1962, I23; -
Gent, I2 juii I899, P.P., I9oo, nr. 579; Pas., I9oo, II, 75;- Comm. Seine, 29 juni I937, 
Gaz. Pal., I937, 2, 56I; - Cass. fr., 28 oktober I907, D., 1909, I, 282. 

(5) Het probieem werd in het kader van de aigemene staking reeds uitvoerig behan
deld : zie hoven, nr. 19 e.v. 
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revendications; que cette impossibilite constitue le cas de force 
majeure" (r). 

De werkrechtersraad van beroep te Antwerpen schuift het hele 
criterium als zijnde niet realistisch ter zijde, daar het het bestaan van 
de onderneming in gevaar zou brengen en de werkgever zou over
leveren aan de willekeur van zijn personeel (2). 

Vermelden we tenslotte dat de regel in heel wat beslissingen 
helemaal niet ter sprake wordt gebracht. 

32. Een criterium waaraan de rechtbanken blijkbaar meer belang 
hechten is of de werkgever de stakers niet kon vervangen door nieuwe 
werkkrachten. Of de moeite die de werkgever zich daarvoor moet 
getroosten groat of klein is, doet er blijkbaar niet zoveel toe. Aileen 
wanneer de indienstneming praktisch onmogelijk is, is de schuldenaar 
bevrijd (3). 

De grote moeilijkheden, die een ondernemer meestal ondervindt 
om gespecialiseerde werkkrachten aan te werven, worden door de 
rechtspraak echter meer en meer met onmogelijkheid gelijkgesteld (4). 
Trouwens, vaak is niet alleen specialisatie maar ook ervaring vereist. 
Wanneer een ondernemer slechts gespecialiseerde maar onervaren 
werkkrachten kan aanwerven, kan hij zich dus op overmacht beroe
pen (s). 

Evenzo, wanneer de werkgever wel gelegenheidswerkkrachten 
in dienst kon nemen, maar niet voldoende om een ploeg te vornien 
die noodzakelijk was om het werk te kunnen uitvoeren (6). 

Vermelden we tenslotte nog dat in het reeds meermalen geciteerde 
arrest van de werkrechtersraad van beroep te Antwerpen het hele 
criterium blijkbaar als onrealistisch ter zijde wordt geschoven (7). 

(r) 9 juni 1913, B.J., 1913, 958; P.P., 1914, nr. 332, biz. 228; - Cass. fr., 28 oktober 
1907, D., 1909, I, 282. 

(2) 23 december 1960, R. W., I960-196r, 950; J,P.A., 1962, 61 (het hof besliste 
overigens .,dat ter zake beroepene niet bewijst dat beroepster een fout zou hebben begaan 
met niet onmiddellijk aile eisen der stakers ingewilligd te hebben, of dat zij een foutieve 
houding zou hebben aangenomen in de loop der onderhandelingen gedurende het kon
flikt.. . Overwegende dat het past in elk afzonderlijk geval na te gaan of de schuldenaar 
initiatieven genomen heeft die men gerechtigd is te verwachten van een zorgzaam en 
vlijtig mens" (kol. 957)). 

(3) Hrb. Gent, 13 april 1892, fur. comm. Fl., 1892, nr. 889, biz. 171; - Hrb. Gent, 
31 maart 1920, Pas., 1921, III, 62;- Hrb. Luik, 21 januari 1922, fur. Liege, 1922, 104;
Werkr. R. Vilvoorde, 9 mei 1961, T.S.R., 1962, 124; - Trib. paix Limay, rs oktober 
I9S7. D., I9S7. 662; - Cass. fr., II juni 1959, Dr. soc., 1959, 486;- Brussel, 9 april 1930, 
f. T., 1930. 357; - Hrb. Antwerpen, ro april 1924 J.P.A. 1924, IS4· 

(4) Werkr. R. Philippeville, 22 oktober 1955, T.S.R., 1956, 102; - Scheidsg., 
9 juni 913, P.P., 1914, 332;- Werkr. R. Vilvoorde, 9 mei 1961, T.S.R., 1962, 124;
Werkr. R. Paturages, 21 juni 1960, T.S.R., 1962, 123;- vgl. Hrb. Luik, 3 december 1946, 
fur. Liege, 1946-1947, 127. 

(5) Gent, 12 juli 1899, P.P., 1900, nr. 579; Pas., 1900, II, 7S· 
(6) Hrb. Antwerpen, 13 juni 1902, P.P., 1902, nr. rosS, biz. 71S; - Hrb. Antwer

pen, 29 januari 1925, f.P.A., I92S, ro; - Hrb. Antwerpen, 14 mei 1910, P.P., 1910, 
nr. rr61, biz. 8S7· 

(7) 23 december 1960, R. W., 1960-1961, 9SO. 



33· Wanneer in de overeenkomst niet bepaald wordt, dat de 
goederen dienen te worden vervaardigd in de werkhuizen van de 
schuldenaar of dat de werken door zijn personeel moeten worden 
uitgevoerd, bevrijdt een partiele staking de debiteur niet van zijn 
verbintenissen jegens deze derde (1). lnderdaad, de schuldenaar kan 
aan een andere firma de opdracht geven om de verbintenis op zijn 
kosten uit te voeren (z). 

Omgekeerd, wanneer bv. de Franse nationale spoorwegmaat
schappij aan een particuliere firma de reparatie van een wagon heeft 
toevertrouwd, kan zij zich jegens een derde niet op de staking, die 
in deze firma is uitgebroken, beroepen, daar de S.N.C.F. deze op
dracht zelf had kunnen uitvoeren (3). 

34· De Page aanvaardt deze regel blijkbaar niet volledig, daar de 
onmogelijkheid tot uitvoering, volgens hem, relatief mag zijn. Een 
staking, die de overige kenmerken van een geval van overmacht ver
toont, verplicht de ondernemer, volgens deze schrijver, niet om de 
bestelde goederen van elders te laten komen (4). 

Lagasse en de werkrechtersraad van beroep te Antwerpen 
hebben de eis van de relatieve onmogelijkheid gelijkgesteld met de 
theorie dat de schuldenaar het recht heeft overmacht in te roepen, 
wanneer hij gedaan heeft wat men van een zorgzaam huisvader mag 
vergen (5). In de praktijk zullen beide theorien ongetwijfeld vaak 
tot dezelfde resultaten leiden, maar de twee juridische criteria zijn op 
rechtstheoretisch vlak niet te verzoenen. 

35· De schuldenaar heeft niet het recht om een gedeeltelijke 
staking als overmacht in te roepen, wanneer hij in staat was zijn 
verbintenis met behulp van werkwilligen uit te voeren (6). 

Zo kan hij zich niet op een partiele staking in zijn werkhuizen 
beroepen, wanneer hij bepaalde verbintenissen uitvoert en andere 
niet (7). 

(r) Hrb. Antwerpen, r6 januari 1925, f.P.A., 1925, 120; - Hrb. Brussel, 20 januari 
1890, J.P.A., 1890, II, 32;- Rb. Antwerpen, 22 april 1924, f.P.A., 1924, 230;- Hrb. 
Gent, 29 december 1906, Pas., 1907, III, 244; f.P.A., 1907, II, 125; fur. comm. Fl., 1907, 
3151; - Hrb. Gent, 31 maart 1920, Pas., 1921, III, 62; - Hrb. Luik, 21 januari 1922, 
fur. Liege, 1922, 104; - Caen, 25 augustus 1875, f. dr. int. prive, 1876, 455; - Comm. 
Seine, 29 juni 1937. Gaz. Pal., 1937. 2, 561; - Hrb. Luik, 10 november 1920, fur. Liege, 
1921, 22; P.B., Tw. Greve, nr. 67;- FREDERICQ, o.c., nr. 65;- KLKYSUENS, o.c., nr. 230, 
2°;- AssER-RUTTEN, o.c., biz. 277. 

(2) Men client dus na te gaan of het contract al dan niet intuitu personae in dit opzicht 
is. 

(3) Cass. fr., 20 april 1948, Gaz. Pal., 1948, r, 285. 
(4) O.c., nr. 6o2, blz. 6or. Zie ook SuETENS, o.c., blz. 937· 
(5) LAGASsE, A., o.c.; - Werkr. R. ber. Antwerpen, 23 december 1960, R. W., 

1960-1961, 950. 
(6) Rb. Antwerpen, 6 augustus 1892, f.P.A., 1894, I, 289;- Paris, 12 oktober 1923, 

Gaz. Pal., 1923, 2, 627. 
(7) Aix, 9 november 1911, Gaz. Pal., 19II, 2, 648. 
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Evenzo, wanneer een partiele staking uitbreekt bij de Belgische 
rivierloodsen in de Schelde, kan de kapitein die koers heeft gezet 
naar Rotterdam i.p.v. naar Antwerpen, zich niet op heirkracht be
roepen. In het geval waarvan hier sprake is kon de kapitein immers 
niet aileen een beroep doen op de Nederlandse loodsen, maar ook 
op de werkwillige Belgische loodsmannen (r). 

36. Wanneer een gedeeltelijke staking uitbreekt, blijft de werk
gever verplicht de werkwilligen te werk te stellen. Hij wordt slechts 
van deze verbintenis bevrijd, zo de staking het karakter van over
macht aanneemt (2). Maakt zij de uitvoering van deze verplichting 
echter niet praktisch onmogelijk, dan moet de ondernemer de werk
willigen, die hij naar huis heeft gestuurd, hun normale loon als 
schadevergoeding uitbetalen (3). 

Wanneer de werkgever bv. door de staking verhinderd is een 
deel van de werkwilligen te werk te stellen, maar hij ook de overigen 
naar huis stuurt om geen discriminatie tussen beide groepen te 
maken, kan hij t.o.v. laatstgenoemde groep de staking niet als geval 
van overmacht inroepen. Degenen die tot de eerste groep behoren 
client hij echter niet te vergoeden (4). 

Het feit echter, dat er een afspraak bestaat tussen werkwilligen 
en stakers om de werkgever aldus financieel uit te putten, is, volgens 
het Franse hof van cassatie, blijkbaar een voldoende reden om de 
werkgever te bevtijden van zijn plicht tbt tewerkstelling-en loon~ 
uitkering (5). 

37· Er is sprake van heirkracht wanneer de werkwilligen door 
stakingspiketten, bezettirig van de werkplaatsen door stakers en der
gelijke meer de toegang tot de werkplaatsen verhinderd wordt (6). 

(r) Hrb. Antwerpen, 25 juni 1956, ].P.A., 1957, 271. 
(2) Zie o.m. Cass. fr., 20 december 1954, D., Somm., 1955, 59; - Werkr. R. Patura

ges, 15 mei 1955, Rev. dr. min., 1956, 282; - Werkr. R. Philippeville, 22 oktober 1955, 
T.S.R., 1956, 102; fur. Liege, 1955-1956, 312. Zie ook HoRION, P., La greve et le lock-out 
en droit beige, o.c., blz. 186. 

(3) Werkr. R. Vilvoorde, 9 mei rg6r, T.S.R., 124 (twee beslissingen), noot L.P. 
SuETENS. Zie ook Werkr. R. Antwerpen, 29 november 1955, R. W., I955-1956, 1447; -
Werkr. R. Antwerpen, 23 december rg6o, R. W., rg6o-1g6r, 950, meer in bet bijzonder 958. 

(4) Werkr. R. Vilvoorde, aangehaald in vorige voetnoot. De werknemer heeft onge
twijfeld de plicht om zijn arbeidskracht ter beschikking van de werkgever te stellen, maar 
deze laatste client hem in staat te stellen de prestaties te leveren, wanneer hij zich voor bet 
werkhuis aanbiedt. Dit aspect is belangrijk in geval er stakingspiketten voor de deuren 
van de fabriek zijn en de toegang wordt belemmerd. Zie o.m. Civ. Seine, r6 juni 1950, 
].C.P., 1951, II, 6r68, noot J.V.G.; - Civ. Montlu9on, 21 februari 1951, D., 1952, 279, 
noot P. MrMIN; - Cass. fr., 18 oktober 1952, D., 1953, 149; Gaz. Pal., 1953, I, 77; -
noot L.F. onder Trib. paix Limay, rs oktober 1957, D., 1957, 662. Wat bet Nederlandse 
recht betreft, zie MoLENAAR, o.c., blz. 385 en 386. Zie ook verder, nr. 37· 

(s) 10 oktober 1958, Dr. soc., 1959, 8g. 
(6) Zie o.m. Hrb. Antwerpen, 16 mei 1956, ].P.A., 1956, 467; R. W., 1955-1956, 

2024; - Hrb. Antwerpen, 26 januari 1962, ].P.A., 1963, 150; - Vred. Antwerpen, 
13 januari 1937, R. W., 1937-1938, 514;- Cass. fr., 28 oktober 1907, D., 1909, 1, 282;
Civ. Albi, 23 november 1949, D., 1950, 51; - Comm. Beziers, 5 december 1938, Gaz. 
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Meestal wordt echter geeist dat de werkgever al het mogelijke 
in het werk stelt om de werkwilligen normaal hun werk te laten 
uitvoeren. Hij moet dus een beroep op de overheid doen om de 
arbeidsvrijheid te beschermen (1). Sommige Franse rechtbanken 
tonen zich op dit punt zeer streng. Zo besliste de burgerlijke recht
bank van Montlu<;on : ,En cas de gn':ve avec occupation des partes 
de l'usine, la carence des pouvoirs publics, s'abstenant de toute 
intervention en vue de maintenir la liberte du travail, ne constitue 
pas un cas de force majeure si le chef de 1' entreprise - a part une 
plainte au parquet et des demarches a la prefecture sans efficacite 
reelle - n' a demande aucune mesure precise tendant a 1' evacuation 
de l'usine" (2). 

De rechtbank van koophandel te Antwerpen velde in dit verband 
een interessante beslissing naar aanleiding van de door een syndicaat 
uitgeroepen nationale staking tijdens de jaarwisseling 1960-I96I. 
Volgens de rechtbank had de werkgever het werk in de haven van 
Antwerpen kunnen voortzetten, indien hij bijzonder zware materiele 
en physische risico' s op zich had genomen. ,Dat bij de toepassing 
van dergelijke principes (nl. de onmogelijkheid om de verbintenis 
na te komen) - zo zei het rechtscollege - moet worden voorop
gesteld dat contracten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd 
en de verplichting om iets te doen moet uitgevoerd worden als een 
goed huisvader". En verder dat : ,De debiteur wei gehouden is als 
een goed huisvader alle aanvaardbare risico' s te dragen om zijn 
verplichtingen te honoreren, maar hij geenszins verplicht is zulke 
materiele en zelfs physische risico' s op zich te nemen, waardoor het 
contractuele evenwicht, dat te goeder trouw door contractanten moet 
worden nageleefd, verstoord wordt" (3). 

III. Een aan de schuldenaar vreemde oorzaak 

38. Artikel II47 B.W. spreekt uitdrukkelijk van een vreemde 
oorzaak. Betekent dit dat het hier een omstandigheid betreft die 
niet aan een fout van de schuldenaar toegeschreven kan worden of die 
vreemd is aan diens onderneming? 

Pal., I939, I, 306;- Cass. fr., I8 maart I902, S., I903, I, 465;- Paris, I3 november I903, 
D., I904, 2, 73; - Rouen, 8 augustus I900 en Poitiers, I2 januari 1903, D., I903, 2, 389; 
- Comm. Rochefort-sur-mer, 29 januari I904, Gaz. Pal., I904, I, 628; - Poitiers, 
I augustus I904, Gaz. Pal., I904, 2, 402. Zie art. 28 van de wet van IO maart I900. 

(I) Zie o.m. Civ. Nantes, 25 mei I95I, Gaz. Pal., I9SI, 2, 83. Zie ook HERDEWIJN, F., 
o.c., biz. 77· 

(2) 2I februari I95I, Gaz. Pal., I95I, r, 307; D., 1952, 279, noot P. MIMIN. Zie ook 
Cass. fr., I8 oktober 1952, Gaz. Pal., I953, I, 77; D., I953. I49; ].C.P., I954, II, 7959 
(verbod van prefect om werkwilligen tot bedrijf toe te Iaten om ongeregeldheden te voor
komen is geval van overmacht voor werkgever). Vgl. Prud'h. Seine, 3 november I948, 
Dr. soc., I949, 264, noot A. LAGASSE. 

(3) I4 november I96I, R. W., 196I-I962, 7I5. Opvallend is dat de rechtbank art. 
II34, lid 3, B.W. inroept evenals het contractueel evenwicht om haar beslissing te staven, 
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Laatstgenoemde interpretatie leidt er toe de staking in een ganse 
reeks van omstandigheden niet als geval van overmacht te erkennen(r). 
Tunc bv. meent dat vreemde oorzaak in deze betekent, vreemd aan 
de onderneming : , Quand une greve eclate dans une entreprise, 
pour des raisons relatives a cette entreprise, il semble bien, sauf cas 
exceptionnel, que la condition d' exteriorite ne so it pas normalement 
remplie. II n'y aurait done pas a se saucier de savoir si le chef d'en
treprise pouvait au non eviter la greve... II en repondrait toujours, 
tout comme il repond d'une erreur commise par l'ingenieur le plus 
qualifie, parce qu'il repond automatiquement d'une defaillance de 
son personnel- ou de son materiel". Wanneer het echter om een 
algemene staking gaat, is er, volgens deze auteur, wel sprake van een 
oorzaak die vreemd is aan een bepaalde ondernemer : ,Le fait des 
syndicats, le syndicat patronal et les syndicats, est pour 1' entrepreneur 
a peu pres aussi etranger a son entreprise - et aussi contraignant -
que le fait du prince" (2). 

}. Radouant meent eveneens dat een staking in principe geen 
geval van overmacht kan uitmaken : ,Or la greve est, par nature, 
assimilable au defaut d'une machine employe par l'industriel ou a 
l'insuffisance de qualite ou de quantite de sa main d'reuvre ou a la 
mediocrite de ses ressources... toutes circonstances qui, loin d' exo
nerer sont propres a engager sa responsabilite. Vis-a-vis de sa clien
tele, l'entreprise_ne se distingue pas de !'entrepreneur; elle n'est pas 
hors de lui, ce qui s'y produit lui demeure personnel et il doit en 
repondre comme de lui-meme. C'est pourquoi la greve a priori 
n' est jamais constitutive de la force majeure" (3). Schrijver trekt 
echter geen besluiten uit deze stelling. Het is oak opvallend dat deze 
auteur in andere publikaties stellingen heeft verdedigd die hier niet 
mee overeenstemmen (4). 

F. Amiot meent daarentegen, dat stakingen in principe vreemd 
zijn aan de onderneming, daar de werknemers juist hun onafhan-

principes die vaak door de aanhangers van de imprevisieieer aangehaaid worden. Zie o.m. 
VoiRIN, P., De l'imprevision dans les rapports de droit prive, Nancy, 1922; - Zie verder 
nr. so. 

(1) Zie o.m. JossERAND, Cas de force majeure et cas fortuit, R.G.A.R., 1930, 542; -
JossERAND, Force majeure et cas fortuit, D.H., 1934, Chr., 25; -auteurs aangehaald door 
MAZEAUD et TuNc, o.c., II, nr. 1566; - AMIOT, F., o.c., nr. 44 e.v., biz. 212 e.v.;- zie 
STEVENS et HENNING, Le contrat de transport, I, nr. 675; - Cfr. DELAHAYE, Les greves 
ouvrieres envisagees dans leurs rapports avec les obligations, biz. 93 ; - WERY, J.. Overmacht 
bij overeenkomsten, Amsterdam, 1919, biz. 125 e.v. In de meeste Nederlandse werken wordt 
trouwens een zeker beiang aan de risico-ieer gehecht: zie bv. AssER-RUTTEN, o.c., biz. 
272 e.v.; - VAN BRAKEL, o.c., biz. 103 e.v. 

(2) Noot, D., 1963, 675; - zie ook AssER-RUTTEN, o.c., biz. 277 en 278 (.,werksta
kingen die een bijzondere oorzaak in het bedrijf van de schuidenaar hebben, m.a.w. waar
voor zijn onderneming een abnormaie vatbaarheid bezit, komen voor 's chuidenaars 
risico"). 

(3) Noot, ].C.P., 1954, II, 8302. 
(4) Zie o.m. De Iaforce majeure ... , biz. 195 e.v.;- DALLOZ, Droit civil, Tw. Force 

majeure, nr. 13. 
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kelijkheid t.o.v. de firma hernemen door het werk neer te leggen. 
Deze interpretatie wordt in zekere zin bevestigd door art. 1384 B.W., 
dat voorziet dat de meesters aansprakelijk zijn voor de schade aan
gebracht door hun aangestelden ,in de bediening waartoe zij hen 
gebezigd hebben". De werknemers zijn niet Ianger de ondergeschik
ten van de werkgever, wanneer zij hun vrijheid hernemen door te 
staken. Het besluit is dus ,que la greve est, en elle-meme, un evene
ment qui se passe hors du cercle d' action de 1' entreprise". En verder : 
,La greve, prevue ou non, est force majeure sauf faute concomi
tante" (1). 

39· De rechtspraak is zelden op deze theorieen ingegaan. Zo be
sliste de rechtbank van koophandel te Luik geen rekening te kunnen 
houden met het argument ,qu' a notre epoque les greves ouvrieres font 
partie des risques normaux inherents a la vie de toute entreprise 
industrielle qui ne pourrait en etre exoneree", daar ,sauf exception 
legale, la theorie des risques est etrangere a la volonte des redacteurs 
du code civil qui ant fonde toute responsabilite tant contractuelle 
qu'aquilienne sur la faute" (2). 

40. Oak in onze rechtsleer wordt de risicoleer niet vaak gevolgd. 
De meeste auteurs menen dat zowel de contractuele als de aquilische 
aansprakelijkheid op de fout zijn gebaseerd. De theorie kan dus 
slechts toegepast worden voorzover zij uitgedrukt wordt in art. 1384 
B.W. De werknemers die het werk neerleggen, zijn echter niet meer 
in dienst van de ondernemer, daar het arbeidscontract door staking 
wordt geschorst of ontbonden. Het is misschien de lege ferenda 
wenselijk om de aansprakelijkheid niet Ianger uitsluitend op de fout 
te baseren, maar de lege lata is deze oplossing niet verantwoord. 

De vraag of de uitdrukking vreemde oorzaak moet opgevat worden 
in de zin van vreemd aan de onderneming wordt dan ook niet vaak 
gevolgd in de rechtsleer (3). 

41. Het begrip vreemde oorzaak betekent dus, dat de staking 
niet voorafgegaan, begeleid of gevolgd mag worden door een of andere 
omstandigheid die de schuldenaar kan worden toegerekend en zonder 
dewelke de uitvoering van de verbintenis geheel of gedeeltelijk 
mogelijk zou zijn geweest. Dit aspect werd reeds ten dele behandeld 
in de twee voorgaande delen. Hier zullen nag enkele aspecten be
studeerd worden i.v.m. de vraag wanneer een onvoorzienbare en niet 

(1) O.c., biz. 221 e.v., nr. 67 e.v.; - zie ook HERDEWIJN, o.c., biz. 77; -RIVERO, J. 
et SAVATIER, J., Droit du travail, Paris, 1960, biz. 201. 

(2) 3 maart 1962, J. T., 1963, 30; ]ur. Liege, 1962-1963, 172;- DALCQ, o.c., nr. 2768. 
(3) Zie o.m. DE PAGE, II, nr. 599, B;- DEKKERS, II, nr. 121;- LIMPENS et VAN 

DAMME, o.c., 1960, nr. 99, biz. 405 en 404; - MAzEAUD, H. et L., o.c., II, vierde uitg., 
nr. 1566;- RAnouANT, o.c., biz. 195 e.v.;- PLANIOL et RIPERT, VII, nr. 837;- MARTY 
et RAYNAUD, Droit civil, II, 2, nr. 488. 
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te voorkomen werkstaking, die de uitvoering van de verbintenis heeft 
onmogelijk gemaakt, niettemin tach geen geval van heirkracht is, 
daar de werkgever zich aan een fout heeft schuldig gemaakt. 

Wanneer bv. een havenstaking uitbreekt op de laatste dag dat 
er geladen mocht worden, mag de schuldenaar zich niet op overmacht 
beroepen, daar hij de verbintenis oak zonder staking niet tijdig had 
kunnen uitvoeren (r). 

Evenzo, wanneer een spoorwegstaking de uitvoering van de 
verbintenis onmogelijk maakt, is er geen sprake van overmacht, 
indien zij beeindigd was vooraleer de goederen dienden geleverd 
te worden (2). 

42. Terwijl er twijfel bestaat omtrent de vraag of een staking 
als overmacht mag ingeroepen worden, zo de werkgever er een einde 
aan kon stellen door toegevingen aan de stakers, zijn rechtsleer en 
rechtspraak het er over eens dat de werkgever dat recht niet heeft, 
wanneer hij de staking door zijn onverzoenlijke houding zelf heeft 
uitgelokt (3). 

43· De werkgever kan oak, alhoewel er in de praktijk weinig 
gevallen van bekend zijn, een staking uitlokken of laten voortduren 
om niet aan zijn verplichtingen jegens derden te moeten voldoen. 
Het spreekt vanzelf dat deze zware fout het inroepen van de staking 
als overmacht uitsluit (4). C. Schlesser wijst er op dat het bewijs 
van de kwade trouw van de ondernemer vaak moeilijk te leven~n is, 
daar de bedoelingen van de werkgever meestal moeilijk te achterhalen 
zijn (5). De vraag is of dit bewijs wel onontbeerlijk is, daar elke staking 
veroorzaakt of voortgezet door de onverzoenlijke houding van de 
patroon, ongeacht diens motieven, niet als geval van heirkracht in 
aanmerking kan komen (6). 

44· Kan een werkgever een door hem uitgeroepen lock-out als 
overmacht inroepen? Men zou geneigd zijn deze vraag negatief te 
beantwoorden, daar een lock-out moeilijk als een vreemde oorzaak 
kan worden beschouwd. 

(1) Hrb. Brussel, 17 april 1907, fur. comm. Brux., I907, 278; P.P., I907, 685. Zie 
ook hager nr. 26. 

(2) Civ. Chateaubriant, 18 mei 19II, Gaz. Pal., 19II, 2, 234;- zie ook Hrb. Luik, 
3 maart 1962, J. T., 1963, 30; fur. Liege, 1962-I963, 172; - Comm. Havre, 23 mei 19II, 
Gaz. Pal., 19II, 2, 230;- Comm. Seine, 23 december 1938, S., I939. 2, I44· 

(3) Zie o.m. LIMPENS, o.c., nr. 243; - FREDER1CQ, o.c., nr. 65; - Poitiers, 13 ja
nuari 1903, D., I903, 2, 389; ]uR. CLASS., Tw. Responsabilite civile, fasc. XXXIV a, 
nr. 93; - Cons. d'Etat, 29 januari 1909, D., 1910, 3, 89, besluiten TARDIEU; - Paris, 
I3 november I903, D., 1904, 2, 73, noot A. CoLIN; - Brussel, 9 april 1930, f. T., I930, 
357; - vgl. Brussel, 21 febtuari I905, f.P.A., 1905, I, 8o; - Poitiers, 4 december I906 
en Cass. fr., 28 oktober 1907, D., 1909, I, 282. 

(4) AMioT, o.c., nr. 20, blz. 73 en nr. 72, blz. 224; -ScHLESSER, C,. Laforce majeure 
et les greves, f. T., 1890, 257· 
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(6) Zie boven nr. 42. 
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Ongetwijfeld zijn er rechterlijke beslissingen die deze zienswijze 
bevestigen. Zo verbrak het Franse hof van cassatie het arrest van het 
hof van beroep van Amiens, dat het ontslag verleend door de werk
gever aan zijn gehele personeel als geval van overmacht had aanvaard. 
Inderdaad, het bewijs ontbrak, dat de onmogelijkheid om het contract 
jegens een derde nate komen te wijten was ,a un evenement inde
pendant de leur fait et de leur volonte" (r). 

Er zijn echter ook enkele beslissingen waarin een tegenover
gestelde uitslag bereikt werd. In het arrest van het hof van beroep 
van Douai van 14 april 1911 bv. werd de lock-out, waartoe de haven
uitbaters gezamenlijk waren overgegaan nadat de arbeiders geweigerd 
hadden om het arbeidsconflict door een scheidsgerecht te laten 
beslechten, als geval van overmacht aanvaard. Het hof wees er o.m. 
op dat de lock-out algemeen was en de niet-naleving ervan door een 
werkgever woordbreuk zou betekend hebben tegenover zijn col
lega's (2). De rechtbank van koophandel te Duinkerken aanvaardde 
eveneens een lock-out als geval van overmacht, daar de werknemers 
een langzaam-aan-actie waren begonnen. De rechtbank trok hieruit 
de conclusie, dat het ontslag ,a ete en realite imposee par !'attitude 
des ouvriers, c' est-a-dire par Un evenement independant de }a VO

lante de !'organisation patronale" (3). Dit vonnis werd echter her
vormd door het hof van beroep te Douai (4). 

Wanneer een staking door een lock-out gevolgd wordt en de 
staking wordt voortgezet nadat de lock-out werd opgeheven, mag de 
werkgever zich nog op de staking als geval van overmacht beroepen (5). 

45· Mag de debiteur zich nog op overmacht beroepen, wanneer 
de schuldeiser zelf heeft voorgesteld het werk uit te voeren en de schul-

(1) 2 maart 1915, D., 1920, I, ro8;- zie ook Trib. paix lvry-sur-Seine, 6 april 1933, 
Gaz. Pal., 1933, I, 973; - Douai, 23 december I926, Gaz. Pal., 1927, r, 368; - cass. 
fr., 30 januari 1929, Gaz. Pal., I929, I, 410; zie ook Hrb. Brussel, I3 maart I913, P.P., 
1913, nr. 1217, blz. 8o7. 

(2) I4 april 19II, Pas., 1911, IV, 152-
(3) 2 augustus 1926, Gaz. Pal., 1926, 2, 548. 
(4) Zie voetnoot (r). 
(5) Scheidsg., 9 juni 1913, P.P., 1914, 332. 

Kan een stakende arbeider zich op overmacht beroepen jegens zijn werkgever ? In 
verband met dit probleem heeft de Nederlandse Hoge Raad op 15 januari 1960 (N.J., 
1960, 84, noot L.E.H.R.) een belangrijke uitspraak gedaan. De H.R. verwierp namelijk 
de opvatting dat elke staking voor de stakende arbeider wanprestatie tegenover de werk
gever zou opleveren. De omstandigheden - aldus de H.R. - kunnen nl. van dien aard 
zijn, dat naar de heersende rechtsovertuigingen in redelijkheid van de werknemers niet 
kan worden gevergd, de arbeid voort te zetten of bepaalde werkzaamheden te verrichten; 
in zulke omstandigheden plegen de werknemers dus geen wanprestatie. Deze beslissing 
is echter niet zozeer op overmacht gegrond, maar op een aan het ongeschreven recht 
ontleende rechtvaardigheidsgrond. Genoemd arrest heeft in Nederland heel wat pennen 
in beweging gebracht. Zie o.m. BAKELS, H., Enige kanttekeningen bij het advies van de 
vier hoogleraren inzake wettelijke regeling van de werkstaking, N.J.B., 1961, biz. 417-426; 
id., Enige juridische en maatschappelijke aspecten van de stakingsvrijheid, N.J.B., 1960, 
biz. 623-635 en 645-654. 
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denaar dit niet heeft aanvaard? Het antwoord is neen ( 1 ), tenzij de 
schuldeiser zich evengoed voor de onmogelijkheid zou geplaatst zien 
de verbintenis uit te voeren. Zo stelde een schipper tijdens een haven
staking in Antwerpen voor om met zijn eigen werkvolk de lading te 
lassen. De rechtbank van koophandel hield er geen rekening mee, 
daar zulks zeer moeilijk, ja praktisch onmogelijk was, vermits de 
kaden vol stonden, er zeer weinig plaats vrijkwam en diens personeel 
er niet volledig toe bekwaam was (2). 

46. Uit al het voorgaande blijkt dat het overgrote deel der 
rechtspraak en rechtsleer in principe eist dat de schuldenaar niet de 
minste schuld, onvoorzichtigheid of nalatigheid mag te verwijten 
vall en. 

Er is niettemin een belangrijke beslissing waarin uitdrukkelijk 
de culpa levissima door de culpa levis in abstracto werd vervangen, 
nl. het arrest geveld op 23 december 1960 door de werkrechtersraad 
van beroep te Antwerpen (3). Zoals gezegd, kon een werkgever, twee 
weken nadat een staking bij zijn bedienden was uitgebroken, geen 
werk meer verschaffen aan zijn arbeiders. De werkwilligen eisten de 
uitbetaling van hun loon, maar de werkgever beweerde door over
macht bevrijd te zijn. De arbeiders wierpen echter op, dat de onder
nemer een fout had begaan door hun arbeidscontract niet op te 
zeggen op het ogenblik dat de staking uitbrak. Inderdaad, indien 
de patroon · dii -gedaan had, ware het contract ontbonden geweest 
op het ogenblik dat hij in de onmogelijkheid verkeerde hen aan het 
werk te houden, d.i. twee weken later. De werkgever had echter het 
onzekere voor het zekere genomen, waarschijnlijk omdat hij hoopte 
dat de staking snel beeindigd zou worden en omdat hij een goede ver
standhouding met zijn arbeiders wenste te bewaren, en had geen voor
opzeg gegeven. Had hij door zo te handelen een fout begaan? De 
werkrechtersraad van beroep - in tegenstelling met de werkrechters
raad (4) - besliste dat zijn fout niet ernstig genoeg was om hem 
het recht te ontzeggen zich op overinacht te beroepen. Het hof haalt 
auteurs als Lagasse, Heenen en Tunc aan om zijn stelling te staven, 
dat de schuldenaar redelijk, d.i. als een goed huisvader zijn verplich
tingen client uit te voeren. In het onderhavige geval was er, volgens 
het hof, geen twijfel dat de werkgever zijn verplichtingen was nage
komen. lnderdaad, het was de plicht van de ondernemer de niet
stakenden zo lang mogelijk aan het werk te houden. 

(I) Hrb. Antwerpen, I7 april I956, ].P.A., I956, 269; - Hrb. Antwerpen, 28 sep
tember I929, ].P.A., I929, 440;- Hrb. Gent, IS april I892, fur. comm. Fl., I892, nr. 889, 
biz. I7I. 

(2) Hrb. Antwerpen, 6 december I928, J.P.A., I929, I9 en I9JI, 34I; - Brussel, 
28 oktober I93I, ].P.A., I93I, 343;- zie ook Paris, I3 november I903, D., I904, 2, 73, 
met noot A. CoLIN. 

(3) R. w., I960-I96I, 950. 
(4) Werkr. R. Antwerpen, I9 mei I959, Rev. Ban., I96o, 8o1. 



IV. Samenvatting en besluit 

§ I. Samenvatting 

47· Volgens de rechtspraak en de rechtsleer kan een staking 
onvoorzienbaar zijn, ondanks het feit dat al wat mogelijk is, theoretisch 
0ok voorzienbaar is, ondanks het feit dat zij heden ten dage een nor
maal verschijnsel is en ondanks haar menigvuldig voorkomen in de 
betrokken industrie-sector. Een staking kan, volgens een gedeelte der 
rechtspraak, zelfs onvoorzienbaar zijn, wanneer enkel de juiste datum 
waarop zij zal uitbreken, haar duur en haar omvang niet op voorhand 
gekend zijn. }a, er zijn zelfs beslissingen waarin een staking als on
voorzienbaar werd beschouwd, alhoewel de werknemers een stakings
vooropzeg hadden gegeven, daar er goede hoop bestond dat een op
lossing zou gevonden worden vooraleer de vooropgezette datum aan
brak. 

Uit deze korte opsomming blijkt reeds, dat het hier om een 
criterium gaat dat op zeer verschillende wijze door de rechtscollege's 
wordt geinterpreteerd. Gebrek aan uniformiteit en rechtsonzekerheid 
zijn dan ook de logische gevolgen van deze toestand. 

De voorzienbaarheid van een staking speelt, volgens de heer
sende rechtspraak en rechtsleer, daarenboven slechts een beslissende 
rol, zo zij bestaat op het ogenblik dat het contract afgesloten wordt. 
Of een staking daarna voorzienbaar wordt is immers van geen belang 
zo zij tach niet te voorkomen is. Maar in welke omstandigheden 
is een werkstopzetting onvermijdelijk te noemen? Is een staking 
onvermijdbaar in juridische zin, ondanks het feit dat de werkgever 
haar kon voorkomen door de eisen van de personeelsleden in te 
willigen? Deze vraag brengt ons bij het tweede criterium, nl. de 
onmogelijkheid om de verbintenis jegens derden uit te voeren. 

48. Bijna steeds wordt in principe hardnekkig vastgehouden aan 
de regel dat de uitvoering van de verbintenis door de staking onmo
gelijk moet geworden zijn. Maar wat betekent onmogelijk in dit 
verband? Zo men als eis de absolute onmogelijkheid stelt, dan zal 
overmacht zelden aanwezig zijn. ledereen is het daarom eens om de 
theoretische onmogelijkheid door een practische te vervangen (1). 
Dit lost het probleem echter niet op, want waar ligt de grens tussen 
theoretische onmogelijkheid, praktische onmogelijkheid en abnor
male moeilijkheden? 

Weinigen zullen heden ten dage de stelling onderschrijven, die 
P. Esmein enkele decennia geleden verdedigde : ,11 est necessaire 
et juste dans une societe dont l'economie est fondee sur la libre acti
vite des individus, sur les echanges et les contrats, que le debiteur 

(1) Cfr. Toelichting op het antwerp voor een nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, 
Boek 6, biz. 540 en sao. 
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fasse tout ce qui est possible pour executer ses engagements. Il est 
tenu d'y consacrer la totalite de ses ressources, de se ruiner, s'il est 
necessaire, pour les respecter ... Il est tenu d'y consacrer la totalite 
de sa force de travail, au risque d'y ruiner sa sante et exposer sa vie" ( 1 ). 

In verband met de onmogelijkheid tot uitvoering ten gevolge 
van een staking heeft een belangrijk deel der rechtspraak en rechtsleer 
zich uitermate soepel getoond. Zo is er sprake van een algemene 
staking wanneer 8o a 90 % der arbeiders in de betrokken industrie
sector het werk hebben neergelegd. Soms wordt onder een algemene 
staking een nationale werkstopzetting verstaan, dan weer een regionale 
of lokale. Meer en meer wordt de eis verwaarloosd, dat een staking 
waaraan de werkgever door toegevingen aan de stakers een einde kon 
maken niet als geval van overmacht mag worden ingeroepen. In heel 
wat gevallen wordt niet aileen rekening gehouden met de objectieve 
onmogelijkheid, maar ook met zekere vormen van subjectieve ver
hindering. Ook met de mogelijkheid tot uitvoering door aanwerving 
van andere werkkrachten wordt soms niet veel rekening gehouden. 
De stelling, dat de werkgever niet verplicht is om, zo mogelijk, de 
verbintenis door een andere firma te Iaten uitvoeren, wordt tegen
woordig vaak verdedigd. Tenslotte, niemand durft nog te beweren 
dat de werkgever verplicht is zijn verbintenis na te komen, wanneer 
door de stakers het Ieven of de gezondheid van de werkwilligen in 
gevaar wordt gebracht. 

- De c6nclusie ligtvoor ae-liand-: -ae rechtspraak en een deel 
der rechtsleer beschouwen meer en meer een staking als geval van 
overmacht, ofschoon de uitvoering van de verbintenis niet praktisch 
onmogelijk is, wanneer de nakoming ervan de firma in haar bestaan 
zou bedreigen of zware verliezen zou doen lijden, de nationale econo
mie tijdelijk of blijvend zou kunnen ontwrichten, het evenwicht tussen 
werkgevers en stakers zou kunnen verstoren en de gezondheid van 
personen in gevaar zou kunnen brengen. In een woord, meestal moet 
tegenwoordig de uitvoering van de verbintenis niet praktisch on
mogelijk zijn, maar zeer moeilijk of sociaal onverantwoord, om 
overmacht te rechtvaardigen (2). 

49· In hoeverre hoger geschetste strekking van de rechtspraak 
tot verruiming van het begrip overmacht zich beperkt tot de staking 
of integendeel ook bij andere als gevallen van overmacht ingeroepen 
omstandigheden- zoals oorlog, natuurrampen e.d. - merkbaar is, 
is een vraag waarop hier moeilijk kan worden ingegaan. Wanneer 
men echter de in de voornaamste handboeken aangehaalde voorbeelden 
nagaat, ontkomt men moeilijk aan de indruk dat er toch een zekere 

(1) PLANIOL et RIPERT, o.c., eerste uitg., VI, nr. 382. 
(2) Zie DEKKERS, R., Handboek van het Burgerlijk Recht, II, nr. 121. 
(3) Noot, D., 1952, 279· 
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discrepantie bestaat. De voornaamste reden hiervoor ligt waarschijn
lijk in het feit dat de staking allerlei fundamentele politieke, econo
mische en sociale aspecten vertoont, die de rechtspraak niet wilde 
of niet kon over het hoofd zien. 

so. De vraag rijst ook of deze soepele rechtspraak niet, langs de 
overmacht om, in feite de imprevisieleer toepast. Zoals men weet, 
is juist het meest essentiele verschil tussen overmacht en imprevisie, 
dat er bij laatstgenoemde sprake is van een onvoorzienbare omstan
digheid die de uitvoering van de verbintenis zo buitengewoon moeilijk 
maakt, dat de schuldenaar de verbintenis nooit had aangegaan indien 
hij er van op de hoogte was geweest, terwijl er van overmacht slechts 
sprake is, wanneer de uitvoering van de verbintenis onmogelijk is 
geworden (r). P., Voirin en J, Van Houtte hebben er trouwens reeds 
op gewezen, dat de rechtspraak door de absolute onmogelijkheid te 
Iaten varen in feite soms de imprevisieleer toepast (2). 

Het nadeel van deze houding is, dat in geval van overmacht de 
rechtbank de verbintenis slechts kan ontbinden of de uitvoering er 
van opschorten, terwijl de imprevisieleer, indien aangenomen, de 
rechter in staat stelt de overeenkomst te wijzigen en het verlies door 
schuldenaar en schuldeiser te Iaten dragen. 

In dit verband kan men deze rechtspraak ook het verwijt maken 
de imprevisieleer impliciet in bepaalde gevallen toe te passen en in 
andere omstandigheden uitdrukkelijk te verwerpen. Geen rechtbank 
zal bv. een geval van overmacht zien in de niet-uitvoering der verbin
tenis aan de oorspronkelijk bedongen prijs, wanneer een belangrijke 
loonsverhoging door de werkgever aan de werknemers moest toege
staan worden om een staking te vermijden of tot een einde te brengen. 
Wordt hierdoor discriminatie niet in de hand gewerkt? 

sr. In het derde deel van deze studie werd de eis bestudeerd, 
dat de oorzaak van de niet-nakoming van de verbintenis vreemd 
client te zijn aan de schuldenaar. Een deel der rechtsleer heeft de 
stelling verdedigd, dat het begrip vreemde oorzaak niet aileen be
tekent dat de als overmacht ingeroepen omstandigheid niet aan de 
fout van de debiteur toe te rekenen mag zijn, maar ook totaal vreemd 
aan diens onderneming behoort te zijn. Deze theorie is in de huidige 
stand van ons recht moeilijk te aanvaarden, daar ons burgerlijk wet
hoek op de fout is gebaseerd. Art. 1384 B.W. kan hier moeilijk 

(I) Zie VorRIN, P., o.c.; - DE HARVEN, P., Mouvements generaux du droit civil 
beige contemporain, Brussel, I928, biz. 23 I e.v.; -DE PAGE, II, nr. 573 e.v. ; -CAMPION, L., 
La theorie de l'imprevision, B.]., 1926, 97 e.v.; - DE ScHRIJVER, P., Misbruik van recht 
en impraevisie, R.W., 1934-I935, 825 e.v.;- VAN HILLE, W., Bevoegdheid van de rechter 
om overeenkomsten te wijzigen, R. W., 1939-1940, 1054 e.v. 

(2) VorRrN, P., o.c., biz. 245, 253-254 en 262; - VAN BouTTE, J., De bevoegdheid 
van de rechter om overeenkomsten te wijzigen, R. W., I939-1940, 1140. 
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ingeroepen worden, daar de stakers niet meer m dienstverband 
handelen. 

Een moeilijke vraag is of de fout waaraan de debiteur zich niet 
mag schuldig gemaakt hebben de culpa levis in abstracto is of de culpa 
levissima. Alhoewel het grootste deel van de rechtsleer en de recht
spraak het laatste eisen, is deze stellingname voor kritiek vatbaar. 

§ 2. Voorgestelde oplossing 

52. In de jongste jaren is er vooral in de rechtsleer een tendens 
waar te nemen, om de traditionele notie van overmacht te laten varen. 
Van langsom meer wordt ook door juristen van onze gewesten -
o.m. onder impuls van de werken van A. Tunc - ingezien, dat de 
criteria onvoorzienbaarheid en onmogelijkheid niet voldoen aan de 
eisen van onze maatschappij (1). 

In een ophefmakend artikel in de Revue himestrielle de droit 
civil (2) verdedigde A. Tunc de stelling dat ,la force majeure est celle 
que ne peut surmonter le bon pere de famille; elle n'a pas a etre maxima, 
mais majeure; elle est une cause d'exoneration des que, force d'inertie 
ou de destruction, elle domine les forces d' action ou de protection 
que le debiteur s' est engage a mettre en ceuvre" (3). 

53· De kern van het conflict tussen de traditionele en deze 
moderne (4) leer ligt in de schijnbare tegenstelling tussen art. 1137 
B.W., enerzijds, en art. 1147 en 1148 B.W., anderzijds. Eerstgenoem
de bepaling voorziet : , ,De verbintenis om voor het behoud van de 
zaak te zorgen verplicht hem die ermee belast is, daaraan alle zorgen 
van een goed huisvader te besteden, onverschillig of de overeenkomst 

(1) Zie o.m. TuNc, A., Force majeure et absence de faute en matiere contractuelle, 
Rev. trim. dr. civ., 1945, biz. 235-259; - TuNc, A., La force majeure dans ses rapports 
avec le contenu de !'obligation contractuelle, ]. T., 1946, 313-317; - TuNc, A., La qualite 
de la force majeure, ]. T., 1946, 397-399; - SEGUR, L., La notion de faute contractuelle en 
droit civilfrant;ais, Aix-en-Provence, 1956, biz. I00-105;- LAGASSE, A., o.c.; -HEENEN J., 
La responsabilite du transporteur maritime et Ia notion de force majeure, R.C.J.B., 1957, 
biz. 87-98; - MAZEAUD et TuNc, o.c., I, nr. 653 e.v.; - DALCQ, R. 0., o.c., nr. 2773 e.v.; 
- LIMPENS et VANDAMME, o.c., nr. 98;- zie ook WIGNY, P., Responsabilite contractuelle 
et force majeum, Rev. trim. dr. civ., 1935, biz. 19-95; - WwNY, P., La force majeure, 
J. T., 1946, 377· Een van de weinige rechterlijke besiissingen waarin deze theorie openlijk 
wordt verdedigd en toegepast is Werkr. R. ber. Antwerpen, 23 december 1960, R. W., 
1960-1961, 950; zie ook Hrb. Antwerpen, 14 november 1961, R. W., 1961-1962, kol. 715. 
Voor buiteniandse referenties zie TuNc, A., noot D., 1963, 675;- zie ook JuNoD, C.-A., 
Force majeure et cas fortuit dans le systeme suisse de Ia responsabilite civile, Geneve, 1956; 
- MENGONI, o.c., biz. 307; - CoNSTANTINEsco, J., Inexecution et faute contractuelle en 
droit compare, Stuttgart en Brussei, 1960, biz. 217 e.v. 

(2) O.c. 
(3) Ibid., nr. 18, biz. 258. 
(4) Het gebruik van de term modern is in dit verband zeer reiatief. Tunc bewijst 

immers dat de strenge interpretatie van het begrip overmacht tamelijk recent is: Ibid., 
nr. 16 e.v. 
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een van de partijen of beide partijen tot nut strekt. Deze verplichting 
is meer of rninder uitgestrekt wat betreft bepaalde contracten, waar
van de gevolgen te dien opzichte worden vastgesteld in de titels die 
daarop betrekking hebben". Art. II47 B.W. voorziet echter : ,De 
schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld tot het 
betalen van schadevergoeding, hetzij wegens nietuitvoering van de 
verbintenis, hetzij wegens vertraging in de uitvoering, wanneer hij niet 
bewijst dat het niet nakomen het gevolg is van een vreemde oorzaak die 
hem niet kan worden toegerekend". En art. I I48 B.W.: ,Geen schade
vergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht 
of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe 
hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden , 
was . 

Art. I I37 B.W. stelt dus voorop, dat de schuldenaar moet han
delen als een goed huisvader, terwijl volgens de art. I I47 en I I48 B.W. 
de debiteur slechts bevrijd wordt door een vreemde oorzaak, overmacht 
of toeval. Deze tegenstelling kan op twee wijzen opgelost worden : 
ofwel stelt men art. I 147 en I I48 centraal en wordt de aansprakelijk
heid niet beoordeeld in het Iicht van de zorgen die een goed huisvader 
aan de uitvoering van de verbintenis moet hebben gegeven, maar 
worden zwaardere eisen gesteld : de schuldenaar mag niet de minste 
schuld, onvoorzichtigheid ofnalatigheid te verwijten zijn; ofwel wordt 
art. I I37 vooropgesteld en worden de begrippen overmacht en toeval 
geinterpreteerd in het Iicht van dit artikel. 

Aan de eerste oplossing geven de aanhangers van de traditionele 
leer de voorkeur door te verklaren dat een goed huisvader slechts 
van zijn verbintenis bevrijdt wordt wanneer de uitvoering ervan 
onmogelijk is geworden. In deze redenering worden de culpa levis 
in abstracto en de culpa levissima met elkaar verward. Pothier maakte 
echter uitdrukkelijk onderscheid tussen beide door de ,diligence 
commune et ordinaire telle que les peres de famille ont coutume 
d'apporter aux chases qui leur appartiennent" te stellen tegenover de 
,diligence Ia plus scrupuleuse impliquant tout le soin possible" (I). 
Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat ook de opstellers van de 
Code Napoleon hetzelfde onderscheid wensten te maken. Daar de 
art. I I47 en I 148 B.W. niet uitdrukkelijk voorzien wat onder over
macht en toeval client te worden verstaan, is het logisch samen met 
A. Tunc te besluiten dat het criterium moet zijn of de schuldenaar 
,a pris les initiatives que l'on est en droit d'attendre d'un homme 
soigneux et diligent" (2). 

(r) Traite du depot, nr. 26;- Traite des obligations, nr. 142;- Vente, nr. 54;
Louage, nr. 190; - Pret a usage, nr. 48; - Nantissement, nr. 34-

(2) ]. T., 316. 
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54· Bovendien, of een schuldenaar al dan niet als een goed 
huisvader heeft gehandeld, kan niet volledig in abstracto worden 
beantwoord, maar slechts in het licht van de door hem aangegane 
specifieke verbintenissen. Overmacht is dus wezenlijk een veranderlijk 
begrip, ,une notion variable et de determination contractuelle" (r). 

Daarenboven client het criterium ,fout die een goed huisvader 
niet begaan zou hebben" niet al te objectief genomen te worden, 
daar de partijen in feite impliciet steeds rekening houden met de 
categorie waartoe de schuldenaar behoort, m.a.w. ,au critere du 
bon pere de famille, il faut alors substituer celui du bon professionel 
de la categorie envisage, le bon professionel etant caracterise par sa 
specialisation, sa competence, sa technicite ... " (2). 

55. Aanvaardt men hogergenoemde principes, dan is het duide
lijk dat de begrippen voorzienbaarheid en onmogelijke uitvoering op 
zichzelf geen enkele waarde meer bezitten. Het zijn enkel, zij het 
bijzonder nuttige, hulpmiddelen om de vraag te beantwoorden of 
het nietuitvoeren al dan niet te wijten is aan een Iichte of zware fout 
van de schuldenaar (3). 

56. Om te weten of een staking voorzienbaar, of liever te ver
wachten was op het ogenblik dat de verbintenis werd aangegaan, client 
derhalve eerst nagegaan of partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn 
o_\fe_reengek<Jmen <Jp_ wie hetsi_sic<J_ervan mst. In_gevalyantwijfel client 
de overeenkomst, overeenkomstig art. II62 B.W., uitgelegd ten nadele 
van de schuldeiser. Is er niets dienaangaande uitdrukkelijk of stil
zwijgend bedongen, dan client het risico m.i. op de schuldenaar te 
rusten, daar hij in de eerste plaats aansprakelijk client gesteld voor 
het verzuim in het contract. 

Wanneer een staking voorzienbaar wordt na de totstandkoming 
van de verbintenis, maar v66r de uitvoering client te geschieden, 
behoort de werkgever als debiteur alles in het werk te stellen waartoe 
hij als goed huisvader volgens het contract gehouden is. Hij moet 
derhalve de onderhandelingen met de werknemers volgens de regels 
voeren; hij moet bereid zijn redelijke eisen in te willigen; hij moet 
voorbereidselen treffen om, zo nodig, nieuwe werkkrachten aan te 

(1) Rev. trim. dr. civ., 1945, biz. 244· ,Or, si Ia force majeure est Ia notion comple
mentaire de !'obligation, si elle apparait, a Ia limite de !'obligation il faut bien en deduire 
qu'elle varie avec !'obligation. Un cambriolage sera, pour le depositaire occasionnel, un 
cas de force majeure; son succes contre une banque serait Ia preuve d'une organisation 
insuffisante ... Si Ia force majeure est variable, ii faut rechercher en quoi elle consiste pour 
chaque debiteur. Elle prend alors nettement sa veritable figure, et apparait comme ce 
qui est superieur a !'obligation, comme !'obstacle que le debiteur n'avait pas a vaincre. 
Dans ces conditions, il est d'une methode plus directe de rechercher ce qu'imposait le 
contrat et ce qu'a fait le debiteur" (TuNc, A., ]. T., 1946, 317); - zie ook HEENEN, J., 
o.c., nr. 5· 
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(3) Zie HEENEN, J., o.c., nr. 5 e.v. 
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werven ter vervanging van de stakers; hij moet redelijke pogingen 
in het werk stellen om het contract vroeger dan normaal uit te voe
ren, enz. Of de door de ondernemer genomen maatregelen voldoende 
zijn, behoort mede beoordeeld in het licht van de voorzienbaarheid 
van de datum, de duur en de omvang van de staking. 

Geen rekening client dus gehouden met het feit dat een staking 
theoretisch steeds mogelijk en voorzienbaar is, noch met de regelmaat 
waarmee deze in onze huidige maatschappij voorkomt. In bepaalde 
gevallen is het echter misschien wenselijk rekening te houden met de 
hoge frequentie waarmee werkstopzettingen in een bepaalde industrie 
of firma uitbreken. 

57· Het is niet vereist, dat de staking de uitvoering absoluut 
of praktisch onmogelijk maakt om als geval van overmacht in aan
merking te komen. De schuldenaar kan het bewijs leveren dat hij 
al gedaan heeft waartoe hij als goed huisvader gehouden was, zonder 
dat de uitvoering van zijn verbintenis onmogelijk was. 

Het spreekt vanzelf, dat een algemene staking dit bewijs verge
makkelijkt. Toegevingen aan de werknemers moet de werkgever 
slechts doen, zo hun eisen redelijk zijn. Deze regel stelt de recht
banken voor moeilijke problemen, maar zolang de wetgever niet 
ingegrepen heeft, is geen andere, juridisch verantwoorde oplossing 
voorhanden. De schuldenaar moet redelijke stappen ondernemen om 
andere werkkrachten ter vervanging van de stakers aan te werven. 
Hij moet deze mensen echter niet uit verafgelegen plaatsen of streken 
laten komen en hij is natuurlijk niet gehouden ongeschoolde arbeiders 
het werk van ervaren of gespecialiseerde werkkrachten te laten uit
voeren (zelfs wanneer de uitvoering der verbintenis, zij het met een 
ongehoord verlies, met behulp van ongeschoolde werkmensen 
mogelijk is). 

De schuldenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het 
feit dat hij niet over de uitzonderlijke middelen beschikt van andere 
ondernerningen. Zo dienen de verplichtingen in deze te worden 
beoordeeld, in het licht van het contract, naargelang de firma van 
internationaal, nationaal, regionaal of lokaal formaat is. Zo ook, 
wanneer bij een havenstaking enkele rederijen de havenarbeiders 
door hun eigen personeel vervangen, kunnen de ondernemingen die 
niet of niet voldoende eigen personeel hebben, niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de nietuitvoering van hun verbintenissen. Dit 
betekent niet, dat met louter subjectieve factoren rekening client 
gehouden, maar wei dat de houding van de schuldenaar moet getoetst 
aan die van een persoon of ondernerning van dezelfde categorie. 

De werkgever is ook niet verplicht het werk door een andere 
firma te laten uitvoeren, tenzij dit een normale stap is. Het gebeurt 
namelijk meer dan eens dat een firma bij abnormale vraag opdrachten 
door een andere onderneming voor zijn rekening laat uitvoeren of 
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een beroep op andermans stock doet. In die omstandigheden is de 
werkgever in geval van staking zeker verplicht op andere onderne
mingen in de omstreken beroep te doen. 

Wanneer de werkwilligen niet door de werkgever kunnen worden 
te werk gesteld, daar hun de toegang tot de werkhuizen belet wordt, 
mag de werkgever zich op overmacht beroepen indien hij de hulp 
van de overheid heeft ingeroepen en deze er niet in slaagt de arbeids
vrijheid te beschermen. Evenzo is de werkgever niet verplicht het 
loon aan de werkwilligen uit te betalen die hij niet te werk kan stellen, 
zo zijn bedrijf door de staking totaal ontwricht is. 

58. De termen vreemde oorzaak betekenen niet, dat de als over
macht ingeroepen omstandigheid vreemd aan de onderneming client 
te zijn, maar wel dat de heirkracht niet het gevolg van een fout 
van de schuldenaar mag zijn (1). Het gaat hier weer om de fout die 
een zorgzaam huisvader van de categorie waartoe de schuldenaar 
behoort, niet zou begaan. 

Een staking die door de onverzoenlijke houding van de werkgever 
veroorzaakt of voortgezet wordt, mag door hem niet als heirkracht 
worden ingeroepen. Evenmin een staking die de ondernemer uitlokt 
om aan zijn verbintenissen jegens derden te ontsnappen. 

Een lock-out zal normaliter evenmin een geval van overmacht 
uitmaken, tenzij de onredelijke houding van de werknemers deze 
beslissing rechtvaardigt. 

59· AI zijn de praktische gevolgen van de voorgestelde oplos
singen vaak dezelfde als deze die door een deel der rechtspraak 
worden bereikt, tach is hogergenoemd criterium van die aard dat 
het de rechtspraak een grater houvast bezorgt dan de thans ge
bruikte maatstaven. In veel beslissingen wordt, ten andere, geen 
duidelijk juridisch verantwoord criterium toegepast, maar beslist de 
rechtbank ex aequo et bono. Dat deze toestand tot tegenstrijdige 
uitspraken leidt, verwarring zaait en de rechtszekerheid in gevaar 
brengt, is onvermijdelijk. Zeventig jaar geleden klaagde E. Thaller 
deze toestand reeds aan. Ook nu nog kan men onderschrijven wat 
hij toen schreef: ,II faut bien en effet degager une loi generale. 
Autrement les plaideurs sont a la discretion des tribunaux et il n'y a 
plus de justice claire et stable a esperer pour eux" (2). 

6o. ,La greve- zo schrijft P. Mimin (3)- est une epreuve de 
force. Comme toutes les guerres, elle occasionne des dommages aux 
deux parties et meme aux tiers. Concentrer les dommages par voie 

(1) Daar Tunc een vreemde oorzaak beschouwt als zijnde een aan de onderneming 
vreemde omstandigheid, wijken de door hem bereikte conclusies sterk af van mijn besluiten. 

(z) Le chef de l' entreprise peut-il s' exom!rer de ses engagements envers les tiers en invoquant 
une greve comme cas fortuit? Ann. dr. comm., 1895, biz. 154. 

(3) Noot, D., 195z, z79 . 
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d'autorite sur l'une des parties serait un bon moyen de finir laguerre 
et meme de la prevenir". Wanneer men de staking steeds als geval van 
overmacht aanvaardt, bestaat ongetwijfeld de kans dat hierdoor de 
balans in de strijd tussen ondernemers en werknemers wat naar de 
zijde van eerstgenoemden zal overhellen. De staking in principe nooit 
als overmacht beschouwen kan het omgekeerde resultaat hebben. 
De in deze studie bereikte conclusies houden het midden tussen beide 
extremen en passen dus in het kader van de leer die het machts
evenwicht tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties als een 
essentiele voorwaarde beschouwt voor het voortbestaan van de 
Westerse maatschappij-vorm (1). 

SOMMAIRE 

LA GREVE COMME CAS DE FORCE MAJEURE 

Cet article examine la question de savoir quand, selon le droit beige et 
franc;ais, un debiteur peut invoquer une greve comme cas de force majeure. 

La jurisprudence et la doctrine appliquent generalement les trois criteres 
juridiques suivants : la greve doit etre imprevisible et inevitable; elle doit rendre 
impossible l' execution de 1' obligation; enfin, cette inexecution ne peut etre 
imputable a une faute du debiteur. 

Selon le droit en vigueur, une greve est imprevisible nonobstant le fait 
que tout ce qui est possible est theoriquement previsible, nonobstant le fait que 
la greve constitue de nos jours un phenomene normal et en depit de sa frequence 
dans le secteur industriel ou commercial interesse ou dans 1' entreprise en ques
tion. D'apres une partie de Ia jurisprudence, une greve est meme imprevisible 
lorsque seules la date exacte a laquelle elle sera declenchee, sa duree et son am
pleur ne sont pas connues a l'avance. On trouve meme des decisions qui consi
derent une greve comme imprevisible, bien que les travailleurs aient remis un 
preavis de greve, parce qu'il existait un espoir serieux de trouver une solution 
avant qu'arrive la date indiquee. 

De cette breve enumeration, il appert deja qu'il s'agit d'un critere qui est 
interpret€: de fac;ons diverses. Le manque d'uniformite et l'insecurite juridique 
sont les consequences logiques de cet etat de chases. 

En outre, selon la jurisprudence et la doctrine dominantes, le caractere 
previsible d'une greve ne joue un role determinant que s'il existe au moment 
de la conclusion du contrat. II convient cependant de relever que cette regie 
elle-meme n'est pas acceptee par une partie de la jurisprudence et de la doctrine 
franc;aise. En effet, certains soutiennent que si, au moment de la formation du 
contrat, le debiteur et le creancier pouvaient prevoir !a greve, le risque du retard 
est a charge du creancier. 

Une greve, qui devient previsible apres la conclusion du contrat, mais 
avant que !'execution de !'obligation dut se produire, peut actuellement etre 

(r) GALBRAITH, J. K., American Capitalism: The Concept of Countervailing Power, 
Boston, 1952. Of deze stelling politiek en economisch verantwoord is, is een vraag waarop 
in dit artikel geen antwoord gegeven wordt. Het enige doel was om een juridisch verant
woord criterium te verdedigen in het kader van het bestaande recht. 
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invoquee comme cas de force majeure quand elle ne pouvait pas etre evitee. 
Dans quelles conditions une greve est-elle inevitable au sens juridique du terme ? 
Cette question nous amene au second critere, a savoir l'impossibilite d'executer 
1' obligation. 

Presque toujours on s'accroche obstinement en principe ace second critere. 
Que faut-il entendre cependant par impossible dans ce domaine? Si l'on exige 
l'impossibilite absolue, la force majeure pourra rarement etre invoquee. C'est 
pourquoi toutle monde s'accorde en fait pour remplacer l'impossibilite theorique 
par une impossibilite pratique. Le probleme n' est pas resolu pour autant, car 
ou se trouve la limite entre l'impossibilite theorique, l'impossibilite pratique et 
les difficultes anormales? Sur ce point egalement, la jurisprudence n'est pas 
unanime. Certaines circonstances rendent 1' execution pratiquement impossible 
selon certains tribunaux, mais simplement plus difficile et plus onereuse selon 
d'autres. 

Bien peu souscrivent encore de nos jours la these de P. Esmein affirmant que 
le debiteur est tenu, pour !'execution de son obligation, ,d'y consacrer la totalite 
de sa force de travail, au risque d'y ruiner sa sante et exposer sa vie". Au 
contraire, une partie importante de la jurisprudence et de la doctrine se montre 
extremement souple. Ainsi, on parle d'une greve generale lorsque So ou 90% 
des travailleurs ont arrete le travail dans le secteur interesse. Par greve generale, 
on entend parfois un arret national du travail mais le plus souvent un arret 
regional ou local. De plus en plus, on neglige 1' exigence selon laquelle une 
greve, a laquelle l'employeur aurait pu mettre fin ou qu'il aurait pu prevenir 
en faisant des concessions aux grevistes, ne peut etre invoquee comme cas de 
force majeure. Dans bon nombre de cas, on ne tient pas seulement compte de 
l'impossibilite oojective, mais egalemeilt de ce!iaiiies-Iciiines a'empechement 
subjectif. Parfois aussi on ne tient guere compte de la possibilite d' execution 
par !'engagement d'autres travailleurs. La these, selon laquelle l'employeur 
n'est tenu de faire executer !'obligation par une autre firme, gagne du terrain. 
Enfin, nul n' ose encore pretendre que 1' employeur est oblige de respecter son 
engagement lorsque la vie ou la sante des travailleurs disposes a travailler est 
mise en peril par les grevistes. 

La conclusion est evidente : de plus en plus la jurisprudence et une partie 
de la doctrine considerent la greve comme un cas de force majeure lorsque le 
respect de 1' engagement menacerait la firme dans son existence ou lui ferait 
subir de lourdes pertes financieres, lorsqu'il pourrait desorganiser l'economie 
nationale, troubler 1' equilibre entre employeurs et travailleurs ou mettre en peril 
la sante de personnes. En un mot, pour justifier la force majeure a l'heure actuelle, 
1' execution de 1' obligation ne doit generalement pas etre pratiquement impossible, 
mais tres difficile ou socialement injustifiee. Cela signifie qu' en fait la doctrine 
de l'imprevision est souvent appliquee de maniere indirecte. 

Dans la troisieme partie de cette etude, se trouve examinee 1' exigence que 
la cause de !'inexecution de !'obligation doit etre etrangere au debiteur. Une 
partie de la doctrine a defendu la these selon laquelle le concept cause etrangere 
ne signifie pas uniquement que la greve ne peut pas etre imputable a une faute 
du debiteur, mais qu'elle doit egalement etre etrangere a son entreprise. La 
theorie du risque est cependant difficile a defendre, puisque la responsabilite 
contractuelle dans notre code civil est basee sur la faute. L'article 1384 C.c. 
peut egalement difficilement etre invoque ici, puisque les grevistes n'agissent 
pas dans le cadre du louage de services. La majorite de la jurisprudence et de la 



doctrine estime par consequent que la greve ne peut etre causee, occasionnee 
ou simplement rendue possible par une faute du debiteur survenue avant ou 
pendant cet evenement. 

On defend generalement la these selon laquelle le debiteur ne peut s' etre 
rendu coupable d'une culpa levissima mais, ces dernieres annees, on observe 
neanmoins un revirement dans le sens de la culpa levis in abstracto. 

Dans sa conclusion, l'auteur de cet article, a l'instar d'auteurs tels que 
Tunc et Heenen, defend la these selon laquelle un debiteur peut invoquer la 
force majeure lorsqu'il prouve que !'inexecution n'est pas imputable a une 
faute que n'aurait pas commise un bon pere de famille. Le critere est la culpa 
levis et non la culpa levissima. Les articles II47 et II48 C.c. sont done inter
pretes a la lumiere de l'article II37 C.c. La preference est donnee en outre a 
une appreciation pas trap abstraite du critere de faute. On prend done pour 
norme un bon pere de famille appartenant a la categorie professionnelle du 
debiteur. 

Si l'on admet les principes precites, il est clair que les concepts caractere 
imprevisible et execution impossible n'ont pas de valeur en soi, mais qu'ils consti
tuent des moyens permettant d'etablir si !'inexecution de I' obligation est ou non 
imputable a une faute legere du debiteur. 

Ce point de vue est-il justifiee politiquement et economiquement? Cette 
question n' est pas abordee dans le present article, dont le seul but etait de pro
poser un critere juridiquement justifiee dans le cadre du droit existant. En effet, 
les criteres utilises jusqu'a present ne sont pas clairement definis et la cour de 
cassation belge a failli a sa tache de controle de la qualification juridique des 
faits. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DER STREIK ALS FALL DER HOHEREN GEWALT 

In diesem Artikel wird folgendes Problem behandelt: Wann darf ein 
Schuldner - dem belgischen und franzosischen Recht nach - sich auf einen 
Streik als Fall der hoheren Gewalt berufen? In der Rechtsprechung und auch 
in der Rechtslehre werden · gewohnlich drei juridische MaBstabe angelegt : Der 
Streik muB unvoraussehbar und unabwendbar sein, er muB die Ausfiihrung des 
Kontrakts unmoglich machen und diese Nicht-Ausfiihrung darf nicht die Schuld 
des Schuldners sein. 

Ein Streik kann, dem bisherigen Rechte nach, juridisch unvoraussehbar 
sein, trotz der Tatsache, daB alles theoretisch voraussehbar ist, trotz der Tatsache, 
daB er heutzutage ein normales Symptom ist und trotz seines haufigen Vorkom
mens im betreffenden lndustrie - oder Geschaftssektor. Ein Streik kann, 
einem Teil der Rechtsprechung nach, sogar unvoraussehbar sein, wenn nur das 
genaue Datum, die Dauer und der Umfang nicht vorher bekannt sind. Ja, es 
gibt sogar Urteile, in denen ein Streik als unvoraussehbar betrachtet wurde, 
wenn schon die Arbeitnehmer eine Arbeitskiindigung gegeben hatten, da die 
Moglichkeit bestand, daB vor dem bewul3ten Datum eine Losung des Arbeits
konfliktes gefunden wurde. Es zeigt sich also, daB es sich hier urn ein Kriterium 
handelt, das auf sehr verschiedene Weisen interpretiert wird. Mangel an Uni
formitat und RechtungewiBheit sind die zwei logischen Folgen dieses Zustandes. 
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Die Voraussehbarkeit eines Streiks spielt, der herrschenden Rechtsprechung 
und Rechtslehre nach, nur eine entscheidende Rolle, falls sie besteht im Augen
blick wo der Kontrakt geschlossen wird. Sogar diese Regel wird aber von einem 
Teil der Rechtsprechung und Rechtslehre nicht angenommen. Falls Schuldner 

und Glaubiger den Streik im Augenblick der Abschliei3ung des Kontrakts 
voraussehen wi.irden konnen - so behaupten sie - dann wi.irde das Risiko der 
Verzogerung fur Rechnung des Glaubigers kommen. 

Ein Streik, der voraussehbar wird, nachdem der Kontrakt geschlossen wurde, 
aber vor der Ausfi.ihrung des Kontrakts hatte stattfinden sollen, darf jetzt als 
ein Fall der hoheren Gewalt angesehen werden, wenn er doch nicht verhi.itet 
werden konnte. Aber unter welchen Umstanden ist ein Streik im juridischen 
Sinne unvermeidlich ? 

Diese Frage bringt uns zum zweiten Kriterium, namlich die Unmoglichkeit, 
den Kontrakt auszufi.ihren. 

Fast immer wird prinzipiell an diesem zweiten Kriterium festgehalten. Aber 
was bedeutet unmoglich in diesem Zusammenhang ? 

Falls man als Anforderung die absolute Unmoglichkeit stellt, so wird die 
hohere Gewalt sehr selten angerufen werden konnen. Jeder ist daher damit 
einverstanden, die theoretische Unmoglichkeit durch die praktische zu ersetzen. 
Dies lOst aber das Problem nicht, denn was heii3t unmoglich, abnormal schwierig 
und sehr schwierig ? 

Auch hier ist die Rechtsprechung nicht uniform. Bestimmte Umstande 
machen, verschiedenen Richterkollegien nach, die Ausfi.ihrung praktisch un
moglich, anderen nach nur schwieriger und teurer. Wenige unterschreiben 
heutzutage noch die These des P. Esmeins, dai3 der Schuldner fi.ir die Ausfi.ihrung 
seines Kontrakts gehalten sei ,d'y consacrer la totalite de sa force de travail, au 
risque d'y ruiner sa sante et exposer sa vie". 

Im Gegenteil, ein wichtiger Teil der Rechtsprechung und der Rechtslehre 
zeigen sich aui3erst nachgiebig. So geht die Rede eines allgemeinen Streiks, wenn 
nur 8o oder 90 % der Arbeiter im betreffenden Sektor die Arbeit aufgegeben 
haben. Bisweilen wird unter einem allgemeinen Streik eine nationale Arbeits
einstellung verstanden - meistens aber eine regionale oder lokale. Immer mehr 
wird es zur Regel, dai3 ein Streik, dem der Arbeitgeber, indem er den Streikern 
gegeni.iber nachsichtig ist, ein Ende machen konnte oder dem er zuvorkommen 
konnte, nicht als ein Fall der hoheren Gewalt angerufen werden darf, aui3er 
Betracht gelassen. In mehreren Fallen wird nicht nur die objektive Unmoglich
keit beri.icksichtigt, sondern auch gewisse Formen subjektiver Verhinderung. 
Auch die Moglichkeit, andere Arbeitskrafte zu werben, wird nicht sehr beri.ick
sichtigt. 

Die These, der Arbeitgeber sei nicht dazu verpflichtet, den Kontrakt 
womoglich von einer anderen Firma ausfi.ihren zu lassen, gewinnt Boden. Zum 
Schlui3, ist niemand noch der Meinung, der Arbeitgeber sei noch verpflichtet, 
dem Kontrakt nachzukommen, wenn das Leben oder die Gesundheit der Arbeit
willigen von den Streikern in Gefahr gebracht wird. 

Die Konklusion liegt auf der Hand : Die Rechtsprechung und ein T eil der 
Rechtslehre betrachten einen Streik immer mehr als einen Fall der hoheren 
Gewalt, wenn die Ausfi.ihrung eines Kontrakts nicht praktisch unmoglich ist, 
sondern deten Befolgung die Firma in ihrer Existenz gefahrden wi.irde oder 
schwere Verlusten erleiden lassen wi.irde, die nationale Okonomie zerri.itten 



wiirde, das Gleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wiirde 
storen konnen und die Gesundheit von Personen in Gefahr bringen wiirde. 

In einem Wort, meistens muB jetzt die Ausfiihrung eines Kontrakts nicht 
praktisch unmoglich, sondern sehr schwierig oder sozial unverantwortlich sein, 
urn hohere Gewalt zu rechtfertigen. Das bedeutet, daB die Lehre der Unvoraus
sehbarkeit tatsachlich oft indirekt angewendet wird. 

lm dritten Teil dieses Artikels wirdt die Erfordernis studiert, daB die 
Ursache der Nicht-Ausfiihrung eines Kontrakts dem Schuldner fremd zu sein 
brauche. 

Ein Teil der Rechtslehre hat die These verteidigt, der Begriffjremde Ursache 
bedeute nicht nur, daB der Streik nicht einem Fehler des Schuldners zuzuschrei
ben sei, sondern auch, daB die Unternehmung des Streikers dem Streik fremd 
zu sein brauche. Die Theorie des Risikos ist aber schwierig zu verteidigen, da 
die kontraktmal3ige Verantwortlichkeit in unserem B.G.B. auf dem Fehler 
beruht. 

Art. 1384 des belgischen B.G.B. kann hier auch schwer angerufen werden, 
da die Streiker nicht mehr in Dienstverband handeln. 

Die Mehrheit der Rechtsprechung und Rechtslehre meint, der Schuldner 
diirfe sich einer culpa levissima nicht schuldig gemacht haben, aber in den letzten 
Jahren ist eine Wendung in die Richtung von der culpa levis in abstracto zu 
bemerken. In der Konklusion wird, nach dem Vorbild der Rechtsgelehrten wie 
A. Tunc und ]. Heenen, die These verteidigt, daB ein Schuldner sich auf hohere 
Gewalt berufen diirfe, wenn er beweist, daB die Nicht-Ausfiihrung nicht einem 
Fehler zuzuscheiben ist, den ein guter Familienvater nicht gemacht haben wtirde. 

Das Kriterium ist also die culpa levis und nicht die culpa levissima. Die 
Artikel II47 und II48 des belgischen B.G.B. werden darum interpretiert im 
Sinne von Art. II37 des belgischen B.G.B. 

Oberdies versucht man, das Kriterium Fehler nicht allzu abstrakt zu beur
teilen. 

Der MaBstab ist also das Betragen eines guten Hausvaters, der zu der 
Berufskategorie des Schuldners gehort. Tritt man die schon erwahnten Prinzipien 
an, so ist es deutlich, daB die Begriffe Unvoraussehbarkeit und unmogliche Aus
filhrung keinen Wert an sich haben, sondern Hilfsmittel sind, urn die Frage zu 
beantworten, ob die Nicht-Ausfiihrung des Kontrakts wohl oder nicht einem 
geringen Fehler des Schuldners zuzuschreiben sei. 

Ob dieser Standpunkt politisch und okonomisch justifiziert sei, ist eine 
Frage, die in diesem Artikel nicht behandelt wurde. Das einzige Ziel war ein 
juridisch justifiziertes Kriterium vorzustellen im Rahmen des bestehenden 
Rechtes. 

Die jetzt geltenden MaBstabe sind nicht sehr deutlich und der belgische 
Revisionshof hat seine Aufgabe nicht erfiillt, die juridische Formulierung der 
Tatsachen zu kontrollieren. 
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SUMMARY 

STRIKE OF A CASE OF FORCE MAJEURE 

This article deals with the following problem : under what circumstances 
is a debtor allowed to invoke a strike as a case of force majeure ? The courts and 
legal scholars in Belgium and France generally apply the following three legal 
standards : the strike must be unforeseeable and unavoidable; it must preclude 
the fulfilment of the obligation and this impossibility may not be imputable 
to a fault of the debtor. 

According to current law, a strike can be looked upon as unforeseeable 
in spite of the fact that, in theory, anything possible can be foreseen, in spite 
of the fact also that strikes are common nowadays and even in spite of their 
repeated occurence in a particular branch of commerce or industry. A great 
number of courts have held that a strike can be considered as unforeseeable 
when only the exact day of its outbreak, its duration and its extent were not 
known in advance. There are even decisions which claim a strike to be un
foreseeable, although the employees had given advance notice of it, because 
there was hope that a solution to the labour conflict would be found before 
the notice expired. 

Hence, it is clear that we are dealing here with a legal criterion which has 
been interpreted in very different ways. Lack of uniformity and legal insecurity 
are the two logical consequences of this situation. 

Furthermore, this standard is only of interest when the strike could be 
anticipated at the time the-contract was agreed upon.- And even upon this rule 
there is no complete agreement in the legal decisions and among the legal 
scholars. Indeed, some maintain that if the debtor as well as the creditor could 
foresee the strike at the moment of the conclusion of the contract, the creditor 
is supposed to have assumed the entire risk of the delay. 

Nowadays, a strike which becomes foreseeable after the conclusion of the 
contract but before the obligation should be executed, may be invoked as force 
majeure, if it would have been impossible to prevent it altogether. Under what 
circumstances, however, is a strike unavoidable in the legal sense ? 

This leads us to the second criterion, i.e. the impossibility of performing 
the contract. As a rule, this standard is considered to be most important. Yet, 
what is the exact meaning of impossible in this context? If an absolute impossi
bility is meant, the plea of force majeure will be rarely successful. Therefore, 
a practical impossibility is generally accepted. This, however, is not a solution 
to the problem for where is the exact limit between practical impossibility and 
abnormal difficulties ? In the opinion of some tribunals certain circumstances 
render the execution practically impossible, whereas other tribunals decide 
that they only make the execution more difficult and more expensive. 

Today, only few associate themselves still with the opinion of P. Esmein 
that the debtor must fulfil his obligation ,au risque d'y ruiner sa sante et exposer 
sa vie". On the contrary, many courts and legal scholars are extremely supple. 
So they consider a strike to be general even when only So of 90 per cent of the 
workers in a given branch have turned out. At times a general strike means a 
national stoppage of work; in most cases, however, it refers to a regional or even 
to a local one. The rule, that a strike, which the employer was able to prevent 
or to finish by making concessions, may not be invoked as force majeure, has 
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now been abandoned by many. Not only the objective impossibility, but also 
certain forms of subjective obstacles are in many cases taken into consideration. 
Nobody still maintains, that the employer is obliged to fulfil his obligations, 
if the strikers resort to acts of violence bringing the life and health of the non
strikers into danger. 

Consequently, the tendency is growing to allow for a strike as a case of 
force majeure, when the fulfilment of the obligation-although practically not 
completely impossible-would either endanger the existence of the firm or 
cause great financial losses to it; or unsettle the national economy, disturb the 
relations between employers and employees or endanger the health of individuals. 
To put it shortly, in order to justify force majeure, the fulfilment of the obligation 
must not be practically impossible, but only very difficult or socially un
desirable. This means, that in fact the theorie de l'imprevision is quite often 
applied indirectly by our courts. 

The third condition, i.e. that the cause of the non-fulfilment of the obligation 
must be unrelated to the debtor, is analysed in the third section of this article. 
Some authors have claimed that the term cause etrangere means not only that 
the impossibility to perform the contract may not be caused or accompanied 
by a fault of the debtor, but also that the debtor's firm should be foreign to it. 
However, this doctrine, the so-called risk-theory, is difficult to defend because 
the contractual responsibility in our legal system is based upon fault and not 
upon risk. Art. 1384 of our civil code has no application here, because the strikers 
do not act within the bounds of their labour contracts. The majority of the court 
decisions and the juridical works are of the opinion, that the debtor may not 
commit a culpa levissima, but in recent years a change has set in the direction 
of the culpa levis in abstracto. 

In the conclusion of the article the viewpoint of A. Tunc and J. Heenen 
on the general problem of vis major is to a large extent defended. These authors 
are of the opinion that a debtor is allowed to claim force majeure, if he can prove 
that the non-execution of the contract is not due to a fault which a bonus pater 
familia~ would not have committed. Consequently, the articles 1147 and 1148 
of our civil code are interpreted in the light of article 1137. Moreover, the 
term fault is not to be understood in a too abstract way. The standard is the 
conduct of a bonus pater familias belonging to the same class of occupation 
as the debtor. 

If one allows for the above-mentioned principles, it becomes clear that the 
standards of unforeseeability and impossible fulfilment have no value of their 
own, but are only aids in solving the problem whether the non-fulfilment of the 
obligation is due to a culpa levis of the debtor. 

The political and economic aspects of this standpoint are not dealt with 
in this article. The only purpose was to find a useful legal criterion in the frame 
of the existing law. Indeed, the standards that have been applied until now are 
vague and lead to conflicting decisions. Furthermore, the Belgian Supreme Court 
has failed in the past in its task to control the legal appreciation of the facts 
by the lower courts. 
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