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Inleiding 

1 - In dit tweede deel van het overzicht van de rechtspraak over de 
periode 1961-1965 wordt de rechtspraak met betrekking tot de arbeids
overeenkomsten onderzocht. 

Hoofdzakelijk betreft het de arbeidsovereenkomsten voor werklieden 
en bedienden. Beide soorten van overeenkomsten worden samen behandeld, 
omdat de desbetreffende wetten sedert 1954 geleidelijk meer en meer 
eenvormig werden gemaakt. Een zeer belangrijke stap in die richting werd 
gezet door de wet van 10 december 1962 tot wijziging van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst en van de wetten op de arbeids
overeenkomst voor bedienden, gecoordineerd op 20 juli 1955. Aldus heeft 
de wetgever meer nadruk gelegd op de punten van overeenstemming 
tussen beide soorten van overeenkomsten, terwijl in het verleden vooral 
de verschilpunten werden geaccentueerd. Daai:om lijkt het ook verant
woord een gezamenlijk overzicht van de rechtspraak in verband met beide 
wetten te geven, vanzelfsprekend met vermelding van de nog bestaande 
verschillen tussen beide. 



HOOFDSTUK I 

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR ARBEIDERS 
EN BEDTENDEN IN HET ALGEMEEN 

2 - BEGRIPSOMSCHRIJVING. - Krachtens art. 1 van de wet van. ro maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst, regelt deze wet ,de overeenkomst 
krachtens welke de werkman zich verbindt te arbeiden onder het gezag, 
het bestuur en het toezicht van het hoofd ener onderneming of een patroon 
tegen een door deze te betalen loon berekend, hetzij naar de duur van 
de arbeid, hetzij naar verhouding van de hoeveelheid, de hoedanigheid 
of de waarde van het geleverd werk, hetzij volgens enige andere grondslag 
tussen partijen vastgesteld". 

Deze definitie is ook toepasselijk op de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden met dien verstande dat de bediende zich verbindt intellectuele 
arbeid te presteren en de werkman tot het verrichten van handarbeid. 
Het wezenlijk bestanddeel van de arbeidsovereenkomst is de band van 
ondergeschiktheid (Cass., 17 november 1961, Pas., 1962, I, 334; - Cass., 
3 oktober 1961, Pas., 1962, I, 142; - Cass., 6 oktober 1961, Pas., 
1962, I, 151;- Rb. Dendermonde, 21 december 1953, T.S.R., 1961, 247; 
- implic. Cass., 11 januari 1962, Pas., 1962, I, 557; - implic. Cass., 
12 september 1963, Pas., 1964, I, 49; - R. v. St., 15 juni 1965, 
Janssens, nr. 1I.315). Deze eist dat het werk van de werknemer niet aileen 
onder het gezag van de werkgever maar onder zijn leiding en zijn toezicht 
uitgevoerd wordt (Cass., II februari 1965, T.S.R., 1965, 113). De ver
houding van ondergeschiktheid is precies datgene wat de arbeidsovereen
komst van een aanneming van werk onderscheidt : deze verhouding 
bestaat in de laatste niet (W.R.Ber. Brugge, 29 april 1965, T.S.R., 1965, 
223). De aanneming van werk kan worden bepaald, hetzij door haar voor
werp, d.w.z. de uitvoering van een bepaald werk, hetzij door de manier 
waarop het werk uitgevoerd wordt, d.w.z. met inachtnerning van de 
autonomie van de aannemer tegenover de besteller van het werk (zie i.v .m. 
aanneming van werk ook : Cass., r6 januari 1962, Pas., 1962, I, 571). 
Het kenmerk daarentegen van de arbeidsovereenkomst, is dat een persoon 
zijn activiteit ten dienste stelt van een andere persoon tegenover wie hij 
in een verhouding van ondergeschiktheid staat (Luik, 22 maart 1961, 
T.S.R., 1962, 330). 

Wanneer een eiser het bestaan van een arbeidsovereenkomst wil 
bewijzen, client hij steeds het bewijs van een verhouding van ondergeschikt
heid te leveren ; dit bewijs is essentieel en het ontbreken ervan kan door 
geen andere elementen aangevuld of vervangen worden (Hrb. Brussel, 3 
februari 1960, ]ur. comm. Brux., 1960, 200 ;-zie ook: Brussel, 30 juni 1961, 
T.S.R., 1963, 102; in casu babysitter: geen verhouding van ondergeschikt
heid, dus geen arbeidsovereenkomst). Het bewijs van de ondergeschiktheid, 
rust op diegene die zich op de arbeidsovereenkomst beroept (Cass., 17 no
vember 1961, Pas., 1962, 1, 334). De arbeidsovereenkomst wordt geken-



merkt door het bestaan van een nauwere verhouding van ondergeschiktheid 
dan die welke in het contract van huur van diensten in het algemeen 
bestaat (W.R. Ber. Bergen, I6 december I96I, Pas., I962, III, 20; -
W.R.Ber. Bergen, 7 september I963, Pas., I963, III, 92;- anders: W.R. 
Luik, 28 mei I964, fur. Liege, I964-65, 27). 

De verhouding van ondergeschiktheid vereist weliswaar niet dat de 
werkgever over de activiteit van de arbeider een nauw en voortdurend 
toezicht uitoefent. Het volstaat dat eerstgenoemde het recht heeft aan de 
tweede onderrichtingen voor het inrichten en het uitvoeren van het over
eengekomen werk te geven (Cass., IS februari I962, Pas., 62, I, 68o;
Cass., 2I december I962, T.S.R., I963, 29; - Cass., 4 april I963, Pas., 
I963, I, 847, concl. adv. gen. Mahaux; - Cass., 25 februari I965, Pas., 
I965, I, 652; - Cass., 4 maart I965, Pas., I965, I, 675). Doch wanneer 
bij beide partijen de wil tot uiting komt wederzijds een zekere zelfstandig
heid te behouden (zich bv. het recht voorbehouden al dan niet het werk 
te aanvaarden, in casu een uitzendtypiste) kan er geen sprake zijn van 
nauwe banden van ondergeschiktheid en, derhalve, van een arbeidsover
eenkomst voor bedienden (Luik, 4 februari I965, T.S.R., I965, 2I9; 
f. T., I965, 585; Rev. Trav., I965, I 199, met noot). 

De rechter kan de verhouding van ondergeschiktheid afleiden uit de 
vaststelling dat een persoon onderworpen is aan het toezicht van een ander 
persoon en dat hij prestaties levert onder het bestuur en het toezicht van 
deze laatste (Cass., II januari I962, .. Pas., I962, I, 557). _ 

De ondergeschiktheid kan echter louter naar recht blijven bestaan 
zo de uitoefening van de leiding objectief door feitelijke of juridische 
hindernissen belemmerd wordt; het is niet nodig dat de werkgever het 
recht of de mogelijkheid zou hebben de geestelijke arbeid van zijn onder
geschikte te leiden ; in het geval van een apotheker die in de officina van 
een niet-apotheker werkzaam is, wordt de leiding tot het uiterste beperkt, 
in het bijzonder als gevolg van de wetgeving van openbare orde op de 
geneeskunde (Luik, 7 november I963, T.S.R., 1964, 74; zie ook verder). 
Nochtans werd er gevonnist dat het contract afgesloten tussen een zwaar 
zieke persoon en een verzorgster geen arbeidsovereenkomst noch voor 
werklieden noch voor bedienden kon uitmaken om reden dat de zieke 
persoon wegens zwakte in de onmogelijkheid was de leiding of toezicht 
uit te oefenen op de prestaties van de verzorgster (W.R. Ber. Bergen, 
6 april 1963, T.S.R., 1963, 341). 

De bepalingen van de plaats en de tijd der arbeidsprestaties wijzen 
uit zichzelf voldoende op de verhouding van ondergeschiktheid (zelfde 
arrest; - zie ook W.R. Charleroi, 9 juni 1960, T.S.R., I961, 281). 
Wanneer de werkgever de werkdagen en de werkuren bepaalt, wijst dit 
voldoende op de band van ondergeschiktheid, daar deze vereiste een 
bestuurs- en toezichtsmacht inhoudt (W.R. Luik, 28 juni 1965, fur. Liege, 
1965-66, I2). Hieruit blijkt bijgevolg dat de rechter zich in zijn onderzoek 
naar het al of niet bestaan van een gezagsverhouding door de .fit~!ill£e 
elementen die op zulk een verhouding wijzen, moet laten leiden (W.R. 
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Gent, 12 februari 1965, R. W., 1965-66, 120; - implic. Cass., 25 februari 
1965, T.S.R., 1965, 137; - Cass., 4 maart 1965, T.S.R., 1965, 178; -
Cass., 7 januari 1965, T.S.R., 1965, 6o;- Cass., 29 juni 1960, Pas., 1961, 
I, 104; - Cass., 11 september 1959, T.S.R., 1961, 35). Staan zo in een 
verhouding van ondergeschiktheid : een orkestleider (W.R. Ber. Bergen, 
23 juni 1962, Pas., 1962, III, 102); een sectorchef (W.R. Ber. Brussel, 
T.S.R., 1965, 62); artisten-acrobaten (Cass., 4 april 1963, Pas., 1963, 
I, 847; T.S.R., 1963, 193); onderwijskrachten van de technische vrije 
onderwijsinrichtingen (W.R. Ber. Brugge, 24 april 1964, T.S.R., 1965, 65; 
- anders: W.R. Ber. Bergen, 16 december 1961, T.S.R., 1962, 47); een 
rentmeester (Rb. Nijvel, 13 mei 1965, T.S.R., 1965, 256); de houder van 
een tankstation (Hrb. St. Niklaas, 21 maart 1961, R. W., 1962-63, 707) 
van een agentschap (Cass., 25 februari 1965, T.S.R., 1965, 137). Hierbij 
mag de rechter zich steunen op een geheel van vermoedens die echter 
ernstig, precies en overeenstemmend moeten zijn (Cass., 21 november 1963, 
T.S.R., 1963, 337). 

Het bestaan van een arbeidsovereenkomst client bewezen te worden 
volgens de bewijsmiddelen van het gemeenrecht (W.R. Ber. Brussel, 4 mei 
1964, T.S.R., 1964, 266). De rechter moet echter steeds uit de ontleding 
der feiten, op een wettelijke manier het bestaan van een verhouding van 
ondergeschiktheid afleiden ; hij moet duidelijk vaststellen dat er arbeid 
geleverd werd onder het gezag, het bestuur en het toezicht van de werk
gever (Cass., 26 oktober 1962, T.S.R., 1963, I7; - Cass., 19 juni 1964, 
T.S.R., 1964, 222; - Cass., 24 december 1964, T.S.R., 1965, 329). Zo zal 
de verbintenis voor de huurder van werk of de lasthebber, de ganse acti
viteit van zijn eigen handelsorganisatie te wijden aan de hem toevertrouwde 
vertegenwoordiging, uit zichzelf geen verhouding van ondergeschiktheid 
in het leven roepen (Cass., 16 januari 1962, Pas., 1962, I, 571, met noot). 

Diensters-entraineuses in een bar, die als taak hebben de klanten 
tot verbruik aan te zetten zijn met de barhouder niet verbonden door een 
arbeids- of bediendencontract : de rechter besliste dat het hier eerder om 
een momentele vereniging ging (Vred. Luik, 22 december 1960, fur. Liege, 
1960-61, 160; T.S.R., 1961, 208). De rechter mag zich noch door de be
naming noch door het loon laten leiden (W.R. Gent, 12 februari 1965, 
R. W., 1965-66, 120; - W.R. Luik, 28 juni 1965, fur. Liege, 1965-66, 12). 

De feitelijke ontleding van de juiste verhoudingen tussen partijen 
zal het hem mogelijk maken na te gaan of de conventionele benaming 
van de overeenkomst met de werkelijkheid overeenstemt (W.R. Brussel, 
12 oktober 1961, T.S.R., 1962, 371). Diegene die deze benaming betwist, 
moet echter het bewijs van de werkelijke aard van de overeenkomst kunnen 
voorleggen (in die zin : W.R. Ber. Brussel, r december 1960, ]. T., 1961, 
355, met noot Taquet). In elk geval zal het hofvan cassatie steeds het recht 
hebben na te gaan of de rechter ten grande wettelijk uit de feiten die hij 
soeverein heeft vastgesteld, heeft kunnen afleiden of de verhouding van 
ondergeschiktheid al dan niet bestond (Cass., 17 november 1961, Pas., 



1962, I, 334;- Cass., 19 juni 1964, Pas., 64, I, 1127;- Cass., 18 december 
1964, Pas., 65, I, 395). 

Personen die een hoogstaande intellectuele opdracht vervullen kunnen 
niettemin verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden 
mits duidelijk blijkt dat ze in een verhouding van ondergeschiktheid staan. 
Een geneesheer, technisch en wetenschappelijk onafhankelijk, kan vol
komen als een ondergeschikte beschouwd worden indien hij gehoorzaamt 
aan bevelen die materieel zijn werk regelen wat betreft tijd, plaats en 
aanduiding van de te verzorgen patienten (W.R. Charleroi, 9 juni 1960, 
T.S.R., 1961, 281;- W.R. Luik, 28 mei 1964, fur. Liege, 1964-65, 27;
W.R. Ber. Bergen, 1 september 1962, Pas., 1962, III, 102). Het bestaan 
van zulk een verhouding moet uit de feitelijke elementen van de zaak 
alsook uit de ontleding van de betrekkingen tussen de partijen afgeleid 
worden (Luik, 26 januari 1961, ]ur. Liege, 196o-61, 178; T.S.R., 1962, 234). 
Op grond van deze elementen kunnen bv. onderworpen zijn aan een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden: een apotheker (Cass., 7 maart 1961, 
Pas., 1961, I, 736); doch de provisor in een apotheek is niet een onder
geschikte van de eigenaar van deze apotheek wanneer hij zelf de technische 
en financiele leiding van de zaak in handen heeft en volledig onafhankelijk 
optreedt ten opzichte van de eigenaar van de apotheek (Rb. Dendermonde, 
21 december 1953, T.S.R., 1961, 247). 

3 - HANDELSVERTEGENWOORDIGERS. - De handelsvertegenwoordiging, 
voor zover ze de betrekkingen tussen de handelsvertegenwoordigers en 
hun werkgevers betreft, wordt geregeld door de wetten betreffende het 
bediendencontract gecoordineerd op 20 juli 1955, en door de bepalingen 
van de wet van 30 juli 1963 houdende de instelling van het statuut der 
handelsvertegenwoordigers. 

Onder handelsvertegenwoordiger wordt verstaan de persoon wiens 
opdracht erin bestaat een clienteel op te sporen en te bezoeken met het 
oog op het onderhandelen over of het afsluiten van zaken, verzekeringen 
uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of meer 
opdrachtgevers (art. 2, par. 1, wet van 30 juli 1963). 

Niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst 
of bij het stilzwijgen ervan, wordt de overeenkomst gesloten tussen de 
opdrachtgever en de tussenpersoon, als een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden aangezien, welke titel hem ook wordt toegekend, tenzij het 
tegendeel wordt bewezen (art. 2, par. 2 zelfde wet). 

De wet op het statuut van de handelsvertegenwoordigers heeft dus 
een wettelijk vermoeden ingericht waardoor het bediendenstatuut op deze 
personen van toepassing is. Leiding en toezicht zijn bijgevolg slechts 
uitingen van dit gezag en mo~ten niet meer gelijktijdig bestaan (Parl. 
Besch., Senaat, Zitt. 1962-63, nr. 125, biz. 54). De wet van 30 juli 1963 
heeft ten gunste van de personen die de door haar artikel 2 bepaalde 
handelsvertegenwoordiging uitoefenen, een nieuw en van het gemeen recht 
afwijkend statuut inzake arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevoerd : 
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het volstaat dat het werk onder het gezag van de aansteller uitgevoerd 
wordt zonder dat vereist is dat dit ges-chleoi onder zijn leiding en toezicht ; 
bovendien wordt de hoedanigheid van bediende vermoed tot bewijs van 
het tegendeel (Cass., II februari 1965, T.S.R., I965, 113). Ieder persoon 
die een handelsvertegenwoordiging heeft in de zin van hogergenoemd 
art. I van de wet van 30 juli I963, valt automatisch onder de toepassing 
van de wetten op het bediendenkontrakt en onder het statuut van de 
handelsvertegenwoordiger. De aansteller die deze toepassing betwist moet 
het niet-bestaan van om het even welke band van gezag die louter mogelijk 
kan zijn, bewijzen (W.R. Brussel, II mei I965, T.S.R., Ig65, I72). 

De last van het tegenbewijs rust op degene die dit statuut betwist 
(W.R. Gent, 20 augustus I964, T.S.R., 1964, 273). Zo kan bijvoorbeeld 
de werkgever het tegendeel bewijzen, doch een fictieve inschrijving bij 
de R.M.Z. zou de feitelijke verhoudingen niet wijzen (W.R. Gent, 8 sep
tember I964, T.S.R., I965, 27). 

Bij betwisting client de rechter eerst na te gaan of de activiteit welke 
het voorwerp van de betwisting uitmaakt, werkelijk een handelsvertegen
woordiging is ; eerst daarna kan hij de bewijzen die het wettelijk vermoeden 
trachten om te werpen, onderzoeken en aan de hand van positieve, negatieve 
of uitsluitende criteria nagaan wat de werkelijke en fundamentele aard 
der betrekkingen tussen de partijen was ; het vonnis dat echter aanvangt 
met het onderzoek van dit laatste punt, zou het probleem verkeerd stellen 
(zie echter in die zin W.R. Brussel, I8 mei I965, T.S.R., I965, 3I4, 
met noot R.V.). 

4 - BEHEERDERS VAN VENNOOTSCHAPPEN. - Bij de rechtspraak is dik
wijls de vraag gerezen of personen die deel hebben aan het beheer van 
een vennootschap tevens verbonden kunnen zijn door een arbeidsovereen
komst voor bedienden en zodoende onder het gezag van of in een ver
houding van ondergeschiktheid ten overstaan van de vennootschap kunnen 
staan. Als regel geldt dat het mandaat van beheerder en de hoedanigheid 
van bediende niet onverenigbaar zijn (Cass., 24 december I964, Pas., I965, 
I, 4I8; - R.v.St., 20 juni I962, Dutoy, nr. 9463 en Moser, nr. 9464; -
R.v.St., I9 november I964, Falkenau, nr. I0.89o; - Rb. Brussel, 21 juni 
1962, Pas., 62, III, 64). Uit de feitelijke omstandigheden kan worden 
afgeleid dat een afgevaardigde-beheerder van een naamloze vennootschap 
in een verhouding van ondergeschiktheid arbeidt (Cass., 11 september 
1959, T.S.R., 196I, 35) of omgekeerd dat een direkteur van zulke vennoot
schap geen bediende is (R.v.St., 4 december 1962, Somers, nr. 9749; -
R.v.St., 19 november 1964, Falkenau, nr. 10.890). Hoewel niet nood
zakelijk voor het wettelijk tot standkomen van de arbeidsovereenkomst, 
zou terzake een geschrift zeer wenselijk zijn om duidelijk de elementen 
te doen uitkomen waarop kan worden gesteund om de verhouding van 
ondergeschiktheid vast te stellen. Vermits deze verhouding tot de essentie 
van de overeenkomst behoort, client heel in het bijzonder in het geval 
van leidinggevende personen in een vennootschap, omzichtig tewerk 



worden gegaan bij de appreciatie van de elementen die ter bewijsvoering 
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst aangebracht worden (zie 
in die zin: Brussel, 15 mei 1961; - Hrb. Brussel, 10 juni 1960, fur. comm, 
Brux., 1961, 344, met noot). Doch uit het ontbreken van een geschrift 
afleiden dat er geen verhouding van ondergeschiktheid kan bestaan tussen 
een afgevaardigd-beheerder en de vennootschap, is geen voldoende moti
vering (zie echter in die zin : Hrb. Verviers, 9 november 1963, fur. Liege, 
1963-64, 125); wel kan hiertoe besloten worden op grand van de vast
stelling dat deze beheerder het gezag uitoefent over alle bedienden en 
dat hij en zijn echtgenote een zeer groat deel van het maatschappelijk 
kapitaal bezit (zie zelfde vonnis Hrb. Verviers, 9 november 1963). Bij de 
beoordeling van de feitelijke elementen zal nauwkeurig moeten worden 
nagegaan of de gezagsverhouding niet fictief is en in werkelijkheid mogelijk 
is. Een directeur van een vennootschap die samen met anderen door het 
bezit van een grate meerderheid van aandelen de raad van beheer con
troleerde moet de nodige elementen voorbrengen om het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst te bewijzen (Hog. Comm. Pens., 9 maart 1965, T.S.R. 
1965, 235). De beheerder die ook de functies van directeur uitoefent, is 
met deze laatste gebonden door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
wanneer hij afhangt van een raad van beheer waar hij slechts over een 
stem beschikt, en aan wie hij een maandelijks verslag moet voorleggen. 
Een dergelijk contract is niet fictief (Rb. Brussel, 6 april 1961, T.S.R., 
1962, 360; ,..-----. vgl. R.v.St., 3 juni 1965, Dutoy, nr. 1 1.285). 

Het feit alleen dat men deel uitmaakt van het beheersorgaan, is geen 
voldoende bewijs dat er geen gezagsverhouding kan bestaan. Het hof van 
cassatie heeft duidelijk gesteld, dat het beheersorgaan, hetzij zelf, hetzij 
door een van zijn leden, gezag, leiding en toezicht kan uitoefenen op een 
ander persoon, ook al is deze zelf lid van het orgaan (Cass., 12 november 
1964, Pas., 1965, I, 254 en 256; - Cass., 4 maart 1965, Pas., 1965, I, 675; 
- anders : Brussel, 23 juni 1960, T.S.R., 1961, 103). 

Doch steeds moet duidelijk bewezen worden dat de betrokken persoon 
zijn activiteit uitoefende onder het gezag, het bestuur en het toezicht van 
de raad van beheer; het feit dat de raad van beheer zijn machten bepaalt, 
zijn bevoegdheden en bezoldiging vastlegt, en dat hij eveneens op gelijk 
welk ogenblik mag ontslagen en vervangen worden, betekent nog niet 
dat deze persoon onder het werkelijk gezag van deze raad van beheer 
stand, vooral wanneer hij, als belangrijk aandeelhouder controle kon uit
oefenen op diezelfde raad van beheer (Hog. Comm. Pens., 9 maart 1965, 
T.S.R., 1965, 235). 

Om een afgevaardigd-beheerder te kunnen beschouwen als bediende 
van de maatschappij en niet als lasthebber, behoort het bijgevolg na te 
gaan of de andere leden van de raad van beheer jegens hem het patronaal 
gezag genieten en, onder meer, of die afgevaardigde-beheerder aan de 
beraadslagingen betreffende zijn eigen werkzaamheden niet deel neemt 
Hog. Comm. Pens., 13 januari 1965, T.S.R., 1965, 235r· 
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Wanneer een bediende tot beheerder benoemd wordt, doch zijn 
vroegere bevoegdheid en vast loon behoudt en dit volgens de uitdrukkelijke 
wil der partijen, vormt dit een genoegzaam bewijs van de verhouding 
van ondergeschiktheid waarin hij zich bevindt (Vrecj.. Elsene, I4 juni I962, 
T.S.R., I962, 285). Het is in werkelijkheid, zoals reeds gezegd, de rechter 
ten grande die moet nagaan of men al dan niet voor een dienstcontract 
met ondergeschiktheid staat ; de rechter client echter eerst de criteria 
waarop hij zijn beslissing steunt, voldoende in het licht te stellen (Cass., 
4 maart I965, T.S.R., I965, 178); hierbij moet rekening gehouden worden 
met de natuur en de uitoefeningsmodaliteiten van de prestaties. Zo kan 
de rechter beslissen dat een persoon die lid wordt van een maatschappij 
en zich verbindt in feite rekening van de maatschappij prestaties te leveren 
die door de eenzijdige wil van de !eiders bepaald worden zonder dat hij 
als lid over enige werkelijke mogelijkheid van handelen op deze leiders 
beschikt, als bediende mag worden beschouwd (Brussel, IS mei I962, 
T.S.R., I962, 255). 

Een directeur-generaal die niet met het dagelijks beheer van de 
vennootschap is belast, maar zelf onder het gezag van de afgevaardigde
beheerder staat, kan vanzelfsprekend bediende zijn (Hrb. Brussel, 8 au
gustus I961, T.S.R., I962, I4o). 

Bij het beoordelen van de hoedanigheid van bediende moet geen 
rekening worden gehouden met art. 4 van de wet 9 juli I926 op de werk
rechtersraden, volgens hetwelk een directeur geen bediende is ; deze 
bepaling onttrekt deze alleen aan de bevoegdheid van de werkrechters
raden (Cass., mei I96o, T.S.R., I96I, 34; ---:- Hrb. Brussel, 8 augustus 
I96I, T.S.R., I962, qo). Beslist werd ook dat het feit dat een beheerder
vennoot pensioenbijdragen heeft gestort, nog niet op zichzelf aantoont 
dat dit pensioen verschuldigd was of dat degene voor wie gestort is werkelijk 
onder de besluitwet van 28 december I944 viel en evenmin dat de werkelijke 
aard van de rechtspositie van een persoon ten opzichte van een vennoot
schap in een arbeidsovereenkomst bestond. Het feit dat een verzekerings
instelling en de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid de bijdragen 
hebben aanvaard, betekent niet dat de hoedanigheid van verzoeker als 
bediende is erkend (R.v.St., I I juni I964, nr. Io.683, Belgische Staat, 
R. W., I964-65, 92I). Volledigheidshalve client ten slotte nog te worden 
aangemerkt dat ook een beheerder-bestuurder van een v.z.w. eveneens 
bediende kan zijn (Brussel, I8 juni 1960, Pas., 61, II, I95). 

5 - ARBEIDER oF BEDIENDE ? - Het onderscheid tussen arbeider en 
bediende wordt uitsluitend bepaald door de aard van de verrichte arbeid 
(W.R. La Louviere, I7 juni I96o, T.S.R., I963, 220). 

De rechter oordeelt soeverein of in feite de handarbeid dan wel de 
hoofdarbeid overwegend is (Cass., 8 mei I964, Pas., I964, I, 952). 

De kwalificatie die partijen aan de arbeidsovereenkomst hebben 
gegeven volstaat niet om ze wettelijk als arbeidsovereenkomst voor werk
lieden of voor bedienden aan te merken (Cass., 4 september I964, Pas., 
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1965, I, 5). Evenmin beperkend is of de sociale zekerheidsbijdragen voor 
arbeiders of voor bedienden werden betaald (R.v.St., 4 december 1962, 
Somers, nr. 9749; - W.R. Ber. Antwerpen, 14 september 1962, R. W., 
1962-63, 915; - zie nochtans W.R. La Louviere, 17 juni 1960, T.S.R., 
1963, 220; - W.R. Ber. Bergen, 15 november 1958, T.S.R., 1960, 98). 

Ten slotte mag in dit verband niet worden gesteund op de opsomming 
die de artikelen 3 en 4 van de wet van 9 juli 1926 op de werkrechters
raden respectievelijk van de werklieden en de bedienden geeft (W.R. Ber. 
Brugge, 24 mei 1965, T.S.R., 1965, 225); voor het vaststellen van de hoe
danigheid van werknemer zullen de in die wet aangegeven criteria daaren
tegen wel in aanmerking worden genomen (W.R. Ber. Antwerpen, 14 sep
tember 1962, voornoemd). De aard van de arbeid is exclusief en kan niet 
gecumuleerd worden. Zo blijkt het onaanvaardbaar dat een werknemer 

}i beweert voor hetzelfde werk, nu eens het statuut van werkman, dan weer 
dat van bediende aan te nemen volgens dat de ene of de andere van deze 
hoedanigheden hem het meest voordelen verleend (W.R. La Louviere, 
17 juni 1960, T.S.R., 1963, 220). 

6 - ARBEIDER OF BEDIENDE? ~ ENKELE CONCRETE BESLISS1NGEN.- Haven
arbeiders : bij het K.B. van 12 maart 1929 werd voor de havenarbeiders 
van Antwerpen een geheel eigen statuut in het Ieven geroepen. De normale 
maatstaf voor de bepaling van het bestaan van een overeenkomst kan voor 
deze categorie arbeiders niet worden gehanteerd (W.R. Antwerpen, 
21 februari 1963, R. W., 1963-64, 56). 

Merker : de tellingen, afschriften en vergelijkingen gemaakt door een 
werkplaatsmerker zijn onvoldoende om hem de hoedanigheid van bediende 
te geven. De werken houden minder initiatief en geestesarbeid in dan die 
van een opzichter-merker die gelijkgesteld wordt met de werklieden (W.R. 
La Louviere, 17 juni 1960, T.S.R., 1961, 23). 

Ballerina : de activiteit van een balletdanseres wordt niet hoofd
zakelijk gekenmerkt door een fysische inspanning : integendeel oefent 
ze vooral een artistieke activiteit uit die een intellectueel karakter heeft ; 
derhalve kan een ballerina, zonder daarom een sterdanseres, een eerste 
danseres of een balletmeesteres te zijn, als bediende beschouwd worden 
(W.R. Ber. Brussel, 9 januari 1962, T.S.R., 1962, 151). 

Verzorgster : wanneer haar taak erin bestaat een verlamde vrouw te 
verzorgen en de kamer waarin ze verbleef te reinigen maar niet de zieke 
te verplegen, kan de verzorgster niet als bediende worden beschouwd 
(W.R. Antwerpen, 16 november 1961, T.S.R., 1963, 341). Is wel bediende 
de verzorgster die belast is met het waken over, het toezicht houden op 
en de verzorging van jonge kinderen in een kinderbewaarplaats (Hog. 
Comm. Pens., 27 januari 1964, T.S.R., 1964, zoo). 

Leurder : een persoon die van deur tot deur onderhoudsproducten 
verkoopt, deze waren moet aanprijzen en een geldelijke en materiele ver
antwoordelijkheid draagt, verricht hoofdzakelijk geestesarbeid. De over
weging van deze persoon client te worden gelijkgesteld met een verkoopster, 
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die art. 4 § I, 3de lid van de wet van 9 juli I926 als bediende aanmerkt, 
doet hieraan niets af. De verklaring dat deze persoon hoofdzakelijk geestes
arbeid verricht, wordt niet ontzenuwd door de beschouwingen dat zijn 
verantwoordelijkheid gering was (Cass., IO april I964, T.S.R., I964, I65). 

Eerste hofmeester (premier maitre d'hOtel) : de psychologische be
nadering van de consument, vereist met het oog op het verhogen van 
diens gastronomisch genot, het klaarmaken van bepaalde gerechten in de 
verbruikszaal die naast een zekere manuele vaardigheid, tevens een kundig 
inzicht in het scheppen van een gepaste gezelligheidsatmosfeer vereist ; 
de voortdurende geraffineerde zorg om de gastronomische ingesteldheid 
van de klant, herleiden de eigenlijke handenarbeid tot een bijkomstigheid : 
bijgevolg is deze persoon bediende (W.R. Ber. Antwerpen, 22 juni I964, 
T.S.R., 1964, 308). 

Werkplaatsleider : een werkplaatsleider van een drukkerij bdast met 
het toezicht over de werking van de grote rotatiepers en met de Ieiding 
van de ploeg gespecialiseerde technici die aan de werking ervan verbonden 
is, moet geacht worden een hoofdzakelijk intellectuele aktiviteit uit te 
oefenen (W.R. Charleroi, 4 september I96I, T.S.R., 1963, 99). 

Magazijnier : gelast in een koolmijn met het houden van verschil
lende boeken en inventarissen en daarbij voor de handenarbeid die zijn 
werk meebrengt geholpen wordt door een hulpmagazijnier : is bediende 
(W.R. Ber. Bergen, 4 februari 196I, T.S.R., 196I, 225); zo hij waren 
onder zijn bewaking in ontvangst moet nemen, verdelen en verzenden, 
dienstnota' s ontvangt zoals andere bedienden en daarbij rekenplichtig 
is en verantwoordelijk voor elke vergissing in de verzending van de 
stukken die hij in bewaring heeft, is hij een bediende (W.R. Ber. Bergen, 
27 januari 1962, T.S.R., 1962, 112). 

Nachtwaker : zo hij als hoofdfunctie heeft de nachtwacht en als 
bijfunctie de afgifte van ticketten en het innen van stationeringsgelden 
berekend met een machine, is hij werkman (W.R. Brussel, 8 maart I965, 
f. T., 1965, 369). 

HOOFDSTUK II 

CONSTITUTIEVE ELEMENTEN - VORM, BEWIJS EN 
INHOUD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

AFDELING I 

Toestemming en bekwaamheid der partijen 

7 - De toestemming is een essentieel element van de arbeidsovereenkomst 
zowel voor werklieden (art. I der wet van IO maart 1900) als voor bedienden 
(impliciet art. 35, gecoord. wetten). Wanneer een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden gesloten is op voorwaarde dat · een arbeidsvergunning 
wordt bekomen en wanneer deze voorwaarde later nutteloos blijkt, oefent 
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deze dwaling begaan door beide partijen, geen invloed uit op de toe
stemming, daar de partijen akkoord gaan om vast te stellen dat zulke 
vergunning overbodig was. Het betreft hier geen substantiele dwaling 
in de zin van artikel 1110 B.W. (W.R. Ber. Brussel, T.S.R., 1964, 328). 

Dwaling over de persoon of over een bepaalde hoedanigheid kan 
slechts een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst uitmaken wanneer 
deze instuitu personae afgesloten werd. 

Is er bedrog wanneer een werknemer op het ogenblik van de indienst
neming zijn uiterst zwakke gezondheid verzwijgt? Kan dit als een gebrek 
aan toestemming worden aangemerkt? Het beste criterium schijnt te zijn 
dat het stilzwijgen, gezien de omstandigheden, het voorwerp geweest is 
of zou kunnen geweest zijn van een berekening waarvan het beoogde 
resultaat de dwaling van de contractant was. Men verzwijgt iets op een 
bedrieglijke wijze wanneer men weet of zou moeten weten dat, indien 
men sprak, de overeenkomst niet zou worden gesloten ; a fortiori wanneer 
men in een overeenkomst een feit bevestigt of laat bevestigen dat strijdig 
is met de werkelijke toestand en dat daarbij zeer goed gekend is door de 
partij aan wie het bedrog verweten wordt. Er is echter geen bedrog wanneer 
een bediende zich redelijkerwijze geen idee kon vormen over zijn eigen 
gezondheidstoestand, al was deze zeer precair, en nog minder over de 
toekomstige weerslag van die toestand op zijn werk, vooral wanneer een 
geneeskundig getuigschrift weliswaar de ziekelijke toestand aangeeft doch 
impliciet een verbetering in het vooruitzicht stelt (W.R. Brussel, 27 juni 
1963, T.S.R., 1963, 320). 

De toestemming moet gegeven worden door bekwame personen 
(art. uo8 B.W.). 

Deze bekwaamheid geldt zowel ten opzichte van de werknemer als 
van de werkgever die zowel een fysische persoon als een rechtspersoonlijk
heid kan zijn. Hoewel een bediende niet met een vereniging zonder rechts
persoonlijkheid kan verbonden zijn, kan hij dit nochtans wel zijn met het 
geheel van de natuurlijke personen die lid van die vereniging zijn; deze 
leden kunnen aan een onder hen opdragen in hun naam het gezag over 
de bediende uit te oefenen (Cass., 6 november 1961, Pas., 1962, I, 278). 

Vreemdelingen zijn bekwaam een arbeidsovereenkomst te sluiten 
(implic. W.R. Brussel, 1 februari 1963, R. W., 1962-63, 2017). I 

AFDELING II 

Vorm, bewijs en inhoud van de arbeidsovereenkomst 

8 - VoRM EN BEWIJS. - Arbeidsovereenkomsten zowel voor arbeiders 
of bedienden moeten niet schriftelijk gesloten worden tenzij het gaat om 
overeenkomsten gesloten op proef, voor een bepaalde duur of voor een 
bepaalde onderneming (art. 3 2de lid, en art. 5bis 1ste lid, wet van ro maart 
1900- artikelen 2 en 3 gecoord. wetten 20 juli 1955). De arbeidsovereen-



komst is een consensueel contract, dat tot stand komt door het enkel feit 
van de overeenstemming der betrokken partijen, en dit ongeacht de manier 
waarop deze wil tot uitdrukking komt. Het geschrift is maar een van de 
middelen die de wet heeft bepaald om het bestaan van de overeenkomst 
of van een van haar clausules te bewijzen. Het bestaan van een arbeids
overeenkomst client te worden geleverd volgens de bewijsmiddelen van 
het gemeen recht (W.R. Ber. Brussel, 4 mei I964, T.S.R., I964, 266). 
Zo zal het meest afdoende bewijs kunnen bestaan in een bekentenis in 
de loop van het geding daar het bewijs van het bestaan van een arbeids
overeenkomst voortspruit uit haar uitvoering (W.R. Ber. Bergen, 25 no
vember I96I, T.S.R., I962, 370). Het bewijs op grond van vermoedens 
is eveneens geldig (zelfde arrest). Een bekentenis gedaan in een brief door 
de werkgever aan de werknemer gericht is niet alleen een begin van ge
schreven bewijs, doch verschaft daarbij het volledig bewijs van het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst (Brussel, 22 juni I963, Pas., I964, II, II8). 

9 - VooRWERP EN AARD. - De nauwkeurige bepaling van voorwerp en 
aard van de betrekkingen zal het mogelijk maken vast te stellen of partijen 
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of niet : de weerslag van 
deze elementen op de verhouding van ondergeschiktheid, op de hoedanig
heid van arbeider of bediende, op de benaming van de overeenkomst werd 
boven genoegzaam aangetoond (zie nr. 2). 

Partijen geven echter aan het contract dat hen bindt vrijelijk de 
benaming die zij verkiezen. Tenzij er dwaling of bedrog aanwezig is, mag 
de rechter deze benaming niet wijzigen en evenmin beslissen dat er een 
arbeids- of bediendencontract bestaat i.p.v. een vereniging in deelneming 
(Luik, I8 juni I963, fur. Liege, I963-64, 42; T.S.R., I964, 100). 

10 - VooRWAARDEN. - DP voorwaarden van de overeenkomst mogen 
niet indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden of tegen de 
dwingende bepalingen van de wetten op de arbeidsovereenkomst voor 
werklieden of bedienden. Zo kan de bediende niet op geldige wijze vooruit 
afzien van de opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding wanneer de 
werkgever de arbeidsovereenkomst zonder dwingende reden zou beein
digen (W.R. Ber. Bergen, 4 januari I964, Pas., I964, III, I). Evenmin 1 
mag een opzeggingstermijn door de partijen in een arbeidsovereenkomst ~ 
voor bepaalde duur bedongen worden (Cass., 6 december I962, T.S.R., 
I963, 26). 

Geoorloofd is het bedingen in een arbeidsovereenkomst voor bedienden 
van een contractuele sanctie waarbij de buitengerechtelijke kosten, met 
name het ereloon van de advocaat, ten laste van de verliezende verdediger 
wordt gelegd, sanctie die zich bij de veroordeling tot de kosten overeen
komstig art. I30 Rv. zou voegen en deze aanvullen (W.R. Charleroi, I6 
januari I962, T.S.R., I962, I I7, met noot). Het beding, volgens het
welk de vertegenwoordiger, die te kort komt aan zijn verbintenis al zijn 
tijd aan zijn werkgever te besteden, zich blootstelt aan ontslag zonder 
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opzegging en aan een eis tot schadevergoeding, is geen strafbeding in de 
zin van artikel 1229 B.W., vermits het de beoordelingsmacht van de rechter 
onverminderd laat (W.R. Charleroi, 19 mei 1964, T.S.R., 1965, 132). 
Ten slotte client nog te worden opgemerkt dat bij ontstentenis van nadere 
verduidelijking om trent de nauwkeurige draagwijdte van de in de overeen
komst gebruikte termen, het aan de rechter toekomt zijn interpretatie te 
vestigen veeleer op grond van de bedoelingen van de partijen dan op 
grond van een exegetische studie van de desbetreffende tekst : hierbij 
mag hij beroep doen op art. II35 B.W. (W.R. Ber. Antwerpen, 2I maart 
I963, T.S.R., 1964, 47). 

II - HET CONCURRENTIEBEDING.- Volgens art. 26 van de gecoord. wetten 
van 20 juli I955 zijn nietig de bedingen krachtens welke het aan de be
diende verboden is, na het eindigen van de overeenkomst, een persoonlijke 
onderneming in bedrijf te nemen, zich met andere te verenigingen om 
een handel te drijven of bij andere werkgevers dienst te nemen. De be
palingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing op de overeenkomsten 
waarvan de jaarlijkse wedde I2o.ooo fr. overtreft zodat dergelijke verbods
clausules in die overeenkomsten wel mogen voorkomen, doch de recht
spraak heeft hieraan beperkingen gesteld : bedingen waarbij de vrijheid 
van arbeid van de werknemer op een overdreven manier wordt beperkt, 
moeten als ongeoorloofd beschouwd worden. Eveneens mag de duur van 
een concurrentieverbod principieel een jaar niet overschrijden omdat een 
werknemer niet te lang tot werkloosheid mag gedwongen worden in een 
economische sector waarin hij zich gespecialiseerd heeft ; een beding van 
niet mededinging dat geldt voor ee11 te ~uim,gebiec).," bijvoorbeeld voor 
geheel Belgie, en dat de werknem~rtot e~igrat!e verplicht, is evenmin 
toelaatbaar (W.R. Ber. Brussel, 8 februari I965, T.S.R., I965, I39). Het 
concurentieverbod is in elk geval ongeldig wanneer het niet beperkt is 
naar tijd en plaats (W.R. Ber. Brugge, 30 april I965, T.S.R., I965, I59). 
Geldig is wel het beding van niet-mededinging, volgens hetwelk een kapper 
zich ertoe verbindt gedurende 3 jaar na de beeindiging van de arbeids
overeenkomst in dienst te gaan bij een andere kapper buiten een straal 
van 2,5 km. (W.R. Ber. Brussel, 28 januari I965, T.S.R., I965, 8o). 
De wet van 30 juli I963 tot instelling van het statuut der handelsvertegen
woordigers heeft in de artikelen I 8 tot en met 20 eveneens het concurrentie
beding geregeld. Zo wordt in de overeenkomsten waarin het jaarloon 
I 2o.ooo fr. te hoven gaat, de geldigheid van elk concurrentiebeding af
hankelijk gesteld van de drievoudige voorwaarde : dat het betrekking heeft 
op soortgelijke activiteiten, niet verder reikt dan I2 maanden en beperkt 
is tot het gebied waarbinnen de handelsvertegenwoordiger zijn activiteit 
uitoefent .. Een beding van niet-mededinging dat een handelsvertegen
woordiger met een wedde van 13.000 fr. per maand, verbiedt zijn diensten 
te presteren in een gelijkaardige onderneming en zulke onderneming op 
te richten voor eigen rekening in Benelux, is ongeoorloofd om reden van 
zijn draconische aard (Brussel, I3 maart I964, T.S.R., I964, 254). 
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Wat de verplichting van de bediende betreft, zowel tijdens als na 
de overeenkomst, na te Iaten fabricagegeheimen of zakengeheimen van 
het bedrijfshoofd aan een concurrent of aan elke andere persoon bekend 
te maken en elke andere daad van oneerlijke concurrentie te verrichten 
of daaraan deel te nemen (art. 26 2de lid gecoord. wetten) : deze bepaling i 
is dwingend ongeacht het bedrag der jaarlijkse bezoldiging en vereist [ 
geenszins dat de arbeidsovereenkomst soortgelijke clausule zou inhouden • 
(W.R. Ber. Bergen, 16 januari 1960, ]. T., 1961, 505). 

12 - DuUR VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN.- De wetten op de arbeids
overeenkomst voor werklieden en voor bedienden maken een fundamenteel 
onderscheid tussen overeenkomsten voor bepaalde tijd en die voor onbe
paalde tijd (zie art. 5 en 5bis al. 1 wet van ro maart 1900; art. 1, 2 en 4 
gecoord. wetten 20 juli 1955). De gevolgen van dit onderscheid zijn belang
rijk zowel op het gebied van de bewijsvoering als van de wijze waarop 
zulke overeenkomsten kunnen eindigen. 

Wanneer de partijen een verbintenis hebben gesloten voor een maxi
mumduur, met mogelijkheid van eenzijdige beeindiging mits opzegging 
en de analyse van het contract hun niet toelaat op objectieve en zekere 
wijze de juiste duur van hun juridische verhoudingen vast te stellen op 
het tijdstip van de aanwerving, moet het contract geacht worden voor 
onbepaalde tijd te zijn gesloten (W.R. Ber. Brussel, 9 april 1962, T.S.R., 
1962, 308, ]. T., 1963, 138). 

De clausule in een arbeidsovereenkomst voor bedienden volgens de
welke de werkgever ieder jaar een nieuw contract van een jaar aanbiedt 
voor zoveel een minimumproductie tijdens het voorafgaande boekjaar 
werd bereikt, geeft aan zulke verbintenis de aard van een contract voor 
bepaalde duur. Zulke clausule maakt in geval van onvoldoende productie 
geen eenzijdige beeindiging van het contract maar wel de niet-hernieuwing 
mogelijk (Cass., 3 juni 1965, T.S.R., 1965, 207; - W.R. Ber. Brussel, 
21 juni 1961, T.S.R., 1962, 22). 

Kan het niet hiernieuwen van een overeenkomst voor bepaalde tijd 
een mogelijke verantwoordelijkheid van de werkgever tot gevolg hebben ? 
Ja, zo deze laatste aan de werknemer de vaste verzekering heeft gegeven 
zijn overeenkomst te hernieuwen, hem daarbij heeft misleid omtrent de 
eventualiteit van die weigering en hem niet in staat heeft gesteld door 
een tijdige waarschuwing zich te beveiligen tegen de nadelen van een 
gedwongen werkloosheid. De werkgever moet de werknemer niet opnieuw 
in dienst nemen, doch hij heeft wei de verplichting hem tijdig ervan te 
verwittigen dat aile redenen die hij hem voorheen had gegeven om met 
een nieuwe indienstneming rekening te houden, niet meer bestaan. In 
zoverre hij deze verplichting niet is nagekomen, is hij aansprakelijk (Brussel, 
28 januari 1958, T.S.R., 1961, 222). In de eigenlijke seizoenbedrijven, 
worden de overeenkomsten gesloten voor een bepaalde onderneming of 
voor bepaalde tijd. Wanneer een werknemer echter in een bedrijf werkt 
waarin het praktisch onmogelijk is op voorhand nauwkeurig te bepalen 



hoeveel werk er zal dienen gepresteerd te worden omdat de hoeveelheid 
te bewerken materie afhangt van de hoeveelheid die wordt aangevoerd, 
(in casu: visbedrijf) is zijn arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde 
tijd met dien verstande ,dat ze zou geschorst worden telkens als er geen 
voldoende materie ter verwerking voorhanden is. Het desbetreffend bedrijf 
kan niet als een eigenlijk seizoenbedrijf worden aangemerkt nl. omdat 
de werknemer niet tijdens een bepaald weerkundig seizoen zonder onder
breking werd tewerkgesteld maar gedurende ettelijke jaren in de loop 
waarvan meermaal perioden van tewerkstelling en perioden van niet
tewerkstelling elkaar hadden opgevolgd (Cass., 25 september 1965, T.S.R., 
1965, 330). 

Geenwetsbepalingverbiedt het sluiten van verscheidene opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In dit geval moet de rechter 
nochtans zeer aandachtig de bedoeling nagaan die bij het sluiten van deze 
overeenkomsten voorgezeten heeft. Wanneer de beslissende beweegreden 
gelegen is in de wil de wetten op de arbeidsovereenkomsten te ontduiken 
door bv. de werknemer een minimale vastheid van betrekking te onthouden 
(W.R. Ber. Bergen, 20 januari 1962, T.S.R., 1962, 281) of in de bedoeling 
de dwingende bepalingen inzake opzegging te ontduiken, zou het beding 
van bepaalde duur nietig moeten worden verklaard wegens wetsontduiking 
(W.R. Ber. Luik, 12 december 1963, T.S.R., 1964, 229; - W.R. Ber. 
Bergen, 17 november 1962, Pas., 1963, III, 4 : overeenkomst met proef
clausule teneinde slechts de opzeg van 7 dagen te moeten geven). Dit geldt 
zelfs wanneer de werknemer zich akkoord zou verklaard hebben met die 
regeling aangezien het arbeidsrecht een beschermend karakter heeft (W.R. 
Gent, 20 augustus 1964, T.S.R., 1964, 318). De wetten op de arbeids
overeenkomsten verbieden echter niet op een overeenkomst voor onbe
paalde tijd die al dan niet een proefclausule inhoudt, na het beiHndigen 
van deze overeenkomst, een overeenkomst voor bepaalde tijd te doen 
volgen, op voorwaarde echter dat aan de werknemer de vastheid van zijn 
betrekking gewaarborgd wordt gedurende een tijdsduur die gelijk is aan 

~ of !anger is dan de duur van de wettelijke opzeggingstermijn (W.R. Ber. 
Bergen, 20 januari 1962, T.S.R., 1962, 281). 

Kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten worden 
waarin elke partij een einde kan maken met de vereiste opzegging doch 
waarbij tegelijkertijd schriftelijk bedongen wordt dat de dienstbetrekking 
tussen partijen zal eindigen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd ? 
Het gaat hier dus om de combinatie van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met een van bepaalde tijd. De kwestie is omstreden ; 
volgens het hof van cassatie zijn zulke overeenkomsten geldig (zie : Cass., 
19 november 1964, T.S.R., 1965, 40; - Cass., 16 december 1965, T.S.R., 
1965, 357; - Cass., 17 januari 1963, T.S.R., 1963, 81; - Cass., 8 juni 
1961, Pas., 1961, I, 1096;- zie ook : W.R. Ber. Bergen, 4 januari 1964, 
T.S.R., 1964, 83). Het hof steunt zich hierbij op de overweging dat de 
beide partijen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op gelijk 
welk ogenblik hieraan bij gemeen overleg een einde mogen maken zodat 
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ze in zulk een overeenkomst een clausule mogen inlassen waarbij deze 
overeenkomst op een wei bepaald ogenblik eindigt, indien zij alsdan nog 
bestaat ; doch er moet in elk geval uit het onderzoek der feiten duidelijk 
blijken dat de werknemer niet op voorhand aan de opzeggingstermijn of 
-vergoeding verzaakt heeft ingeval de werkgever zonder dwingende reden 
de arbeidsovereenkomst beeindigt. 

Het arbeidsgerecht in beroep te Brussel is het met deze stelling niet 
eens (arresten van 9 maart 1964, T.S.R., 1964, 226; - van 11 juni 1964, 
T.S.R., 1964, 328). Dit rechtscollege stelt dat de bedoelde overeenkomst 
die oorspronkelijk voor onbepaalde tijd was gesloten, er een voor bepaalde 
tijd is geworden waaraan partijen op gelijk welk ogenblik een einde mogen 
maken mits opzegging wordt gegeven alvorens het uiterste tijdstip is bereikt; 
dat eveneens in dit geval de partijen evengoed een einde mogen stellen aan 
de overeenkomst mits gemeen overleg en dit op gelijk welk ogenblik; 
nochtans heeft het hof van cassatie beslist dat een opzeggingsbeding in 
een overeenkomst voor bepaalde tijd nietig is (Cass., 6 december 1962 
T.S.R., 1963, 26). Vermits de wetgever een welbepaalde reeks van over
eenkomsten tot stand heeft gebracht (op proef, bepaalde of onbepaalde 
tijd, bepaalde onderneming) en de wetten op de arbeidsovereenkomst 
voor arbeiders en voor bedienden op beperkende wijze de mogelijke 
wettelijke overeenkomsten tussen werknemer en werkgever heeft bepaald, 
kan de inlassing van een onvoorwaardelijke termijn in een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd als even onwettig beschouwd worden als de 
inlassing van een clausule van opzegging in een overeenkomst voor be
paalde tijd. 

Tegen de redenering van het hof van cassatie kan, naar onze mening, 
niets worden ingebracht. Het bedingen van een uiterste termijn waarop 
de overeenkomst eindigt, verhindert niet dat partijen tijdig van de be
eindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden ver
wittigd, wat toch het doe! van de wettelijke bepalingen inzake opzegging is. 

13 - HET NORMAAL LOON. - Het loon is een essentieel element van de 
arbeidsovereenkomst. In de regel wordt het loon in de individuele over
eenkomst vastgesteld, tenzij het bepaald werd door een bij K.B. algemeen 
bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. 

Zo de partijen hierover geen schriftelijk akkoord hebben gesloten 
zal het regelmatig en gedurende lange tijd betalen van een loon het bewijs 
leveren van een vaste en zekere overeenkomst omtrent het bedrag ervan 
(W.R. Ber. Brussel, 18 maart 1963, ]. T., 1963, 374; - W.R. Charleroi, 
17 maart 1964, T.S.R., 1964, 135). Bij afwezigheid van een duidelijke 
wilsovereenstemming over het bedrag van het loon na het verstrijken van 
de proeftijd, moet dit overeenkomstig art. 5, laatste lid, van de wet op 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden worden vastgesteld. De aan
vaarding door de werknemer gedurende verschillende maanden van het
zelfde loon als tijdens de proeftijd, geldt niet als een vermoeden van 
volwaardige wilsuiting, gelet op zijn sociale en economische afhankelijk-
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heid (W.R. Ber. Antwerpen, 29 mei 1962, R. W., 1962-63, 1455; T.S.R., 
1963, 279). Een vrijwillig gesloten loonovereenkomst kan niet strijdig zijn 
met de Belgische sociale openbare orde, zelfs indien de bezoldiging onvol
doende was (W.R. Ber. Bergen, 7 oktober 1961, Pas., 1961, III, 87). 
Paritaire comites zijn niettemin bevoegd een minimumloon vast te stellen, 
oak voor leerjongens (Cass., 18 juni 1962, Pas., 1962, I, u83). Zo het 
loon vastgesteld werd bij een niet algemeen bindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst, kan dit slechts een bran van verplichting voor de 
werkgever uitmaken, zo deze hetzij persoonlijk, hetzij door een gemach
tigde de verbintenis heeft aangegaan de bepalingen ervan toe te passen 
(W.R. Ber. Luik, 7 oktober 1961, T.S.R., 1962, 28; - W.R. Ber. Bergen, 
18 maart 1961, T.S.R., 1961, 113; - W.R. Ber. Bergen, 7 oktober 1961, 
Pas., 1961, III, 81; - W.R. Ber. Brussel, 22 november 1960, T.S.R., 
1961, 106) : in dit geval echter kan de werknemer, behoudens toepassing 
van de verjaringstermijnen, zelfs laattijdig aanspraak maken op een hager 
loon dan wat hem sinds jaren wordt uitbetaald; de laattijdigheid staat 
niet gelijk met verzaking (W.R. Ber. Luik, voornoemd). Een niet algemeen 
verbindend verklaarde collectieve overeenkomst heeft slechts een supple
tieve draagwijdte; ze geldt alleen indien de partijen niets hebben bedongen 
in de individuele overeenkomst (W.R. Ber. Brussel, 8 oktober 1960, T.S.R., 
1961, 16; - W.R. Ber. Bergen, 7 oktober 1961, T.S.R., 1962, 152; -
W.R. Luik, 27 oktober 1961, fur. Liege, 1961-62, 143; - W.R. Kortrijk, 
23 september 1960, T.S.R., 1961, 230). 

De afwijking van de C.A.O. moet niet schriftelijk geschieden : ze 
blijkt impliciet uit de regelmatige betaling van het loon volgens een tarief 
dat verschilt van wat door de C.A.O. voorzien werd (W.R. Ber. Bergen, 
7 oktober 1961, T.S.R., 1962, 152, met noot Blanpain, die het arrest 
goedkeurt; - zie ook arrest W.R. Ber. Bergen, zelfde datum, T.S.R., 
1962-33; R.C.].B., 1962, 421, met noot Cornil). De betaling van het loon 
van een bediende mag geldig gedaan worden door een postoverschrijving 
wanneer zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen is (Cass., 
6 mei 1965, R. W., 1965-66, 780). Een arbeidsreglement kan terecht 
bepalen dat alle klachten over betalingen moeten gebeuren ten laatste 
's anderendaags (W.R. Ber. Brugge, 22 februari 1965, T.S.R., 1965, 263). 

Commissielonen die men voor persoonlijke zaken ontvangt, kunnen 
niet als loon van een bediende beschouwd worden (Corr. Antwerpen, 
10 oktober 1962, R. W., 1962-63, 1214). Diegene die beweert dat de aan 
de bediende maandelijks betaalde som niet in haar geheelloon is maar ten 
dele oak een vergoeding voor reiskosten, behoort dit te bewijzen (Cass., 
15 oktober 1964, Pas., 1965, I, 166). Juridisch maakt de aan de R.M.Z. 
te storten werkgeversbijdrage geen deel uit van het loon (W.R. Brussel, 
22 maart 1962, T.S.R., 1962, 282). Loon veronderstelt prestatie zodat 
het vakantiegeld ook geen loon is (Hrb. Doornik, 25 maart 1965, Pas., 
1965, III, 91). De werknemer aan wie de rechtbank een gerechtelijk raads
man heeft toegevoegd mag alleen, zonder de bijstand van zijn raadsman, zijn 
loon ontvangen (W.R. Ber. Brussel, 7 december 1962, T.S.R., 1963, 127). 
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14 - HET LOON.- GRATIFICATIES.- Deze maken slechts deel uit van het 
loon indien ze verschuldigd zijn krachtens een individueel contract, een 
collectieve overeenkomst of een gebruik ; in dit laatste geval moeten ze 
gestort worden aan alle personeelsleden, constant zijn en bepaald volgens 
een permanent economisch en matematisch criterium zodat ze niet af
hangen van de willekeur van de werkgever (implic. Gent, 6 januari 1962, 
R. W., 1962-63, 1308; - W.R. Ber. Ber. Brussel, 5 maart 1965; T.S.R., 
1965, 278; - W.R. Ber. Brussel, 10 september 1964, T.S.R., 1965, 278;
W.R. Ber. Luik, 29 november 1962, Med. V.B.N., 1964, 1347; - W.R. 
Ber. Bergen, 4 april 1959, Pas., 1960, III, 72;- W.R. Charleroi, 17 april 
1962, T.S.R., 1962, 265; - Rb. Brussel, 27 december 1962, T.S.R., 
1964, !00). 

In dit geval maakt de gratificatie deel uit van het loon en komt ze 
in aanmerking voor de berekening van de opzeggingsvergoeding of van 
het bedrag verschuldigd gedurende de opzeggingstermijn (implic. Cass., 
16 november 1963, Pas., 1964, I, 279; - Hrb. Brussel, 24 september, 
1964, fur. comm. Brux., 1965, 203). Nochtans kan in de arbeidsovereen- .J: 

komst bepaald worden dat de gratificatie in geen geval als loon mag worden 
aangezien : deze clausule is geldig vermits de overeenkomst hoven het 
gebruik staat (W.R. Namen, I juni 1964, T.S.R., 1964, 321 ; anders: W.R. 
Brussel, 24 september 1964, Pas., 1965, III, 3). 

De betaling van een dertiende maand, ingevolge een arbeidsovereen
komst of een algemene regel, is slechts verschuldigd zo de werknemer 
het ganse jaar gearbeid heeft : behoudens andersluidende bepalingen mag 
het bedrag niet gesplitst worden in maandelijkse twaalfden (W.R. Ber. 
Bergen, 20 maart 1965, Pas., 1965, III, go;- W.R. Charleroi, 2 mei 1961, 
T.S.R., 1961, 248;- implic. Cass., 3 november 1961, Pas., 1962, I, 260, 
T.S.R., 1962, 277, met noot). In verband met de plicht tot uitbetalen van 
de dertiende maand client er tenslotte op gewezen dat aan deze bezoldiging 
steeds een bijzonder karakter gehecht blijft doordat ze naar de gemene 
bedoeling van werkgever en werknemer afhankelijk is van een voorwaarde 
nl. de voorspoed van de zaak : wanneer bijgevolg de zaak deficitair is, 
bij zover het failissement uitgesproken wordt, kan er geen kwestie meer 
zijn van een verplichting om een dertiende maand te betalen (Gent, 
6 januari 1962, R. W., 1962-63, 1308). 

HOOFDSTUK III 

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN OP PROEF 

15 - GESCHRIFT. - De schriftelijke vorm die de wet tot vaststelling van 
zulke overeenkomst voorschrijft, vormt niet aileen een wijze van bewijs
levering maar is tevens een substantiele formaliteit (wet 10 maart 1900, 
art. 5bis; - gecoord. wetten, art. 3) : bij ontstentenis van geschrift bestaat 
het proefbeding niet en wordt de verbintenis geacht voor onbepaalde tijd 
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te zijn aangegaan (W.R. Luik, 26 januari 1962, ]ur. Liege, I96I-62, 298; -
W.R. Charleroi, II februari 1962, T.S.R., I962, 312). De overeenkomst 
op proef moet echter niet gesteld worden in de vormen voorgeschreven 
door art. I341 van het B.W.; de briefwisseling uitgewisseld op het tijdstip 
van de indienstneming kan als bewijs gelden op voorwaarde echter dat 
deze uitgaat van beide partijen (voorstel en antwoord) (W.R.Charleroi, 
5 januari I964, T.S.R., I965, 42). Volgens een arrest van de werkrechters
raad in beroep te Brussel (30 maart 1965, T.S.R., I966, I83) voldoet een 
bevestigingsbrief van de werkgever aan de bediende, volgens welke het 
contract op proef is, niet aan het voorschrift van de wet : het vereiste 
geschrift moet ondertekend zijn door de partij tegen wie men het wil 
inroepen. 

16 - BEWIJS. - Aangezien de arbeidsovereenkomst op proef schriftelijk 
moet worden aangegaan, kan het bewijs niet worden geleverd door nauw
keurige, gewichtige en overeenstemmende vermoedens (W.R. Ber. Brussel, 
30 maart 1965, T.S.R., I965, 183) noch door de eed op te dragen of de 
persoonlijke verschijning van partijen te bevelen (Hrb. Luik, I juni I962, 
]ur. Liege, I962-63, 189, T.S.R., 1964, 54). 

Hoewel doorgaans door de rechtspraak aangenomen wordt dat het 
geschrift een substantiele vormvereiste is en niet alleen een vorm van 
bewijsvoering, besliste een arbeidsgerecht in beroep (Brussel, I I april I96I, 
J.T., I961, 562, met nootTaquet) dat met de verklaring van de bediende 
ter zitting dat hij op proef in dienst was genomen, rekening moest worden 
gehouden. Deze beslissing miskent o.i. de bedoeling van de wetgever aan 
de arbeidsovereenkomst op proef een onbetwistbaar karakter te geven. 

Artikel 3 van de wet op de arbeidsovereenkomst voor bedienden is 
echter niet van toepassing op de bedienden wier jaarwedde r8o.ooo fr. 
overschrijdt; bij ontstentenis van schriftelijke overeenkomst en van akkoord 
tussen de partijen dienaangaande moet de normale duur van de proeftijd 
van een hogere bediende derhalve worden vastgesteld met inachtneming 
van de gebruiken en door analogie (W.R. Charleroi, 9 juni I96o, T.S.R., 
1961, 28I; - implic. W.R. Ber. Brussel, 23 november I964, T.S.R., 1965, 
124, met noot; - W.R. Brussel, 1 februari I963, R. W., I962-63, 20I7 : 
rechtspraak die steunt op art. 35 van de gecoord. wetten). 

Sommige werkrechtersraden achten het niet aannemelijk dat het ge
schrift na de indienstneming zou worden opgemaakt, aangezien door het 
ontbreken van een geschrift bij de aanvang, een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd is ontstaan die later niet meer in een overeenkomst op 
proef kan worden omgezet, vooral wanneer het voorwerp van de overeen
komst hetzelfde is gebleven ; bijgevolg moet het geschrift waarbij een 
arbeidsovereenkomst op proef gesloten wordt, v66r de indienstneming 
opgesteld zijn (W.R. Gent, 2I augustus 1962, T.S.R., 1962, 315;- W.R. 
Ber. Bergen, 17 november 1962, T.S.R., 1963, 340). 

Hiertegen wordt ingebracht dat de wetgever niet de dubbele vereiste 
heeft gesteld dat de arbeidsovereenkomst op proef voor de indiensttreding 



en schriftelijk zou worden vastgesteld : het voorafgaandelijk bedingen zou 
dus geen substantieel element zijn (W.R. Brussel, 4 september 1959, 
R. W., 1959-60, 654). Deze stelling houdt echter het gevaar in dat de werk
nemer die reeds door een definitieve arbeidsovereenkomst is gebonden, 
zich op een bepaald ogenblik in een proeftijd zou bevinden met ondermeer 
het gevolg dat aldus het recht inzake opzegging zou worden ontdoken; 
hierbij kan worden opgemerkt dat in geen geval een nieuwe overeenkomst * 
met proefbeding kan worden gesloten voor dezelfde activiteit als degene 
die de werknemer tevoren uitoefende. 

17 - DuuR. - De proeftijd voor werklieden mag niet minder dan 7 en 
niet meer dan I4 dagen bedragen (art. 5bis, wet van 1900) en voor de 
bedienden niet minder dan ·I en niet meer dan 3 maanden (art. 3 gecoord. 
wetten). 

Het proefbeding veronderstelt de gemeenschappelijke bedoeling van 
beide partijen de proefperiode, indien deze positief uitvalt, door een 
definitieve dienstbetrekking te Iaten volgen; de proeftijd heeft uiteraard 
een voorlopig karakter doch mag geen aanleiding geven de werknemer 
voor een langere duur dan in de wet bepaald, in een onstandvastige positie 
te houden. Zo de werknemer bijgevolg bij het verstrijken van de wettelijke 
proefperiode in dienst van de werkgever blijft, wordt het contract nood
zakelijk een definitieve overeenkomst voor onbepaalde tijd (Cass., 12 ok
tober 1961, Pas., 1962, I, 169), wat partijen daaromtrent ook bedongen 
hebben (W.R. Ber. Brussel, 11 januari 1965, T.S.R., 1965, 163, met noot 
R. Blanpain). 

De werkgever mag een werkman niet ontslaan v66r het verstrijken 
van de zevende proefdag, ook al wordt tijdens de proeftijd vastgesteld 
dat de betrokkene niet of niet meer lichamelijk geschikt is om zijn arbeid 
te verrichten (Comm. Ber. Werkl., 23 februari 1962, T.S.R., 1962, 284). 

Voor het berekenen van de opzeggingstermijn aan een bediende be- r 

tekend in de loop van de proeftijd, moet geen rekening gehouden worden 
met de duur van de arbeidsovereenkomst voor werklieden die de arbeids
overeenkomst voor bedienden met proeftijd is voorafgegaan (in die zin : 
W.R. Brussel, 26 april 1965, ]. T., 1965, 430). 

18 - SCHORSING VAN DE PROEFOVEREENKOMST. - Het hoofddoeJ van de 
overeenkomst op proef is niet partijen te binden voor een bepaalde duur, 
maar hen wei in staat te stellen indien de proef geen voldoening schenkt, 
aan de overeenkomst een einde te maken met een door de wet bepaalde 
korte opzeggingstermijn. Artikel 3 der gecoord. wetten bepaalt echter 
nergens dat de opgelegde minimum- en maximumduur noodzakelijker
wijze zou moeten bestaan in een ononderbroken periode. Artikel 9 van 
dezelfde gecoord. wetten luidens hetwelk de uitvoering van de overeen
komst geschorst wordt ingeval van ziekte of ongeval, is toepasselijk op de 
arbeidsovereenkomst op proef voor bedienden. 



Bijgevolg mag, in geval van ziekte of ongeval, de proefperiode ver
lengd worden met een termijn waarvan de duur gelijk is aan die vand e 
schorsing van de overeenkomst, dus de periode waarin er geen arbeids
prestatie werd geleverd (W.R. Ber. Brussel, 13 april 1964, T.S.R., 1964, 
197;- W.R. Ber. Luik, 16 januari 1964, ]. T., 1964, 172, met noot Taquet; 
- W.R. Ber. Bergen, 5 september 1964, Pas., 1965, III, 14; - W.R. 
Antwerpen, 27 december 1961, R. W., 1962-63, 74, met noot Suetens; -
W.R. Brussel, 31 januari 1962, T.S.R., 1962, 163;- noot Lagasse onder 
Scheidsr. besliss., 13 oktober 1960, T.S.R., 1961, 208). 

Sommige beslissingen nemen echter niet aan dat de arbeidsovereen
komst op proef zou kunnen worden geschorst (Scheidr. besliss., I 3 oktober 
1960, T.S.R., 1961, 208, met noot; - W.R. Charleroi, 30 juni 1961, 
T.S.R., 1962, 373) en zelfs indien de schorsing aanvaard wordt, dan heeft 
dit nog niet tot gevolg de duur van de proeftijd te verlengen met de duur 
van de schorsing (Comm. Ber. Werkl., Io februari 1961, T.S.R., 1962, 378). 

Uit de tekst van art. 3 van de gecoord. wetten alsook van art. 5bis 
van de wet van 1900 waarbij bepaald wordt dat de duur van de overeen
komst respectievelijk niet meer dan 3 maanden of 14 dagen mag bedragen, 
zou nochtans kunnen worden afgeleid dat de effectieve duur van de proef, 
over een door schorsing onderbroken, langere periode zou mogen lopen, 
op voorwaarde weliswaar dat . het maximum niet overschreden wordt. 
De eventuele bezwaren welke uit deze interpretatie zouden kunnen voort
spruiten, worden overigens, wat de bedienden betreft, grotendeels onder
vangen door de uitdrukkelijke wetsbepalingen die de wederzijdse rechten 
en plichten van partijen tijdens de proeftijd in geval van arbeidsongeschikt
heid regelen (zie gecoord wetten, art. 8 § 3, Io, § 2 en 12 bis). 

19 - VERBREKING VAN DE PROEFOVEREENKOMST. - De werkrechtersraad 
te Antwerpen (19 december 1963, R. W., 1963-64, 1082) oordeelde dat 
de wet op de arbeidsovereenkomst voor bedienden niet bepaalt welke 
schadevergoeding er aan de benadeelde partij is verschuldigd door degene 
die de proefovereenkomst beeindigt zonder de wettelijke bepalingen inzake 
vooropzeg na te leven ; derhalve hoort het aan degene die beweert door 
een onrechtmatige daad schade te hebben geleden en wegens die beweerde 
schade een vergoeding vordert, het bewijs te leveren van die schade en 
van de hoegrootheid ervan. Het hof van cassatie (3 september 1959, Pas., 
1960, I, 5; - 18 april 1963, ]. T., 1963, 355) besliste echter dat in geval 
van beeindiging van de proefovereenkomst voor bedienden zonder of met 
onvoldoende opzegging gedurende de tweede of de derde maand de op
zegging bepaald in artikel 3, 2de lid van de wet op de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden mag vervangen worden door een vergoeding overeen
stemmend met het loon dat de bediende zou ontvangen tijdens die op
zeggingsperiode. Het hof verwijst hierbij uitdrukkelijk naar art. 20 van 
dezelfde wet en oordeelt dat geen enkele wetsbepaling of juridisch principe 
zich verzet tegen de toepassing van de in dat artikel aangehaalde regel 
wanneer het om een proefcontract gaat (in die zin : W.R. Ber. Bergen, 
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20 januari I962, T.S.R., I962, 2IO). Een arrest van de werkrechtersraad in 
beroep te Brussel (25 februari I964, T.S.R., I964, 327) oordeelde in dezelfde 
zin, echter op grond van de overweging dat de ingetreden rechtsvrede diende 
in stand gehouden te worden doch bracht in zijn motivering kritiek uit 
op de zienswijze van ons hoogste gerechtscollege : art. 20 waarnaar het 
hof zich refereert verwijst niet naar art. 3 ; in dit artikel is er enkel sprake 
van de artikelen 14 en IS. Ret arrest geeft verder toe dat alle andere inter
pretaties welke aan artikel 3, 2de lid kunnen worden gegeven, eveneens 
niet vrij zijn van mogelijke kritiek. 

Quid ingeval de proefovereenkomst voor bedienden of arbeiders be
eindigd werd tijdens de eerste maand of de eerste week doordat de werk
nemer zich niet aangeboden heeft de dag waarop de proeftermijn moest 
aanvangen? 

Voor een bediende zou er aanleiding zijn voor de berekening van de 
· vergoeding, toepassing te maken van art. 2I van de samengeordende wetten 

dat betrekking heeft op de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
(W.R. Brussel, I3 mei I964, T.S.R., 1965, 24, met noot Donckier). De 
sanctie van niet uitvoering gedurende· de eerste maand is bijgevolg het 
betalen van een vergoeding berekend op het loon dat nog client betaald 
te worden tot het einde van de maand. Zo de proef niet eens begonnen 
werd, zal de vergoeding over een ganse maand lopen. In dezelfde zin 
werd geoordeeld dat, wanneer een proeftijd van drie maanden is overeen
gekomen, de bediende die na 15 dagen de overeenkomst beeindigt, kan 
gehouden zijn aan zijn werkgever een met I 5 loondagen overeenstemmende 
vergoeding te betalen. Het bedrag van zulke vergoeding gaat de door 
artikel 21 der samengeordende wetten gestelde perken niet te hoven 
(W.R. Brussel, 8 november I962, T.S.R., I963, 40). Deze stelling is te 
aanvaarden daar de eerste maand zonder twijfel een bepaalde duur heeft 
die van rechtswege tot een einde komt (noot onder W.R. Brussel, I3 mei 
I964, voormeld; - anders : Taquet, ]. T., 1965, 26, die van mening is 
dat de proefovereenkomst voor bedienden een onbepaalde duur heeft 
vermits art. 3 de partijen toelaat haar binnen zekere perken te bepalen). 

HOOFDSTUK IV 

SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

20 - De arbeidsovereenkomst verplicht de werknemer tot het verrichten 
van arbeid en de werkgever tot het laten verrichten van arbeid op de wijze, 
de tijd en de plaats zoals is overeengekomen (art. 7 en II wet van I900;
implic. art. 5 gecoord. wetten). Zo de werknemer zijn arbeid verricht, zal 
de tegenprestatie van de werkgever bestaan in het uitbetalen van het loon : 
dit is essentieel voor de arbeidsovereenkomst vermits het de oorzaak is 
die aan de grondslag ligt van de door de werknemer aangegane overeen
komst. 



Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin zowel de 
werknemer als de werkgever zich gedwongen zien hun verplichting tot 
arbeiden of tot laten arbeiden niet na te komen ; rijst dan de vraag of de 
ingeroepen oorzaak een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst teweeg brengt : in sommige van deze gevallen zal de werknemer, 
alhoewel hij geen arbeid levert, tach recht hebben op de uitbetaling van 
zijn loon ; in andere gevallen echter niet. Zowel de wet op de arbeids
overeenkomst voor werklieden als die op de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden sommen gevallen op waarin de overeenkomst in haar uitvoering 
geschorst wordt doch waarin niettemin het recht op loon blijft bestaan. 
Al deze bepalingen zijn van imperatieve aard, zodat er niet van kan worden 
afgeweken (art. 5bis en 5ter, art. 7 tot en met 9 gecoord. wetten; - hoofd
stuk IIIbis van de wet van 1900). 

21 - RECHT OP LOON VOOR VERLOREN ARBEIDSUREN. - Een werknemer, 
die buiten het geval van staking wegens een oorzaak die onafhankelijk is 
van zijn wil, hetzij het werk niet kan beginnen dan wanneer hij zich normaal 
op de plaats van het werk had begeven, hetzij het werk waaraan hij bezig 
was, niet kan voortzetten, heeft recht op zijn normaalloon (art. 12, 2de lid 
wet van 1900; -art. 5bis, 2, gecoord. wetten). Overmacht wordt bijgevolg 
uitgesloten als oorzaak van rechtvaardiging om aan de werkman die aan 
het werk is, het normaalloon niet uit te betalen. De werkman die in de on
mogelijkheidgesteldwordt zijn_werk voort te_zetten wegens de temperatuur 
die in de werkplaats heerst, heeft recht op zijn normaal loon (W.R. Luik, 
19 juni 1961, T.S.R., 1962, 39). Dit geldt eveneens voor de werknemer 
die zijn arbeid moet staken wegens stroomonderbreking te wijten aan een 
defect aan de aanvoerkabel buiten de fabriek (Cass., 15 januari, T.S.R., 
1965, 63; verbreking van W.R. Sint-Niklaas, 17 december 1962, T.S.R., 
1964, 92, met noot Helin). 

Het arrest steunt op de overweging dat uit de memorie van toelichting 
blijkt dat in de nieuwe tekst, die art. 12 van de wet van 1900 verving dewoor
den behoudens het geval van overmacht werden weggelaten om reden dat voor
taan het normaalloon verschuldigd is, be halve het geval van overmacht dat de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft. Zulks werd bevestigd 
in het verslag van de Commissie voor Arbeid (Parlem. Besch., Kamer, 
Zitt. 1959-60, nr. 414, blz. 12, 29; - Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 25 mei 
1960;- lees nochtans de noot Helin onder het vonnis W.R. Sint-Niklaas, 
17 december 1962, voormeld, waarbij een gemotiveerde tegenovergestelde 
mening wordt verdedigd). 

22 - STAKING. - Hiervoor werd verwezen naar art. 12, 2de lid wet van 
1900 en art. 5bis, 2 gecoord. wetten waarbij uitzondering werd gemaakt 
voor het geval van staking. Deze uitzondering geldt niet wanneer er niet 
gestaakt wordt in het bedrijf dat de arbeider tewerkstelt, maar het werk 
niettemin moet stilgelegd ingevolge een verbod van de provinciegoever
neur om electriciteit tot industriele doeleinden te gebruiken, oak al wordt 
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dit verbod gewettigd door een staking in andere bedrijven die electrische 
energie voortbrengen (Cass., 22 november I963, Pas., I964, I, 314; -
in dezelfde zin : W.R. Gent, 23 maart I962, T.S.R., I962, met noot; -
zie nochtans: Helin, noot onder W.R. Dour, 24januari I963, T.S.R., I965, 
269). 

Een staking welke aileen de verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
nastreeft, kan de arbeidsovereenkomst echter niet schorsen (zie nochtans : 
W.R. Gent, 6 november I964, T.S.R., I965, 3I9, met noot Suetens, die 
opmerkt dat een wettige schorsing van de uitvoering van een arbeids
overeenkomst slechts overeenkomstig een rechtsnorm of ten gevolge van 
een wilsovereenkomst van alle partijen kan bestaan ; in Belgie echter regelt 
geen enkele rechtsnorm totnogtoe de privaatrechtelijke gevolgen van de 
werkstaking, terwijl van een wilsovereenstemming in onderhavig geval 
geen sprake kan zijn). 

Wanneer de werknemer echter te laat op zijn werk komt en dit feit 
te wijten is aan een staking, moet hem bet normaalloon uitbetaald worden 
daar art. I2, 2de lid, wet van I900 en art. 5bis, I"te lid, gecoord. wetten 
die dit geval regelen, geen uitzondering maken voor de staking. Het vonnis 
dat aan een werknemer die wegens een staking in bet transportbedrijf, 
hem bet recht op zijn normaal loon ontkent, miskent dit principe (W.R. 
Dour, 24 januari I963, Pas., I965, III, 269, met noot). 

Kan zich evenmin beroepen op overmacht die haar verplicht momen
teel de bedrijvigheid van haar inricbting te onderbreken, de maatschappij, 
waarvan bet personeel verzocbt is te staken of bet werk te schon;;en tijdens 
een paar uren om aan een door een politieke partij op touw gezette mani
festatie deel te nemen, waarvan de bestuurder verzocht is de deuren te 
sluiten en die oordeelt dat er voor baar een risico bestaat haar bedrijvigheid 
voort te zetten op bet ogenblik dat de manifestatie moest plaats bebben, 
terwijl op de dag der feiten geen staking de onderneming gedwongen had 
haar bedrijvigheid momenteel te onderbreken (Cass., II februari I965, 
T.S.R., 1965, III; Pas., I965, I, 590). Doch wanneer een werkgever zich 
geconfronteerd ziet met schokstakingen, waardoor de tussentijdse werk
perioden economisch niet rendabel worden, mag hij dit feit beschouwen 
als een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst welke hem toelaat 
zijn verbintenissen met betrekking tot de betaling van bet loon te schorsen 
voor de verstoorde dagen, in zover ecbter de betrokken arbeiders biervan 
tijdig verwittigd werden (W.R. Charleroi, 6 juli I965, T.S.R., I965, 3I6, 
met noot Suetens). 

23 - ZIEKTE OF ONGEVAL VAN GEMEEN RECHT.- De onmogelijkheid voor 
de werknemer om zijn werk te verrichten tengevolge van ziekte of ongeval 
schorst de uitvoering van de overeenkomst (art. 28bis litt. a wet van I900; 
- art. 9, par. I gecoord. wetten). De gevorderde leeftijd van een werk
nemer die hem van alle verdere aktiviteit doet afzien is echter geen arbeids
ongeschiktheid door ziekte of ongeval, welke de schorsing van bet be
diendencontract tot gevolg heeft (W.R. Ber. Brussel, 29 juni I96o, T.S.R., 



1961, 155). De schorsing is onafhankelijk van de oorzaak van de ziekte 
welke de arbeidsongeschiktheid heeft teweeggebracht, ook al was deze 
oorzaak het gevolg van de schuldige handelwijze van de bediende, mits 
hij zich niet opzettelijk ziek heeft gemaakt (W.R. Ber. Luik, 17 december 
1964, f. T., 1965, 223). 

Ziekte van buitengewoon lange duur, bij voorbeeld vijf jaar, mag 
niet aangezien worden als een geva1 van overmacht dat een einde maakt 
aan de arbeidsovereenkomst, tenzij de partijen ze vrijwillig, volgens tussen 
hen overeengekomen voorwaarden, beeindigen (W.R. Charleroi, 29 no
vember 1960, T.S.R., 1961, 229;- implic. W.R. Ber; Luik, 25 mei 1963, 
fur. Liege, 1963-64, 14). 

Op de werknemer rust de verplichting zijn werkgever op de hoogte 
te brengen van de ziekte of het ongeval en desgevallend een medisch 
attest voor te leggen (art. 29bis, wet van 1900; - art. 9, par. 2, gecoord. 
wetten). Zo de werkman zich niet naar de geneesheer heeft begeven 
alhoewel hij dit kon, zijn woonplaats in de onmiddellijke nabijheid van 
het werk ligt doch zijn werkgever, zelfs telefonisch, niet dadelijk van zijn 
arbeidsongeschiktheid heeft verwittigd om hem in staat te stellen de nodige 
schikkingen te nemen voor de normale voortzetting van zijn werk, heeft hij 
geen recht op het loon (W.R. Paturages, 19 januari 1965, T.S.R., 1965, 142). 

Wanneer een arbeidsreglement bepaalt dat in geval van afwezigheid 
wegens ziekte, iedere werkman ertoe gehouden is binnen de 48 uren een 
geneeskundig attest in te leveren ten blijke van de arbeidsongeschiktheid 
en de duur ervan, en dat elke afwezigheid ten gevolge van ziekte, die niet 
door zulk attest gedekt is, als ongerechtvaardigde afwezigheid zal worden 
beschouwd, betekent zulks niet dat het attest moet · hernieuwd worden 
op het einde van de door het attest bepaalde duur (Cass., 17 januari 1963, 
T.S.R., 1963, 83; - zie in dezelfde zin : W.R. Luik, 20 december 1963, 
T.S.R., 1964, 142; - anders : W.R. Ber. Bergen, 3 juni 1961, T.S.R., 
1962, 370). Het reglement mag wel voorzien dat de werknemer die geen 
attest v66r het einde van de derde dag ongeschiktheid en bij elke ver
lenging heeft opgezonden, als ontslagnemend zal worden aangezien; de 
rechter moet evenwel deze sanctie aan de feiten toetsen (W.R. Ber. Brugge, 
24 juni 1965, T.S.R., 1965, 296). De werknemer die krachtens zijn arbeids
overeenkomst verplicht is zijn arbeidsongeschiktheid te bewijzen door 
een medisch getuigschrift ten laatste de tweede dag van zijn ongeschiktheid, 
en reeds verschillende herinneringen aan deze verplichtingen ontvinig 
kan voor de vertraging in het overmaken van dit document niet aan
sprakelijk gesteld worden zo het verzenden van dit certificaat afhangt van 
de interne organisatie van de medische inrichting (W.R. Charleroi, 5 ja
nuari 1964, T.S.R., 1965, 43). 

De werkgever heeft echter het recht om door een geneesheer te doen 
nagaan of de arbeidsongeschiktheid van zijn aangestelde werkelijk bestaat. 
Aangezien geen termijn is vastgesteld, mag deze controle plaats hebben 
zolang de afwezigheid duurt (W.R. Ber. Luik, 21 mei 1964, fur. Liege, 
1964-65, 150). 



Er bestaat geen enk.el wettelijk bezwaar tegen het feit, dat de werk
gever zich, om zijn uit de wet op het gewaarborgd weekloon voortsprui
tende verplichtingen na te komen, laat bijstaan, en zich inzonderheid 
tegen de risico' s van het gewaarborgd weekloon verzekert bij de verzeke
ringsmaatschappij van zijn keuze, die dan gerechtigd is de controlerende 
geneesheer, met eventueel recht van vervanging, aan te duiden (W.R 
Mechelen, I8 mei I965, R. W., I965-66, 36I). 

Wanneer medische attesten strijdig zijn wat de duur van de arbeids
ongeschiktheid betreft, zal de eisende partij de datum waarop de onge
schiktheid werkelijk een einde nam, Iaten vaststellen, hetzij door ogen
blikkelijk de werkrechtersraad te verzoeken een geneesheer aan te. duiden 
overeenk.omstig art. 6o wet van 9 juli 1926, hetzij door aanduiding van 
een geneesheer te vragen aan de voorzitter van de rechtbank zetelend in 
kort geding (W.R. Ber. Bergen, 17 juni 1961, T.S.R., 1962, 78; - W.R. 
Charleroi, 9 oktober I962, ]. T., I962, 718). 

Een bijzondere regeling geldt, wanneer de arbeidsongeschiktheid het 
gevolg is van een arbeidsongeval (art. 28bis, litt. a, wet van 1900; - art. 9, 
par. I, gecoord. wetten). Het gewaarborgd weekloon verschuldigd in geval 
van arbeidsongeval en dit verschuldigd in geval van ziekte, moeten ge
cumuleerd worden, wanneer op een eerste periode van onbekwaamheid 
ingevolge arbeidsongeval een tweede onbekwaamheid ingevolge ziekte 
volgt, zelfs wanneer die perioden zich op ononderbroken wijze opvolgen 
(W.R. Brussel, 6 november 1964, T.S.R., 1964, 315). 

24 - LEGERDIENST. - Oproeping of wederoproeping onder de wapens 
van de werknemer schorst de arbeidsovereenkomst zodat de partijen 
tijdens deze periode bevrijd zijn van hun verplichtingen tegenover elkaar; 
de werkgever mag echter geen opzegging betekenen aan zijn arbeider 
onder de voorwaarden gesteld door art. 19 van de wet van 1900 (Cass., 
29 maart 1963, Pas., 1963, I, 829). 

Deze uitspraak werd echter voorbijgestreefd door de wet van I 5 april 
1964, art. I waarbij art. 28 quinquies in de wet van 10 maart I900 ingevoerd 
werd; er werd voorzien in een ganse reeks gevallen die verband houden 
met de militaire opleiding en tijdens welke de uitvoering van de arbeids
overeenkomst wordt geschorst met verbod tijdens die gebeurtenissen een 
einde aan de overeenkomst te maken. Dezelfde regeling werd getroffen 
voor de bediende (zie art. 7 gecoord. wetten 1955), 

25 - F AMILIALE GEBEURTENISSEN. - De werknemer heeft het recht van 
het werk afwezig te zijn met behoud van zijn normaalloon ter gelegenheid 
van een familiale gebeurtenis en voor de vervulling van staatsburgerlijke 
verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (art. 28sex., wet van I900; 
- art. 5ter gecoord. wetten) : deze gebeurtenissen en opdrachten werden 
bepaald bij K.B. (28 augustus 1963), onverminderd echter de meer gunstige 
bepalingen van arbeidsovereenkomsten of van beslissingen van paritaire 
comites. Wanneer echter deze bepalingen minder gunstig zijn dan het 
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koninklijk besluit, mogen de werknemers zicb op dit laatste beroepen 
(W.R. Turnbout, 6 oktober 1961, T.S.R., 1962, 276). 

De werknemer moet bet verlof gebruiken voor bet doel waarvoor 
bet is toegestaan (W.R. Doornik, 17 maart 1962, T.S.R., 1962, 274). Zo 
de werknemer geen geldelijk verlies ondergaat wegens zijn afwezigbeid 
op bet werk, beeft bij geen recbt op de betaling voor die dagen (W.R. 
Mecbelen, 5 juni 1962, T.S.R., 1962, 272, met noot}, bv. de viering van 
de plecbtige communie op zondag (Vred. Nieuwpoort, 24 februari 1965, 
T.S.R., 1965, 176; - W.R. Kortrijk, 10 juli 1964, T.S.R., 1964, 316). 
Wanneer op bet burgerlijk buwelijk een kerkelijk buwelijk en een huwelijks
feest volgen, en deze drie gebeurtenissen niet op eenzelfde dag plaats
grijpen, zal telkens dienen uitgemaakt te worden welke als de familie
gebeurtenis in aanmerking moet worden genomen (W.R. Roeselare, 
16 september 1965, T.S.R., 1965, 322). 

26 - AFWEZIGHEID TIJDENS DE OPZEGGING. - Zowel de bediende als de 
arbeider beeft het recbt tijdens de opzeggingstermijn een of tweemaal 
per week afwezig te zijn om een nieuwe betrekking te zoeken met beboud 
van het recbt op loon, mits de duur van deze afwezigbeid in totaal niet 
meer dan een arbeidsdag bedraagt (art. 19quater wet van 1900; - art. 17 
gecoord. wetten}; 

Doordat dit recht op afwezigheid wordt verleend om een nieuwe 
betrekking te zoeken, mag .. dat recht niet uitgeoefend worden wanneer 
bet vaststaat dat de werknemer reeds een nieuwe betrekking gevonden beeft 
(Cass., 9 april 1965, R. W., 1965-66, 446; ]. T., 1965, 384; T.S.R., 1965, 
152, met noot}. De beslissing van het bof is logisch en ligt in de lijn van 
de bedoeling die de wetgever beeft nagestreefd (zie nochtans : W.R. Vil
voorde, 28 april 1965, T.S.R., 1965, 86, met noot Helin, die op de grond 
van kritiscbe overwegingen bet vonnis afkeurt}. 

Over bet algemeen treffen de werkgever en de werknemer een akkoord 
omtrent bet ogenblik waarop de werknemer een nieuwe betrekking gaat 
zoeken. Indien bet niet tot een akkoord komt kan de werknemer zicb tot 
de recbtbank wenden docb bet hiermede gepaard gaande tijdverlies zal 
hem er dikwijls toe nopen zelf een beslissing te treffen : docb in dit laatste 
geval zou de werknemer een zware fout kunnen begaan moest zijn afwezig
heid ingegeven zijn door de bedoeling schade toe te brengen aan de werk
gever. Zo de werkgever de toepassing van bet beginsel zelf der wettelijke 
afwezigheid zou weigeren, mag de werknemer zonder twijfel zelf de datum 
van deze afwezigheid vaststellen. Het recbt van de werknemer afwezig 
te zijn blijft bestaan zelfs wanneer hij wegens de arbeidsorganisatie in 
zijn werkk.ring, bv. over zijn voormiddagen beschik:t om een betrek.king 
te zoeken (W.R. Brussel, 12 november 1962, T.S.R., 1963, 95). 

27 - GEVALLEN WAARBIJ DE VERPLICHT1NG TE LATEN WERKEN GESCHORST 
WORDT. - TECHNISCHE STOORN1S. - lngeval van technische stoornis in 
de onderneming wordt de uitvoering van de overeenkomst eerst gescborst 

530 



na een periode van zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van deze 
technische stoornis (art. 28, 3de lid, wet van 1900). Technische stoornis is 
die welke de technische bedrijvigheid van de onderneming betreft of 
uit die' bedrijvigheid voortvloeit. De tekst van art. 28 maakt de toepas
sing ervan niet afhankelijk van de voorwaarde dat de stoornis uitsluitend 
de bedrijvigheid van de onderneming betreft of aileen uit die bedrijvigheid 
voortvloeit (Cass., 21 maart 1963, T.S.R., 1963, 174). In dezelfde ge
dachtegang mag worden aangenomen dat een watervloed aileen denkbaar 
is indien er een mijnexploitatie bestaat, zodat het technisch karakter van 
die stoornis welke ongetwijfeld te wijten is aan de door het bedrijf uit
geoefende technische werkzaamheid, niet kan betwist worden. Zo deze 
stoornis zich in het bedrijf heeft voorgedaan en bij gebrek aan mogelijkheid 
van nadere aanwijzing van de eerste oorzaak van het vloeien van het water 
in de werkplaats, moet men aannemen dat de stoornis bestaat in het feit 
zelf van het opkomen van het water (Cass., 2 januari 1964, T.S.R., 1964, 
42). Bijgevolg kan de stoornis die zelfs aannemend dat ze van technische 
aard is, vreemd is aan de technische werkzaamheid van de onderneming, 
niet als technische stoornis in de zin van artikel 28, doorgaan : dit is het 
geval met een defect aan de verwarmingsinstallatie dat weliswaar het werk 
onmogelijk maakte ten gevolge van de koude, doch in se niet verhinderde 
dat de uitvoering van het werk technisch kon worden voortgezet (Cass., 29 
mei 1964, T.S.R., 1964, 213). De lijn volgend van de aangehaalde recht
spraak van het hof van cassatie zou een defect van een vrachtwagen in 
een vervoerfirma als technische stoornis kunnen doorgaan vermits de 
technische bedrijvigheid van de onderneming toch in de eerste plaats ge
legen is in het actief gebruik van het rollend materiaal (zie nochtans : 
Comm. Ber., Werkl., 8 januari 1965, T.S.R., 1965, 232). 

28 - GEVALLEN WAARB1J DE VERPL1CHTING TE LATEN WERKEN GESCHORST 
WORDT. - SLECHT WEDER. -De uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
wordt geschorst door slecht weder in de mate waarin dit het werk onmoge
lijk maakt en bijaldien de werkman gewaarschuwd werd dat hij zich niet 
op het werk moest aanbieden (art. 28quater, wet van 1900). Deze bepaling 
wijkt af van de regel van gemeen recht krachtens welke de overmacht 
opleverende gebeurtenissen, die het werk onmogelijk maken, ambtshalve 
de schorsing van de uitvoering van het contract met zich brengen : ze is 
bijgevolg van ::;trikte uitlegging. Deze verplichting impliceert niet dat de 
werkgever ertoe gehouden is de werkman te verwittigen van het hervatten 
van het werk (Cass., 22 april 1965, T.S.R., 1965, 204). Reden te meer 
zo de werkman op nauwelijks 2 km. van de plaats van het werk woont : 
zijn afwezigheid op de werf gedurende de dagen die op het einde van de 
vorst volgen, is ongewettigd en doet hem het recht verliezen op het loon 
voor de feestdag (W.R. Hasselt, 16 maart 1959, T.S.R., 1962, 373). Slecht 
weder onderbree&t de opzeggingstermijn niet (W.R. Charleroi, 20 de
cember 1960, T.S.R., 1961, 249; - W.R. Brussel, 1 september 1961, 
T.S.R., 1962, 34, met noot Helin : beslissing ligt in lijn van rechtspraak 
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en rechtsleer: tenzij in geval de wet het uitdrukkelijk bepaalt, lokken de 
oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst niet deze van de 
opzeggingstermijn uit). 

HOOFDSTUKV 

BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

Arbeidsovereenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd eindigen in de 
regel door opzegging ; echter niet zo de arbeidsovereenkomst tot een einde 
komt door wederzijds akkoord of een eenzijdige wilsdaad, door onmogelijk
heid van uitvoering of overmacht of wegens dringende redenen. 

AFDELING I 

Beeindiging van de arbeidsovereenkomst door opzegging 

29 - PRINCIPE. - Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd eindigen 
normaal door opzegging (zie art. 19 e.v. wet van 1900; - art. 14 c.v. 
gecoord. wetten). Hoewel de werknemer of de werkgever door het ontslag 
uiting geeft aan zijn wil een einde aan de overeenkomst te maken, toch 
geschiedt de beeindiging maar bij afloop van de opzeggingstermijn (Cass., 
16 november 1963, Pas., 1964, I, 279; - Cass. 19 juni 1961, f. T., 1961, 
666, met noot; Pas., 1861, I, 1134, met noot; R. W., 1961-62, 479, met 
noot Mortier; - Cass., 30 juni 1960, ]. T., 1960, 656; - W.R. Ber. 
Bergen, 6 juni 1959, T.S.R., 1961, 148, met noot; - anders: Brussel, 6 april 
1963, T.S.R., 1964, 18). Een ontslag is uiteraard een eindbeslissing zodat 
er geen voorwaarde mag aan toegevoegd worden : de beslissing mag niet 
dubbelzinnig zijn (Hrb. Doornik, 25 maart 1965, Pas., 1965, III, 91). 

De opzegging client niet gemotiveerd te worden. Doch de rechtspraak 
heeft in sommige gevallen geoordeeld dat de opzegging kon gepaard gaan 
met rechtsmisbruik of met afwending van zijn normale doelstelling. Zo 
de omstandigheden van die aard zijn dat omtrent de eerlijkheid en de 
moraliteit van de ontslagen persoon een twijfel blijft heersen, vormt het 
ontslag een fout (rechtsmisbruik bij quasi-delictuele fout wegens zwakheid 
of lichtvaardigheid) (W.R. Brussel, 27 oktober 1961, ]. T., 1962, 639; -
zie ook W.R. Ber. Luik, 18 juni 1963, T.S.R., 1<}65, 183). Opzegging 
wordt afgewenteld van zijn normale doelstelling zo een werkgever zich 
wou ontdoen van een werknemer die klachten uitbracht gebaseerd op 
feiten en wetten die hij niet mocht miskennen en zodoende een tussen
komst van de vakbond veroorzaakte (W.R. Moeskroen, 18 januari 1962, 
T.S.R., 1962, 121 : steunt zich hierbij vooral op rechtspraak van het 
Frans hof van cassatie). 
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Aangezien opzegging bij het verstrijken van de terrnijn het einde van 
de overeenkomst medebrengt, kan de werknemer op dat ogenblik zijn 
rei:ntegratie in het bedrijf niet eisen (Cass., I6 november I963, Pas., I964, 
I, 279, gecombineerd met Cass., 2I juni I962, Pas., I962, I, II97, dat 
stelt dat een gedwongen uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet 
mogelijk is : de werknemer kan bijgevolg geen rei:ntegratie eisen). 

Er kan hem echter een recht op schadevergoeding toegekend worden 
op voorwaarde dat het bestaan en de omvang van de schade kunnen 
worden bewezen (W.R. Brussel, 27 oktober I96I ; - W.R. Moeskroen, 
I8 januari I962, voornoemd). 

Tijdens de wettelijke opzegging uitgaande van de werkgever kan de 
werknemer een tegenopzegging doen (W.R. Moeskroen, I5 maart I962, 
T.S.R., I962, 236, zich hierbij steunend op een gevestigde rechtspraak). 

Doordat de continui:teit van de onderneming niet tot gevolg heeft 
de overnemer van deze ondernerning te verplichten de arbeidsovereen
komsten door de overdrager afgesloten te eerbiedigen (W .R. Mechelen, 
9 februari I96o, T.S.R., I96I, 233) is bij afstand van onderneming de 
overdrager gehouden aan de werknemer die niet wenst bij de overnemer 
in dienst te treden, ofwel een regelmatige opzegging te doen ofwel de door 
de wet bepaalde opzeggingsvergoeding te betalen (W.R. Ber. Antwerpen, 
14 september I962, T.S.R., I963, 279, met noot Van de Put). 

Opzegging gegeven door een werkgever die daarna overlijdt, blijft 
verder !open (Cass., 1962, I, 294, T.S.R., I962, 279) tenzij de overeen
komst intuitu personae werd gesloten (zelfde arrest). Tenslotte weze eraan 
herinnerd (zie hager, nr. I2 in fine) dat het bedingen van een uiterste 
termijn in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd aanvaard wordt 
zodat aan zulke overeenkomst bij het bereiken van de gestelde termijn 
een einde mag worden gemaakt zonder vooropzegging. 

30 - VoRM VAN DE OPZEGGING. - Op straf van nietigheid wordt de op
zegging betekend door overhandiging aan de andere partij van een geschrift 
waarop het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermeld zijn 
(art. I9, § I, 4de lid, wet van I900; -art. I4, 3de lid, gecoord. wetten). 
Deze bepalingen zijn in hun geheel imperatief. De nietigheid treft niet 
aileen de opzegging welke niet bij geschrift betekend wordt, maar eveneens 
de schriftelijk betekende opzegging waarin het begin en de duur ervan 
niet worden opgegeven (Cass., I7 maart I96I, Pas., I96I, I, 784; -
Cass., 24 mei I963, Pas., I963, I, I02I;- W.R. Ber. Bergen, 7 september 
I963, Pas., I964, III, 11;- W.R. Ber. Bergen, 6 juni I964, Pas., III, 12I). 
Bijgevolg is de opzegging die alleen de aanvangsdatum vermeldt nietig, 
al heeft de ontslagen bediende zich niet vergist omtrent de duur ervan 
{Cass., I9 november I965, T.S.R., 1965, 357: verbreking van W.R. Brussel, 
29 april 1963). Ook kan de bekendmaking van een collectief ontslag door 
aanplakking op de werkplaats in geen geval beschouwd worden als een 
geldige opzegging, zelfs al heeft de werkman er kennis van gekregen (zie 
nochtans in die zin W.R. Brugge, 23 oktober I96I, T.S.R., 1962, 32). 
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Voornoemde verplichting geldt zowel voor de werknemer als voor de 
werkgever (zie nochtans impliciet : W.R. Bergen, 3 augustus 1963, Pas., 
I964, III, 33). 

Zo in het geschrift begin en duur van de opzeggingstermijn vermeld 
staan doch de duur van de termijn niet voldoende is, brengt dit geen 
nietigheid van de kennisgeving mede (Cass., I8 april I963, Pas., I963, 
I, 876; - W.R. Ber. Bergen, I7 november I962, T.S.R., I963, 340; -
Cass., 3 september I959, T.S.R., I96o, I5). 

Zijn partijen het niet eens over deze termijn, dan kunnen ze zich 
'I tot de rechter wenden : vermelding van de duur van deze termijn heeft 
· a.m. tot doel de werknemer in staat te stellen te oordelen of hij gronden 

heeft om zich tot de rechtbank te wenden (Cass., I7 maart I96I, T.S.R., 
I962, go). 

31 - AANVANG VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN. - Voor de bediende gaat 
de termijn in na afloop van de kalendermaand gedurende welke de op
zegging is betekend (art. 14, 2de lid) voor de werkman de maandag volgend 
op de week waarin ze betekend werd (art. Ig, § I, 3). De aanvang van deze 
termijnen is van openbare orde. T.a.v. werklieden die sedert minder dan 
6 maanden in dienst van de onderneming zijn, mag worden overeen
gekomen, dat van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de aanvang 
van de opzeggingste:r;mijn wordt afgeweken (Cass., I9 oktober 1962, T.S.R., 
I963, 306 : verbreking van W.R. Antwerpen, 24 november 1960). 

Indien de werkgever zich vergist door in· de aangetekende brief aan 
een bediende de opzegging de dag zelf te laten ingaan, volgt hieruit niet 
dat het ontslag nietig zou zijn : het is voldoende de vergissing te herstellen 
door de termijn te laten lopen vanaf de eerste dag van de volgende kalender
maand (W.R. Ber. Bergen, 6 juni I959, T.S.R., I959, I48). 

Geschiedt de opzegging bij aangetekende brief, dan heeft deze slechts 
uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending, ongeacht of 
de werknemer de brief in feite heeft ontvangen voo:r of na dit tijdstip 
(W.R. Ber. Antwerpen, 20 juni I96r, T.S.R., I962, 16; - zie echter 
W.R. La Louviere, 28 maart 1958, T.S.R., I96I, I57). 

Wanneer de brief op 28 januari verzonden is en de 3I januari een 
zondag is neemt de opzeggingstermijn voor bedienden een aanvang op 
I februari (W.R. Luik, 14 april I96I, T.S.R., I962, 139). 

J:l - DuuR VAN DE OPZEGGINGSTERM1JN. - De opzeggingstermijn mag 
niet korter zijn dan die welke door de wet is voorgeschreven (W.R. 
Oostende, 17 november Ig6o, T.S.R., 1962, I39). 

Bij het bepalen van de duur van de opzeggingstermijn die aan een 
bediende moet worden gegeven, mag geen rekening gehouden worden 
met de marrier waarop hij de overeenkomst is nagekomen. Dit geldt zelfs 
voor het bepalen van de opzeggingstermijn voor bedienden met een hager 
loon dan I20.ooo fr. per jaar welke door de rechter moet worden vast
gesteld (Brussel, I9 februari I962, T.S.R., I962, 280). 
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Een verkorting van de termijn mag evenmin steunen op de bewering 
dat, zo de werkgever de door de bediende begane fouten op tijd had 
gekend, hij hem op staande voet had mogen ontl"laan (zelfde arr~t). 

Voor de berekening van de duur van de opzeggingstermijn, wo;dt 
de diensttijd geteld vanaf het tijdstip waarop de werknemer effectief zijn 
activiteit heeft aangevat en niet vanaf de datum van de indienstneming 
(W.R. Ber. Luik, I4 mei I959, T.S.R., I96I, 29I). Voor de berekening 
van de termijnen moet het woord dag als kalenderdag begrepen v.orden : 
zo de wetgever aan het woord dag de betekenis werkdag wil geven, wordt 
dit uitdrukkelijk gezegd (Cass., 2 maart I962, T.S.R., I962, I78). 

Partijen mogen bij gemeen akkoord de wettelijke duur van de op
zegging verlengen : daardoor wordt het geen overeenkomst voor bepaalde 
tijd (W.R. Bergen, I7 december I96o,]. T., I961, 756; voor het verlengen 
van de termijn : zie verder). Doch wanneer de werknemer bij het be
eindigen van de opzegging zijn prestaties gewoon voortzet, gedurende 
verschillende dagen, blijven de partijen verbonden door een arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd : de overeenkomst voor een duur van 
6 maanden, 9 dagen later ondertekend, is nietig als zijnde klaarblijkelijk 
bdgesloten om de gebiedende bepalingen inzake opzegging te ontwijk 
(W.R. Ber. Brussel, 8 november I96o, T.S.R., I961, 16). Nietig is eveneens 
de arbeidsovereenkomst met proefbeding door de werkgever gesloten om 
aan zijn werknemer maar een opzegging van 7 dagen te geven i.p.v. de 
drie maanden waarop hij contractueel en wettelijk recht had (W.R. Ber. 
Bergen, I7 november 1962, Pas., 1963, III, 4). 

De opzeggingstermijn die de wet aan de werkgever voorschrijft, is 
een minimum : hij mag bij overeenkomst proprio motu een langere op
zeggingstermijn toekennen. Daarentegen mag van de bediende geen langere 
opzeggingstermijn worden geeist. De bediende kan wel zelf een langere 
opzeggingstermijn geven dan die waartoe hij wettelijk verplicht is ; doch 
zulks mag geen afbreuk doen aan het recht van de werkgever om aan de 
overeenkomst een einde te maken met inachtneming van de wettelijke 
of de overeengekomen termijn (Brussel, 18 juni I957, T.S.R., I961, 123). 

Indien de werkgever een kortere opzegging dan het wettelijk voor
geschreven minimum geeft, omdat zulks door partijen was overeenge
komen, mag de rechter een langere termijn bepalen, zelfs indien de over
eenkomst dagtekent van voor het in voege treden van de wet van I I maart 
I954 (Cass., 13 april 196I, Pas., 196I, I, 866; - Cass., 20 mei 1960, 
]. T., I96o, 755; Pas., 1960, I, 1084). Bij gebrek aan akkoord over de 
opzeggingstermijn behoort het aan degene die betwist het geding voor 
de rechter te brengen alvorens de opzeggingstermijn verstreken is (W.R. 
Ber. Luik, 15 oktober 1964, fur. Liege, I964-65, 244). 

Hoger werd erop gewezen dat een te korte opzegging niet nietig is 
(zie nr. 30). Zo de partijen na het betekenen van een te korte opzeggings
termijn akkoord gaan om deze te verlengen is dit aanvaardbaar op voor
waarde echter dat dit geschiedt v66r het verstrijken van de eerst betekende 
termijn (Cass., 5 november 1965, T.S.R., 1965, 350;- W.R. Ber. Brussel, 
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13 november 1963, ]. T., 1964, 173; - W.R. Ber. Bergen, 17 december 
1960, ]. T., 1961, 756). Een eenzijdig aanbod tot verlenging komt evenwel 
niet in aanmerking. De sanctie in geval van ontoereikende opzeggings
termijn is de verplichting tot betaling van een vergoeding gelijk aan het 
loon dat verschuldigd was voor het niet in acht genomen gedeelte van de 
wettelijke opzeggingstermijn ; dit recht ontstaat vanaf de betekening van 
de ontoereikende opzeggingstermijn. 

Een eenzijdig aanbod tot verlenging dat verworpen wordt door de 
andere partij, belet niet dat de overeenkomst eindigt na het verstrijken 
van de onvoldoende opzeggingstermijn : door een eenzijdig aanbod kan 
het voornoemde recht op vergoeding niet uitgeschakeld worden (Cass., 
5 november 1965, T.S.R., 1965, 353, met noot Van de Put; - anders : 
W.R. Aalst, 28 september 1962, T.S.R., 1963, 63; - W.R. Luik, 8 maart 
1963, ]ur. Liege, 1962-63, 286; - W.R. Brussel, 5 september 1963, T.S.R., 
1964, 134). Nochtans kan de partij die een ontoereikende opzegging gaf, 
zich onmiddellijk tot de bevoegde rechter wenden om de opzegging met 
een door hem te bepalen termijn te verlengen; derhalve neemt de overeen
komst pas een einde bij het verstrijken van de termijn (zie in die zin W.R. 
Kortrijk, 19 juli 1963, T.S.R., 1963, 306). 

De enkele vaststelling dat een werknemer, na het ontvangen van een 
opzegging van 14 dagen niet onmiddellijk geprotesteerd heeft en niet 
aangeboden heeft gedurende een opzeggingstermijn van drie maanden 
voort te werken, volstaat niet om een vordering tot betaling van een op
zeggingsvergoeding te verwerpen (Cass., 4 september 1964, T.S.R., 1964, 
282). Evenmin kan de tijdelijke berusting van een hogere bediende in de 
gevolgen van een door zijn werkgever gegeven opzeggingstermijn die hij 
te kort acht, als een aanvaarding daarvan worden aangemerkt. Geen wets
bepaling verplicht de bediende zijn aanspraak binnen een kortere periode 
dan die van de verjaringstermijn te doen gelden (W.R. Ber. Antwerpen, 
25 mei 1964, T.S.R., 1964, 194). Wanneer de bediende evenwel op de 
doorslag van de kennisgeving van de opzegging waarin duidelijk het begin 
en de duur ervan is aangeduid, de vermelding gelezen en goedgekeurd heeft 
aangebracht, mag de rechter niet oordelen, dat twijfel bestaat nopens de 
juiste zin die de bediende aan deze vermelding heeft willen geven (nochtans 
besliste W.R. Ber. Luik, 31 oktober 1963, ]. T., 1964, 208, dat deze ver
melding niet als een onvoorwaardelijke instemming kon doorgaan). 

33 - VERLENGING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN VOLGENS DE ANCIENNITEIT. 

- Opzeggingstermijnen worden vermeerderd voor werknemers die ge
durende een bepaalde tijd onafgebroken bij dezelfde onderneming (art. 19, 
§ 2 wet van 1900) of dezelfde werkgever (art. 15, gecoord. wetten) in dienst 
zijn gebleven. 

De termen zelfde werkgever doelt op de economische exploitatie
eenheid die het bedrijf vormt, ongeacht de eventuele wijziging van de 
juridische aard van het bedrijf (W.R. Ber. Brussel, 8 oktober 1964, T.S.R., 
1964, 285; bevestigt W.R. Charleroi, 2 april 1963, T.S.R., 1963, 139). 



Om te kunnen vaststellen of het dezelfde onderneming betreft moet men 
het economisch doel van de onderneming in acht nemen; de technische 
en rechtskundige veranderingen in of van de onderneming hebben geen 
belang (Parlem. Vr., Kamer, I96I-62, biz. I7I8). 

De jaren die achtereenvolgens in dienst van twee vennootschappen 
doorgebracht werden, moeten samengesteld worden, wanneer deze ven
nootschappen op dezelfde plaats gevestigd zijn en in feite niet te onder
scheiden zijn wat het personeel betreft (W.R. Brussel, 29 december I96o, 
T.S.R., I96I, 226). 

Voor het berekenen van de opzeggingstermijn van een bediende 
moeten als dienstjaren worden geteld niet alleen de jaren dienst als be
diende maar ook de vroegere tewerk:stelling als werkman bij dezelfde werk
gever (Cass., 2S november 1960, T.S.R., I962, 328;- Cass., 18 december 
I9S9, T.S.R., 1960, I9; - W.R. Ber. Bergen, 4 februari I961, T.S.R., 
1961, 277;- W.R. Ber. Brugge, 29 april I96o, T.S.R., I961, 6I;- anders: 
W.R. Ber. Gent, I8 januari 1960, T.S.R., I96I, 63;- W.R. La Louviere, 
I6 september I96o, T.S.R., I96I, zoo). 

34 - 0PZEGGINGSTERMIJN VOOR HOGERE BEDIENDEN. - Voor bedienden 
wier jaarlijks loon hoger is dan 120.000 fr. wordt de opzeggingstermijn 
vastgesteld bij overeenkomst of door de rechter zonder dat deze lager 
mag zijn dan het wettelijk minimum (zie art. IS, gecoord. wett.). 

De door de werkgever te geven opzegging moet de bediende in staat 
stellen een gelijkwaardige betrekking te vinden. Het forfaitair karakter 
van de duur belet niet dat rekening gehouden wordt met de ontwikkeling 
van de arbeidsmarkt bij het vaststellen van de tijd die teoretisch nodig is 
om een nieuwe betrekking te ontdekken (W.R. Ber. Brussel, 1 s januari 
I96S, ]. T., I96S, I6o, met noot). 

Voor de beoordeling van de moeilijkheden bij het vinden van een 
nieuwe betrekking moet men zich plaatsen op het tijdstip van de kennis
geving van de opzegging : dat de bediende na deze kennisgeving opnieuw 
in dienst is genomen, komt niet aan de orde (W.R. Paturages, I4 maart 
1963, T.S.R., I96S, 38). Om de duur van de opzeggingstermijn te bepalen, 
client eveneens rekening te worden gehouden met de intellectuele vorming, 
het genoten loon en de verantwoordelijkheid van de bediende (W.R. 
Charleroi, 17 december I963, ]. T., I964, 207). Aan kaderbedienden mag 
een langere opzeggingstermijn dan aan anderen worden verleend (W.R. 
Brussel, IS oktober I964. Arb. Bl., I964, II37, met noot). 

De opzeggingstermijn bedongen in een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden gesloten v66r de wet van 11 maart I9S4 en die lager is dan 
het door die wet vastgestelde minimum, is nietig. 

In de plaats van de overeengekomen termijn stelt de rechter de duur 
ervan vast met inachtneming van de concrete omstandigheden der zaak 
(Cass., 20 mei I96o, T.S.R., 1961, 33). 
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35 - ENKELE CONCRETE GEVALLEN. 

- apotheker, met grate verantwoordelijkheid, loon I5.ooo fr. per maand : 
6 maanden (W.R. Charleroi, I7 december I963, ]. T., I964, 207); 

- bediende, 65 jaar, 49 I/2 jaar dienst, loon meer dan I8o.ooo fr. : 3 jaar 
(W.R. Ber. Brussel, 6 september I96I, T.S.R., I965, 299); 

- bediende, 49 jaar, I2 jaar dienst, verantwoordelijke functie, 24.300 fr. 
per maand : IS maanden (W.R. Brussel, I4 november I962, T.S.R., 
I963, 54); 

- kantoorchef en gevolmachtigde, 45 jaar, I4 jaar en 9 maanden dienst, 
IS9.I20 fr. per jaar : IS maanden (W.R. Paturages, I4 maart I963, 
T.S.R., I96S, 38); 

- meestergast-technieker, 6o jaar, I9 jaar en 9 maanden dienst, I73.84o fr. 
jaarlijks : 24 maanden (W.R. La Louviere, 9 april I965, T.S.R., I965, 
223); 

- bediende, so jaar, 8 jaar dienst, meer dan 2oo.ooo fr. jaarlijks : 9 maanden 
(W.R. Ber. Antwerpen, 25 mei I964, T.S.R., I964, I94); 

- direkteur, 40 jaar, 3 jaar dienst, 25.000 fr. per maand : I jaar (Brussel, 
I9 februari I962, T.S.R., I962, 28o); 

- secretaris-gevolmachtigde, s8 jaar, 28 jaar dienst, 282.IOO fr. jaarlijks : 
30 maanden (Scheidsr. besliss., 7 juli I965, f. T., I965, 646); 

- bediende, 9 maanden dienst, 25.000 fr. per_maand : 4 maand (W.R. 
Gent, I2 februari I965, R. W., 1965-66, 120); 

- adjunct-directeur-generaal : 28 jaar, 21.500 fr. per maand: 6 maanden 
(W.R. Ber. Brussel, IS januari 1965, ]. T., I965, 160, met noot); 

bediende, 49 jaar, 6 jaar en IO maanden dienst, 330.000 fr. jaarlijks : 
I8 maanden (Hrb. Brussel, I6 maart I96I, fur. comm. Brux., I961, 
ISO); 

- bediende, 42 jaar, 9 jaren en 7 maanden dienst, 368.0I3 fr. jaarlijks : 
20 maanden (Hrb. Brussel, I6 maart I96I, fur. comm. Brux., I96I, 
I54); 

bediende, 59 jaar, 7 jaar en 7 maanden dienst, 398.2I8 fr. jaarlijks : 
24 maanden (Hrb. Brussel, I6 maart I96I, fur. comm. Brux., I961, 
I 56); 

- direkteur van filiaal met titel van gevolmachtigde, 340.000 fr. jaarlijks : 
aanvullende opzeggingstermijn van I 8 maanden rekening houdend 
met de betekende termijn van I8 maanden (W.R. Ber. Luik, II oktober 
I962, T.S.R., I963, 28I; f. T., I963, I96, met noot Taquet).; 

- ingenieur, 36 jaar, 3 jaar en 4 maanden dienst : I jaar (Hrb. Brussel, 
25 juni I962, T.S.R., I963, 22I). 

Voor het berekenen van de opzeggingstermijn voor hogere bedienden 
zie eveneens de methode CoLENS, in zijn werk: Le contrat d'emploi, I964, 
biz. 164. 



36 - VERPLICHTING TOT BEHOUD VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN. - Aan
gezien de arbeidsovereenkomst maar eindigt bij het verstrijken van de 
opzeggingstermijn, mogen tijdens de opzegging geen substantiele wijzi
gingen in de arbeidsovereenkomst aangebracht worden en moeten aile 
bepalingen van de overeenkomst nageleefd worden. Komt een van de 
partijen aan deze verplichting te kort, dan wordt deze geacht de overeen
komst op staande voet te beeindigen (W.R. Ber. Brussel, 2 juni 1965, 
T.S.R., 1965, 279; - W.R. Ber. Brussel, 7 augustus 1964, T.S.R., 1965, 
277; - W.R. Ber. Gent, 20 januari 1964, T.S.R., 1964, 81;- W.R. Ber. 
Bergen, 2 juni 1962, Pas., 1962, III, 95;- Hrb. Brussel, 28 november 1963, 
fur. comm. Brux., 1965, 13; - Scheidsr. besliss., 5 mei 1961, T.S.R., 
1964, 174; - Hrb. Brussel, 25 oktober 1960, fur. comm. Brux., 1961, 28; 
- Rb. Marche-en-Famenne, 14 april 1962,jur. Liege, 1962-63, 239, nr. 103) 
Als ontslag wordt aangemerkt het ontnemen van de functies van directeur 
met het verzoek voortaan tegen dezelfde bezoldiging een raadgevende 
opdracht te vervuilen met de titel van adviseur (Hrb. Brussel, 25 oktober 
1960, voornoemd); de vrijstelling van het uitoefenen van de functies 
(Scheidsr. besliss. voornoemd;- W.R. Ber. Brussel, 2 juni 1965, voor
noemd); het ontnemen aan de technische directeur van zijn enige werk
zaamheid of voorrecht als hoofd van de technische dienst (Hrb. Brussel, 
28 november 1963, voornoemd); de toegang tot de kantoren ontzeggen 
en de bediende gelasten zich uitsluitend bezig te houden met het zoeken 
naar een nieuwe betrekking (W.R. Ber. Brussel, 7 september 1964, voor
noemd) ; aan een handelsvertegenwoordiger zijn eigen werkzaamheid ont
nemen en hem kantoorwerk opleggen ; aan het clienteel per circulaire 
meedelen dat de vertegenwoordiger niet meer namens zijn firma optreedt, 
en zijn opvolger aanbevelen (W.R. Ber. Gent, 20 januari 1964, T.S.R., 
1964, 81). 

AFDELING II 

Beeindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging 

37 - DooR OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN.- AI moeten de opzeggings
bepalingen van de wetten op de arbeidsovereenkomsten als gebiedend 
beschouwd worden, toch zijn ze niet van openbare orde : zij staan dus 
geenszins de onmiddellijke beeindiging van het contract, in onderling 
overleg tussen partijen, in de weg, zonder hiervoor de ontbinding aan de 
rechter te vragen (W.R. Ber. Luik, 23 februari 1963, Pas., 1963, III, 44;
W.R. Ber. Brussel, 16 september 1965, T.S.R., 1965, 304; - noot onder 
W.R. Ber. Brussel, 6 september 1961, T.S.R., 1965, 299;- W.R. Brussel, 
9 november 1964, ]. T., 1965, 76). De wilsovereenstemming kan blijken, 
niet aileen uit door de partijen gedane uitdrukkelijke wilsuitingen, maar 
ook uit de door de partijen verrichte handelingen of feiten waaruit valt 
af te leiden dat ze de wil hebben gehad het contract te ontbinden, doordat 
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die handelingen en feiten onverenigbaar zijn met de uitvoering van de uit 
dat contract gesproten verbintenissen (W.R. Bergen, 4 juni 1960, T.S.R., 
1962, 377). Doch zowel op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze moet 
de onderlinge toestemming tot beeindiging duidelijk blijken : deze be
eindiging kan bijgevolg vernietigd worden wegens morele dwang en zo 
foutief worden in hoofde van de partij welke die dwang heeft uitgeoefend 
(implic. W.R. Ber. Brugge, 24 april 1964, T.S.R., 1965, 65, met noot 
Van de Put). Indien een arbeidsovereenkomst voor bedienden (in casu 
na het einde van een regelmatige schorsing wegens ziekte) in feite werd 
beeindigd en partijen aan elkaar de verantwoordelijkheid daarvoor wijten, 
wordt de werkgever geacht de overeenkomst te hebben beeindigd indien 
hij de rechtmatige beeindiging door de bediende die al zijn verplichtingen 
is nagekomen, niet bewijst; hij kan dit door duidelijk te bewijzen dat de 
beeindiging door wederzijdse toestemming is geschied (W.R. Ber. Bergen, 
23 oktober 1965, T.S.R., 1965, 309). 

38 - DooR EENZIJDIGE BEEINDIGING. - Een eenzijdige wilsdaad van een 
der partijen kan leiden tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst (W .R. 
Ber. Brussel, 7 november 1963, T.S.R., 1964, 123). De onmiddellijke 
beeindiging is een recht waarvan elke partij gebruik mag maken zonder 
beroep te moeten doen op de rechter mtts betaling evenwel van de ontslag
vergoeding (zie verder nr. 54). Zulk initiatief tot beeindiging moet echter 
duidelijk blijken uit verklaringen of omstandigheden waaruit het voor
nemen blijkt om aan het contract een einde te stellen (W.R. Ber. Luik, 
23 februari 1963, T.S.R., 1963, 129, met noot;- zie ook W.R. Ber. Bergen, 
23 oktober 1965, T.S.R., 1965, 309). De beeindiging kan echter nooit op 
zichzelf een tekortkoming uitmaken waarvoor degene die ontslag heeft 
gegeven, aansprakelijk kan gesteld worden : er is een andere tekortkoming 
dan het onregelmatig ontslag vereist (Scheidsr. besliss., 5 mei 1961, T.S.R., 
1964, 174). 

Een minderjarige kan echter alleen ontslag geven met de uitdrukke
lijke of stilzwijgende machtiging van zijn vader (W.R. Charleroi, 5 de
cember 1961, T.S.R., 1963, 335). De wil tot beeindiging moet steeds 
duidelijk blijken : een werkman met meer dan 40 dienstjaren die het 
werk verlaat na een woordenwisseling met de werkgever maar zich reeds 
de volgende dag terug op het werk aanbiedt, heeft die bedoeling niet. 
Wanneer zijn werkgever hem niet meer aanvaardt, maakt hij aan de 
overeenkomst een einde zonder opzeg en zonder reden (W.R. Ber. Brugge, 
27 mei 1958, T.S.R., 1962, 75). 

Wanneer een van de partijen haar verplichtingen niet stipt nakomt 
kan dit gelijk staan met de eenzijdige beeindiging van de overeenkomst 
De tekortkoming aan de verbintenis het overeengekomen werk te geven 
en te Iaten uitvoeren in de bij de indienstneming bepaa1de voorwaarden, 
die eveneens betrekking kunnen hebben op het 1oon, de plaats van tewerk
stelling, het voorwerp en de aard van het werk, brengen onvermijdelijk 
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst mede : deze heeft plaats 
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zodra de tekortkomingen aan het Iicht gekomen zijn (W.R. Brussel, I I mei 
I965, T.S.R., I965, I72; - W.R. Ber. Brugge, 26 februari I965, T.S.R., 
I965, u6;- Hrb. Brussel, 9 maart I963, T.S.R., I963, I89;- W.R. Ber. 
Gent, 2ojanuari I964, T.S.R., I964, 8I;- W.R. Ber. Antwerpen, 2I maart 
I963, T.S.R., I964, 47; - Brussel, 6 maart I962, Pas., I962, II, 273; -
W.R. Mechelen, I7 november I96I, T.S.R., I962, I20; - W.R. Ber. 
Antwerpen, 22 december I959· R. W., I959-6o, I329;- W.R. Ber. Ant
werpen, 27 mei I96o, T.S.R., I96I, 36; - W.R. Charleroi, 3 juli I959, 
T.S.R., I96I, 67). Het verzuim van de werkgever kan zodanig zijn dat 
het gelijkstaat met de eenzijdige beeindiging van de overeenkomst. Ook 
a! heeft de bediende, slachtoffer van zulke handeling, in een aangetekende 
brief geschreven dat hij zelf het contract beeindigde, volgt uit de houding 
van de werkgever dar. hij de bedoeling heeft gehad zijn bediende te ontslaan, 
zodat hij voor de beeindiging aansprakelijk is (implic. W.R. Ber. Brugge, 
26 februari I965, T.S.R., I965, u6, met noot). Doch ingeval de werk
nemer zich vergist in zijn beoordeling over de handelwijze van zijn werk
gever en hij aan diens houding verkeerdelijk de draagwijdte van een ontslag 
toeschrijft en ophoudt te werken, maakt hij zelf een einde aan het contract 
(Cass., I3 mei I965, T.S.R., I965, 25I, met noot R. Van de Put). In welke 
mate zulke wijzigingen in de overeengekomen arbeidsvoorwaarden tekort
komingen uitmaken, blijkt dus een feitelijke kwestif' (W.R. Ber. Brugge, 
I6 juni I96I, T.S.R., I962, I38;- in die zin: W.R. Ber. Bergen, I8 april 
I964, Pas., I964, III, I59). Zo kan de feitenrechter beslissen, zonder mis
kenning van art. II34 B.W. of van enige bepaling van de wetten op de 
arbeidsovereenkomsten, dat het niet tewerkstellen op staande voet en voor 
een onbepaalde duur gelijkstaat met beeindiging van de overeenkomst 
zonder voorafgaande kennisgeving; met zulke beslissing bedoelt de rechter 
niet een algemene regel te geven, doch neemt hij het specifiek geval onder 
ogen : hij wijst hierbij op de uiting van een vaststaande en niet dubbel
zinnige wil om aan de overeenkomst een einde te maken (Cass., 28 februari 
I963, T.S.R., I963, I22). De rechter moet echter steeds antwoorden op 
de omstandige redenen die door elk der partijen ingebracht worden om 
het bestaan van zulke wijzigingen te bewijzen of uit te sluiten (Cass., 
I8 maart I965, T.S.R., I965, I79). Zo de werkloosstelling op staande voet 
uitgaat van een aangestelde van de werkgever, blijft het ontslag nochtans 
aan de werkgever te wijten vermits hij aansprakelijk is voor de daden 
van zijn personeel voor zover deze verband houden met de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst (W.R. Ber. Brugge, 23 augustus I965, T.S.R., 
I965, 276). 

Bedrog of dwaling kan tot de nietigheid van de overeenkomst en 
bijgevolg tot de onmiddellijke beeindiging ervan leiden. Dit is het geval 
wanneer een werknemer met een vertrouwensopdracht op het ogenblik 
waarop de overeenkomst gesloten werd, een vorige veroordeling wegens 
valsheid en gebruik van valsheid, gepleegd tijdens een vorige overeen
komst, verzwegen heeft en getuigschriften heeft afgegeven die reeds lang 
geleden werden opgemaakt of werden afgeleverd door personen die niet 
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op de hoogte van zijn werkelijke toestand waren. Door echter de ver
bintenis vrijwillig uit te voeren, met kennis van het gebrek dat haar eigen is, 
verzaakt de werkgever het recht de nietigheid ervan in te roepen : deze 
verzaking kan blijken uit het feit dat aan het contract een einde wegens 
dringende reden wordt gemaakt (Cass., 5 juni 1964, T.S.R., 1964, 217, 
met noot;- zie oak over de nietigheid in het algemeen: studie Van de Put, 
T.S.R., 1964, 153 e.v.). Kan een ontbindende voorwaarde in een arbeids
overeenkomst deze ambtshalve beeindigen bij het verwezenlijken van die 
voorwaarde ? De vraag is vooral gerezen naar aanleiding van het beding 
dat de arbeidsovereenkomst automatisch en zonder opzegging eindigt 
wanneer de vrouwelijke bediende in het huwelijk treedt. Het hof van 
cassatie besliste dat, zo deze clausule niet onder morele dwang werd onder
tekend en zij niet als immoreet, strijdig met de openbare orde en de goede 
zeden wordt beschouwd, het vervullen van deze voorwaarde het contract 
doet eindigen. Deze wijze van beeindiging van de overeenkomst is vreemd 
aan de art. 14, r8, 20 en 22 der gecoord. wetten (Cass., 14 juni 1963, T.S.R., 
1963, 262; - W.R. Ber. Hasselt, 24 december 1963, R. W., 1963-64, 
1430; - anders : W.R. Brugge, 21 januari 1963, T.S.R., 1963, 266). 
Het staat de partijen eveneens vrij een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd te sluiten en hierbij tegelijk schriftelijk te bedingen dat de betrekking 
beeindigd zal zijn door het bereiken van een wel bepaalde teeftijd door 
de bediende indien deze op dat ogenblik nog bij die werkgever in dienst is 
(Cass., 19 november 1964, T.S.R., 1965, 40; - Cass., 17 januari 1963, 
T.S.R., 1963, 8r; - Cass., 8 juni 1961, T.S.R., 1962, 65;- anders: W.R. 
Ber. Brussel, 9 maart 1964 en r 1 juni 1964, T.S.R., 1964, 226 en 382; -
zie ook boven, nr. 12). Merken we ten slotte op dat de verkoop van de 
werkhuizen en de bijgebouwen van een onderneming op zichzelf niet leidt 
tot het einde van de arbeidsovereenkomst tussen de eigenaar en zijn werk
nemer ; inderdaad, het vervangen van een ondernemer door een andere, 
zoals trouwens het overlijden van het ondernemingshoofd, brengt op zich
zelf niet mede dat de arbeidsovereenkomst beeindigd wordt. De band 
tussen werknemer en werkgever moet niet worden aangezien als een 
verhouding met de persoon van het ondernemingshoofd, tenzij de over
eenkomst intuitu personae gesloten werd. Zolang de onderneming blijft 
bestaan, blijft ook voor de werknemer de verplichting bestaan voort te 
werken en voor de werkgever verder werk te verschaffen (W.R. Ber. 
Brussel, 30 april 1964, ]. T., 1964, 545). 

39 - DoOR ONMOGELIJKHEID VAN UITVOERING OF DOOR OVERMACHT. -

Bewijs van beeindiging door overmacht (buiten de gevallen waar overmacht 
slechts schorsing medebrengt : zie boven nr. 21) moet steeds geleverd 
worden door diegene die zich op de overmacht beroept (W.R. Charleroi, 
24 mei 1960, T.S.R., 1961, 228; - W.R. Ber. Antwerpen, 8 mei 1962, 
T.S.R., 1963, 93). In elk geval kan de werkgever of de werknemer zich 
niet beroepen op overmacht die het contract opschorst (in geval van korte 
duur) en daarna beeindigt (in geval van lange duur) wanneer hij niet kan 
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bewijzen dat de uitvoering van het contract blijvend onmogelijk zou zijn 
geworden (W.R. Ber. Brussel, II juni I964, T.S.R., I965, 77, met noot 
Van de Put). Overmacht maakt van rechtswege een einde aan de overeen
komst : de rechter kan dit slechts vaststellen ; doch indien deze vaststelt 
dat de overmacht niet is bewezen door diegene die er zich op beroept, 
client deze laatste de gevolgen van de niet-uitvoering te dragen. Faillisse
ment of kennelijk onvermogen van het ondernemingshoofd kunnen niet 
beschouwd worden als overmacht en stellen bijgevolg geen einde aan de 
verplichtingen der partijen (art. I8, wet van I9oo). Hetzelfde geldt in 
geval van ontbinding van de vennootschap. Kan staking tot beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst leiden ? 

Het weze herhaald dat de beeindiging ondermeer kan blijken uit een 
eenzijdige wilsdaad van een van beide partijen. Bij staking rijst de vraag 
of de stakende werknemers werkelijk de bedoeling hebben een einde aan 
hun arbeidsovereenkomsten te maken : het stakingsrecht maakt deel uit 
van het statuut van de werknemer zodat de tijdelijke niet-uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst door een werknemer niet in se de beeindiging 
van de overeenkomst betekent (W.R. Antwerpen, I3 maart I962, T.S.R., 
I962, 217). 

De omstandigheden waarin de staking geschiedt zullen aanwijzingen 
kunnen geven of het al dan niet in de bedoeling ligt het contract te ver
breken. W erknemers die in staking gaan om betere levensvoorwaarden 
te bekomen, of om de wederopneming van ontslagen werkmakkers te 
bekomen, uiten niet de wil om hun overeenkomst te beeindigen (W.R. Ber. 
Luik, 23 februari I963, T.S.R., I963, I29, met noot; - W.R. Gent, 
6 november I964, T.S.R., I965, 3I9, met noot Suetens, die niet akkoord 
gaat; - W.R. Ber. Brussel, 7 november 1963, T.S.R., I964, I23; -
Comm. Ber. Werkl., 5 januari I962, T.S.R., I962, 17I, met noot Suetens; 
- Comm. Ber. Werkl., 3 juli I962, T.S.R., I962, 284). Een staking echter 
die als doel zou hebben de wijziging van de arbeidsvoorwaarden te eisen, 
zou tot beeindiging kunnen leiden (implic. W.R. Ber. Luik, 23 februari 
I963, T.S.R., 1963, 129, met noot; - Comm. Ber. Werkl., 5 januari I962, 
T.S.R., I962, 17I, met noot Suetens). Deze rechtspraak steunt op de gang
bare mening van de doctrine (zie noot Suetens onder Comm. Ber. Werkl., 
5 januari 1962 voornoemd). Deze auteur meent evenwel dat staking nooit 
ipso facto de beeindiging van de arbeidsovereenkomst medebrengt : kunnen 
daartoe alleen leiden een gerechtelijke beslissing ten gevolge van een 
vordering tot ontbinding uitgesproken, of een eenzijdige wilsdaad van 
een van beide partijen. De eenzijdige wilsuiting is echter onderscheiden 
van het !outer materiele feit van de werkneerlegging en moet noodzakelijk 
en vrijwillig door zijn auteur worden voltooid met het oog op zijn juridische 
uitwerking (zie oak Taquet, ]. T., I962, 28I, noot onder zelfde vonnis). 
Het blijft bijgevolg een betwist punt dat slechts langs wettelijke weg 
dcfinitief kan worden geregeld. 

De staking kan nochtans in zekere omstandigheden een zware fout 
uitmaken die aan de werkgever toelaat de overeenkomst op staande voet 
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te beeindigen (W.R. Oostende, 4 november 1957, T.S.R., I96I, 289; -
W.R. Ber. Luik, 7 mei I96o, Pas., I96I, III, 29). 

40 - DooR HET OVERLIJDEN VAN DE WERKNEMER OF DE WERKGEVER. -

De dood van de werknemer brengt het tenietgaan van de overeenkomst 
met zich mede (zie art. I6, 4de lid, wet van I9oo). Het overlijden van de 
werknemer echter niet (art. I9 gecoord. wetten; - implic. W.R. Bet. 
Brussel, 30 april I964, ]. T., I964, 545) tenzij de overeenkomst intuitu 
personae werd aangegaan : in dit geval, evenals wanneer het overlijden 
leidt tot de staking van de aktiviteit waarvoor de bediende in dienst ge
nomen werd, oordeelt de rechter naar billijkheid of er grand bestaat tot 
vergoeding en bepaalt hij het bedrag ervan (art. I9 gecit.). Wanneer de 
werkgever echter geen natuurlijke persoon is maar wel een rechtspersoon 
waarvan de zaakvoerder overleden is, bestaat er geen aanleiding tot de 
toepassing van dit artikel (Rb. Charleroi, 22 augustus I961, Med. V.B.N., 
I964, 464). 

41 - WEGENS DRINGENDE REDEN. - AARD VAN DE TEKORTKOMING. -

De arbeidsovereenkomst kan beeindigd worden wegens een dringende 
reden (art. I6, 30, 20 en 21, wet van 1900; - art. 18, 20 en 21 gecoord. 
wetten). Een ernstige fout laat zowel de werkgever als de werknemer toe 
zonder opzegging doch mits zekere forinaliteiten de overeenkomst te 
beeindigen. De aard van de fout, moet echter van zulke aard zijn dat ze 
onmiddellijk iedere verdere, zelfs tijdelijke (bv. gedurende de opzeggings
termijn) samenwerking volledig onmogelijk maakt (Cass., 24 februari I96I, 
Pas., I96I, I, 688;- Cass., II oktober 1962, T.S.R., I962, 300;- W.R. 
Ber. Bergen, 7 oktober 1961, Pas., 1961, III, 94;- W.R. Brussel, 22 maart 
1962, T.S.R., 1962, 282). Ontslag op staande voet onderstelt bijgevolg 
dat ernstig werd tekortgekomen aan de nakoming van de verplichtingen 
(W.R. Ber. Bergen, 7 november I959, ]. T., I96I, 29). Door de bediende 
niet onmiddellijk na de feiten te ontstaan, geeft de werkgever impliciet 
toe dat het feit geen voldoende zwaarwichtig karakter bezit (W.R. Gent, 
15 mei 1962, T.S.R., I962, 225). Zo de werknemer een einde aan de 
overeenkomst maakt wegens dringende reden doch naderhand vraagt om 
zijn werk te mogen hervatten, moet uit deze houding besloten worden dat 
alle betrekkingen tussen partijen niet voorgoed onmogelijk geworden 
waren (W.R. Brussel, 7 maart 196I, ]. T., I961, 354). Dit mag ook impliciet 
verondersteld worden wanneer een partij een opzegging, al zij het met een 
ontoereikende termijn, aan de andere partij betekent (Hrb. Brussel, 
8 augustus I961, T.S.R., 1962, 140;- W.R. Gent, 15 mei 1962, T.S.R., 
1962, 225;- Rb. Brussel, 22 maart 1962, onuitgeg.). Een andersluidende 
beslissing zou de aard van de dringende reden miskennen (zie nochtans 
Vred. Frasnes-Lez-Buissenal, 13 april I96o, T.S.R., I96I, 203; bevestigd 
door Rb. Doornik, 8 november 1960, T.S.R., I962, 206). 

Uitkering van een vergoeding door een werkgever aan een wegens 
dringende reden onmiddellijk ontslagen bediende, impliceert echter niet 
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dat daardoor zou worden erkend dat de ingeroepen redenen niet voldoende 
zwaarwichtig zouden zijn om aan de arbeidsovereenkomst een onmiddellijk 
einde te maken. Grote firma's keren een onmiddellijk ontslagen bediende 
op grond van zuiver humanitaire redenen soms nog vergoedingen uit 
(W.R. Antwerpen, 24 februari 1960, R. W., 196o-61, 1785). 

42 - CoNTROLERECHT VAN DE RECHTER. - Iedere tekortkoming aan de 
bij arbeidsovereenkomst aangegane verbintenissen, rechtvaardig niet nood
zakelijk de ontbinding van deze overeenkomst. Het behoort aan de rechter 
soeverein na te gaan of de beweerde tekortkoming zwaarwichtig genoeg 
is om de gevorderde ontbinding uit te spreken (Cass., 9 juni 1961, R. W., 
1961-62, 1701; - Cass., 24 februari 1961, Pas., 1961, I, 688; T.S.R., 
1962, 328; - Cass., 4 november 1960, Pas., 1961, I, 242). Bijgevolg 
moet de rechter de feiten zelf beoordelen : het blote feit dat een bediende 
zonder voorbehoud of protest de doorslag van de ontslagbrief welke de 
opsomming van de grieven inhoudt heeft ondertekend, vormt op zichzelf 
geen bewijs van het bestaan van een dringende reden (Brussel, 27 april 
1960, ]. T., 1960, 688). 

Daarbij moeten de feiten zelf voldoende duidelijk blijken om de 
rechter toe te laten een om-deel over de zwaarwichtigheid te vormen : dit 
is niet het geval wanneer de rechter, na erkend te hebben dat de verweerder 
steliig de feiten betwist, meent dat het bewijs van die feiten moet worden 
geleverd: zodoende erkent hij impliciet dat het bewijs van de aangevoerde 
feiten niet genoegzaam uit de elementen van het dossier blijkt (Cass., 
6 december 1963, T.S.R., 1963, 338). Het is dus noodzakelijk dat de op
gave van de dringende reden in de ontslagbrief zeer nauwkeurig is, teneinde 
de rechter in staat te stellen zowel de zwaarwichtigheid er van te beoor
delen als na te gaan of de voor hem ingeroepen redenen dezelfde zijn 
als die welke betekend werden : bijgevolg mag de rechter het gebrek aan 
nauwkeurigheid afleiden uit de beschouwing dat de ontslagbrief geen 
enkele omstandigheid van welke aard ook aanduidt (Cass., 29 maart 1963, 
T.S.R., 1963, 176; - Cass., 13 september 1962, Pas., 1963, I, 51; -
W.R. Ber. Brussel, 15 maart 1965, T.S.R., 1965, 140). 

Zo kan de rechter zijn beoordeling over de ernst van de aangevoerde 
feiten niet steunen op bepaalde bestanddelen van die feiten die pas na 
het ontslag werkelijk · bekend of nader bepaald geworden zijn verrnits dit 
impliceert dat de opgave van de dringende reden in het ontslagbericht 
niet op zichzelf voldoende nauwkeurig was (zie nochtans : W.R. Ber. Luik, 
7 april 1962, ]. T., 1962, 411). De dringende reden client dus te bestaan op 
het ogenblik dat het ontslagwordt gegeven (W.R. Ber. Bergen, 7 september 
1963, Pas., 1963, III, 121). 

Hoogstens zou hij die bestanddelen kunnen inroepen om de reeds op 
zichzelf voldoende ernstige redenen nog krachtiger te onderstrepen. Uit 
dit alles spruit voort dat de rechter steeds het recht en de verplichting 
heeft zelf de feiten te beoordelen. Bijgevolg kan de clausule in een arbeids
overeenkomst waarbij overeengekomen wordt welke feiten mogen worden 
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beschouwd als ernstig genoeg om een oD.~slag op staande voet terecht
vaardigen, de rechter niet binden (Cass., 4 november 1960, R.C.].B., 
1962, 120, met noot Horion; - W.R. Brugge, 25 juni 1965, T.S.R., 1965, 
332, met noot;- W.R. Ber. Brussel, 15 maart 1965, T.S.R., 1965, 140;
W.R. Ber. Bergen, r6 december 1961, Pas., 1962, III, 48; - zie ook 
art. r8 gecoord. wetten). 

Hetzelfde kan worden gezegd van bepalingen in het arbeidsreglement 
waarbij dringende redenen opgegeven worden : deze bepalingen kunnen 
hoogstens de rechter inlichten (Cass., 22 september 1961, T.S.R., 1962, 
102; - W.R. Ber. Brugge, 24 juni 1965, T.S.R., 1965, 296, met noot 
Van de Put die erop wijst dat het beding in het arbeidsreglement dat een 
werknemer die zulke daden stelt, als ontslagnemend zal worden aangezien, 
wel geldig is ten indicatieve titel voor zover de rechter in ieder geval nagaat 
of uit de handelingen van de werknemer de beeindiging van het contract 
kan worden afgeleid). Wanneer de rechter de feiten vaststelt doch oordeelt 
dat ze geen onmiddellijk ontslag rechtvaardigen, kent hij aan de werk
nemer een recht op schadevergoeding toe (W.R. Ber. Antwerpen, 4 no
vember 1960, T.S.R., 1961, 248;- zie ook art. 20 en 21, wet van 1900). 

43 - CoNCRETE BEOORDELING VAN DRINGENDE REDENEN. - Groot is de 
verleiding voor de werkgever een werknemer met wie hij het niet meer 
stellen kan, te ontslaan wegens dringende reden, omdat hij alsdan geen 
opzegging moet geven. Hetzelfde kan worden gezegd van een werknemer 
die niet meer wenst verder te werken en erop uit is zo spoedig mogelijk 
een nieuwe overeenkomst te sluiten. Daarom is de rechtspraak in deze 
materie uitermate voorzichtig. 

44 - FouTEN TEGEN DE GOEDE TROUW. - De bediende die in de uit
oefening van zijn functie steekpenningen aanvaardt, begaat een zware 
fout die het ontslag op staande voet wettigt, zelfs indien er eerst een ver
moeden bestond en pas later gereageerd werd na het overleggen van 
onomstootbare bewijzen (W.R. Ber. Luik, 20 december 1962, f. T., 1963, 
232; - Hrb. Brussel, 8 februari 1963, fur. comm. Brux., 1963, r6r; -
W.R. Brussel, 22 augustus 1963, Med. V.B.N., 1964, 88). Is een dringende 
reden het achterhouden van geind geld voor een verkoper (W.R. Brussel, 
20 oktober 1960, T.S.R., 1961, 66) of een verkoopster in een grootwarenhuis, 
zelfs al betrof het een kleine geldsom (W.R. Antwerpen, 21 december 1960, 
T.S.R., I96I, rs6). Hetzelfde kan worden gezegd van de bediende die 
nalaat zijn ziekenfonds ervan te verwittigen dat hij het werk hervat had 
en zijn werkgever op de hoogte te brengen van het feit dat zijn verzekerings
instelling hem bleef uitbetalen terwijl de werkgever de verbintenis had 
aangegaan de bediende tijdens de arbeidsongeschiktheid het volledig loon 
te blijven betalen en de bediende het ziekengeld moest afdragen aan de 
werknemer (W.R. Ber. Brussel, 5 november 1963, T.S.R., 1964, 171). 
Het feit dat een bediende die failliet verklaard werd en niet in eer hersteld 
werd, deu toestand aan zijn werkgever verborgen heeft bij de sluiting · 



van het contract, en vervolgens de maatschappelijke handtekening aan
vaard heeft tot beloop van 10o.ooo fr. maakt een zware fout uit (W.R. 
Ber. Bergen, 5 september 1964, T.S.R., 1964, 312). Doch er werd eveneens 
geoordeeld dat het feit dat een bediende de werke\ijke reden van zijn 
ontslag door een vorige werkgever niet heeft vermeld, kennelijk geen 
zwaarwichtige fout is, wanneer bewezen is dat de kenbaarmaking van die 
reden van zulke aard was dat ze kon beletten dat hij een nieuwe betrekking 
kreeg (W.R. Ber. Brussel, 8 november 1960, T.S.R., 1961, 76). De bediende 
die een zeer ernstige indiscretie heeft bedreven door aan een client van 
zijn werkgever details te vertellen over een aan deze laatste door een 
andere client toevertrouwde zaak, begaat een ernstige tekortkoming (W.R. 
Ber. Brussel, 20 februari 1964, T.S.R., 1964, 327). Evenzo de bediende 
die van de afwezigheid van een andere bediende gebruik maakt om zijn 
schulden met gelden van zijn werkgever en buiten diens medeweten te 
laten betalen (W.R. Antwerpen, 24 februari 1960, R. W., 1960-61, 1785). 
Doch een werknemer voor wie geen geindividualiseerde aanwervings
criteria in acht werden genomen en die in groep werd aangenomen, begaat 
geen zware fout door zijn twijfelachtige gezondheidstoestand op het ogen
blik van de indienstneming te hebben verzwegen, vooral wanneer hij geen 
klaar inzicht in zijn toestand had (W.R. Brussel, 27 juni 1963, T.S.R., 
1963, 320). Een directeur in een onderneming die tracht ondergeschikt 
personeel te overtuigen te gaan werken in het bedrijf dat hij zelf zou 
oprichten na zijn vertrek, begaat eveneens een zware tekortkoming (Hrb. 
Brussel, 19 oktober 1962, ]ur. comm. Brux., 1963, r6r). 

45 - 0RDE EN TUCHT IN DE WERKPLAATS EN DE ONDERNEMING. - Het 
feit dat een werkman, afgevaardigde van het veiligheidscomite zich 
bevindt in een werkplaats waar gewerkt wordt op de dag van een staking, 
mag op zichzelf niet aangezien worden als een dringende reden (Cass., 
29 januari 1965, Pas., 1965, I, 535). 

Hetzelfde geldt onbeschofte woorden die een kelner uitbrengt tegen 
de hofmeester wanneer het om een restaurant gaat waar de zenuwen op 
een harde proef worden gesteld (W.R. Ber. Brussel, 9 april 1962, ]. T. 
1963, 132). Zo ook moet een woordenwisselingtussen een werknemer met 
meer dan 40 dienstjaren en zijn werkgever als niet ernstig beschouwd 
worden vooral wanneer de werkman zich reeds 's anderendaags op het 
werk terug aanbiedt (W.R. Ber. Brugge, 27 mei 1958, T.S.R., 1962, 75); 
hetzelfde voor de bediende die ten gevolge van een gespannen toestand 
op kantoor een dag afwezig is om zich aan te bieden op de griffie van 
het arbeidsgerecht na zijn overste daarvan op de hoogte gebracht te hebben 
(W.R. Ber. Brugge, 20 februari 1965, T.S.R., 1965, r8r). 

Het verlaten van het werk door een werkman, die aan een meestergast 
die hem tot reden trachtte te brengen ongepaste opmerkingen maakt welke 
konden worden gehoord door tenminste een andere werkman, is een 
dringende reden, vooral wanneer de werkman candidaat bij de verkiezingen 
voor het veiligheidscomite is (W.R. Mechelen, r2 februari 1965, T.S.R., 
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1965, 141; - W.R. Mechelen, 6 oktober 1964, T.S.R., 1965, 44). In geval 
van grove beledigingen vanwege de werknemer moet dit duidelijk vast
gesteld worden; een getuige laten bevestigen dat er grof beledigd werd 
zonder enig nadere precisering, komt er op neer dienaangaande de mening 
van de getuige in de plaats van die van de rechter te stellen : dergelijk 
aanbod van bewijs kan niet aangenomen worden (W.R. Waver, 9 oktober 
1965, T.S.R., 1965, 324). De veroordeling van een werkman door de straf
rechtbank wegens opstand tegen de openbare macht tijdens een staking, 
is een dringende reden vooral wanneer hij lid van een vakbondsafvaar
diging van het personeel is (W.R. Ber. Luik, 7 april 1962, ]. T., 1962, 41 1). 
De bediende begaat een zware fout door zijn werk te verlaten op grond 
van een vermeend gevaar (W.R. Ber. Bergen, 18 april 1964, Pas., 1964, 
III, 59) of door het nemen van een initiatief waartoe hij niet gerechtigd 
was (W.R. Ber. Brussel, 6 augustus 1964, T.S.R., 1964, 329). Zich over 
een onmiddellijke overste beledigende opmerkingen laten ontvallen kan 
een zware fout zijn vooral wanneer die opmerkingen vergeven werden doch 
de werknemer hiervan gebruik maakte om met nog meer kracht de op
merkingen opnieuw te verspreiden (W.R. Ber. Brussel, 5 maart 1964, 
T.S.R., 1964, 196). 

Een alcoholische intoxicatie die niet het gevolg is van het eigen schuldig 
gedrag van de werknemer, kan vanaf het tijdstip dat de werkgever kennis 
heeft van de werkelijke omstandigheden van de afwezigheid uitgelokt door 
deze intoxicatie, geen dringende reden uitmaken (W.R. Ber. Luik, 17 de
cember 1964, T.S.R., 1965, 279). Het priveleven van een werknemer gaat 
de werkgever niet aan, maar het mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks 
stoornis in de onderneming veroorzaken (W.R. Ber. Brussel, 7 september 
1964, T.S.R., 1965, 139). Het feiteenbevelnietuittevoereniseenernstige 
tekortkoming (W.R. Mechelen, 16 februari 1965, T.S.R., 1965, 184) doch 
het bevel mag niet willekeurig en grillig zijn (W.R. Ber. Bergen, 7 novem
ber 1959, ]. T., 1961, 293; - W.R. La Louviere, 18 december 1959, 
T.S.R., 1961, 70). Hetzelfde voor het roken op het toilet zonder dat dit 
uitdrukkelijk verboden is (W.R. Aalst, 24 november 1961, T.S.R., 1962, 
215). 

Deelneming aan een staking zonder vooraf de conventionele of wette
lijke verzoeningsprocedure na te leven of op een ondubbelzinnige wijze 
te weigeren een verzoening in overweging te nemen, kan een zwaarwichtige 
fout uitmaken (W.R. Ber. Luik, 23 februari 1963, T.S.R., 1963, 129, met 
noot; - W.R. Ber. Antwerpen, 26 april 1963, R. W., 1963-64, 202; -
W.R. Verviers, 7 september 1962, T.S.R., 1962, 319;- zie ook : W.R. 
Ber. Luik, 7 mei 1960, ]ur. Liege, 1959-60, 294). 

46 - PERSOONL1JKE INZET. - Om te oordelen of vergissingen begaan in de 
dienst waarvan de technische leiding op de ontslagen bediende rustte, 
tegen hem een rechtmatige reden tot beeindiging van zijn arbeidsovereen
komst hebben uitgemaakt, dient er rekening gehouden te worden, enerzijds, 
met zijn gebrek aan oplettendheid, maar anderzijds met het feit dat de 



opdracht zijn bevoegdheid overschreed en dat vergissingen mogelijk zijn 
gemaakt in hoofdzaak door de slechte organisatie van de dienst (W.R. 
Luik, 29 mei 1959, ]. T., 1961, 171, met noot Fran<;:ois). Onbevoegdheid 
en beroepsbekwaamheid leveren geen dringende reden op, doordat ieder 
boos of kwaadwillige opzet ontbreekt (W.R. Brussel, 22 maart 1962, 
T.S.R., 1962, 282; ]. T., 1962, 518). 

47 - TEKORTKOMING AAN WEZENLIJKE VERPLICHTINGEN. - De niet
betaling van het loon na ingebrekestdling, alsook het niet-betalen van het 
minimum loon na opmerking van de werknemer, maken dringende redenen 
uit (W.R. Ber. Brugge, 26 februari 1965, T.S.R., 1965, n6; - W.R. 
Brussel, 11 mei 1965, T.S.R., 1965, 172; - W.R. Aalst, 24 november 
1961, T.S.R., 1962, 363). 

48 - ZIEKTE. - Wanneer een werknemer na een ziekte ongeschikt wordt 
verklaard door de geneesheer die de werkgever met een onderzoek had 
belast, en de werkgever hem daarom voor onbepaalde tijd werkloos stelt, 
wordt de werkgever geacht zijn werknemer zonder reden te hebben ont
slagen. In geval van onenigheid over de arbeidsongeschiktheid, moet de 
belanghebbende partij het geschil voorleggen aan de werkrechtersraad 
die gebeurlijk op een geneeskundige beroep kan doen (W.R. Ber. Luik, 
24 april 1965, fur. Liege, 1965-66, 28). 

49 - AFWEZIGHEID VAN KORTE DUUR. - Doorgaans oordeelt de recht
spraak dat de .afwezigheid van een halve of een gause dag geen dringende 
reden uitmaakt (W.R. Ber. Antwerpen, 5 november 1963, R. W., 1963-64, 
1135;- W.R. Ber. Gent, 19 juni 1961, T.S.R., 1962, 25, met noot;
W.R. Antwerpen, 25 augustus 1964, T.S.R., 1965, 42; - W.R. Brussel, 
18 januari 1965, T.S.R., 1965, 42; - W.R. Charleroi, 12 december 1961, 
T.S.R., 1962, 139; - zie ook : W.R. Ber. Brugge, 20 februari 1965, 
T.S.R., 1965, 182, met noot). Doch sommige omstandigheden kunnen 
die afwezigheid wei in een ernstige tekortkoming omvormen : zo bv. 
wanneer de werkzaamheden van het bedrijf in hoofdzaak plaats hebben 
gedurende de tijd van het jaar dat de werknemer afwezig blijft (W.R. Ber. 
Bergen, 3 november 1962, Pas., 1962, III, 119). Of nog wanneer een be
diende met meer dan 28 jaar dienst die gewaarschuwd werd de kantoor
uren in acht te nemen, nagelaten heeft de reden van zijn afwezigheid op 
te geven en deze afwezigheid naderhand, op het hem door de werkgever 
gedane verzoek, niet heeft gerechtvaardigd (W.R. La Louviere, 23 oktober 
1964, T.S.R., 1965, 93). Een zware fout is het ongetwijfeld wanneer ter 
rechtvaardiging valse of niet geldige redenen werden voorgebracht (W.R, 
Ber. Bergen, 20 januari 1962, T.S.R., 1963, 35), of wanneer deze korte 
afwezigheid zeer vaak voorkomt (W.R. Antwerpen, 25 augustus 1964. 
T.S.R., 1965, 42); of tot doe! had de werkgever schade toe te brengen 
(W.R. Brussel, 18 januari 1965, T.S.R., 1965, 42); of wanneer vroegere 
herhaalde afwezigheden niet verantwoord waren (W.R. Ber. Antwerpen, 
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5 november 1963, R. W., 1963-64, I 135). De werknemer die zijn korte 
afwezigheid rechtvaardigt bij middel van een geneeskundig getuigschrift 
mag echter niet weigeren een geneesheer te ontvangen welke door de 
werkgever werd aangeduid om de arbeidsongeschiktheid na te gaan. 
Nochtans is hij niet verplicht thuis te blijven en zich te laten onderzoeken 
in afwezigheid van zijn geneesheer (W.R. Ber. Gent, 19 juni 1961, T.S.R., 
1962, 25, met noot). 

Is geen zwaarwichtige tekortkoming wanneer een bediende afwezig 
blijft gedurende een dag omdat hij oordeelt dat er ten zijne opzichte een 
discriminatoire maatregel is getroffen doordat hij verplicht wordt aileen 
te · komen werken, zonder dat er spoedeisend werk te doen is, op een 
zaterdag voormiddag daags na Kerstmis, terwijl alle andere personeels
leden een halve dag vrijaf hebben (W.R. Charleroi, 12 december 1961, 
T.S.R., 1962, 139). 

50 - HERHAALDE OF LANGE AFWEZIGHEID i HERHAALDE TELAATKOMING. -
Onregelmatige, herhaalde afwezigheden maken een zware fout uit (Rb. 
Doornik, 8 november 1960, T.S.R., 1962, 206, met noot; - W.R. Ber. 
Bergen, 17 juni 1961, T.S.R., 1962, 78) vooral na behoorlijke verwittiging 
(W.R. Charleroi, 28 juni 1960, T.S.R., 1961, 121) of wanneer de werk
nemer lid is van het veiligheidscomite (Vred. Frasnes-Les-Buissenal, 
13 april 1960, T.S.R., 1961, 203). 

Herhaald telaatkomen is een dringende reden wanneer de werkgever 
geen normaal toezicht heeft op de werkzaamheden omdat deze steeds op 
verschillende plaatsen gebeuren (W.R. Brussel, 19 november 1964, R. W., 
1964-65, 891). 

Wanneer echter de werkgever heeft erkend dat de afwezigheid op 
morele grond verantwoord was, kan de rechter de dringende reden niet 
in aanmerking nemen (W.R. Charleroi, 5 maart 1963, ]. T., 1963, 423). 

De werkman die zonder de minste verwittiging afwezig is op het werk 
gedurende enkele dagen om aan een stakingsbeweging deel te nemen en 
dit in strijd met de bepalingen van het protocol geldend voor zijn bedrijfs
tak, begaat een zware fout (W.R. Antwerpen, 13 maart 1962, R. W., 
1961-62, r873, met noot Suetens). 

51 - AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE. - Zo de werknemer contractueel 
ertoe verplicht is in geval van ziekte aan de werkgever een medisch attest 
met vermelding van duur der ongeschiktheid te sturen en hij na het 
verstrijken van die duur ziek blijft maar nalaat zijn werkgever op de hoogte 
te brengen van zijn verlengde afwezigheid, is zulks een dringende reden 
(W.R.Ber. Bergen, 3 juni 1961, T.S.R., 1962, 370); echter nietwanneer de 
overeenkomst het niet bepaalt (implic. Rb. Verviers, 13 december 1963, 
fur. Liege, 1963-64, 277). 

52 - TERMIJN VAN KENNISGEVING. - Ontslag wegens dringende reden 
mag niet meer zonder opzegging of v66r het verstrijken van de termijn 
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worden gegeven wanneer het feit dat het zou gerechtvaardigd hebben, 
sedert ten minste drie dagen aan het ondernemingshoofd bekend is (art. 20 
en 2I, wet van I9oo;- art. I8 gecoord. wetten;- Cass., I3 november 
I964, Pas., I965, I, 26I). De termen drie dagen betekenen hier drie kalender
dagen waarop de bepalingen van art. I033· Rv. van toepassing zijn 
(Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I96I-62, nr. 369, I-4). Dit principe werd 
echter in zekere gevallen door de rechtspraak gemilderd. Zo oordeelde 
het hof van cassatie dat, wanneer een werkman aangehouden werd, zijn 
werkgever het twee dagen later vernomen heeft, het aanhoudingsbevel 
tweemaal is bevestigd, de werkman tot 2 maanden gevangenisstraf ver
oordeeld werd, en wanneer de werkman zich door zijn strafbare hande
lingen vrijwillig heeft blootgesteld aan een voorlopige hechtenis en een 
gevangenistraf die hem door eigen schuld belet hebben het arbeidscontract 
uit te voeren, wordt het ontslag, dat zonder opzegging aan de werkman 
betekend werd een rnaand na de aanhouding, gerechtvaardigd door de 
hiervoren aangehaalde elementen die bewijzen dat de werkman in erge 
mate aan zijn verplichtingen te kort is gekomen en die blijken uit het 
strafdossier d.i. door het tijdens de hechtenis gedane onderzoek. Rekening 
houdende met deze omstandigheden, mag de rechter beslissen dat het 
aan de werkman behoorde te bewijzen dat de werkgever ten onrechte 
beweert, de gewichtigheid van de feiten minstens twee werkdagen v66r 
het gegeven ontslag te hebben gekend (Cass., I april I965, T.S.R., I965, 
I49). In geval van werkstaking zorider voorafgaande aanzegging, begint 
de termijn te !open vanaf het ogenblik waarop de werknemer zich terug 
aanbiedt (W.R. Antwerpen, I3 maart I962, R. W., I962-63, 2I7, metnoot 
Suetens). 

Artikel I 8 gecoord. wetten is echter niet toepasselijk op bedienden 
wiens jaarlijkse wedde meer dan I8o.ooo fr. bedraagt. Toch moet de 
betekening van de dringende reden binnen een redelijk korte termijn 
geschieden en op een wijze dat de betrokken partij er zich kan tegen 
verweren (W.R. Gent, I4 januari I964, T.S.R., I964, 32) .. 

53 - INHOUD EN VORM VAN DE KENNISGEVING. - Alleen de redenen 
waarvan kennis wordt gegeven bij aangetekende brief, gezonden binnen 
drie dagen na het ontslag, kunnen worden ingeroepen tot rechtvaardiging 
van het ontslag zonder opzegging (art. 2rbis, wet van I900; - art. 18 
gecoord. wetten). 

De opgave van de dringende redenen in de ontslagbrief moet nauw
keurig zijn zodat de rechter over de ernst van de aangehaalde feiten kan 
oordelen ; hij moet eveneens kunnen nagaan of de voor hem ingeroepen 
redenen dezelfde zijn als die welke betekend werden. Zo de ontslagbrief 
geen enkele omstandigheid van welke aard ook aanduidt, mag hij hieruit, 
zonder de bewijskracht der akten te miskennen, het gebrek aan nauw
keurigheid afleiden (Cass., 29 maart I963, T.S.R., 1963, 176; - Cass., 
12 februari I959. T.S.R., 196i, 34;- W.R. Ber. Brussel, 15 maart 1965, 
T.S.R., I965, 140; - W.R. Ber. Bergen, 28 april i962 en 2 juni 1962, 
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Pas., 1962, III, 79 en 82;- W.R. Ber. Bergen, 7 november 1959,f. T., 1961, 
29;- Hrb. Brussel, 19 oktober 1962 en 8 februari 1963, fur. comm. Brux., 
1963, 161; - W.R. Antwerpen, 30 januari 1963, T.S.R., 1963, 137). 

Termen zoals onbekwaam om een werkplaats te leiden, fouten in de 
uitvoering, volstrekte ongegeneerdheid, erge incidenten, en gedragingen zijn 
vaag en onduidelijk vooral omdat buiten deze bewoordingen geen enkel 
bepaald feit wordt vermeld (W.R. Ber. Brussel, 23 februari 1965, T.S.R., 
1965, 140; - W.R. Ber. Bergen, 6 juni 1964, Pas., 1964, III, 121). 

Zo de ontslagbrief niet voldoende nauwkeurig is, is het bewijs van 
zekere feiten welke met de in de brief aangehaalde redenen samenvallen, 
niet toegelaten (Cass., 29 maart 1963, T.S.R., 1963, 176). 

De brief die de dringende redenen vermeldt, mag echter aangevuld 
worden door erin voorkomende verwijzingen naar andere gegevens mits 
het geheel de mogelijkheid biedt om met zekerheid en bepaaldelijk de 
redenen te beoordelen (Cass., 2 april 1965, T.S.R., 1965, 202). De wet 
eist een aangetekende brief. De rechtspraak oordeelde echter dat het de 
bedoeling van de wetgever is geweest de werknemer zo vlug mogelijk te 
verwittigen zodat een spoedbestelling met ontvangstkaart aan deze be
doeling geen afbreuk doet (W.R. Luik, 14 februari 1964, fur. Liege, 
1963-64, 230). Het geschrift moet in elk geval ondertekend zijn (W.R. Luik, 
7 december 1964, fur. Liege, 1964-65, 206). Oak kan de kennisgeving door 
de rijkswacht van een ontslag op de dag zelf van de klacht van de werk
gever tegen d,e}:,ediende wegens diefstal, gelijkstaan met een aangetekende 
brief {W.R. Charleroi, 19 mei 1964, T.S.R., 1965, 84; - zie ook W.R. 
Waver, 9 oktober 1965, T.S.R., 1965, 324; - W.R. Charleroi, 17 juni 
1965, f. T., 1965-625). 

AFDELING III 

Sancties ingeval van beeindiging zonder of met ontoereikende 
opzegging 

Ontslag zonder dringende reden, zonder rekening te houden met de 
vereiste opzeggingstermijn of v66r het verstrijken van die termijn, verplicht 
de in gebreke gebleven partij een vergoeding te betalen gelijk aan het loon 
overeenkomend hetzij met de duur van de opzeggingstermijn hetzij met 
het nag te verlopen gedeelte van die termijn (wet van 1900, art. 22; -
gecoord. wetten, art. 20). Art. 20 gecoord. wetten is van toepassing onge
acht het jaarlijks bedrag van het loon van de bediende (Cass., 13 september 
1962, Pas., 1963, I, 51). 

54 - HET AL DAN NIET FORFAITAIR KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSVER
GOEDING. - De opzeggingsvergoeding heeft een forfaitair karakter en 
houdt geen rekening met het wezenlijk door de benadeelde partij geleden 
nadeel (W.R. Ber. Brussel, 7 september 1964, T.S.R., 1964, 309, met 
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noot Helin;- W.R. Ber. Brussel, 6 september 1961, T.S.R., 1965, 299;
Scheidsr. besliss., 7 juli 1965, f. T., 1965, 646;- Hrb. Brussel, 9 maart 1963, 
T.S.R., 1963, 189; - W.R. Brussel, 22 maart 1962, f. T., 1962, 518; -
Hrb. Brussel, 19 februari 1962,fur. comm. Brux., 1962, 367;- Hrb. Brussel, 
24 september 1964, fur. comm. Brux., 1965, 203;- Hrb. Brussel, 25 juni 
1962, T.S.R., 1963, 221;- Hrb. Brussel, 8 augustus 1961, T.S.R., 1962, 
140;- Hrb. Brussel, 7 augustus 1961,]ur. comm. Brux., 1961, 357;- Hrb. 
Brussel, II april en 31 mei 1961, fur. comm. Brux., 1961, 172;- W.R. Ber. 
Bergen, 26 september 1959, T.S.R., 1960, 210). 

Een uitzondering op dit principe zou kunnen worden aangenomen 
wanneer een der partijen misbruik maakt van zijn recht tot beeindiging. 
De rechtspraak hanteert het begrip rechtsmisbruik echter met grate 
omzichtigheid. Onrechtmatig werd geacht het zeer brutale ontslag zonder 
de minste uitleg aan een werknemer met universitaire vorming en grate 
verantwoordelijkheid (Brussel, 21 februari 1964, T.S.R., 1964, 167; -
zie ook W.R. Brussel, 27 oktober 1961, f. T., 1962, 639; vgl. eveneens nr. 29) 

Aan het absoluut forfaitaire karakter van de opzeggingsvergoeding 
werd eveneens afhreuk gedaan bij beslissing van de werkrechtersraad van 
Luik (29 mei 1959, f.T., 1961, 171, met noot L. Fran~ois): gesteld werd 
dat, ondanks de afwezigheid van dringende redenen de werknemer niet 
de totale wettelijke opzeggjngsvergoeding kon bekomen, omdat het gebrek 
aan toezicht, vastgesteld in de uitvoering van zijn opdracht, rechtstreeks 
zijn aansprakelijkheid teweegbracht en de rechter het bedrag van de 
vergoeding diende vast te stellen met inachtneming van een billijke ver
deling der verantwoordelijkheid. In dit vonnis wordt dus het principe 
aangenomen dat de rechter eventueel schadevergoeding zou mogen toe
kennen overeenkomstig algemene principes van het geni.een recht (zie ook : 
Geysen, T.S.R., 1948, 97 e.v.). 

In tegenstelling tot de bediende heeft de werkman of zijn werkgever 
wel de keuze tussen een wettelijke opzeggingsvergoeding of een schadeloos
stelling, toegekend volgens het gemeen recht, op voorwaarde dat het 
bestaan en de omvang van de beweerde schade wordt bewezen (In die zin: 
Cass., 21 juni 1962, Pas., 1962, I, II97; - Cass., II oktober 1962, Pas., 
1963, I, 183;- W.R. Charleroi, II september 1962, T.S.R., 1962, 312;
implic. W.R. Ber. Brussel, 21 maart 1963, T.S.R., 1965, 75). Dit volgt 
uit de artikelen 22 en 23 wet van 1900. Deze regeling doet evenwel geen 
afbreuk aan het forfaitair karakter van de opzeggingsvergoeding (zie ook 
in die zin : Helin, noot onder W.R. Ber. Brussel, 7 september 1964, 
T.S.R., 1964, 3u). 

55 - BEREKENING VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING. - Bij de vaststelling 
van de forfaitaire vergoeding moet rekening gehouden worden met de 
belangrijkheid van de uitgeoefende functies, alsook met de leeftijd, teneinde 
na te gaan of de opzeggingstermijn wei voldoende was om een gelijk
aardige betrekking te kunnen vinden; ook de op zichzelf bestaande feitelijke 
concrete moeilijkheden die zich kunnen voordoen in het zoeken naar zulk 
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een gelijkaardige functie, moeten in aanmerking worden genomen (Brussel, 
27 december 1962, ]. T., 1963, 749). 

Met alle beoordelingselementen die op het ogenblik van het ontslag 
voorhanden zijn moet dus rekening worden gehouden, bv. het feit dat de 
ontslagen bediende als in disponibiliteit gestelde ambtenaar geen moeilijk
heid zal ondervinden om terug in de administratie opgenomen te worden 
(Brussel, 29 maart 1962, ]. T., 1962, 425; T.S.R., 1963, 51). 

Een werknemer client zijn ontslag in met kennisgeving van de wette
lijke opzegging waarna de werkgever de arbeidsovereenkomst beeindigt : 
zelfs al kan het ontslag door de werkgever niet als gerechtvaardigd worden 

7\ beschouwd, mag nochtans de vergoeding die aan de werknemer toekomt 
j niet meer bedragen dan hesgeen hij zou verdiend hebben gedurende de 
~periode van opzegging door hem zelfbetekend (W.R. Ber. Brussel, 28 sep-

tember 1960, ]. T., 1961, 190, met noot Taquet). 
Ondanks het dwingend karakter van de wet die de duur van de op

zeggingstermijn voorschrijft, is een gedeeltelijke afstand van de opzeggings
vergoeding geldig, indien ze geschiedt met kennis van zaken en na be
eindiging van de overeenkomst (W.R. Ber. Bergen, 4 februari 1961, 
T.S.R., 1961, 277). lndien de werkgever een verklaring deed ondertekenen 
door al zijn bedienden waardoor deze instemden met een bepaalde ver
lenging van de hun gegeven opzegging, kan toch de opzegvergoeding 
worden opgeeist (W.R. Ber. Brussel, 27 oktober 1957, ]. T., 1961, 756). 

De opzeggingsvergoeding wordt bepaald . op basis . van het bruto
jaarloon zonder aftrek van de afhoudingen en vermeerderd met de premie 
en het vakantiegeld (W.R. Ber. Luik, 7 mei 1960, T.S.R., 1961, 76; -
W.R. Brussel, 10 september 1964, T.S.R., 1965, 278; - Hrb. Luik, 
9 april 1963, fur. Liege, 1962-63, 278; T.S.R., 1964, 55). 

Bij het berekenen van de opzeggingsvergoeding verschuldigd aan een 
onlangs in dienst genomen vertegenwoordiger, mag geenszins het gemid
delde van het voorheen bij een andere firma ontvangen loon als basis 
worden genomen zo er geen fusie of opslorping . tussen de onderneming 
en laatstgenoemde firma is tot stand gekomen (W.R. Brussel, 27 juni 1963, 
Med. V.B.N., 1963, 2523). Van het bedrag van de vergoeding mag niet 
worden afgetrokken een percentage dat overeenstemt met het deel hetwelk 
uitsluitend voor de auto- en vertegenwoordigingskosten werd aangewend 
wanneer de commissielonen werden bepaald zonder expliciet met bedoelde 
kosten rekening te houden (W.R. Charleroi, 22 oktober 1963, T.S.R., 
1964, 245). 

Als afhouding op de vergoeding komt enkel de bedrijfsvoorheffing 
in aanmerking (Rb. Gent, 13 juli 1965, ]. T., 1965, 466; - Scheidsr. 
besliss., 5 mei 1961, T.S.R., 1964, 174). 

Wanneer de rechter de gegeven opzeggingstermijn onvoldoende acht 
moet bij het bepalen van de aanvullende opzeggingsvergoeding rekening 
worden gehouden met de totale opzeggingstermijn die had moeten worden 
toegekend zodat de ancienniteit, de uitgeoefende functie en het verdiende 
loon, op het ogenblik van de aanvang van de opzegging in aanmerking 
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komen; de concrete berekening van de opzeggingsvergoeding moet ge
schieden op basis van het loon verdiend op het ogenblik waarop de over
eenkomst werkelijk eindigt (in die zin : Rb. La Louviere, 9 april I965, 
T.S.R., I965, 283, met noot ].H., alsook noot, T.S.R., I965, 359). Deze 
regeling kan bijvoorbeeld van belang zijn voor personen die op commissie 
worden betaald. 

56 - ENKELE CONCRETE GEVALLEN : 

- Geneesheer, 3 maanden en 3 weken dienst in geneeskundig centrum, 
32.500 fr. maandelijks, vond gemakkelijk nieuwe betrekking : ver
goeding berekend op 3 maanden loon wegens eenzijdig ontslag (W.R. 
Charleroi, 9 juni I960, T.S.R., I96I, 28I). 

- Bediende op proef, beeindigt de overeenkomst na I 5 dagen : vergoeding 
bepaald op I5 dagen loon (W.R. Brussel, 8 november I962, T.S.R., 
I963, 40). 

- Directeur-generaal, adjunct van de voorzitter van de beheerraad, 
45 jaar, kan moeilijk nieuwe betrekking vinden, 683.368 fr. jaarlijks : 
opzeggingsvergoeding berekend op I 8 maanden loon (Hrb. Doornik, 
25 maart I965, Pas., I965, III, 90). 

- Bediende, 53 jaar, minder dan 5 jaar dienst, I7.500 fr. per maand : 
opzeggingsvergoeding op Ioo.ooo fr. bepaald (W.R. Ber. Bergen, 
23 oktober I965, T.S.R., I965, 309). 
Scheikundige, 6o jaar, 3I jaar dienst, 7I7.I95 fr. jaarlijks en een aantal 
voordelen: opzeggingsvergoeding wegens eenzijdig ontslag I.74I.85o fr; 
(+ schadeloosstelling 25o.ooo fr. : zie boger nr. 54) (Brussel, 2I fe
bruari I964, T.S.R., I964, I67). 

- Technisch ingenieur, 38 jaar, 4 jaar dienst : opzeggingsvergoeding be
rekend op 9 maanden loon (Hrb. Luik, 27 oktober I96I, T.S.R., 
I962, I4I). 

AFDELING IV 

Beeindiging van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

57 - Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nemen een einde bij het 
eindigen van het bepaalde werk of de onderneming of bij het verstrijken 
van de overeengekomen duur of het bereiken van een bepaalde termijn. 

, Zo zulke arbeidsovereenkomst beeindigd wordt door een partij v66r 
het verstrijken van de termijn en zonder dringende reden en de overeen
komst het bedrag van de schadevergoeding niet bepaalt, wordt art. 24 
wet van 1900 niet toegepast en dienvolgens wordt de schadevergoeding 
waa_rop de tegenpartij aanspraak kan maken, bepaald volgens het gemeen 
recht (Cass., 6 december 1962, T.S.R., 1963, 26; R.C.].B., 1964, 223, 
~et noot Horion). 
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Zo de werkgever een overeenkomst voor een bepaalde onderneming 
v66rtijdig beeindigt, moet hij het verschil betalen tussen wat de werk
lieden in uitvoering van de overeenkomst zouden verdiend hebben en 
wat ze reeds als loon ontvingen (Vred. Walcourt, 24 mei 1960, T.S.R., 
1962, 325, met noot). 

De vergoeding wegens beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd omvat, binnen de door art. 21 van de gecoord. wetten bepaalde 
grenzen, het loon, het vakantiegeld, het loon van de feestdagen maar niet 
de vergoedingen voor de terugbetaling van de kosten (W.R. Ber. Luik, 
12 december 1963, T.S.R., 1964, 229). Tenslotte moge er aan herinnerd 
worden dat het hof van cassatie de combinatie van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd met een van bepaalde tijd aanvaard heeft (zie hoger, 
nr. 12) zulke overeenkomsten eindigen bij het bereiken van het overeen
gekomen tijdstip. 

AFDELING V 

Bijzondere problemen 

S8 - AFLEVER1NG VAN HET GETUIGSCHR1FT B1J HET E1NDE VAN DE ARBEIDS
OVEREENKOMST. - De ontslagen werknemer mag niet eisen dat het door 
de werkgever afgeleverde getuigschrift andere meldingen bevat dan die 
welke de wet bepaalt, nl. begin- en einddatum van de overeenkomst en 
de aard van de verrichte arbeid. Indien het getuigschrift te laat wordt 
afgegeven, is de werkgever slechts gehouden tot betaling van schade
vergoeding in geval van bewezen nadeel (W.R. Ber. Brussel, 24 april 1963, 
T.S.R., 1963, 125; - W.R. Ber. Brussel, 13 december 1962, T.S.R., 
1963, 34). 

59 - VERJAR1NG. - Op de vorderingen die ontstaan uit een arbeids
overeenkomst waarvan de jaarlijkse bezoldiging de 18o.ooo fr. niet te hoven 
gaat, vindt uitsluitend de door artikel 34 gecoord. wetten bepaalde ver
jaringstermijn van een jaar na het einde van de overeenkomst, toepassing -(Brussel, 16 oktober 1963, T.S.R., 1964, 253). De bepaling omtrent het 
aanvangspunt van de verjaring is van openbare orde : een wijziging bij 
overeenkomst van de dies a quo, voor de in de loop van de uitvoering 
van de overeenkomst ontstane vorderingen is niet geoorloofd (Brussel, 
8 januari 1965, T.S.R., 1965, 21). 

Het aanvangspunt van een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet 
de dag van het verstrijken van de normale tijd maar de datum van de 

~ beeindiging van de overeenkomst (W.R. Brussel, 6 november 1962, T.S.R., 
1963, 54). 


