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§ 1. Wederzijdse toestemming 

203. Algemeen. 

§ 2. Overmacht 
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vallen. 
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Uitdrukkelijk ontbindend beding we
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het ontslag - Algemeen. - 219. Geldig
heidsvoorwaarden voor het ontslag -
Volwaardige wilsuiting.- 220. Geldig
heidsvoorwaarden voor het ontslag -
Definitieve wilsuiting. - 221. Geldig
heidsvoorwaarden voor het ontslag -Be
kwaamheid. - 222. Gevolgen van het 
ontslag. - 223. Conventionele beper
kingen van het ontslagrecht. 

§ 2. Opzegging 

a. Algemeen 
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224. Begrip. - 225. Geldigheidsvoor
waarden. - 226. Gevolgen. 

b. Vorm 

227. Algemeen.- 228. lnhoud van de 
kennisgeving.- 229. Wijze van kennis
geving van de opzegging - Afgifte van 
een geschrift. - 230. Wijze van kennis
geving van de opzegging - Aangetekende 
brief. - 231. Nietigheid - Algemeen. -
232. Nietigheid- Aard. - 233. Nietig
heid - Gevolgen. 

c. Opzeggingstermijn 
234. Algemeen. - 235. Aanvangstijd
stip. - 236. Duur - Algemeen. - 237. 
Duur - Ancienniteit. - 238. Ancienni
teit - In aanmerking te nemen jaren. -
239. Ancienniteit - Zelfde werkgever. -
240. Duur- Werklieden.- 241. Werk
lieden- Verkorte opzeggingstermijn.-
242. Werklieden - Afwijkende opzeg
gingstermijn bij koninklijk besluit. -
243. Duur- Bedienden. - 244. Opzeg
ging door de werkgever - Lagere bedien
den. - 245. Opzegging door de lagere 
bediende. - 246. Opzegging door de 
werkgever - Hogere bedienden - Vast
stelling van de termijn bij overeenkomst 
- Algemeen. - 247. Opzegging door de 
werkgever - Hogere bedienden - Vast
stelling van de termijn bij overeenkomst 
- Tijdstip. - 248. Opzegging door de 
werkgever - Hogere bedienden - Vast
stelling van de termijn bij overeenkomst 
- Vorm. - 249. Opzegging door de 
werkgever - Hogere bedienden - Vast
stelling van de termijn bij overeenkomst 
- Inhoud. - 250. Opzegging door de 
werkgever - Hogere bedienden - Vast
stelling van de termijn door de rechter. 
- 251. Opzegging door de hogere be
diende. - 252. Tegenopzegging - Be
dienden. - 253. Pensioengerechtigde 
Ieeftijd - Bedienden. - 254. Schorsing 
van de opzeggingstermijn - Algemeen. 
-255. Schorsing van de opzeggingster
mijn - Gevolgen. - 256. Schorsing van 
de opzeggingstermijn- Jaarlijkse vakan
tie. - 257. Schorsing van de opzeg-
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gingstermijn - Zwangerschap. - 258. 
Schorsing van de opzeggingstermijn -
Arbeidsongeschiktheid. - 259. Schor
sing van de opzeggingstermijn - Andere 
gevallen. 

d. Recht op afwezigheid tijdens de op
zeggingstermijn 
260. Algemeen. - 261. Draagwijdte. 

§ 3. Ontslag we gens dringende red en 

a. Algemeen 

262. Algemeen. - 263. Ontslag- Alge
meen. - 264. Ontslag - De werknemer 
aanvaardt het ontslag. - 265. Ontslag 
- Bevoegde persoon. - 266. Ontslag -
Vooraf horen van de werknemer. -
267. Begrip- Algemeen. - 268. Begrip 
- Ernstige tekortkoming.- 269. Begrip 
- Feiten uit het prive-leven. - 270. Be-
grip - Dader van de ernstige tekortko
ming. - 271. Begrip - Slachtoffer van 
ernstige tekortkoming. - 272. Begrip -
Hoedanigheid van de werknemer. -
273. Begrip - De samenwerking wordt 
onmiddellijk en definitief onmogelijk. 
- 274. Begrip - Conventionele om
schrijving. - 275. Begrip - Verwant
schap met andere begrippen. 

b Termijn 

276. Algemeen. - 277. Binnen drie 
werkdagen. - 278. Bekendheid van het 
feit.- 279. Herhaalde tekortkomingen. 
-280. Voortdurende tekortkoming.-
281. De laattijdigheid van het ontslag. 

c. Vorm 

282. Algemeen.- 283. Termijn voor de 
kennisgeving. - 284. Inhoud van de 
kennisgeving - Algemeen. - 285. In
houd van de kennisgeving - Vroegere 
feiten. 

d. Bewijs 

286. Bewijslast. - 287. Bewijsmidde
len. 

e. Vergoedingsregeling 

288. Algemeen.- 289. Rechtmatig ont-
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slag om dringende reden. - 290. On
rechtmatig ontslag om dringende reden. 
- 291. Rechtsmisbruik en willekeurig 
ontslag. 

f. Gevallen 
292. Afwezigheden. - 293. Alcoholin
toxicatie. - 294. Arbeidsongeschikt
heid. - 295. Beledigingen, laster en 
oneerbaar gedrag. - 296. Concurrentie 
en nevenactiviteiten. - 297. Geweldda
den en bedreigingen.- 298. Indiscretie. 
- 299. Insubordinatie - Algemeen. -
300. Insubordinatie- Arbeidsplaats. -
301. Insubordinatie - Documenten. -
302. Insubordinatie - Functiewijziging. 
- 303. Insubordinatie - Rookverbod. 
- 304. Insubordinatie - Vakantierege-
ling.- 305. Insubordinatie- Werkrege
ling en uurrooster. - 306. Insubordina
tie- Werkweigering.- 307. Oneerlijk
heden - Diefstal, bedrog en verduiste
ring.- 308. Oneerlijkheden- Misbruik 
van afwezigheidsdagen. - 309. Oneer
lijkheden - Misbruik van de arbeidstijd
regeling. - 310. Oneerlijkheden - Mis
bruik van functie. - 311. Oneerlijkhe
den - V a1se inlichtingen of valse versla
gen.- 312. Prive-leven.- 313. Staking 
- Algemeen. - 314. Staking - C.A.O.
beperkingen. - 315. Staking- Hoeda
nigheid van de werknemer.- 316. Sta
king- Begeleidende omstandigheden.-,-
317. Te laat komen.- 318. Verzwijgen 
van gegevens bij het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst.- 319. Wanpres
tatie- Arbeidstijdregeling. - 320. Wan
prestatie - Gebrekkige of foutieve pres
taties.- 321. Wanprestatie- Slapen.-
322. Wanprestatie - Verslagen. - 323. 
Werkweigering, werkonderbreking of 
werkverlating. - 324. Varia. 

§4. Dood 

325. Algemeen. - 326. Overlijden van 
de werkgever - Einde van de overeen
komst - Algemeen. - 327. Overlijden 
van de werkgever - Einde van de over
eenkomst- Gevallen. - 328. Overlijden 
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van de werkgever - Beeindigingsvergoe
ding. 

§ 5. Onregelmatige beeindiging 

a. Algemeen 
329. Het begrip onregelmatige beeindi
ging.- 330. Vormen van onregelmatige 
beeindiging - Uitdrukkelijk gegeven on
regelmatig ontslag.- 331. Vormen van 
onregelmatige beeindiging - Onregel
matige opzegging en beeindiging voor 
het verstrijken van de opzeggingster
mijn. - 332. Vormen van onregelma
tige beeindiging - Ongegrond of onre
gelmatig ontslag wegens dringende re
den.- 333. Vormen van onregelmatige 
beeindiging - Eenzijdige wijziging van 
een essentieel bestanddeel van de ar
beidsovereenkomst. 

b. Eenzijdige wijziging van de arbeids
overeenkomst 

334. Wijziging van de arbeidsovereen
komst in onderling akkoord. - 335. 
Eenzijdige wijziging van de arbeidsover
eenkomst. - 336. Essentiele bestandde
len van de arbeidsovereenkomst. - 337. 
Onmiddellijke beeindiging. - 338. De 
wil tot beeindiging.- 339. De houding 
van de partij die het slachtoffer is van 
een eenzijdige wijziging.- 340. Onder
scheid tussen onrechtmatige beeindiging 
en ontslag wegens dringende reden. -
341. Gevallen van eenzijdige wijziging
Toelichting. - 342. Gevallen van een
zijdige wijziging- Werkverschaffing. -
343. Gevallen van eenzijdige wijziging
Loon en loonbetaling. - 344. Gevallen 
van eenzijdige wijziging - Aard van de 
overeenkomst, het werk of de functie. 
- 345. Gevallen van eenzijdige wijzi
ging - De plaats van het werk. - 346. 
Gevallen van eenzijdige wijziging - Af
wezigheden. - 347. Gevallen van een
zijdige wijziging - Arbeidsduur en ar
beidsregeling.- 348. Gevallen van een
zijdige wijziging - Gevangenzetting. -
349. Gevallen van eenzijdige wijziging
Gebruik van een wagen. - 350. Geval-
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len van eenzijdige wijziging - Sociale 
documenten. - 351. Gevallen van een
zijdige wijziging - Handelsvertegen
woordigers. 

c. Opzeggingsvergoeding 
352. Algemeen.- 353. Beeindiging van 
de overeenkomst voor de uitvoering. -
354. Duur van de termijn die in aanmer
king komt voor de bepaling van de op
zeggingsvergoeding. - 355. Basis van 
de opzeggingsvergoeding - Algemeen. 
- 356. Basis van de opzeggingsvergoe
ding - Lopend loon - Algemeen. - 357. 
Basis van de opzeggingsvergoeding - Lo
pend loon - Schorsing van de overeen
komst. - 358. Basis van de opzeggings
vergoeding - V oordelen verworven 
krachtens de overeenkomst. - 359. Ba
sis van de opzeggingsvergoeding - Over
loon. - 360. Basis van de opzeggings
vergoeding - Oudejaarspremie. - 361. 
Basis van de opzeggingsvergoeding -
Voordelen in natura. - 362. Basis van 
de opzeggingsvergoeding - Premies aan 
eengroepsverzekering.- 363. Basis van 
de opzeggingsvergoeding - Kostenver
goedingen. - 364. Basis van de opzeg
gingsvergoeding - Voordelen toegekend 
aan buitenlandse kaderleden. - 365. 
Basis van de opzeggingsvergoeding- Va
kantiegeld. - 366. Basis van de opzeg
gingsvergoeding- Varia. - 367. Beta
ling.- 368. Intrest- Algemeen.- 369. 
Intrest - Bruto of netto. - 370. Intrest 
- Kapitalisatie. 

Afdeling 3 

Bescherming tegen ontslag bij militaire 
dienst en burgerdienst 
371. Beginsel. - 372. Periode. - 373. 
Motieven. - 374. Vergoeding. 

Afdeling 4 

Rechtsmisbruik bij ontslag 

§ 1. Algemeen 

375. Rechtsmisbruik bij ontslag. 
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§ 2. Willekeurig ontslag van werklieden 

376. Begrip. - 377. Geschiktheid en 
gedrag van de werknemer. - 378. 
Noodwendigheden inzake de werking 
van de onderneming, instelling of 
dienst. - 379. Toepassingsgevallen -
Wijze van beeindiging van de overeen
komst. - 380. Toepassingsgevallen -
Ontstentenis van een redelijke en indivi
dueel toerekenbare reden. - 381. Toe
passingsgevallen - Verkeerde reden. -
382. Toepassingsgevallen - Economi
sche redenen.- 383. Toepassingsgeval
len - Ziekte van de werknemer. - 384. 
Toepassingsgevallen- Afwezigheden. -
385. Toepassingsgevallen- Geschiktheid 
van de werknemer.- 386. Toepassings
gevallen- Represailles. - 387. Toepas
singsgevallen- Staking.- 388. Toepas
singsgevallen - Schending van de wet 
door de werkgever. - 389. Toepassings
gevallen - Omstandigheden van het ant
slag.- 390. Bewijs.- 391. Vergoeding 
wegens willekeurig ontslag. 

§ 3. Rechtsmisbruik bij ontslag van be
dienden 

392. Algemeen. - 393. Grondslag. -
394. Voorwaarden. - 395. Bewijsrege
ling. - 396. Schadevergoeding. - 397. 
Toepassingsgevallen - Algemeen. -
398. Toepassingsgevallen- Geen rechts
misbruik.- 399. Toepassingsgevallen
Wei rechtsmisbruik. 

Afdeling 5 

Kwijting, dading en afstand 

§ 1. K wijting 

400. Algemeen. - 401. Draagwijdte. 

§2. Afstand 

402. Algemeen. - 403. Rechten waar
van afstand kan worden gedaan. - 404. 
Wijze van afstand. 

§3. Dading 

405. Algemeen. - 406. Totstandko
ming. - 407. Ontbinding van de da
ding. 

Hoofdstuk X 

VERJARING 

§ 1. Algemeen 

408. De oorzaak van de vordering. 

§ 2. De verjaring van de vordering op 
grond van de arbeidsovereenkomst 

409. Algemeen. - 410. Aanvangstijd
stip. - 411. Berekeningswijze. - 412. 
Schorsing.- 413. Stuiting.- 414. Ver
zaking. 

§ 3. De verjaring van de vordering op 
grond van een misdrijf 

a. De verjaringstermijn van de burger
/ijke vardering ap grand van een mis
drijf 
415. Art. 26 van de Voorafgaande Titel 
Sv. - 416. Wanneer de verjaringster
mijn van art. 15 van de Arbeidsovereen
komstenwet, wanneer die van art. 26 
van de Voorafgaande Titel Sv.?- 417. 
De keuze tussen een vordering ex con
tractu en een vordering ex delicto. -
418. Is de verjaring van art. 26 van de 
Voorafgaande Titel Sv. van open bare 
orde? - 419. De termijn van de verja
ring. - 420. Het aanvangstijdstip van 
de verjaringstermijn. 

b. De vereisten vaar een burgerlijke 
vardering ap grand van een misdrijf 
421. Vereisten.- 422. Sociaalrechtelij
ke misdrijven- Algemeen. - 423. Soci
aalrechtelijke misdrijven en de persoon 
van de dader. - 424. Sociaalrechtelijke 
misdrijven en bedrieglijk opzet. - 425. 
Oorzakelijk verband tussen misdrijf en 
vordering. 
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INLEIDING 

Het vorige overzicht van rechtspraak , ,Arbeidsovereenkomsten'', van de 
hand van Bernard Dubois en Viviane De Gezelle-Janssens, verscheen in 
1977 en bestreek de periode 1971-1975, de beginjaren van de arbeidsrecht
banken en -hoven. 
Sindsdien verstreken ruim twaalf jaren, gekenmerkt door een ware vloed
golf van gepubliceerde rechtspraak van de arbeidsgerechten op bet gebied 
van bet arbeidsovereenkomstenrecht. Het verschijnen van een aantal nieu
we, voornamelijk aan de rechtspraak gewijde sociaalrechtelijke tijdschrif
ten was hieraan natuurlijk niet vreemd. De lange te bestrijken periode en 
de overvloed aan te verwerken materiaal hebben de auteurs genoodzaakt 
bij bet schrijven van bet onderhavige overzicht zekere beperkingen in acht 
te nemen. 
Zo is bet overzicht in de eerste plaats strikt beperkt tot de aangelegenheden 
die geregeld worden in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. De 
bijzondere rechtsposities van binnenschippers, schepelingen, sportbeoefe
naars ... komen dan ook niet aan bod. Hetzelfde geldt voor aangelegenhe
den die wel zeer nauw aanleunen bij de arbeidsovereenkomstenwetgeving, 
maar- minstens gedeeltelijk- door andere teksten dan de Arbeidsover
eenkomstenwet worden beheerst, als bet ontslag van beschermde werkne
mers, de overdracht van onderneming, de loonregeling, de collectieve 
arbeidsovereenkomsten ... 
De bijzondere regelen betreffende de handelsvertegenwoordigers maken wel 
deel uit van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, maar worden 
toch niet behandeld in dit rechtspraakoverzicht. De reden hiervoor is 
tweeledig. Enerzijds zijn de auteurs van mening dat de grote hoeveelheid 
materiaal over deze specifieke rechtspositie moeilijk in te passen was in een 
algemeen rechtspraakoverzicht omtrent arbeidsovereenkomsten, anderzijds 
werd dit onderwerp weggelaten uit bet vorige overzicht, zodat de behande
ling daarvan in bet onderhavige overzicht omwille van de continui:teit zou 
vereisen dat een nog groter periode wordt bestreken dan nu reeds het geval 
is. De auteurs menen ter zake te kunnen verwijzen naar bet recente en zeer 
volledige werk van J. PETIT, De arbeidsovereenkomst voor handelsverte
genwoordigers, Brugge, Die Keure, 1986, 231 p. Wel aan bod komt natuur
lijk de rechtspraak gewezen in zaken waarin een handelsvertegenwoordiger 
betrokken was, die betrekking heeft op algemene aspecten van de Arbeids
overeenkomstenwet. 
Met de voorgaande restricties wordt de rechtspraak besproken die werd 
gepubliceerd in de periode van 1976 tot en met 1987, ongeacht de datum 
van de uitspraak. 
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HooFDSTUK I 

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ARBEIDS
OVEREENKOMSTENWET 

AFDELING 1 

ALGEMEEN 

--~~j __ j 

1. EIGENHEID VAN HET ARBEIDSRECHT- Niettegenstaande een arbeids
overeenkomst wezenlijk een overeenkomst is, gaf zij aanleiding tot het 
ontstaan van een autonome rechtstak. De onmiskenbare eigenheid van het 
arbeidsrecht neemt niet weg dat de belangen van de werknemers niet zouden 
gediend worden door een totale afzondering van het arbeidsrecht van het 
gemeen recht. Zander algemene juridische beginselen zou de bescherming 
van de werknemers herleid worden tot improvisatie, verwarring en mogelijk 
zelfs willekeur. Er dient dan ook besloten te worden dat het gemeen recht 
van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten, behalve wanneer er speci
fieke wetgeving bestaat of wanneer de oplossingen van het burgerlijk recht 
onverenigbaar zouden zijn met de wil van de wetgever (Arbh. Bergen, 
1 oktober 1979, J. T. T. 1980, 33 en T.S.R., 1978, 49). 

Dat het verbintenissenrecht van toepassing blijft op de arbeidsovereen
komst, blijkt overigens uit de Arbeidsovereenkomstenwet zelf. Art. 32 
bepaalt namelijk uitdrukkelijk dat naast de arbeidsrechtelijke wijzen van 
beeindiging ook de civielrechtelijke wijzen van beeindiging van toepassing 
blijven (zie hierover verder nr. 202 e.v.). 

Voor een goede rechtsbedeling is er een evenwicht noodzakelijk tussen de 
autonomie van het sociaal recht en de verbondenheid van het sociaal recht 
met de andere takken van het recht waaruit vele sociaalrechtelijke 
regelingen zijn ontstaan en waarmee zij nog steeds verband houden (LE
NAERTS, H., ,Cassatierechtspraak in sociale zaken", T.P.R., 1987, 
p. 588-590, nrs. 22-26). 

2. KNELPUNTEN - De Arbeidsovereenkomstenwet regelt de arbeidsover
eenkomsten voor werklieden, bedienden, handelsvertegenwoordigers en 
dienstboden (art. 1). De vraag naar de toepasselijkheid van de Arbeidsover
eenkomstenwet op de werknemers tewerkgesteld in de particuliere sector 
houdt hoofdzakelijk verband met het al dan niet werken in ondergeschikt 
verband en derhalve met het begrip arbeidsovereenkomst (zie verder 
nr. 28 e.v.). 

Voor een aantal specifieke categorieen, met name voor de huisarbeiders, 
voor het overheidspersoneel en voor het personeel van het vrij gesubsi
dieerd onderwijs rijzen echter bijzondere vragen (zie hieromtrent V ANACH

TER, 0., ,Het toepassingsgebied van het arbeidsrecht", T.P.R., 1987, 
p. 76-90). 
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De problematiek van de huisarbeid omvat twee deelproblemen. Ten eerste 
rijst de vraag of huisarbeid kan verricht worden in het kader van een 
arbeidsovereenkomst.Men kan zich afvragen of het voor het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst vereiste gezag uitgeoefend wordt over mensen 
die arbeid verrichten op een plaats die niet door de werkgever is aange
wezen. 

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, rijst een tweede vraag, 
namelijk of de Arbeidsovereenkomstenwet wei van toepassing is op huisar
beiders die zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst. 

Omdat de rechtspraak deze tweede vraag blijkt te beantwoorden met een 
verwijzing naar de steeds losser wordende band van ondergeschiktheid en 
er aldus niet altijd een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de twee 
verschillende aspecten van het probleem, wordt de huisarbeid in dit recht
spraakoverzicht verder behandeld in de afdeling die specifiek is gewijd aan 
de gezagsverhouding (zie verder nr. 56). 

AFDELING 2 

OVERHEIDSPERSONEEL 

3. PRINCIPIELE NIET TOEPASSELIJKHEID VAN DE ARBEIDSOVEREENKOM

STENWET -Art. 1, lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat zij 
ook van toepassing is op de werknemers tewerkgesteld door het Rijk, de 
provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, 
de openbare instellingen welke eronder ressorteren en de instellingen van 
openbaar nut, en wier toestand niet statutair geregeld is. 

De Arbeidsovereenkomstenwet is derhalve slechts van toepassing op de 
personen in overheidsdienst wanneer hun toestand niet statutair is geregeld. 
De hamvraag is bijgevolg in welke gevallen de rechtspositie van de werkne
mers in overheidsdienst statutair geregeld is en wanneer dit niet het geval 
is. 

Het antwoord op deze vraag is niet afhankelijk van de mening van de 
partijen maar van de reele juridische toestand die zij gecreeerd hebben 
(Arbh. Luik, 25 september 1986, J. T. T., 1987, 271). 

Een statuut is een geheel van algemene en onpersoonlijke bepalingen die op 
de partijen van toepassing zijn geworden door een eenzijdige aanstelling 
door de overheid en niet ingevolge een overeenkomst (Arbh. Antwerpen, 
21 september 1981, R. W., 1982-83, 844; Arbrb. Brussel, 19 februari 1979, 
J. T. T., 1979, 281). De bepalingen van een statuut dienen eenvormig te 
worden toegepast in het belang van de dienst en het is niet mogelijk om er 
bij bijzondere overeenkomsten van af te wijken (Arbh. Bergen, 20 maart 
1980, J.T.T., 1980, 152; Arbh. Bergen, 5 september 1985, J.T.T., 1986, 
376). 
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De rechtspraak stelt dat het normaal regime van de werknemers in open bare 
diensten statutair is. Het contractueel regime is de uitzondering en het moet 
blijken uit een duidelijke, minstens zekere wilsuitdrukking (Arbh. Brussel, 
18 december 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 362). 
De Arbeidshoven te Luik en te Bergen stellen zelfs dat statutaire tewerkstel
ling vermoed wordt. Het wettelijk of reglementair statuut wordt vermoed, 
het dient niet te blijken uit een uitdrukkelijke tekst. De contractuele 
rechtsverhouding dient voor publiekrechtelijke rechtspersonen te blijken uit 
een onbetwiste wilsuitdrukking van een bevoegd orgaan (Arbh. Luik, 
3 februari 1982, J. T. T., 1984, 60; Arbh. Bergen, 21 apri11986, J. T., 1986, 
596). 
De Arbeidsrechtbank te Luik oordeelde daarentegen dat het loutere feit in 
dienst te zijn van een publiekrechtelijke rechtspersoon nog geen statuut 
verleent. Het zou zelfs niet volstaan dat de publiekrechtelijke rechtspersoon 
een statuut heeft uitgewerkt om te besluiten dat de Arbeidsovereenkomsten
wet niet van toepassing is op haar personeel. Er is slechts een statuut in de 
zin van lid 2 van art. 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet indien er een wet 
is die de werkgever toestaat een statuut op te stellen dat afwijkt van de 
dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Luik, 
20 september 1978, Jur. Liege, 1978, 61). Deze beslissing lijkt echter 
achterhaald door de bovenvermelde recentere rechtspraak. 
De onvolledigheid van het personeelsstatuut van een openbare instelling 
heeft niet tot gevolg dat de rechtsbetrekking wordt geregeld door de 
wetgeving op de arbeidsovereenkomsten. Er dient daarentegen verwezen te 
worden naar de algemene beginselen die de rechtstoestand van het personeel 
van het Rijk beheersen (Arb h. Luik, 25 september 1986, J. T. T., 1987, 271; 
Arbrb Brussel, 7 december 1979, J.T.T., 1980, 161). 
Het openbaar karakter van de werkgever impliceert evenwel niet noodzake
lijk de uitsluiting van iedere arbeidsovereenkomst, aangezien geen enkele 
wettelijke bepaling publiekrechtelijke rechtspersonen verbiedt personeel 
krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen (Arbrb. Verviers, 
10 januari 1979, J.T.T., 1980, 66). 

4. INDICIEN VAN STATUTAIRE TEWERKSTELLING- De aanstelling bij een
zijdige beslissing van een overheidsorgaan en het feit dat het loon niet het 
voorwerp uitmaakt van enig aanbod of onderhandeling wijzen erop dat de 
betrokkene zich in statutair dienstverband bevindt (Arbh. Bergen, 5 sep
tember 1985, J.T.T., 1986, 376; Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 7 april 
1987, Limb. Rechtsl., 1987, 72). 
De rechtspraak beschouwt de tijdelijke of de permanente aard van de 
functie en niet de duur van de tewerkstelling, als een belangrijk element van 
het onderscheid tussen statutaire en contractuele tewerkstelling. Wanneer 
de betrekking blijvend en niet-accidenteel is, is de tewerkstelling in beginsel 
statutair zelfs indien de aanstelling maar tijdelijk of voorlopig is (Arbh. 
Bergen, 20 maart 1980, J. T. T., 1980, 152). 
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Aldus is een leerkracht die door een gemeentebestuur voor een schooljaar 
wordt aangeworven voor een blijvende functie, statutair tewerkgesteld 
tenzij hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst kan bewijzen (Arbh. 
Brussel, 18 december 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 362; Arbh. Bergen, 
21 april1986, J. T., 1986, 596; oak in die zinArbh. Brussel, 28 januari 1976, 
T.S.R., 1976, 396; Arb h. Bergen, 12 februari 1976, J. T. T., 1976, 145; 
Arbh. Bergen, 5 september 1985, J.T.T., 1986, 376; Arbrb. Verviers, 
10 januari 1979, J. T. T., 1980, 66; Arbrb. Doornik, 9 maart 1979, J. T. T., 
1980, 146). 

5. OPEENVOLGING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST EN STATUUT - Niets 
verhindert dat een personeelslid dat aanvankelijk werd aangeworven krach
tens een arbeidsovereenkomst, naderhand statutair wordt tewerkgesteld 
(Arbrb. Brussel, 7 december 1979, J. T. T., 1979, 161). 

De opeenvolging van een contractuele tewerkstelling en een statutaire 
tewerkstelling, of omgekeerd, is derhalve mogelijk. Bij een dergelijke 
opeenvolging dreigt de rechtspositie evenwel onduidelijk te worden en blijkt 
zij dan ook aanleiding te geven tot betwistingen. 

Opdat een statutair aangeworven personeelslid bij het ontslag zou kunnen 
beschouwd worden als verbonden door een arbeidsovereenkomst, dient te 
worden vastgesteld dat aan het statutair dienstverband een einde werd 
gemaakt en dat de partijen een arbeidsovereenkomst sloten die de eenzijdige 
aanstelling verving. Een statutair dienstverband ontstaat door een eenzijdi
ge aanstelling door de overheid en het kan slechts een einde nemen ingevolge · 
een andere eenzijdige beslissing van de overheid (Cass., 18 november 1985, 
Arr. Cass., 1985-86, nr. 179, R.W., 1985-86,2302 (verkort), J.T.T., 1986, 
375 en Soc. Kron., 1986, 37, noot JACQMAIN, J). 

Het Arbeidshof te Luik diende te oordelen over de vordering tot betaling 
van een opzeggingsvergoeding van een stadsbediende die oorspronkelijk 
tijdelijk werd aangeworven krachtens een arbeidsovereenkomst. Nadat hij 
met goed gevolg had deelgenomen aan een wervingsexamen, werd hij 
toegelaten tot een stage die tot een vaste statutaire benoeming zou leiden. 
Niettegenstaande het arbeidshof oordeelde dat de tewerkstelling van de 
betrokkene reeds tijdens de stage statutair was geworden, werd hem een 
opzeggingsvergoeding toegekend op basis van zijn prestaties in contractu eel 
verband. Het arrest van het arbeidshof steunt op de overweging dat in geval 
van mutatie de afstand van de rechten die voortvloeien uit de tewerkstelling 
in de voorbije jaren niet vermoed wordt (Arbh. Luik, 6 december 1983, 
T.S.R., 1984, 313). 

Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel in dezelfde zaak dat het arbeidshof 
de artikelen 1 en 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet schond door 
enerzijds vast te stellen dat het personeelslid op het ogenblik van het ontslag 
onder de toepassing viel van het statuut van het stadspersoneel en anderzijds 
aan de betrokkene een opzeggingsvergoeding toe te kennen overeenkomstig 
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de Arbeidsovereenkomstenwet (Cass., 25 november 1985, Arr. Cass., 1985-
86. nr. 202, J.T.T., 1986, 374 en Soc. Kron., 1986, 40). 
Een politieagent die aanvankelijk door een gemeente wordt aangeworven 
krachtens een arbeidsovereenkomst en naderhand statutair wordt benoemd, 
wordt geacht de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst gewoon te hebben 
verdergezet na zijn benoeming, indien deze retroactief wordt ongedaan 
gemaakt. De intrekking door het college van burgemeester en schepenen van 
de aanwerving krachtens arbeidsovereenkomst kan geen retroactieve wer
king hebben. De beslissing tot intrekking van de contractuele aanwerving 
heeft derhalve dezelfde gevolgen als een ontslag dat wordt gegeven zonder 
opzegging (Arbrb. Brussel, 7 september 1983, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 
273). 

6. TOEPASSINGEN: A.S.L.K. - Het definitief benoemd personeel van de 
A.S.L.K. is onderworpen aan een statuut. Niettegenstaande de statutaire 
aanwerving de regel is, mag de A.S.L.K. personeel aanwerven krachtens een 
arbeidsovereenkomst. Het betreft dan wel tijdelijke aanwervingen voor 
functies die niet werden bepaald in het organieke kader (Arbrb. Brussel, 
7 december 1979, J.T.T., 1980, 161). 

7. TOEPASSINGEN: INTERCOMMUNALES - Een intercommunale is een 
openbare instelling. De rechtspositie van haar personeel is normaal statutair 
geregeld. De Arbeidsovereenkomstenwet is dan niet van toepassing (Arbh. 
Luik, 20 november 1980, Jur. Liege, 1981, noot; Arbh. Luik, 25 september 
1986, J.T.T., 1987, 271). 

8. TOEPASSINGEN: GEMEENTELIJK ONDERWIJS- De tewerkstelling in het 
gemeentelijk onderwijs is statutair (Arbh. Brussel, 18 december 1984, 
Rechtspr. Arb. Br., 1985, 362; Arbh. Bergen, 21 april1986, J. T., 1986, 596; 
Arbh. Antwerpen (afd. Hassett), 7 april 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 72). 
De Arbeidsrechtbank te Charleroi oordeelde daarentegen dat indien de 
gemeente geen statuut heeft dat toepasselijk is op haar onderwijzend 
personeel, de tewerkstelling van een pianoleraar aan de gemeentelijke 
muziekacademie contractueel is, aangezien de wetgeving op het basisonder
wijs geen enkele bepaling bevat krachtens dewelke tijdelijke leraars onder 
een administratief statuut moeten worden geplaatst (Arbrb. Charleroi, 
6 november 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 103). Dit vonnis werd echter 
hervormd in hoger beroep met toepassing van de hoger uiteengezette 
beginselen (Arbh. Bergen, 5 september 1985, J.T.T., 1986, 376). 

Ook de godsdienstleraars in het gemeentelijk onderwijs zijn statutair te
werkgesteld. Zij staan immers niet in dienst van de kerkelijke overheid doch 
in dienst van de gemeente (Arbh. Antwerpen, 19 februari 1985, T.S.R., 
1985, 214; Arbrb. Bergen, 1 oktober 1979, J.T.T., 1980, 275, adv. Arb. 
Aud. DE LEUZE, G.). 
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Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel dat het arbeidshof dat vaststelt dat 
een leraar islamitische godsdienst zijn taak heeft uitgeoefend onder de 
administratieve controle van de gemeente in lokalen waa,rtoe hem door de 
gemeente de toegang werd verleend, dat zijn loon werd vastgesteld en 
uitbetaald door de gemeente en dat hij geen overeenkomst heeft gesloten 
met zijn religieuze overheid, hieruit wettig mag afleiden dat er tussen de 
gemeente en de godsdienstleraar een verhouding van ondergeschiktheid 
bestond en dat de door hen gesloten overeenkomst een arbeidsovereenkomst 
is (Cass., 8 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 168 en T.S.R., 1976, 27). 

9. TOEPASSINGEN: MINISTERIEEL KABINET- De }eden van een ministerieel 
kabinet zijn statutair tewerkgesteld, zelfs wanneer het statuut onvolledig is 
en geen vastheid van betrekking waarborgt (Arbrb. Brussel, 19 februari 
1979, J.T.T., 1979, 281; Arbrb. Brussel, 24 juni 1986, Rechtspr. Arb. Br., 
1986, 433 (verkort); Pol. Hasselt, 5 december 1979, R.G.A.R., 1981, 
10293). 

10. TOEPASSINGEN: NAVORSERSN.F.W.O. -HetN.F.W.O. iseeninstelling 
van openbaar nut in de zin van de V.Z.W.-Wet. Op een instelling van 
openbaar nut is het gemeen recht van toepassing telkens de wet of haar 
statuten er niet van afwijken. Het verschil tussen contractuele en statutaire 
tewerkstelling volgt niet uit het feit dater algemene en onpersoonlijke regels 
bestaan maar uit de aard van de juridische verhouding. Men moet derhalve 
nagaan of de betrokkene onderworpen is aan de sociale wetgeving en aan 
de collectieve arbeidsovereenkomsten ten gevolge van een arbeidsovereen
komst, dan wei of hij daarentegen onderworpen is aan een statuut ten 
gevolge van een eenzijdige rechtshandeling van de overheid die voor hem 
een welbepaalde functie benoemd heeft. Uit een analyse van de feiten besluit 
de Arrondissementsrechtbank te Brussel dat op het ogenblik van de beeindi
ging van de arbeidsverhouding de overeenkomst tussen het N.F.W.O. en 
de navorser een arbeidsovereenkomst was (Arrondrb. Brussel, 26 juni 1978, 
J.T., 1978, 563). 

11. TOEPASSINGEN: O.C.M.W. - De rechtsbetrekking tussen bet 
O.C.M.W. en het personeel dat zij heeft aangeworven voor een blijvende 
betrekking is statutair (Arbh. Brussel, 28 januari 1976, T.S.R., 1976, 396; 
Arbh. Bergen, 12 februari 1976, J. T. T., 1976, 145; Arbrb. Doornik, 
9 maart 1979, J. T. T., 1980, 146, bevestigd in boger beroep: Arb h. Bergen, 
20 maart 1980, J.T.T., 1980, 152). 

12. TOEPASSINGEN: TEWERKGESTELDE WERKLOZEN- Artikel165 van het 
Werkloosheidsbesluit bepaalt uitdrukkelijk dat de door de overheid tewerk
gestelde werklozen niet worden aangeworven krachtens een arbeidsovereen
komst. De wetgeving op de arbeidsovereenkomsten is dan ook niet van 

478 



toepassing (Arbrb. Brussel, 10 december 1979, J.T.T., 1981, 92). Tewerk
gestelde werklozen zijn echter evenmin statutair tewerkgesteld. Het betreft 
een sui generis dienstbetrekking. 

13. TOEPASSINGEN: u.I.A.- Aangezien de U.I.A. een openbare instelling 
is, gebeurt de tewerkstelling van haar werknemers in de regel in statutair 
verband (Arbh. Antwerpen, 21 september 1981, R.W., 1982-83, 844). 

AFDELING Ill 

PERSONEEL VAN HET VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS 

14. ALGEMEEN- Een tweede categorie waarvoor bijzondere vragen rijzen 
omtrent de toepasselijkheid van de Arbeidsovereenkomstenwet is het perso
n eel van het vrij gesubsidieerd onderwijs (voor een grondige en kritische 
analyse zie hieromtrent VERSTEGEN, R., Het statuut van het personeel in 
het vrij onderwijs, Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer's Internatio
nale Uitgeversonderneming, 1980, 90 p.). 

Wat deze onderwijsinrichtingen betreft, is het noodzakelijk een onderscheid 
te maken tussen het kleuter-, lager, middelbaar en hoger niet-universitair 
onderwijs enerzijds en het universitair onderwijs anderzijds. 

15. VRIJ KLEUTER-, LAGER, MIDDELBAAR EN HOGER NIET-UNIVERSITAIR 
ONDERWIJS - PROBLEEMSTELLING - Voor een goed begrip dient hier 
opnieuw een tweeledig onderscheid gemaakt te worden. Een deel van het 
personeel, namelijk het onderwijzend personeel in de ruime zin van het 
woord, wordt niet door de inrichtende macht doch rechtstreeks door de 
Staat betaald (art. 25-28 Schoolpactwet). 

De omstandigheid dat een leerkracht een weddetoelage ontvangt van de 
Staat heeft niet tot gevolg dat de Staat als werkgever kan beschouwd 
worden, zelfs niet indien die omstandigheid voor de leerkracht een subjec
tief recht op betaling van het loon schept. Dit subjectief recht bestaat 
overigens niet wanneer het om prestaties gaat die buiten het reglementair 
betoelagingskader vall en (Arbh. Bergen, 18 november 1982, J. T. T., 1984, 
246). 

Naast het onderwijzend personeel is er ook nog het meesters-, vak- en 
dienstpersoneel dat gesubsidieerd wordt in de vorm van werkingstoelagen 
die worden toegekend aan de school en waarvan een vast percentage moet 
besteed worden aan loonkosten (art. 32 Schoolpactwet). Deze personeels
categorie ontvangt haar loon van de inrichtende macht en niet van de Staat. 

Het meesters-, vak- en dienstpersoneel valt integraal onder de toepassing 
van de Arbeidsovereenkomstenwet. Hieromtrent bestaat er geen betwisting 
(VANACHTER, 0., ,Het toepassingsgebied van het arbeidsrecht", T.P.R., 
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1987, 80 en VERSTEGEN, R., Het statuut van het personeel in het vrij 
onderwijs, Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uit
geversonderneming, 1980, p. 10, nr. 3). 

Omtrent de a1 dan niet toepasselijkbeid van de Arbeidsovereenkomstenwet 
op bet onderwijzend personeel bestond daarentegen een belangrijke 
controverse. Sinds bet cassatiearrest van 25 juni 1979 besluit de recbtspraak 
evenwel eensgezind tot de toepasselijkbeid van de Arbeidsovereenkomsten
wet (Cass., 25 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1276, J. T. T., 1979, 270, 
J. T. T., 1981, 72, R.W., 1979-80, andersluidende concl. Adv. Gen. LE
NAERTS, H., 183), zoals bierna wordt aangetoond. 

16. VRIJ KLEUTER-, LAGER, MIDDELBAAR EN HOGER NIET-UNIVERSITAIR 

ONDERWIJS- GESUBSIDIEERD (ONDERWIJZEND) PERSONEEL- Art. 1, lid 2 
van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat zij ook van toepassing is op 
de werknemers ,te'werkgesteld door ( ... ) de door bet Rijk gesubsidieerde 
inricbtingen van bet vrij onderwijs, en wier toestand niet statutair geregeld 
is''. Aldus worden de gesubsidieerde personeelsleden van bet vrij onderwijs 
samen met de personeelsleden van de openbare sector vermeld. 

Aanvankelijk was in bet voormalige artike135 van de gecoordineerde wetten 
betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955 enkel vermeld dat bet 
overbeidspersoneel van wie de recbtstoestand niet statutair geregeld is onder 
toepassing van de wet valt. Bij artikel 19 van de wet van 11 juli 1973 werden 
in artikel 35 na de woorden ,de instellingen van openbaar nut" de woorden 
,en de door bet Rijk gesubsidieerde inricbtingen van bet vrij onderwijs" 
ingevoegd. 

De wet van 11 juli 1973 beeft de Scboolpactwet van 29 mei 1959 ingrijpend 
gewijzigd. 

Artikel 45, § 1 van de Scboolpactwet bepaalt dat de Koning paritaire 
comites opricbt voor bet vrij gesubsidieerd onderwijs. Paragraaf 9 van 
artikel45 verleende oorspronkelijk aan de Minister van Openbaar Onder
wijs de mogelijkbeid om deze comites te verzoeken een statuut voor de 
stabiliteit van betrekking en een disciplinair statuut vast te stellen toepasse
lijk op bet personeel van bet gesubsidieerd vrij onderwijs. 

Omdat allerlei moeilijkheden waren gerezen bij de uitvaardiging van een 
dergelijk statuut door de paritaire comites beeft de wetgever in 1973 aan 
de Koning de opdracbt gegeven om op eenvormige wijze voor alle gesubsi
dieerde onderwijsnetten en voor alle gesubsidieerde personeelsleden statu
taire bepalingen uit te vaardigen die in de mate van bet mogelijke identiek 
zijn aan die van het Rijk (art. 4 van de wet van 11 juli 1973 waardoor een 
art. 12bis werd ingelast in de Scboolpactwet). 

De paritaire comites behielden evenwel de bevoegdbeid om bet disciplinair 
statuut alsmede aanvullingen op bet bij koninklijk besluit vast te stellen 
personeelsstatuut, uit te vaardigen (art. 45, § 9 van de Scboolpactwet zoals 
gewijzigd door de wet van 11 juli 1973). 
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Tot op heden werd er in uitvoering van artikel 12bis, § 3 van de School pact
wet evenwel nog geen koninklijk besluit genomen dat een volledig stabili
teitsstatuut bevat. Het nieuwe artikel 12bis, § 3 van de Schoolpactwet is 
zelfs nog niet in werking getreden. Artikel 26 van de wet van 11 juli 1973 
bepaalt namelijk dat het slechts zal in werking treden op een door de Koning 
te bepalen datum. 

Dit geeft aanleiding tot verwarring. Met name rijst de vraag wat de rechtspo
sitie is van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij onderwijs in 
afwachting van het te nemen koninklijk besluit. Is de wetgeving op de 
arbeidsovereenkomsten niet meer van toepassing op de personeelsleden van 
het vrij gesubsidieerd onderwijs sinds de inwerkingtreding van de wet van 
11 juli 1973 of zal dit daarentegen maar het geval zijn eens het koninklijk 
besluit in uitvoering van artikel 12bis, § 3 zal genomen zijn? 

Het Arbeidshof te Antwerpen oordeelde dat de band tussen de inrichtende 
macht en het gesubsidieerd personeel van een vrije school van statutaire 
aard is en niet onder de toepassing van de gecoordineerde wetten betreffen
de het bediendencontract van 20 juli 1955 valt. Hieraan wordt geen afbreuk 
gedaan door de omstandigheid dat de elementen van het statuut, namelijk 
de eenvormige regels waarvan sprake in artikel 12 bis, § 3 van de wet van 
29 mei 1959, zoals gewijzigd bij de wet van 11 juli 1973 nog niet werden 
uitgevaardigd (Arbh. Antwerpen, 20 december 1977, T.S.R., 1978, 66, 
noat GooRDEN, H.). In een arrest van 5 september 1977 had dit arbeidshof 
reeds gesteld dat de Schoolpactwet de basis vormt waarop aan de rechtsrela
tie tussen de inrichtende machten en het onderwijzend personeel van het vrij 
onderwijs een inhoud kan worden gegeven die afwijkt van de bepalingen 
van de arbeidsovereenkomsten ook waar deze imperatief zijn (Arbh. Ant
werpen, 5 september 1977, T.S.R., 1977, 372). 

Het Hof van Cassatie was evenwel een andere mening toegedaan en het 
vernietigde het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 20 december 
1977. 

Volgens het Hof van Cassatie wordt het woord statuut in artikel 1, lid 2 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet terzelfdertijd in twee verschiiiende beteke
nissen gebruikt. Met betrekking tot het in artikel 1 bedoelde overheidsper
soneel betekent het woord ,statuut" dat de dienstbetrekking wordt geregeld 
door algemene en onpersoonlijke bepalingen die op de partijen toepasselijk 
zijn geworden door een eenzijdige aanstelling door de overheid en niet 
ingevolge een overeenkomst. Ten aanzien van het personeel van de inrich
tingen van het vrij onderwijs, welke inrichtingen geen overheidsinstellingen 
maar particuliere instellingen zijn, blijft de dienstbetrekking ontstaan door 
een overeenkomst tussen beide partijen zodat het regime van het gesubsi
dieerd vrij onderwijs contractueel blijft. 

Het personeel van een particuliere instelling of persoon valt onder toepas
sing van het arbeidsovereenkomstenrecht tenzij de wet dit personeel een 
statuut geeft, waarbij zijn rechtspositie en arbeidsvoorwaarden worden 
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bepaald naar eigen regelen die van bet arbeidsovereenkomstenrecht kunnen 
afwijken en vastgesteld zijn door en krachtens de wet die bet onder statuut 
plaatst. 

Het is de bedoeling geweest van de wetgever, aldus bet Hof van Cassatie, 
bij de schoolpactwetgeving de gesubsidieerde personeelsleden van bet vrij 
onderwijs onder statuut te plaatsen. 

De redenering van bet Arbeidshof te Antwerpen dat, niettegenstaande de 
eenvormige statutaire regels waarvan sprake in§ 3 van artikel 12bis van de 
Schoolpactwet nog niet werden uitgevaardigd, een fragmentair statuut 
niettemin een statutair geregelde toestand uitmaakt, die luidens artikel 35 
van de gecoordineerde wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 
1955 de toepassing van die wet uitsluit, is niet juist. 

Deze regel geldt immers enkel voor dienstbetrekkingen die op de partijen 
zijn toepasselijk geworden door een eenzijdige aanstelling door de overheid, 
en niet bij overeenkomst,.aldus nog steeds volgens bet Hof van Cassatie. 
De dienstbetrekkingen bij aanstelling door de overheid worden namelijk in 
ieder geval beheerst door de algemene beginselen die de toestand van bet 
personeel van de Rijksdiensten regelen. 

Uit bet verslag van de Senaatscommissie voor de Nationale Opvoeding 
betreffende bet ontwerp van de wet dat leidde tot de wet van 11 juli 1973 
leidt bet Hofvan Cassatie af dat bet de bedoeling is van de wetgever de !eden 
van bet personeel van de door bet Rijk gesubsidieerde inrichtingen van bet 
vrij onderwijs aan de toepassing van de gecoordineerde wetten betreffende 
bet bediendencontract van 20 juli 1955 te onttrekken, zodra bet koninklijk 
besluit wordt getroffen in toepassing van§ 3 van bet nieuw artikel 12bis van 
de wet van 29 mei 1959. 

Volgens bet Hof van Cassatie blijven de betrekkingen tussen de inrichtende · 
machten en bet personeel van bet vrij onderwijs in de huidige stand van 
zaken derhalve beheerst door de bepalingen van de Arbeidsovereenkom
stenwet. Advocaat-generaal Lenaerts was een andere mening toegedaan 
(conclusie bij Cass., 25 juni 1979, R.W., 1979-80, 184-196). De hoven en 
rechtbanken volgen thans de stelling van bet Hofvan Cassatie (Arb h. Luik, 
14 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 316, noot M.R.; Arbh. Luik, 30 j\.mi 
1983, J.T.T., 1984, 369 en Soc. Kron., 1984, 167; Arbh. Luik (afdeling 
Namen), 15 mei 1984, J.T.T., 1986, 182; Arbh. Brussel, 3 januari 1985, 
J. T. T., 1986, 179; Arb h. Bergen, 2 februari 1986, J. T. T., 1986, 178; Arb h. 
Brussel, 17 februari 1987, J. T. T., 1987, 267; Arbrb. Dinant, 19 mei 1981, 
Rev. Reg. Dr., 1981, 269; Arbrb. Namen, 5 oktober 1981, J.T.T., 1982, 
85; Arbrb. Brussel, 13 januari 1986, J. T. T., 1986, 184; reeds in die zin v66r 
bet cassatiearrest Arbh. Luik, 4 oktober 1977, J.T.T., 1977, 64; Arbh. 
Bergen, 12 april 1978, J.T.T., 1978, 330; Arbh. Brussel, 23 mei 1978, 
J.T.T., 1979, 204; Arbrb. Doornik, 28 april1978, J.T.T., 1979, 104). 

Sinds bet cassatiearrest van 25 juni 1979 besluit de rechtspraak dus eensge
zind tot toepasselijkheid van de Arbeidsovereenkomstenwet. Over de vraag 
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in welke mate de rechtsverhouding van het personeel van het vrij gesubsi
dieerd onderwijs na de wet van 11 juli 1973 nog beheerst wordt door de 
collectieve overeenkomsten van 22 en 26 april 1968 en door de overeen
komst van 22 juli 1977 is de rechtspraak evenwel verdeeld. 

De meerderheid van de rechtspraak stelt dat deze overeenkomsten de 
rechtsrelatie beheersen in de mate waarin zij niet strijdig zijn met de 
Arbeidsovereenkomstenwet (Arb h. Luik, 4 oktober 1977, J. T. T., 1978, 64; 
Arbh. Bergen, 12 april1978, J. T. T., 1978, 330; Arbh. Brussel, 23 mei 1978, 
J.T.T., 1979, 204; Arbh. Bergen, 27 mei 1981, J.T.T., 1982, 83; Arbh. 
Luik, 14 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 316, noot M.R.; Arbh. Luik, 
30 juni 1983, J.T.T., 1984, 369 en Soc. Kron., 1984, 167; Arbh. Luik, 
15mei 1984, J.T.T., 1986, 182; Arbh. Brussel, 3januari 1985, J.T.T., 
1986, 179, Arbh. Bergen, 2 februari 1986, J.T.T., 1986, 177; Arbh. Brus
sel, 17 februari 1987, 267; Arbrb. Brussel, 3 januari 1985, J.T.T., 1986, 
179). 

Een andere strekking meent dat deze overeenkomsten een geheel vormen 
en dat de nietigheid van bepaalde clausules ervan wegens strijdigheid met 
de Arbeidsovereenkomstenwet de nietigheid van de volledige overeenkomst 
met zich meebrengt (Arbrb. Doornik, 28 april 1978, J.T.T., 1979, 104; 
Arbrb. Dinant, 19 mei 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 269 en Arbrb. Namen, 
5 oktober 1981, J.T.T., 1982, 85). 

17. VRIJ UNIVERSITAIR ONDERWIJS- Bij de voorbereiding van de Arbeids
overeenkomstenwet werd aan de Minister van Nationale Opvoeding, Franse 
sector, gevraagd of hij van oordeel was dat de universitaire instellingen die 
geheel of ten dele op kosten van het Rijk worden gefinancierd, vallen onder 
de bewoordingen ,door het rijk gesubsidieerde inrichtingen van het vrij 
onderwijs". De Minister antwoordde ontkennend op deze vraag en de 
Minister van Nationale Opvoeding van de Nederlandse sector deelde zijn 
standpunt (Par!. St., Senaat, 1977-78, nr. 40-43). 

De wet van 11 juli 1973 heeft immers slechts de Schoolpactwet van 29 mei 
1959 gewijzigd en het universitair onderwijs valt buiten het toepassingsge
bied van deze wet (VANACHTER, 0., ,Het toepassingsgebied van het ar
beidsrecht", T.P.R., 1987, p. 84). 

Het Arbeidshof te Brussel was daarentegen de mening toegedaan dat met 
de woorden ,door het Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onder
wijs" elk vrij onderwijs zonder onderscheid bedoeld wordt en derhalve ook 
het universitair onderwijs (Arbh. Brussel, 30 juni 1981, A.R. nr. 9368, 
onuitg., geciteerd door AERDEN, R. en MERGITS, B., ,Het personeelssta
tuut van de vrije universitaire instellingen: een nieuw soort arbeidsovereen
komst?", R. W., 1982-83, 1622). 

Het arbeidshof stelde dat een hoogleraar aan een vrije universiteit verbon
den is door een arbeidsovereenkomst voor bedienden doch dat het acade
misch personeel van de vrije universiteiten niettemin niet onderworpen is 
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aan de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 
1955 aangezien het onder de uitzonderingsgevallen beoogd bij artikel 35, 
§ 1, van deze wetten valt daar zijn toestand statutair geregeld is. Het Hof 
van Cassatie zag geen tegenstrijdigheid in deze redenering (Cass., 11 okto
ber 1982, Arr. Cass., 1982-83, nr. 105; R. W., 1982-83, 1630 en T.S.R.; 
1983, 20). 
Artikel41 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van 
de universitaire instellingen bepaalt dat de door de Staat gesubsidieerde 
universitaire inrichtingen bij beslissing van hun raad van beheer voor hun 
personeel een statuut vaststellen dat gelijkwaardig is aan het statuut vastge
steld door de wetten en reglementen voor het personeel van de universitaire 
inrichtingen van de Staat. De vraag rijst of dit artikel aan de raden van 
beheer de mogelijkheid biedt om af te wijken van de bepalingen van de 
Arbeidsovereenkomstenwet. 
Het Arbeidshof te Brussel stelde dat het gelijkwaardig statuut dat moet 
worden vastgelegd krachtens artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 niet mag 
afwijken van de dwingende bepalingen van de gecoordineerde wetten betref
fende het bediendencontract van 20 juli 1955. Bijgevolg kan het reglement 
betreffende de hernieuwing van de mandaten van assistenten en werkleiders 
dat werd aangenomen door de raad van beheer van de U .L.B. op 13 decem
ber 1971 en het ,gelijkwaardig statuut van het onderwijzend en wetenschap
pelijk personeel van de U.L.B." dat werd aangenomen door de raad van 
beheer in haar zitting van 28 juni 1978 niet toegepast worden in de mate 
waarin het afwijkt van de dwingende bepalingen van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 (Arbh. Brussel, 
9 september 1980, J. T. T., 1981, 56; anders: Arbrb. Brussel, 27 juni 1977, 
J. T. T., 1978, 67 doch hervormd in hager beroep: Arbh. Brussel, 31 mei 
1979, onuitg., A.R., nr. 8290, aangehaald in opmerking bij Arbh. Brussel, 
9 september 1980). 
Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel dat artikel41 van de wet van 
27 juli 1971 een dwingend voorschrift is dat de mogelijkheid biedt af te 
wijken van de dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet in 
zoverre die afwijkingen nodig zijn om de wettelijke vereiste gelijkwaardig
heid te bereiken (Cass., 11 oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, 228, Pas., 
1983, I, 207, R. W., 1982-83, 1625, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. en Soc. 
Kron., 1982, 405). De rechtspraak volgt thans de stelling van het Hof (Arbh. 
Brussel, 21 december 1983, T.S.R., 1984, 85; Arbh. Brussel, 18 september 
1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 132; Arbh. Antwerpen, 30 december 1986, 
R. W., 1986-87, 2035). 
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HOOFDSTUK II 

BEG RIP, GELDIGHEIDSVOORW AARDEN EN BEWIJS VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST 

AFDELING 1 

ALGEMEEN 

18. BEGRIP ARBEIDSOVEREENKOMST - Een arbeidsovereenkomst is een 
overeenkomst tot het verrichien van arbeid waarbij de ene partij, de 
werknemer, zich jegens de andere partij, de werkgever, verbindt om in een 
verhouding van ondergeschiktheid aan of onder het gezag van een werkge
ver, tegen loon arbeid te verrichten (Sociaalrechtelijk woordenboek, tw. 
Arbeidsovereenkomst; Cass., 12 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 813; 
Cass., 21 april 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 514 en Cass., 16 oktober 
1987, Arr. Cass., 1987-88, nr. 96). 
Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst dienen derhalve vier elemen
ten aanwezig te zijn: een overeenkomst, arbeid, loon en gezag of onderge
schiktheid. Omdat er zeer veel rechtspraak werd gepubliceerd over de 
gezagsverhouding wordt dit element behandeld in een afzonderlijke afde
ling (zie verder nrs. 28 t.e.m. 76). 

19. VERBINTENIS TOT HET VERRICHTEN VAN BEPAALDE ARBEID- ARBEIDS
OVEREENKOMST VOOR KLOOSTERLINGEN - Herhaaldelijk worden de ar
beidshoven en -rechtbanken geconfronteerd met vorderingen van of tegen 
kloosterlingen, die arbeid in ondergeschiktheid verrichten in het onderwijs 
of in de verzorgingssector. Alsdan rijst de vraag of deze kloosterlingen de 
kwestieuze arbeid aldan niet verrichten in het kader van een arbeidsovereen
komst. 
Verschillende keren werd deze vraag negatief beantwoord door het Hof van 
Cassatie (Cass., 5 januari 1977,Arr. Cass., 1977,483 en Pas., 1977, I, 483; 
Cass., 21 november 1977, Arr. Cass., 1978, 328, Pas., 1978, I, 313, R. W., 
1978-79, 41 en T.S.R., 1977, 479, noot DEMEESTER, H.; Cass., 21 novem
ber 1977,Arr. Cass., 1978,331 en Pas., 1978, I, 317; Cass., 13 april1981, 
Arr. Cass., 1980-81, 940, Pas., 1981, I, 913 en R. W., 1981-82, 2152). In 
een arrest van 25 januari 1982 heeft het Hof van Cassatie haar zienswijze 
evenwel gewijzigd (Cass., 25 januari 1982, T.S.R., 1983, 85). Ben en ander 
wordt hierna verder besproken. 
In een arrest van 5 januari 1977 stelt het Hof van Cassatie dat het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst vereist dat een verbintenis tot het verrichten 
van arbeid is aangegaan en dat die verbintenis het verrichten van een 
bepaalde arbeid tot voorwerp heeft. Ten einde te kunnen besluiten dat een 
kloosterling die de functie van administratief directeur en econoom uitoe
fende in een psychiatrische instelling van zijn orde, deze functie heeft 
uitgeoefend krachtens een arbeidsovereenkomst, had het arbeidshof moe-
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ten vaststellen dat een arbeidsovereenkomst werd gesloten door een nieuwe 
vrije wilsuiting met bet oog op de uitvoering van een welbepaald werk, in 
welbepaalde omstandigheden en tegen betaling van een welbepaald loon 
(Cass., 5 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 483 en Pas., 1977, I, 483). De 
verrichte arbeid kan immers ook bet loutere gevolg zijn van de religieuze 
toetredingsverbintenis. 
Het Hof van Cassatie bouwde aldus verder op een arrest van 11 september 
1974 waarin bet reeds had beklemtoond dat bet bestaan van een arbeids
overeenkomst niet enkel vereist dat de arbeid wordt uitgevoerd ten gevolge 
van een uit vrije wil aangegane verbintenis, maar ook dat deze verbintenis 
de uitvoering van een bepaalde arbeid tot voorwerp heeft (Cass., 11 septem
ber 1974, Arr. Cass., 1975, 38, Pas., 1975, I, 31 en R. W., 1976-77, 2419 
(verkort); zie het vorig rechtspraakoverzicht DUBOIS, B. en DE GEZELLE
JANSSENS, V., ,Overzicht van rechtspraak (1971-75) - Arbeidsovereen
komsten", T.P.R., 1977, 287). De toetredingsverbintenis tot de religieuze 
gemeenschap bepaalt noch bet voorwerp en de aard van de arbeid, noch de 
voorwaarden waaronder deze zal uitgevoerd worden. 
Er is een subtiel verschil in de redenering die is vervat in deze twee 
cassatiearresten. In bet arrest van 11 september 1974 ligt de klemtoon 
duidelijk op de toestemming over bet voorwerp van de overeenkomst, 
terwijl in bet arrest van 5 januari 1977 de vrije toestemming op zich
zelf centraal staat (JAMOULLE, M., Le contrat de travail, I, Luik, Facul
te de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1986, 294, 
nr. 227). 
In een eerste arrest van 21 november 1977 overweegt het Hof van Cassatie 
dat bet beginsel van scheiding tussen Kerk en Staat niet tot gevolg kan 
hebben dat de rechter die dient te oordelen of een geestelijke al dan niet 
door een arbeidsovereenkomst is verbonden, niet mag nagaan of de verbin
tenissen die voor de geestelijke volgen uit de toetreding tot een orde niet 
verhinderen dat een arbeidsovereenkomst met deze orde, of met zijn meer
deren of met de inrichtende macht van een vrije onderwijsinrichting tot 
stand komt, of minstens de afwezigheid van een dergelijke overeenkomst 
verklaren. Het feit dat er onderrichtingen worden gegeven, dat er gezag, 
Ieiding en toezicht is, dat een bepaalde taak wordt opgelegd en dat er een 
weddesubsidie wordt toegekend kan het loutere gevolg zijn van de religieuze 
relatie zonder dater een arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen (Cass., 
21 november 1977, Arr. Cass., 1978, 328, Pas., 1978, I, 313, R. W., 
1978-79, 41 en T.S.R., 1977, 479, noot DEMEESTER, H.; zie ook Arbh. 
Bergen 16 november 1979, J. T. T., 1980, 157). 
In een tweede arrest van 21 november 1977 verwijt het Hof van Cassatie 
het arbeidshof niet te hebben onderzocht of bet bestaan van een arbeids
overeenkomst niet uitgesloten was, of minstens of de afwezigheid van een 
arbeidsovereenkomst niet kon afgeleid worden uit de verbintenissen die de 
kloosterling haq aangegaan bij zijn toetreding en waardoor hij zich had 
verbonden om zijn volledige aktiviteit ten dienste te stellen van de orde met 
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gehoorzaamheid aan zijn geestelij ke superieuren ( Cass., 21 november 1977, 
Arr. Cass., 1978, 331 en Pas., 1978, I, 317). 
In een arrest van 13 april 1981 herhaalt bet Hof van Cassatie ten slotte 
nogmaals zijn standpunt: bet is niet uitgesloten dat een kloosterling op bet 
ogenblik dat hem een taak in bet onderwijs wordt opgedragen, geen 
overeenkomst tot bet verrichten van arbeid sluit, maar eenvoudig als lid van 
de kloostergemeenschap gevolg geeft aan de richtlijnen van de religieuze 
oversten (Cass., 13 april1981, Arr. Cass., 1980-81, 940, Pas., 1981, I, 913 
en R. W., 1981-82, 2152). 
Met een arrest van 25 januari 1982 komt er een wijziging in de rechtspraak 
van bet Hof van Cassatie: de rechter kan rechtsgeldig beslissen dat, overeen
komstig bet ,quod plerumque fit", een , vrijwillige" arbeidsovereenkomst 
tot stand komt tussen een kloosterling en bet bestuur van een school en dat 
degene die beweert dat de kloosterling willoos tot die overeenkomst ver
plicht werd, daarvan bet bewijs dient te leveren (Cass., 25 januari 1982, 
T.S.R., 1983, 85; arrest a quo: Arbh. Antwerpen 19 november 1980, 
T.S.R., 1983, 95). 
Wanneer een geestelijke door zijn orde gedetacheerd wordt of ter beschik
king van een derde instelling wordt gesteld, en het gezag dat door deze 
instelling wordt uitgeoefend bet gezag van een werkgever is en niet van 
religieuze aard, is hij verbonden door een arbeidsovereenkomst. De voor
melde cassatierechtspraak overeenkomstig dewelke een geestelijke die een 
beroepsaktiviteit uitoefent in bet onderwijs of in een andere tak niet 
verbonden is door een arbeidsovereenkomst, is in casu niet van toepassing 
(Arbrb. Brussel, 3 november 1981, Soc. Kron., 1982, 346, noot D.P.). 
Het Arbeidshof te Brussel oordeelde dat er inderdaad sprake kan zijn van 
een vrijwillig gesloten arbeidsovereenkomst tussen een geestelijke leerkracht 
en bet inrichtend comite dat de school beheerde, indien blijkt dat dit comite 
onafhankelijk was van de congregatie waartoe de kloosterling behoort. Het 
in twijfel trekken van bet vermogen om vrijwillig een arbeidsovereenkomst 
te sluiten op basis van de religieuze hoedanigheid van de betrokkene is 
bovendien strijdig met artikel9 E.V.R.M. (Arbh. Brussel, 14 maart 1985, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 115; zie ook Arbh. Luik, 18 maart 1983, J. T. T., 
1984, 224, noot GOSSERIES, Ph.). 
De rechtspositie van een seculiere priester, aangesteld door de bisschop in 
een college uit bet vrij onderwijs, kan gelijkgesteld worden met deze van 
een kloosterling (Arbrb. Doornik, 13 december 1985, J. T. T., 1987,. 37). 
Strikt juridisch gezien is bet mogelijk dat een priester zich verbindt door 
een arbeidsovereenkomst. Aangezien ter zake evenwel blijkt dat de priester 
zijn aktiviteit als godsdienstleraar enkel uitoefent in de uitvoering van de 
orders van zijn hierarchische overste, de bisschop, en niet is aangetoond dat 
de priester zich door een vrijwillig gegeven toestemming verbond, kan er 
tussen deze priester en de inrichtende macht van de onderwijsinstelling geen 
arbeidsovereenkomst zijn tot stand gekomen (Arbh. Luik, 26 november 
1986, J.T.T., 1987, 411). 
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20. VERBINTENIS TOT HET VERRICHTEN VAN BEPAALDE ARBEID DOOR DE 
JEUGDRECHTER GEPLAATSTE MINDERJARIGEN- Wanneer een minderjari
ge door de jeugdrechter in een pleeggezin wordt geplaatst, en hij of zij in 
dit gezin huishoudelijke of andere arbeid verricht tegen vergoeding, rijst de 
vraag of er een arbeidsovereenkomst aanwezig is. De Arbeidsrechtbank en 
het Arbeidshof te Antwerpen hebben zich over deze vraag gebogen en 
beiden kwamen tot het besluit dat er in het geval dat aan hun oordeel werd 
onderworpen geen arbeidsovereenkomst was tot stand gekomen. 

De Arbeidsrechtbank te Antwerpen vermeldt in haar vonnis het hager 
besproken cassatiearrest van 5 januari 1977 (zie hager nummer 19). Voor 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis tot 
het verrichten van arbeid is aangegaan en dat die verbintenis het verrichten 
van een bepaalde arbeid tot voorwerp heeft. Het voorwerp van de plaatsing 
was niet het verrichten van arbeid, maar was primordiaal van opvoedkundi
ge en humanitaire aard. Ook na de meerderjarigheid kwam geen arbeids
overeenkomst tot stand aangezien niet bewezen is dat in de plaats van het 
vroegere voorwerp van de initiele overeenkomst een nieuw voorwerp, nl. 
het verrichten van een bepaalde arbeid, tegen een bepaald loon vrij overeen
gekomen is (Arbrb. Antwerpen, 20 april 1978, J. T. T., 1979, 161). 

Het Arbeidshof te Antwerpen argumenteerde dat het wegvallen van de 
bevoegdheid van de jeugdrechter na de meerderjarigheid op zichzelf niet 
voldoende is om tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst te besluiten 
(Arbh. Antwerpen, 18 mei 1978, R. W., 1978-79, 2383, noot DE CocK, J., 
,Geplaatste minderjarigen. Toestand t.a.v. de sociale zekerheid"). 

21. VERBINTENIS TOT HET VERRICHTEN VAN BEPAALDE ARBEID - ,AU 
PAIR" - MEISJES - Enigszins verwant aan de problematiek die werd 
behandeld in het vorige randnummer is de vraag of de zogenaamde ,au 
pair" -meisjes verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de familie 
waarin zij verblijven. 

Het Arbeidshof te Brussel beantwoordde deze vraag ontkennend en beves
tigde aldus een uitspraak van de Arbeidsrechtbank te Nijvel (Arbh. Brussel, 
28 november 1985, Soc. Kron., 1986, 152, noot FUNCK, H., ,L'engage
ment au pair, une convention hors pair?"; vonnis a quo: Arbrb. Nijvel 
(afdeling Waver) 20 apri11984, J. T. T., 1984, 433, noot PERL, G. en Soc. 
Kron., 1984, 295, noot). Volgens het Arbeidshof te Brussel verschilt de 
overeenkomst die een familie bindt met de persoon die zij onthaalt als ,au 
pair" -meisje, fundamenteel van een arbeidsovereenkomst. Een arbeids
overeenkomst wordt aangegaan tot het verrichten van arbeid, terwijl de 
overeenkomst met een ,au pair" meisje het onthaal in de familie tot 
voorwerp heeft. De arbeid die eventueel verricht wordt is slechts een 
voorwaarde om de beoogde integratie in het gezin te realiseren. Gelet op 
het tegelijkertijd verschillend en dicht bij elkaar aanleunend karakter die 
de arbeidsovereenkomst en de ,au pair" -overeenkomst vertonen, en op de 
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mogelijkheden van veinzing acht het Arbeidshof te Brussel dat het niettemin 
noodzakelijk is om in elk geval in feite te onderzoeken wat de waarde is 
van de overeenkomst. 

De Arbeidsrechtbank te Brussel had daarentegen geoordeeld dat een ,au 
pair'' -meisje wei verbonden is door een arbeidsovereenkomst zodat sociale
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De arbeidsrechtbank kwam tot dit 
besluit op grond van de volgende overwegingen. De taak werd vervuld 
gedurende meer dan twee uur per dag en dit ten minste gedurende vier dagen 
per week. Het feit dat een ,au pair" -meisje wordt beschouwd als deel 
uitmakend van de familie is niet ter zake. Naast artikel 5 van de Arbeids
overeenkomstenwet (definitie van de arbeidsovereenkomst voor dienstbo
den) is de enige reglementaire tekst die specifiek betrekking heeft op de , ,au 
pair"-meisjes artikel 18 van het K.B. van 6 november 1967 betreffende de 
voorwaarden van toekenning en intrekking van de arbeidsvergunningen en 
arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit. Uit dit artikel 
blijkt dat het wei degelijk gaat om een dienstbetrekking. En ook het 
Europees akkoord betreffende de , ,au-pair'' plaatsing (niet geratificeerd 
door Belgie) definieert de betrokkenen als een bijzondere groep die zowel 
onder de studenten als onder de werknemers ressorteren (Arbrb. Brussel, 
20 maart 1984, J. T. T., 1984, 434, noot en Soc. Kron., 1984, 291). 

22. VERBINTENIS TOT HET VERRICHTEN VAN BEPAALDE ARBEID- ONDER
SCHEID ARBEIDSOVEREENKOMST-LEEROVEREENKOMST- Tot 1983 was een 
wettelijke regeling betreffende de opleiding gegeven ter uitvoering van een 
leerovereenkomst zo goed als onbestaande (LENAERTS, H., Inleiding tot het 
sociaal recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, 9, nr. 7). Thans definieert de 
Leerovereenkomstenwet van 19 juli 1983 uitdrukkelijk de leerovereenkomst 
als een overeenkomst waarbij de patroon de verbintenis aangaat de leer ling 
een opleiding te verstrekken of te Iaten verstrekken met het oog op het 
uitoefenen van het gekozen beroep, en waarbij de leerling zich ertoe 
verbindt de praktijk van het beroep, onder het gezag van de patroon aan 
te leren en onder diens toezicht de voor zijn opleiding noodzakelijke 
leergangen te volgen. Voor de totstandkoming van de Leerovereenkomsten
wet had het Hof van Cassatie de leerovereenkomst in quasi identieke 
bewoordingen gedefinieerd (Cass., 22 april 1982, Arr. Cass., 1981-82, 
1012). 

De leerovereenkomst onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door 
het doel dat de partijen voor ogen hebben. Het element dat doorslaggevend 
is bij het sluiten van de leerovereenkomst is het didactisch element, terwijl 
in de arbeidsovereenkomst het hoofdelement de arbeid is. De Arbeidsover
eenkomstenwet is niet van toepassing op leerovereenkomsten. Diegene die 
beweert dat er geen arbeidsovereenkomst doch een leerovereenkomst werd 
gesloten draagt hiervan de bewijslast (Arbh. Gent, 16 januari 1984, J. T. T., 
1984, 378, noot; zie ook Arbh. Brussel, 15 december 1980, R. W., 1980-81, 
2704). 
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Het feit dat de Ieerovereenkomst niet werd erkend heeft geen gevolgen voor 
de aard van de overeenkomst: uit de niet-erkenning kan niet zo maar 
afgeleid worden dat de overeenkomst geen leerovereenkomst doch wei een 
arbeidsovereenkomst zou zijn (Arbh. Luik, 2 november 1977, Jur. Liege, 
1977-78, 98; zie ook: Arbh. Brussel, 15 december 1980, R. W., 1980-81, 
2704 (verkort); Arbh. Gent, 16 januari 1984, J. T. T., 1984, 378, noot; 
Arbrb. Verviers, 14 december 1977, J. T. T., 1978, 282). 

23. VERBINTENIS TOT HET VERRICHTEN VAN BEPAALDE ARBEID- ONDER

SCHEID ARBEIDSOVEREENKOMST-STAGEOVEREENKOMST- In het onderha
vige randnummer wordt niet gehandeld over de jongerenstage geregeld door 
het K.B. nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de inschakeling van 
jongeren in het arbeidsproces, doch over de stage in de algemene betekenis 
van het woord. 

De overeenkomst waarbij iemand, weze het een werkgever zich verbindt aan 
een ander een hoofdzakelijk intellectueel beroep aan te Ieren via arbeids
prestaties waarop hij Ieiding, gezag en toezicht heeft, is geen arbeidsover
eenkomst maar wei een stageovereenkomst. De oorzaak van dergelijke 
overeenkomsten is essentieel verschillend (Pol. Hasselt, 2 maart 1983, 
R. W., 1983-84, 309). 

De stage is een periode gedurende dewelke men zich voorbereidt op de 
uitoefening van een beroep. De stagiair beoogt de theoretische en praktische 
kennis te verwerven die noodzakelijk is voor de uitoefening van een beroep. 
De stagemeester put geen voordelen uit de stage, tenzij occasioned of in zeer 
beperkte mate. Daarom heeft de stage de aard van een overeenkomst om 
niet, zelfs indien zekere voordelen vrijwillig worden toegekend. Een stage 
kan evenwel worden volbracht in het kader van een arbeidsovereenkomst. 
Men dient in concreto te onderzoeken wat de bedoeling was van de partijen 
en hoe de stage werd georganiseerd. Wanneer de stagiair wei bezoldigd 
wordt, en tijdens zijn beroepsopleiding werk verricht dat nuttig is voor de 
stagemeester kan het zijn dater tussen de partijen een arbeidsovereenkomst 
bestaat. In casu besloot de Arbeidsrechtbank te Brussel dat een dokter zijn 
opleiding en specialisatie tot gynecoloog in een ziekenhuis had volbracht in 
het kader van een arbeidsovereenkomst (Arbrb. Brussel, 6 september 1976, 
J.T.T., 1977, 206; zie ook: Arbrb. Brussel, 26 november 1984, J.T.T., 
1985, 133). 

De Arbeidsrechtbank te Charleroi oordeelde daarentegen dat er geen ar
beidsovereenkomst bestond tussen een heelkundige-stagiair en een zieken
huis omdat een verhouding van ondergeschiktheid ontbrak (Arbrb. Charle
roi, 20 december 1979, J. T. T., 1980, 237). 

De juiste bedrijvigheid van een gerechtsdeurwaarder-stagiair bestaat erin 
dat hij zich bekwaamt in al de aspecten van het beroep en zich hierbij 
vrijwillig onderwerpt aan het gezag en de Ieiding van zijn patroon met het 
oog op het aanleren van het beroep van gerechtsdeurwaarder. In een 
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arbeidsovereenkomst mag het bepalen van het loon niet overgelaten worden 
aan een partij en mag het loon evenmin als een bijkomstig element aanzien 
worden. De gerechtsdeurwaarders-stagiairs worden meestal niet bezoldigd 
of hoogstens wordt een vrijwillige vergoeding toegestaan. De stage heeft in 
feite meer weg van een leerovereenkomst dan van een arbeidsovereenkomst. 
De gerechtsdeurwaarder-stagiair kan beschouwd worden als helper van een 
zelfstandige (Arbh. Gent, 11 april 1975, J. T. T., 1976, 88). 

24. VERBINTENIS TOT HET VERRICHTEN VAN BEPAALDE ARBEID- MIDDE
LENVERBINTENIS - Wanneer een werknemer zijn arbeidsprestaties ter 
beschikking stelt van de werkgever gaat hij, behoudens de materiele ver
plichtingen die inherent zijn aan de uitvoering van het werk zoals bv. het 
verrichten van het werk op tijd en plaats zoals is overeengekomen, een 
middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. De werknemer ver
bindt er zich toe het hem toevertrouwde werk zorgvuldig en nauwkeurig te 
verrichten opdat het door de onderneming beoogde doel zou kunnen bereikt 
worden. Hij verbindt er zich evenwel niet toe een welbepaald resultaat te 
bereiken. Het beding van een arbeidsovereenkomst dat aan de werknemer 
oplegt een welbepaald resultaat te bereiken moet voor niet geschreven 
gehouden worden. Het contractueel beding dat een deel van het loon 
afhankelijk stelt van de al dan niet verwezenlijking van een bepaald zaken
cijfer is geen resultaatsbeding (Arbh. Bergen, 13 maart 1978, J. T. T., 1979, 
25). 

De werknemer kan zich ook niet uit vrije wil dermate verbinden dat de 
arbeidsovereenkomst het karakter krijgt van een resultaatsverbintenis. Der
gelijke verbintenis zou lei den tot de negatie van de verhouding van onderge
schiktheid die essentieel is voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
(JAMOULLE, M., Le contrat de travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Econo
mie et de Sciences sociales de Liege, 1986, p. 143, nr. 111). 

Omtrent het schriftelijk beding van de arbeidsovereenkomst waarbij een 
gerante van een winkel zich er toe had verbonden een snelcursus Nederlands 
te volgen ten einde de klanten zowel in het Nederlands als in het Frans te 
kunnen bedienen, stelde het Arbeidshof te Brussel dat de verbintenis om 
een taal aan te leren een middelenverbintenis is. Zelfs in de veronderstelling 
dat de partijen beoogden een resultaatsverplichting op te leggen kan men 
de werknemer niet verwijten dat het resultaat niet bereikt werd. Ben fout 
kan enkelliggen in de nalatigheid de middelen om de taal aan te leren niet 
te hebben gebruikt. J. Mallie die het arrest becommentarieert, vraagt zich 
af of het beginsel dat de werknemer slechts een middelenverbintenis heeft, 
in casu wei toepasselijk was. Uit de omstandigheden van de zaak zou blijken 
dat het beding eerder een impliciete ontbindende voorwaarde inhield waar
van de rechtsgeldigheid diende onderzocht te worden (Arbh. Brussel, 6 fe
bruari 1979, weergegeven en becommentarieerd door MALLIE, J., in Or. 
1979, 207). 
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25. LooN - Ben tweede essentH!el element voor het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst is dat de werknemer als tegenprestatie voor de verrich
te arbeid loon ontvangt, dat erop gericht is bij te dragen tot zijn levenson
derhoud. 

Bij ontstentenis van een nauwkeurige loonbepaling, kan er geen sprake zijn 
van een arbeidsovereenkomst, aangezien het bestaan van deze overeen
komst vereist dat de partijen het eens zijn over de hoofdbestanddelen ervan, 
waaronder het loon (Arbrb. Brussel, 8 januari 1987, Rechtspr. Arb. Br., 
1987, 114). 

Het loon moet bepaald of minstens bepaalbaar zijn (Arbrb. Brussel, 2 fe
bruari 1987, J.T.T., 1987, 217). 

Het feit dat het loon dat een kloosterlinge ontvangt voor haar prestaties in 
het vrij onderwijs rechtstreeks wordt overgemaakt aan haar orde die er naar 
goedkeuren kan over beschikken, heeft niet tot gevolg dat de bezoldiging 
haar aard van loon verliest (Arbh. Luik, 18 maart 1983, J. T. T., 1984, 224, 
noot GOSSERIES, Ph.). 

26. AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - INTUITU PERSONAE AARD -
W at betreft de al dan niet persoonlijke aard van een arbeidsovereenkomst 
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de werkgever en de 
werknemer. 

De werkgever geeft zijn toestemming tot de arbeidsovereenkomst noodza
kelijkerwijze intuitu personae. Hij houdt rekening met de persoonlijkheid, 
de bekwaamheid en de gezondheidstoestand van de werknemer. Niettegen
staande de mate waarin een arbeidsovereenkomst een persoonlijk karakter 
heeft kan varieren, wordt de arbeidsovereenkomst essentieel intuitu per
sonae gesloten. Wanneer de opdrachtgever geen enkel belang hecht aan de 
persoon van de medecontractant kan er geen sprake zijn van een arbeids
overeenkomst. Zo sluit het feit dat een agentschapshouder zich in geval van 
afwezigheid kan Iaten vervangen door een persoon die hij zelf vrij kiest, 
zonder dat zijn opdrachtgever controle kan uitoefenen over zijn keuze, het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst uit (Arbrb. Doornik, 17 oktober 
1979, J. T. T., 1980, 162). 

De werknemer geeft daarentegen zijn toestemming tot de arbeidsovereen
komst meestal niet intuitu personae. Het komt evenwel voor dat de persoon 
van de werkgever wel een belangrijke rol speelt, en dat de arbeidsovereen
komst gesloten wordt met het oog op een persoonlijke medewerking (zie art. 
33 Arbeidsovereenkomstenwet). Men dient in concreto te onderzoeken 
welke factoren voor de werknemer doorslaggevend zijn geweest voor het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst. Er kan dienaangaande geen algeme
ne regel geformuleerd worden (zie hieromtrent JAMOULLE, M., Le contrat 
de travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de 
Liege, 1986, p. 138, nr. 106). 
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27. UITOEFENING VAN DE WERKGEVERSBEVOEGDHEDEN EN DE HOEDANIG

HEID vAN WERKGEVER - Het komt voor dat er betwisting bestaat over de 
vraag wie de hoedanigheid heeft van werkgever. Wanneer de uitoefening 
van de werkgeversbevoegdheden wordt verdeeld tussen een moeder- en haar 
dochtervennootschap, die afzonderlijke juridische entiteiten zijn, dient de 
hoedanigheid van werkgever aan de beide vennootschappen te worden 
toegekend. Deze dualiteit leidt niet tot bet bestaan van twee afzonderlijke 
overeenkomsten, doch betekent dat de werknemer zijn arbeid uitoefent in 
dienst van twee werkgevers die aldus te zijnen aanzien hoofdelijk verbonden 
zijn (Arbh. Brussel, 11 september 1984, J. T. T., 1986, 262). De loutere 
omstandigheid dat twee vennootschappen-werkgevers met elkaar geasso
cieerd zijn impliceert daarentegen niet dat tussen hen solidariteit bestaat in 
de juridische zin van bet woord. Ook de omstandigheid dat dergelijke 
vennootschappen een zelfde afgevaardigd bestuurder hebben, volstaat niet 
om hen beiden werkgever te verklaren of als solidair gehouden te beschou
wen (Arbh. Brussel, 24 oktober 1984, T.S.R., 1985, 216). 

Betwisting over wie de hoedanigheid heeft van werkgever komt ook voor 
wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met een groepering 
van personen die geen rechtspersoonlijkheid heeft, bijvoorbeeld wanneer 
men in dienst is van een aantal medeeigenaars van een gebouwencomplex. 
In beginsel behoort de hoedanigheid van werkgever dan toe aan elk van de 
medeeigenaars (PALSTERMAN, P., ,L'action des travailleurs, occupes par 
une association de fait, a l'egard de leur employeur", noot onder Arbh. 
Luik, 23 oktober 1985, Soc. Kron. 1986, 245). Het Arbeidshof te Luik 
oordeelde dan ook dat bij ontstentenis van een wettelijke bepaling die aan 
de medeeigendom of aan de vergadering van medeeigenaars rechtspersoon
lijkheid toekent, de werknemer in dienst van de medeeigenaars, die zijn 
werkgever wil dagvaarden tot regularisatie van bet loon, ertoe gehouden is 
elke medeeigenaar te dagvaarden (Arbh. Luik, 23 oktober 1985, Soc. 
Kron., 1986,244, noot PALSTERMAN, P., ,L'action des travailleurs, occu
pes par une association de fait, a l'egard de leur employeur"). De voorzitter 
van de raad van bestuur van een medeeigendom die tegenover de werknemer 
steeds is opgetreden als lasthebber, hetzij van de medeeigendom, hetzij van 
de raad van bestuur, is niet persoonlijk als werkgever verbonden, zelfs niet 
indien hij krachtens de bepalingen van bet reglement van medeeigendom 
onbevoegd zou zijn om aan te werven of om te ontslaan (Arbh. Brussel, 
22 februari 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 217). 

Er is geen enkele wettelijke bepaling die verbiedt dat een werkgever een deel 
van zijn patronale prerogatieven delegeert aan een derde. De werkgever 
verliest hierdoor evenwel zijn bevoegdheden niet, doch ontlast zich van een 
aantal taken door de figuur van de lastgeving. De lasthebber wordt daar
door niet automatisch een nieuwe werkgever die in plaats komt van degene 
die zijn bevoegdheden delegeert. De vennootschap die door aile medeeige
naars van een complex als beheerder is aangesteld en waaraan in bet kader 
van dit mandaat de aanwerving van en de uitoefening van bet gezag en de 

493 



leiding over het personeel in dienst van het complex is toevertrouwd, kan 
derhalve niet als werkgever worden beschouwd (Arbh. Brussel, 6 januari 
1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 83). Deze vennootschap heeft wel het recht 
ter zake de medeeigenaars in rechte te vertegenwoordigen om hun gezamelij
ke belangen m.b.t. de verleende bevoegdheid te verdedigen. De vordering 
van de werknemer in dienst van de medeeigenaars, die wordt ingesteld tegen 
deze vennootschap-mandataris is derhalve ontvankelijk (Arbh. Brussel, 
16 maart 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 88). 

AFDELING 2 

GEZAGSVERHOUDING 

§ 1. ALGEMEEN 

28. ALGEMEEN- Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist 
dat de werknemer zijn arbeid verricht in een verhouding van ondergeschikt
heid aan of onder het gezag van de werkgever. In de oorspronkelijke tekst 
van de Arbeidsovereenkomstenwet werd uitdrukkelijk gesteld dat voor het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst voor werklieden, bedienden en 
dienstboden gezag, leiding en toezicht vereist zijn, maar dat voor het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers ge
zag volstaat (art. 2, 3, 4 en 5 Arbeidsovereenkomstenwet). Door de wet van 
17 juli 1985 werden evenwel de woorden leiding en toezicht in de definities 
van de arbeidsovereenkomst voor werklieden, bedienden en dienstboden 
geschrapt. 

Het uitoefenen van gezag houdt de bevoegdheid in om leiding te geven en 
toezicht te houden, al kan het gezag van de werkgever en derhalve ook diens 
leiding en toezicht beperkt zijn (Cass., 19 december 1977, Arr. Cass., 1978, 
479; zie ook: Cass., 5 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 757 en T.S.R., 1976, 
142; Arbrb. Antwerpen, 3 april1975, J. T. T., 1976, 74) en ook al wordt die 
bevoegdheid feitelijk niet uitgeoefend (Cass., 18 mei 1981, Arr. Cass., 
1980-81, nr. 533; zie bv. ook: Arbh. Bergen, 5 mei 1978, J.T. T., 1978, 347; 
Arbrb. Kortrijk, 6 september 1977, T.S.R., 1977, 387). De mogelijkheid om 
gezag uit te oefenen volstaat: het is voldoende dat de werkgever het recht 
heeft bevelen te geven voor de organisatie en de uitvoering van het werk 
(Arbh. Bergen, 5 mei 1978, J. T. T., 1978, 347). 

Het voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende gezag moet niet noodzake
lijk door de werkgever zelf worden uitgeoefend, zulks kan ook gebeuren 
door tussenkomst van een derde (zie: Cass., 4 december 1975, Arr. Cass., 
1976, 430; Arbrb. Brussel, 27 mei 1975, J. T. T., 1976, 15). Werkgever is 
degene die in die hoedanigheid optreedt zowel ten aanzien van het personeel 
van de onderneming als ten aanzien van derden en die zowel in rechte als 
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in feite alle werkgeversverantwoordelijkheid op zich neemt. Aanwijzingen 
voor een dergelijke verantwoordelijkheid zijn te vinden in een inschrijving 
bij de R.S.Z., bij de administratie van de B.T.W. en in bet handelsregister. 
Het is niet noodzakelijk dat degene die bet voor de arbeidsovereenkomst 
kenmerkende gezag uitoefent, de hoedanigheid van werkgever heeft (Arbh. 
Brussel, 26 juni 1985, T.S.R., 1985, 618). 

Het onderzoek naar bet al dan niet voorhanden zijn van bet element gezag 
is subtiel. Enerzijds is bet zo dat de gezagsverhouding als essentieel bestand
deel van de arbeidsovereenkomst steeds Iasser wordt: er is ondergeschikt
heid zodra de werknemer niet meer over de volledige en onbeperkte vrijheid 
beschikt om zijn werk te organiseren, zowel wat de arbeidsregeling als de 
eigenlijke arbeid zelfbetreft (Arbrb. Verviers, 2 juni 1976, Jur. Liege, 1976, 
44 enMed. V.B.O., 1976, 3800; zie bv. ook nog: Arbrb. Antwerpen, 3 april 
1975, J.T.T., 1976, 74; Arbrb. Brussel, 27 mei 1975, J.T.T., 1976, 15). 
Anderzijds moet men er rekening mee houden dat de aanwezigheid van een 
zekere vorm van gezag niet altijd bet bestaan van een arbeidsovereenkomst 
bewijst. Zo zal er, wanneer verschillende beoefenaars van een vrij beroep 
samen werken in een zelfde instelling, op straffe van anarchie, in onderling 
akkoord een gezag groeien zonder dat men hierin een arbeidsovereenkomst 
kan zien (Arbh. Brussel, 30 oktober 1979, T.S.R., 1980, 39; zie ook: Arbh. 
Bergen, 22 april 1982, J. T. T., 1983, 7). 

29. BEOORDELING IN FEITE - De voor de arbeidsovereenkomst kenmer
kende gezagsverhouding bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben 
over andermans handelingen (Cass., 13 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 825; 
Cass., 19 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 830 en R. W., 1979-80, 1514 
(verkort); Cass., 15 februari 1982, Arr. Cass., 1982-83, nr. 357 en R. W., 
1982-83, 2210). Bij bet onderzoek nopens bet bestaan van een band van 
ondergeschiktheid is de rechter ertoe gehouden de feitelijke toestand aan 
de hand van aile feitelijke elementen van de zaak te onderzoeken (Cass., 
11 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 558; zie bv. ook: Arbh. Brussel, 20 janu
ari 1987, Soc. Kron., 1987, 249, noot ENGELS, C.; Arbrb. Kortrijk, 6 sep
tember 1977, T.S.R., 1977, 387; Arbrb. Doornik, 19 oktober 1979, J. T. T., 
1980, 162). 

Het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid kan afgeleid wor
den uit een geheel van omstandigheden die slechts samen voorkomen als er 
een gezagsverhouding aanwezig is (Arbh. Bergen, 23 maart 1976, T.S.R., 
1976, 340). Het bestaan van de voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende 
gezagsverhouding wordt niet zozeer afgeleid uit een accumulatie van min 
of meer overtuigende indicien, maar veeleer uit een coherent geheel van 
bedingen en feiten, dat een waarachtige bundeling uitmaakt van vermoe
dens die de reele wil van de partijen aantonen buiten elk bedrog om 
(Scheidsr. Uitspr., 22 februari 1982, T.S.R., 1983, 221, noot TRINE, A.). 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de 
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door hem vastgestelde feiten wettelijk het bestaan heeft kunnen afleiden van 
een gezagsverhouding waardoor de arbeidsovereenkomst wordt gekenmerkt 
(Cass., 8 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 168). 

Er werd reeds op gewezen dat het al dan niet aanwezig zijn van onderge
schiktheid in concreto moet geapprecieerd worden. Ben analyse van de 
rechtspraak leidt tot de conclusie dat er een aantal aspecten zijn die 
beschouwd worden als zijnde kenmerkend, hetzij voor het werken in het 
kader van een arbeidsovereenkomst, hetzij voor het leveren van arbeidspres
taties als zelfstandige. Geen van deze aspecten blijkt echter op zich doorslag
gevend te zijn, telkens moet de gehele situatie in aanmerking genomen 
worden. In de hiernavolgende randnummers worden de voornaamste ele
menten opgesomd die in aanmerking genomen worden ten einde de onder
geschiktheid te beoordelen. 

30. UURROOSTER, VAKANTIEREGELING EN PLAATS VAN DE UITVOERING 

VAN HET WERK - Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor 
werklieden is het niet vereist dat het tijdstip van begin en einde van de 
voor het verrichten van de bedongen arbeid bestemde tijd bij overeenkomst 
tussen partijen is bepaald (Cass., 25 november 1975, Arr. Cass., 1976, 384). 

Het feit dat de werkuren of de openingsuren van een winkel, de vakantiere
geling en de plaats van de uitvoering van het werk dwingend zijn vastgesteld 
door de werkgever, wordt vaak als een aanwijzing van ondergeschiktheid 
beschouwd (zie bv.: Cass., 16 januari 1978, Arr. Cass., 1978,589 enR. W., 
1977-78,2597 (verkort); Cass., 11 september 1978,Arr. Cass., 1978-79,29, 
R. W., 1978-79, 1605 (verkort) en T.S.R., 1979, 53; Cass., 11 september 
1978, Arr. Cass., 1978-79, 31; Cass., 20 november 1978, Arr. Cass., 
1978-79, 322, en R. W., 1978-79 2316; Cass., 7 mei 1979, Arr. Cass., 
1978-79, 1059; Cass., 10 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 222 en 
J.T.T., 1985, 244; Cass., 2 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, nr. 221, 
R. W., 1985-86, 2915 en J. T. T., 1987, 34; Arbh. Gent (afd. Brugge), 
25 september 1984, R. W., 1984-85, 1725 en J.T. T., 1985, 117, noot; Arbh. 
Luik, 12 februari 1986, Int. Soc. Seer., 1987, z.p.; Arbrb. Luik, 11 juni 
1975, J.T.T., 1976, 301; Arbrb. Hoei, 19 juni 1981, T.S.R., 1981, 531), 
doch wijst niet noodzakelijk een gezagsverhouding aan (zie bv.: Cass., 
30 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, nr. 54, R. W., 1985-86, 279 en 
J.T.T., 1987, 34; Arbh. Brussel, 15 januari 1976, T.S.R., 1976,281, noot; 
Arbh. Luik, 22 juni 1977, Jur. Liege, 1977, 18; Arbh. Brussel, 29 juni 1979, 
J. T. T., 1980, 101; Arbh. Brussel, 10 december 1985, J. T. T., 1986, 378; 
Arbh. Luik, 19 november 1986, J. T. T., 1987, 412; Arbrb. Brussel, 23 sep
tember 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 398; Arbrb. Brussel, 19 juni 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 302). 

Omgekeerd wordt het feit dat er geen controle is op de aanwezigheden, dat 
de uurregeling en de vakantie vrij bepaald worden, aangezien als een 
aanwijzing van het feit dat de arbeid niet in ondergeschiktheid wordt 
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verricht (Cass., 19 april1982, Arr. Cass., 1981-82, nr. 481, R. W., 1982-83, 
2836 en J. T. T., 1983, 325; zie ook: Arbrb. Charleroi 20 februari 1978, 
J. T. T., 1978, 243; Arbrb. Gent, 17 november 1986, T. G.R., 1987, 41). 
Ben aanwerving in de hoedanigheid van free-lance is een feit dat uit zijn 
aard een band van ondergeschiktheid uitsluit (Arbrb. Brussel, 2 juni 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 269). 

31. NAUWKEURIGE TAAKOMSCHRIJVING - De nauwkeurige omschrijving 
van de te verrichten taak wordt als een aanwijzing weerhouden van onderge
schiktheid (zie bv.: Cass., 30 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, nr. 282; 
Arbh. Bergen, 23 maart 1976, T.S.R., 1976, 342), doch dit element bewijst 
niet steeds een gezagsverhouding (zie bv.: Cass., 30 september 1985, Arr. 
Cass., 1985-86, nr. 54, R. W., 1985-86, 279 en J.T.T., 1987, 34). 
Op grand van de vaststelling dat een persoon voor een andere tegen betaling 
van loon arbeid verricht waarvoor hem nauwkeurige bevelen worden gege
ven en dat memo's hem nauwkeurig voor de erin met name aangeduide 
gevallen opdrachten en richtlijnen opleggen, kan de rechter naar recht 
beslissen dat er tussen de partijen een arbeidsovereenkomst bestond in de 
zin van artikel 4 van de Arbeidsovereenkomstenwet (Cass., 30 december 
1985, Arr. Cass., 1985-86, nr. 282). 

32. CONTROLE OVER HET FINANCIEEL BEHEER- Het feit dat de opdracht
gever een permanent toezicht uitoefent op de financien en op het beheer 
wordt eveneens als een aanwijzing van gezag beschouwd (zie bv.: Cass., 
8 mei 1978, T.S.R., 1978, 409; Cass., 20 november 1978, Arr. Cass., 
1978-79, 322 en R. W., 1978-79, 2316; Cass., 10 december 1984, Arr. Cass., 
1984-85, nr. 222 en J. T. T., 1985, 244). 

33. ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID - Het feit dat de arbeid wordt 
verricht in lokalen die aan de werkgever toebehoren en die door hem werden 
ingericht, en met de installaties, producten en benodigdheden door de 
werkgever geleverd en betaald, wordt aangezien als een aanwijzing van het 
bestaan van een band van ondergeschiktheid (zie: Cass., 16 januari 1978, 
Arr. Cass., 1978, 589 en R. W., 1977-78, 2597; Cass., 7 mei 1979, Arr. 
Cass., 1978-79, 1059; Cass., 2 december 1985,Arr. Cass., 1985-86, nr. 221, 
R. W., 1985-86, 2915 en J. T. T., 1987, 34; Arb h. Bergen, 23 maart 1976, 
T.S.R., 1976, 342; Arbrb. Luik, 11 juni 1975, J. T. T., 1976, 301; Arbrb. 
Hoei, 13 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 589). 
De financiele en technische afhankelijkheid wordt echter niet altijd in 
aanmerking genomen als een aanwijzing van een gezagsverhouding (zie bv.: 
Cass., 30 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, nr. 54, R. W., 1985-86, 279 
en J.T.T., 1987, 34; Arbh. Brussel, 10 december 1985, J.T.T., 1986, 378; 
Arbrb. Kortrijk, 6 september 1977, T.S.R., 1977, 387). Ben ondergeschikt
heid in de economische zin van het woord mag niet verward worden met 
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juridische ondergeschiktheid (Arb h. Luik, 22 juni 1977, Jur. Liege, 1977, 
18; Arbh. Bergen, 22 apri11982, J. T. T., 1983, 7). Zo kan een als zelfstandig 
mandataris aangestelde filiaalhouder zich niet op een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden beroepen door alleen maar zijn economische afhankelijk
heid te bewijzen, hij moet een gezagsverhouding aantonen (Arbh. Antwer
pen, 8 februari 1977, J.T.T., 1978, 332). 

34. WIJZE VAN VERGOEDING - Het Hof van Cassatie oordeelde dat uit de 
vaststellingen aangaande het uurloon van de betrokkene niet wettig kan 
worden afgeleid dat er tussen de partijen een arbeidsovereenkomst bestaan 
heeft (Cass., 5 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, nr. 189, Pas., 1984, I, 
375, R. W., 1984-85, 1291, J. T., 1984, 653 en T.S.R., 1984, 140; zie bv. oak: 
Arbrb. Kortrijk, 6 september 1977, T.S.R., 1977, 387). 

De Arbeidsrechtbank te Hoei hechtte belang aan de wijze van vergoeding 
op basis van de overweging dat de beloning de juridische grondslag is van 
de eisen van de werkgever, van zijn belang aangaande de modaliteiten van 
de uitvoering van het werk en met betrekking tot het voordeel dat het werk 
kan opleveren (Arbrb. Hoei, 17 juni 1977, T.S.R., 1977, 442). Loon of 
salaris wijst meestal op een verhouding van ondergeschiktheid terwijl een 
honorarium eerder op zelfstandigheid wijst. De wijze van betaling is even
wei geen doorslaggevend element en dient in elk geval afzonderlijk beoor
deeld te worden (Arbh. Brussel, 15 januari 1976, T.S.R., 1976, 281, noot; 
zie oak: Arbh. Bergen, 23 maart 1976, T.S.R., 1976, 342; Arbh. Luik, 
22 juni 1977, Jur. Liege, 1977, 18; Arbh. Brussel, 10 december 1985, 
J. T. T., 1986, 378). 

Het feit dat de werkgever een loon betaalt dat rechtstreeks in verhouding 
is met de geleverde arbeidsprestaties wordt beschouwd als een feitelijk 
gegeven dat erop wijst dat de arbeidsprestaties in ondergeschiktheid verricht 
worden (Arbh. Gent (afd. Brugge), 25 september 1984, R. W., 1984-85, 
1725 en J. T. T., 1985, 117, noot). En omgekeerd wordt de omstandigheid 
dat er geen minimumloon gewaarborgd wordt, zodat de betrokkene het 
risico draagt van de resultaten van zijn werk in aanmerking genomen als 
een gegeven dat de afwezigheid van een gezagsverhouding staaft (Cass., 
19 apri11982, Arr. Cass., 1981-82, nr. 481, R. W., 1982-83, 2836 en J. T. T., 
1983, 325). 

Het feit dat de geneesheren verbonden aan een Ministerie bezoldigd worden 
volgens een gelndexeerd barema dat door de Minister wordt vastgesteld, 
bewijst op zich niet dat deze geneesheren door een arbeidsovereenkomst 
verbonden zijn (Arbrb. Brussel, 19 juni 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
302); doch het feit dat een geneesheer een vast ge1ndexeerd maandloon 
ontvangt wordt soms wei beschouwd als een aanwijzing van onderge
schiktheid (Arbrb. Luik, 11 juni 1975, J. T. T., 1976, 301). 

35. CONCURRENTIEBEDING - Het feit verbonden te zijn door een concur-
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rentiebeding en ertoe gehouden te zijn het fabrieks- of beroepsgeheim te 
bewaren wordt in de rechtspraak geacht een aanwijzing te zijn van een 
gezagsverhouding en het bestaan van een arbeidsovereenkomst (Cass., 
2 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, nr. 221, R. W., 1985-86, 2915 en 
J.T. T., 1987, 34; Arbrb. Verviers, 2 juni 1976, Jur. Liege, 1976,44 enMed. 
V.B. 0., 1976, 3800) doch ook dit element bewijst op zich nog geen onderge
schiktheid (zie bv.: Arbh. Luik, 22 juni 1977, Jur. Liege, 1977, 18). 

36. ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING- Uit het feit dat aangifte werd 
gedaan van een arbeidsongeval en dat er een verzekeringspolis bestond kan 
niet wettig worden afgeleid dat er tussen de partijen een arbeidsovereen
komst bestaan heeft (Cass., 5 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, nr. 189, 
Pas., 1984, I, 375, R. W., 1984-85, 1291, J. T., 1984, 653 en T.S.R., 1984, 
140). Uit de omstandigheid dater geen arbeidsongevallenverzekering werd 
afgesloten kan evenmin een bewijs geput worden omdat dit kan te wijten 
zijn aan nalatigheid (Arbh. Gent (afd. Brugge), 25 september 1984, R. W., 
1984-85, 1725 en J.T.T., 1985, 117, noot). 

37. VOLLEDIGE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE ACTIVITEIT- Het feit 
dat de werknemer verplicht is zijn activiteit uitsluitend ten behoeve van de 
werkgever te verrichten is een omstandigheid waaruit men ondergeschikt
heid afleidt (zie bv.: Cass., 16 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 590 en R. W., 
1977-78, 2597 (verkort); Cass., 7 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1059; 
anders: Arbh. Brussel, 15 januari 1976, T.S.R., 1976, 281, noot). 

38. AANGIFTE BIJ DE R.S.Z. - AANSLUITING BIJ EEN SOCIALE-VERZEKE

RINGSKAS VOOR ZELFSTANDIGEN- RELATIES MET DE ADMINISTRATIE VAN 

FINANCIEN- B.T.W. - NUMMER- Niettegenstaande de overeenkomst de 
verplichting oplegt zich als zelfstandige aan te geven bij de administratie der 
belastingen en bij de instellingen belast met het beheer van het sociaal 
statuut van de zelfstandigen, kan de rechter het bestaan van een arbeidsover
eenkomst vaststellen (Cass., 11 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 29, 
R. W., 1978-79, 1605 (verkort) en T.S.R., 1979, 53). Het aansluiten bij een 
sociale-verzekeringskas voor zelfstandigen en het onderworpen zijn aan de 
B. T. W. zijn immers elementen die neutraal zijn ten aanzien van het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, 7 oktober 1985, Jur. Liege, 
1986, 3). Het arrest dat uit de omstandigheid dat een persoon als zelfstandi
ge is opgetreden in de betrekkingen met de administratie van financien en 
met de sociale instellingen, afleidt dater geen ondergeschiktheid is, is niet 
wettelijk verantwoord (Cass., 19 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 830 en 
R. W., 1979-80, 1514 (verkort)). De onderwerping aan het sociaal statuut 
van de zelfstandigen en de B. T. W. bewijst niet dat men met een zelfstandige 
tedoenheeft (Arbh. Luik, 22 juni 1982, J. T. T., 1983, 6; zie bv. ook: Arbrb. 
Bergen, 4 mei 1977, Pas., 1977, III, 66; Arbrb. Hoei, 19 juni 1981, T.S.R., 
1981, 531; Arbrb. Hoei, 13 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 589). 
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Het feit dat de werknemer door de werkgever niet werd aangegeven bij de 
R.S.Z. bewijst niet dater geen arbeidsovereenkomst bestond aangezien de 
werkgever dit kan nagelaten hebben met het doel de sociale-zekerheidsbij
dragen te omzeilen (Arbh. Gent (afd. Brugge), 25 september 1984, R. W., 
1984-85, 1725 en J. T. T., 1985, 117, noot; zie ook: Arb h. Bergen, 23 maart 
1976, T.S.R., 1976, 342). De inhouding van sociale-zekerheidsbijdragen en 
de storting daarvan aan de R.S.Z., maken bij ontstentenis van andere 
bewijskrachtige gegevens geen vermoeden uit van het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst (Arbh. Brussel, 23 december 1980, R. W., 1980-81, 
2706). 

De omstandigheid dat filiaalhouders door de opdrachtgever voor de toe
komst zouden aangegeven worden aan de R.S.Z. bewijst niet dater een 
arbeidsovereenkomst bestond tussen de opdrachtgever en de filiaalhouders 
(Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 9 november 1976, T.S.R., 1977, 280). 

De omstandigheid dat een zaakvoerder een B.T.W.-nummer heeft, wordt 
door bepaalde rechtspraak toch beschouwd als een indicatie van de afwezig
heid van een gezagsverhouding (Arbh. Brussel, 11 mei 1977, J. T. T., 350; 
Arbrb. Doornik, 19 oktober 1979, J. T. T., 1980, 162). 

39. LANGDURIGE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST ALS ZELFSTANDIGE 

- Het feit dat een overeenkomst werd uitgevoerd zonder dat de hoedanig
heid van zelfstandig medewerker ooit werd betwist, wordt door bepaalde 
rechtspraak geacht een element te zijn dat erop wijst dater geen arbeidsover
eenkomst tussen de partijen bestond (zie bv.: Arb h. Luik, 10 februari 197 5, 
T.S.R., 1976, 158; Arbh. Brussel, 29 juni 1979, J.T.T., 1980, 101; Arbh. 
Brussel, 30 maart 1981, De Verz., 1981, 717, noot V.H.; Arbh. Bergen, 
22 april 1982, J. T. T., 1983, 7; Arbh. Luik, 12 februari 1986, In/. Soc. 
Seer., 1987, z.p.; Arbrb. Namen, 7 januari 1980, J. T. T., 1980, 326). 

40. VEROORDELING WEGENS BANKBREUK- Wanneer enerzijds vaststaat 
dat de betrokkene door de strafrechter veroordeeld werd wegens bankbreuk 
en anderzijds dat hij het bedrijf waarin hij nochtans ingeschreven was als 
bediende, samen met de titelvoerende zaakvoerder effectief heeft geleid, is 
de betrokkene geen werknemer doch een zelfstandige (Arbh. Antwerpen 
(afd. Hasselt), 17 mei 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 106). 

41. BLOED- OF AANVERWANTSCHAP - Een vader kan een dienstbetrekking 
uitoefenen onder het gezag van zijn zoon (Cass., 28 mei 1984, Arr. Cass., 
1983-84, 1252). Maar wanneer er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst 
heeft bestaan voor de gemeenschappelijke uitvoering van een werk volstaat 
het feit dat de zoon de richtlijnen van de vader uitvoert niet als bewijs van 
het feit dat er tussen hen een arbeidsovereenkomst bestond. Sociale docu
menten die post-factum- met name na het overlijden van de zoon tijdens 
de uitvoering van het werk - werden opgesteld geven de indruk te zijn 
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opgesteld ,pour les besoins de la cause" en wekken derhalve achterdocht 
(Arbh. Antwerpen, 28 juli 1981, De Verz., 1982, 259, noot V.H.). 

Er kan een arbeidsovereenkomst bestaan tussen een B.V.B.A. en een 
productiechef, zelfs de indien hoofdaandeelhoudster en de zaakvoerster van 
deze B.V.B.A. de echtgenote is van de productiechef. Het volstaat immers 
dat er een mogelijkheid is tot het uitoefenen van gezag. Het Arbeidshof te 
Luik oordeelde dat in het aan haar oordeel voorgelegde geval de echtgenote 
gezag kon uitoefenen over haar echtgenoot die als taak had het materieel 
uitvoeren van de door haar verzamelde bestellingen (Arbh. Luik, 18 februa
ri 1986, J.T.T., 1987, 273 en Int. Soc. Seer., 1987, afl. 4, z.p.). 

42. INVLOED VAN DE WILSAUTONOMIE - Het komt vaak VOOr dat de 
partijen zelf de overeenkomst die zij hebben gesloten kwalificeren, hetzij 
als een arbeidsovereenkomst, hetzij als een overeenkomst voor zelfstandige 
samenwerking of dat duidelijk blijkt dat de partijen de intentie hadden in 
een welbepaalde juridische verhouding te werken. In het onderhavige rand
nummer komt de vraag aan de orde in welke mate de rechter gebonden is 
door een dergelijke kwalificatie, of met andere woorden, in welke mate de 
partijen zelf over hun sociale rechtspositie kunnen beslissen. 

Het Hof van Cassatie heeft gesteld dat de rechter niet gebonden is door de 
kwalificatie die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven (Cass., 
15 februari 1982, Arr. Cass., 1982-83, 772). Het arrest dat wettig heeft 
beslist dat de bedingen van de overeenkomst die het vermeldt en de uitvoe
ring die de partijen eraan hebben gegeven, het bestaan van een verhouding 
van ondergeschiktheid impliceren, schendt de bewijskracht van deze over
eenkomst niet door te beslissen dat ze, niettegenstaande de door de partijen 
gebruikte bewoordingen, in werkelijkheid een arbeidsovereenkomst is 
(Cass., 10 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, 492 en J. T. T., 1985, 244; 
zie ook: Cass., 7 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1059). 

Over het feit dat de rechter niet gebonden is door de kwalificatie van de 
partijen bestaat geen betwisting in de rechtspraak. Wel betwist is de vraag 
in welke omstandigheden het aan de rechter toegelaten is de overeenkomst 
te herkwalificeren. Men kan dienaangaande twee tendenzen ontwaren in de 
rechtspraak. 

Volgens een eerste strekking dient hoe dan ook de realiteit van de arbeids
verhouding te primeren op de intentie van de partijen. De kwalificatie van 
een overeenkomst hangt niet af van de gebruikte bewoordingen, noch 
van de louter formele wilsuiting van de partijen. Er dient door de rechter 
gepeild te worden naar de werkelijkheid van de tussen de partijen bestaande 
relatie (Arbh. Brussel, 20 januari 1987, Soc. Kron., 1987, 249, noot EN
GELS, C.). 

De kwalificatie door de partijen kan geen uitwerking krijgen indien blijkt 
dat de aard van de prestaties en van de uitgeoefende functies niet overeen
stemt met de beweerde aard van de overeenkomst (Arbh. Bergen, 10 april 
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1978, f. T. T., 1978, 348; Arbh. Luik, 24 juni 1982. f. T. T., 1983, 6; Arbrb. 
Kortrijk, 6 september 1977, T.S.R., 1977, 387). De intentie van de partijen 
om een bepaald soort overeenkomst aan te gaan kan de werkelijke aard van 
de rechtsband zoals deze blijkt uit de ontleding van de bepalingen van de 
overeenkomst en de wijze van uitvoering, niet wijzigen (Arbh. Bergen, 
9 oktober 1981, T.S.R., 1982, 237 (verkort); Arbh. Luik, 7 oktober 1985, 
fur. Liege, 1986, 3; zie ook Arbrb. Verviers, 2 juni 1975, fur. Liege, 1976, 
134). De wil van de partijen verbonden te zijn door een arbeidsovereen
komst kan slechts gevolgen hebben indien de rechten en de plichten die 
karakteristiek zijn voor een arbeidsovereenkomst blijven bestaan en indien 
blijkt dat een band van ondergeschiktheid wordt behouden (Arbrb. Brussel, 
12 februari 1982, f. T. T., 1983, 11). 
De wil van de partijen aan hun betrekkingen een bepaalde kwalificatie te 
geven, brengt niet de toepassing met zich mee van de normen die deze 
kwalificatie impliceert, wanneer zij ertoe strekt een imperatieve reglemente
ring zoals het arbeidsovereenkomstenrecht, of een reglementering van open
bare orde, zoals die betreffende de inning van sociale-zekerheidsbijdragen 
te omzeilen (Arbh. Luik, 7 oktober 1985, fur. Liege, 1986, 3; zie ook: Arbh. 
Luik, 22 juni 1977, fur. Liege, 1977, 18; Arbrb. Kortrijk, 6 september 
1977, T.S.R., 1977, 387). De kwalificatie mag geen middel zijn om de wet 
te omzeilen. Wanneer bet gaat om imperatieve wetten bindt de kwalificatie 
van de partijen de rechter niet (Arbrb. Luik, 11 juni 1975, f. T. T., 1976, 
301). In de regel is de wil van de partijen onvoldoende om tot het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst te besluiten gelet op de imperatieve aard van 
de regels van het sociaal recht (Arbh. Luik, 10 februari 1984, f. T. T., 1985, 
37). 
Het is verkeerd a priori te stellen dat voor alles de wil van de partijen dient 
geeerbiedigd te worden, zoals deze in de overeenkomst en tijdens de 
uitvoering ervan tot uitdrukking kwam. Indien de overeenkomsten ingevol
ge art. 1134 van het B. W. de partijen tot wet strekken, dan geldt zulks onder 
de voorwaarde dat zij wettig zijn aangegaan. De overeenkomst, die aan een 
persoon, die volgens de normen van de Arbeidsovereenkomstenwet de 
hoedanigheid heeft van werknemer, de hoedanigheid van zelfstandige toe
schrijft, is niet wettig aangegaan in de mate waarin zij strijdig is met de 
bepalingen van artikel6 (de met de bepalingen van de wet strijdige bedingen 
zijn nietig voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te 
korten of zijn verplichtingen te verzwaren) van deze wet (Arb h. Antwerpen, 
7 september 1982, T.S.R., 1983, 145). 

De wil van de partijen moet evenwel niet in alle gevallen terzijde geschoven 
worden daar zij de geest vertolkt waarbinnen de partijen hun arbeidsver
houding gesitueerd hebben (Arbh. Luik, 10 februari 1984, f. T. T., 1985, 
37). 

Het is dus onjuist te stellen dat de kwalificatie door de partijen geen enkele 
rol zou spelen. Al bindt de kwalificatie de rechter niet, zij blijft een element 
waarmee de rechter rekening kan houden bij zijn appreciatie en dat moet 
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in aanmerking genomen worden zolang blijkt dat deze kwalificatie niet in 
strijd is met de realiteit (Arbh. Brussel, 3 september 1975, J. T. T., 1976, 54; 
Arbh. Brussel, 29 juni 1979, J. T. T., 1980, 101). De vrije en duidelijke 
wilsuitdrukking van de partijen is niet doorslaggevend en bindt niet noodza
kelijk de rechter. Niettemin is de kwalificatie van de partijen niet onverschil
lig en dient zij in aanmerking genomen te worden, en zelfs te primeren, 
tenzij de bepalingen van de overeenkomst of de uitvoering ervan de kwalifi
cering tegenspreken (Arbh. Luik, 19 november 1986, J. T. T., 1987, 412). 

Een tweede strekking in de rechtspraak laat daarentegen een beperktere 
beoordelingsvrijheid aan de rechter en stelt dat wanneer de partijen hun 
overeenkomst nauwkeurig benoemd hebben hun wil moet primeren, zodat 
de rechter enkel in geval van bedrog, dwaling of met de overeenkomst 
onverenigbare oorzaken of bedingen de kwalificatie mag wijzigen (Arbh. 
Brussel, 15 januari 1976, T.S.R., 1976,281, noot FREY, A.; Arbh. Brussel, 
8 december 1976, Med. V.B.O., 1978, 726; Arbh. Bergen, 5 mei 1978, 
J. T. T., 1978, 347; Arbh. Luik, 22 juni 1983, T.S.R., 1983, 413; Arbh., 
10 december 1985, J. T. T., 1986, 378; Arbh. Luik, 26 november 1984, Jur. 
Liege, 1985, 53, noot CLESSE, J.; Arrondrb. Charleroi, 20 mei 1980, 
J. T. T., 1980, 295; zie ook Arbrb. Brussel, 2 juni 1986, Rechtspr. Arb. Br., 
1986, 269). De Arbeidsrechtbank te Doornik formuleert dit zelfde beginsel 
doch lijkt daar dan een beetje op terug te komen aangezien verder gesteld 
wordt dat de kwalificatie door de partijen slechts een rol speelt in de mate 
dat zij overeenstemt met de reele situatie (Arbrb. Doornik, 19 oktober 1979, 
J. T. T., 1980, 162). En ook het Arbeidshof te Antwerpen lijkt in een arrest 
dd. 12 januari 1983 beide zienswijzen aan te nemen, aangezien enerzijds 
overwogen wordt dat de benaming die de partijen aan de door hen afgeslo
ten overeenkomst gegeven hebben overeenstemt met de reele juridische 
verhoudingen die deze overeenkomst beoogde en anderzijds gesteld wordt 
dat het de rechter slechts toegelaten is de door de contracterende partijen 
beoogde overeenkomst ten aanzien van een eventueel belanghebbende derde 
te wijzigen wanneer zou blijken dat de benaming van de overeenkomst een 
bedrieglijke bewimpeling zou betekenen van de reele juridische verhoudin
gen (Arbh. Antwerpen, 12 januari 1983, R. W., 1983-84, 2776). 

In de periode bestreken door het onderhavige rechtspraakoverzicht zijn er 
twee arresten van het Hof van Cassatie waaruit zou kunnen besloten worden 
dat dit Hof de zienswijze van de tweede strekking in de rechtspraak deelt. 
Het Hof van Cassatie blijkt zich evenwel niet rechtstreeks over bet probleem 
te hebben uitgesproken. 

Zo verwierp het Hof van Cassatie een voorziening ingesteld tegen een arrest 
dat onder meer uit de benaming , ,contract van zelfstandig winkelbeheer'' 
afleidt dat de contracterende partijen getracht en gewild hebben een over
eenkomst zonder ondergeschiktheid te sluiten, dat verder beslist dat, tenzij 
in geval van handelsvertegenwoordiging, de door de partijen gegeven kwali
ficering moet primeren, zodat enkel in geval van bedrog, dwaling of met 
die kwalificering onverenigbare bedingen, de rechter de kwalificering kan 
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en moet wijzigen, en dat na behandeling van de talrijke elementen van de 
zaak oordeelt dat de eiser onvoldoende de noodzakelijke en essentii~le band 
van ondergeschiktheid van de arbeidsovereenkomst aanduidt (Cass., 16 ja
nuari 1978, Arr. Cass., 1978, 586; zie ook: Arbh. Brussel, 29 juni 1979, 
J. T. T., 1980, 101). 

Het Hof verwierp eveneens de voorziening tegen een arrest waarin duidelijk 
werd vooropgesteld dat de realiteit van de juridische verhoudin:gen tussen 
de contracterende partijen de bovenhand heeft op de terminologie van het 
contract en waarin werd vastgesteld dat de aanneming van werk de realiteit 
is, dat de partijen een aanneming hebben gewild, dat het geschrift het over 
aanneming heeft en dater dwaling noch bedrog is (Cass., 11 september 
1978, Arr. Cass., 1978-79, 32, J.T.T., 1979,200 en T.S.R., 1978, 507). In 
het aangevochten arrest werd niet alleen opgemerkt dat er geen dwaling of 
bedrog was doch werd ook sterk de realiteit van de arbeidsverhouding 
beklemtoond. Het cassatiearrest van 11 september 1978 kan aldus eigenlijk 
evenzeer aangehaald worden als een voorbeeld van de hoger besproken 
eerste strekking in de rechtspraak. 

Uit een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen blijkt dat er volgens dit hof 
dwingende gegevens moeten voorhanden zijn om een verhouding die voor 
interpretatie vatbaar was, in rechte anders te kwalificeren dan de betrokke
nen destijds in hun vrijelijk ondertekende mandaatsovereenkomst hebben 
gedaan (Arbh. Antwerpen (afd. Hassett) 9 november 1976, T.S.R., 1977, 
280). Het arrest verduidelijkt evenwel niet wat onder dwingende gegevens 
dient begrepen te worden. 

Volgens Vanachter hoeft er geen grote tegenstrijdigheid te bestaan tussen 
de twee strekkingen in de rechtspraak. Deze auteur stelt dat het erop 
aankomt hoe ruim de rechter de begrippen , bedrog, dwaling of met de 
overeenkomst onverenigbare bedingen'' zal interpreteren waarbij vooral 
het laatste element heel wat interpretatiemogelijkheden biedt (V ANACHTER, 

0., ,Het toepassingsgebied van het arbeidsrecht", T.P.R., 1987, 70). 

43. BEWIJS- Met toepassing van artikel1315 van het B.W. en 870 van het 
Ger. W. is het de partij die gewag maakt van een arbeidsovereenkomst die 
het bewijs moet leveren van de feiten die zij inroept. In voorkomend geval 
komt het de andere partij toe aan te tonen dat zij de bedoeling had een 
andere overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst te sluiten en dat de 
voorwaarden daarvoor vervuld zijn. De rechter kan echter niet eisen dat 
degene die zich op het bestaan van een arbeidsovereenkomst beroept, 
bewijst dat de door hem naar voren gebrachte situatie onverenigbaar is met 
elke andere overeenkomst (Cass., 19 september 1983, Arr. Cass., 1983-84, 
nr. 35, Pas., 1984, I, 57 en J. T. T., 1984, 57, waar verkeerdelijk de datum 
1 september 1983 vermeld wordt; zie ook: Arbrb. Kortrijk, 6 september 
1977, T.S.R., 1977, 387). 

De formele erkenning in de conclusie neergelegd voor de werkgever, van 
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de hoedanigheid van bediende van de tegenpartij, gepaard gaande met een 
afwezigheid van betwisting van de band van ondergeschiktheid, maakt een 
gerechtelijke bekentenis uit van het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
en bindt de rechter. Deze bekentenis kan niet op grond van dwaling in feite 
worden ingetrokken (Arbh. Brussel, 30 juni 1987, J.T.T., 1987, 407). 

§ 2. CONCRETE GEV ALLEN 

44. AANNEMINGSOVEREENKOMST - Aanneming van werk is een overeen
komst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de 
aanbesteder, verbindt een bepaald werk tegen een bepaalde prijs tot stand 
te brengen (Sociaalrechtelijk woordenboek, tw. aanneming/aannemen van 
werk). Het onderscheid tussen een aannemingsovereenkomst en een ar
beidsovereenkomst is dat de laatst genoemde overeenkomst het verrichten 
van arbeid en niet het resultaat van de arbeidsverrichting tot voorwerp heeft 
(Arbh. Bergen, 23 maart 1976, T.S.R., 1976, 340; Arbh. Bergen, 9 juli 
1979, R.G.A.R., 1982, nr. 10.454). 
De vraag of de overeenkomst de arbeid zelf dan wei het resultaat ervan tot 
voorwerp heeft, houdt zo nauw verband met de vraag of er een gezagsver
houding aanwezig is, dat het antwoord op deze laatste vraag veelal ook het 
antwoord op de eerste zal impliceren. W anneer immers de overeenkomst 
er aileen toe strekt een bepaald resultaat tot stand te brengen, kan er 
uiteraard geen sprake zijn van ondergeschiktheid wanneer men aan dit 
laatste begrip de betekenis hecht die eraan moet worden gegeven in het 
arbeidsovereenkomstenrecht (LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, 
Gent, Story-Scientia, 1988, p. 20, nr. 19). 
Degene die enkel handarbeid verricht, geen materiaallevert en geen bepaald 
werk verricht tegen een bepaalde prijs is een werkman en geen aannemer 
(Luik, 27 oktober 1976, Jur. Liege, 1977, 17, noot). 
Ook een aannemer kan zich verbinden om op bepaalde dagen en uren en 
op een bepaalde plaats het werk uit te voeren (Cass., 11 september 1978, 
Arr. Cass., 1978-79, 32, J. T. T., 1979, 200 en T.S.R., 1978, 507; zie ook: 
Cass., 2 april 1979, Arr. Cass., 1978-79, 906 en R. W., 1979-80, 1558). 
De karakteristieken van de aannemingsovereenkomst sluiten niet uit dat aan 
de aannemer zeer precieze instructies worden gegeven over de aard en de 
omvang van de uit te voeren werken (Arbh. Bergen, 9 juli 1979, R.G.A.R., 
1982, nr. 10.454) en ook de opdrachtgever van het werk mag het werk van 
de aannemer nazien zonder dat hieruit recht op gezag over deze laatste kon 
voortvloeien (Arbrb. Kortrijk, 6 september 1977, T.S.R., 1977, 392). 
Niets belet de partijen na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst hetzij 
een nieuwe arbeidsovereenkomst, hetzij een aannemingsovereenkomst te 
sluiten (Arbh. Brussel, 15 januari 1976, T.S.R., 1976, 281, noot). 

45. AGENT GEMEENTEKREDIET- De Arbeidsrechtbank te Hasselt oordeel-
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de dat een agent van het Gemeentekrediet onder het gezag van deze instelling 
werkte, gelet op het feit dat hij zijn totale beroepsaktiviteit diende ter 
beschikking te stellen van de instelling, hem een minimuminkomen gegaran
deerd werd en hij zich slechts kon Iaten vervangen door een derde na 
voorafgaande toelating (Arbrb. Hasselt, 23 februari 1976, T.S.R., 1976, 
234; zie ook: BLANPAIN, R., ,Het juridisch statuut van de 'agenten' van 
het gemeentekrediet van Belgie", T.S.R., 1976, 193). 

46. AGENT NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET AAN DE NIJVERHEID 
- Over de juridische positie van de agenten van de N.M.K.N. blijkt de 
rechtspraak verdeeld te zijn. Het Hof van Cassatie oordeelde in een geschil 
tussen de N.M.K.N. en de R.S.Z. dat het arrest, dat hoewel het vaststelt 
dat de agenten volgens de overeenkomst op elk ogenblik toezicht op de 
uitvoering van de vervulde taken moeten dulden, op grond van het geheel 
van de volgende gegevens wettig kan beslissen dat het bestaan van de voor 
een arbeidsovereenkomst voor bedienden kenmerkende gezagsverhouding 
niet is aangetoond: er is geen spoor van enige controle op de werkuren, de 
agent bepaalt zelf zijn uurregeling volgens zijn beschikbaarheid en de 
plaatselijke omstandigheden, de agent neemt vrij zijn vakantie mits hij de 
N.M.K.N. daarover inlicht, de ondervraagde agenten hebben geen gewag 
gemaakt van gezaghebbend optreden dat de uitoefening van een dagelijkse 
Ieiding door een werkgever vordert, er is geen minimumloon en de agent 
draagt dus het risico van zijn werk (Cass., 19 april 1982, Arr. Cass., 
1981-82, nr. 481, R. W., 1982-83, 2836 en J. T. T., 1983, 325). Het Arbeids
hof te Brussel oordeelde daarentegen in een geschil tussen de N .M.K.N. en 
een van haar agenten dat uit de vaststelling dat deN .M.K.N. de macht bezit 
haar agent bevelen te geven en hem bindende richtlijnen te verstrekken, wat 
zowel uit de bepalingen van de overeenkomst tussen de partijen als uit de 
andere gegevens zoals brieven blijkt, volgt dat de betrokken agent zijn 
prestaties levert in ondergeschikt verband en dat tussen de partijen een 
arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen (Arb h. Brussel, 20 januari 1987, 
Soc. Kron., 1987, 249, noot ENGELS, C.). 

47. ANIMEERMEISJE- DIENSTER IN EEN BAR- Ten aanzien van meisjes wier 
taak erin bestaat tegen betaling van een overeengekomen loon op de 
dansvloer en aan de tapkast aanwezig te zijn, met het doel clienten aan te 
lokken en tot verbruik van drank aan te zetten, oordeelde het Hof van 
Cassatie dat de beslissing van het arbeidshof dat de betrokken meisjes door 
een arbeidsovereenkomst gebonden zijn, niet onverenigbaar is met de 
bepaling van een reglement, luidens welke ,ze komen en gaan wanneer ze 
dat willen" (Cass., 25 november 1975, Arr. Cass., 1976, 384). En ook het 
feit dat serveersters in een bar een zekere gewoonte hebben om op een 
bepaalde manier hun klanten te bedienen, of zelfs kunnen weigeren dit te 
doen, neemt niet weg dat er een zekere ondergeschiktheid is ten opzichte 
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van hun werkgever, de uitbater van de bar (Arbh. Luik, 16 februari 1979, 
Jur. Liege, 1979, 331). 

De dienster in een bar die enkel haar werkkracht ter beschikking stelt, haar 
werkzaamheden uitoefent in daartoe ingerichte ruimten, zonder dat die 
inrichting van de dienster afhangt en zonder dat zij die huurt, is verbonden 
door een arbeidsovereenkomst. De omstandigheid dat zij een zekere vrij
heid behoudt, is geen beletsel (Arbrb. Hoei, 13 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 
589). 

Uit het gegeven dat de werkgever aan een dienster-animeermeisje bevelen 
geeft omtrent de organisatie van het werk kan afgeleid worden dat zij 
verbonden is door een arbeidsovereenkomst (Luik, 24 november 1976, Jur. 
Liege, 1977, 1, noot). 

Het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat de overeenkomst tussen een 
dienster en de uitbater van een bar, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat 
er geen verhouding van ondergeschiktheid is tussen de partijen en dat de 
dienster haar activiteiten uitoefent als een zelfstandige, moet primeren en 
dat de rechter slechts in geval van dwaling, bedrog of met de overeenkomst 
onverenigbare bedingen de overeenkomst kan herkwalificeren (Luik, 26 no
vember 1984, Jur. Liege, 1985, 53, noot CLESSE, J.). Het Arbeidshof te 
Luik oordeelde daarentegen dat niettegenstaande de overeenkomst bepaal
de dat de dienster als zelfstandige zou werken, er in werkelijkheid een 
arbeidsovereenkomst bestond gelet op de wijze waarop de prestaties gele
verd werden, de vaste beloning, het ius variandi van de uitbater van de bar, 
de aanwezigheid van deze laatste op de plaats van de tewerkstelling met 
mogelijkheid om instructies te geven (Arbh. Luik, 7 oktober 1985, Jur. 
Liege, 1986, 3). 

48. APOTHEKER- Bij de wet van 10 maart 1980 werd artikel 3bis in de 
Arbeidsovereenkomstenwet ingevoegd. Dit artikel bepaalt dat, behoudens 
het bewijs van het tegendeel, iedere apotheker die beroepsarbeid verricht 
in een voor het publiek opengestelde apotheek, geacht wordt verbonden te 
zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden ten aanzien van de 
natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar of huurder is van de apotheek. 
Artikel 3bis van de Arbeidsovereenkomstenwet schept aldus een vermoeden 
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst ten voordele van de apotheker 
die in een voor het publiek opengestelde apotheek werkt. 

Aileen de feitelijke omstandigheden waarin door de apotheker voor reke
ning van een derde arbeidsprestaties geleverd worden, bepalen de aard van 
de arbeidsverhouding. Uit de omstandigheid dat de werkgever, zelfstandige 
uitbater en eigenaar van de apotheek het tijdstip en de plaats bepaalde 
waarop de apotheker zijn activiteit diende uit te oefenen, de uren bepaalde 
gedurende dewelke hij ter beschikking diende te zijn en het loon betaalde 
in rechtstreekse verhouding tot de geleverde prestaties, kan afgeleid worden 
dat de apotheker die beroepsarbeid verrichtte in een voor het publiek 
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opengestelde apotheek, dit deed in het kader van een arbeidsovereenkomst 
en niet als zelfstandige (Arbh. Gent (afd. Brugge), 25 september 1984, 
R. W., 1984-85, 1725 en J.T.T., 1985, 117, noot). 
Het arrest dat de gegevens door een partij aangevoerd als bewijs van het 
bestaan van een band van ondergeschiktheid tussen een plaatsvervangend 
apotheker en zijn opdrachtgever, nl. de nauwkeurige omschrijving van de 
te verrichten taak, het bepalen van plaats en uur door de opdrachtgever, 
de financiele en technische afhankelijkheid van de plaatsvervangende apo
theker en de omstandigheid dat ,het gebrek aan continui:teit" het behoud 
van de gezagsverhouding niet belet, een voor een onderzoekt, heeft op 
grand van zijn motivering wettig kunnen beslissen dat die gegevens het 
vereiste tegenbewijs niet opleveren (Cass., 30 september 1985, Arr. Cass., 
1985-86, nr. 54, R.W., 1985-86,279 en J.T.T., 1987, 34). 

49. ARBEIDSGENEESHEER- De Arbeidsrechtbank te Gent oordeelde dat de 
overeenkomst die door de partijen gekwalificeerd is als een overeenkomst 
van samenwerking, waarbij de arbeidsgeneesheer zich ertoe verbindt op de 
dagen en uren door hemzelf vastgesteld, bepaalde medische handelingen te 
stellen overeenkomstig de voorschriften van het A.R.A.B., niet als een 
arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd, aangezien noch deze akte, 
noch de uitvoering eraan gegeven op een band van ondergeschiktheid tussen 
de partijen wijst (Arbrb. Gent, 17 november 1986, T.G.R., 1987, 41). De 
Arbeidsrechtbank te Luik stelde daarentegen dat de terminologie van het 
K.B. van 16 april1965 tot oprichting van arbeidsgeneeskundige diensten en 
de wijze waarop de arbeidsgeneeskundige diensten georganiseerd zijn, het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst laat vermoeden. Dit vermoeden 
wordt bevestigd indien de geneesheer werkt onder toezicht van de genees
heer-directeur van de interbedrijfsgeneeskundige dienst, betaald wordt op 
basis van een vast maandelijks bedrag, voltijds moet werken zodat weinig 
tijd rest voor het behandelen van prive-clienteel, jaarlijks betaalde vakantie 
geniet, een kilometervergoeding ontvangt, een eindejaarspremie krijgt, 
gewaarborgd ereloon ontvangt in geval van ziekte, een minimumopzeg
gingstermijn gewaarborgd wordt, hem een gedetailleerd programma en 
uurrooster opgelegd wordt, hij zijn taak uitoefent in de lokalen en met het 
materiaal van de interbedrijfsgeneeskundige dienst en hij wordt ontslagen 
omdat hij geen gevolg gaf aan een vraag vanwege de geneesheer-directeur 
(Arbrb. Luik, 11 juni 1975, J. T. T., 1976, 301). 

50. ARCHITECT - Gelet op de tekst van de overeenkomst en op de wijze 
waarop deze werd uitgevoerd, meer bepaald het feit dat de betrokken 
architect zich gedurende een periode van vijf jaar als een zelfstandige 
gedragen heeft en pas na het beeindigen van het samenwerkingsverband 
beweert als werknemer te hebben gewerkt, besluit het Arbeidshof te Luik 
dat er geen arbeidsovereenkomst bestond tussen de architect en de architec
tenassociatie (Arbh. Luik, 10 februari 1975, T.S.R., 1976, 158). 

508 



-~[ 

51. BOEKHOUDER - De boekhouder van een bedrijf is gewoonlijk een 
bediende maar kan evenzeer een zelfstandige zijn die de boekhouding van 
het bedrijf verzorgt buiten het kader van een arbeidsovereenkomst (Arbh. 
Brussel, 15 januari 1976, T.S.R., 1976, 281, noot). 

52. ENQUETEUR - Personen die door een bureau voor marktonderzoek 
belast worden met het verrichten van enquetes zijn, bij gebrek aan een band 
van ondergeschiktheid, niet verbonden door een arbeidsovereenkomst 
(Arbrb. Brussel, 12 november 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 437). 

53. FILIAALHOUDER - Een filiaalhouder is naar gelang van de omstandig
heden al dan niet verbonden door een arbeidsovereenkomst. In de hierna 
vermelde uitspraken kwam men tot het besluit dat de zaakvoerders in 
kwestie werknemers waren. 

Uit het feit dat de arbeid van de filiaalhouders werd verricht in de winkels 
die toebehoren aan de opdrachtgever en door hem werden ingericht, tijdens 
de uren en dagen door de opdrachtgever vastgesteld, met de installaties, 
producten en benodigdheden door de opdrachtgever geleverd en betaald, 
en tegen een overeengekomen commissieloon en een vergoeding in natura, 
en dat de filiaalhouders verplicht waren hun activiteit uitsluitend ten behoe
ve van de opdrachtgever te verrichten onder de door hem bepaalde voorwaar
den en onder zijn toezicht kan wettelijk een band van ondergeschiktheid 
afgeleid worden (Cass., 16 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 590 en R. W., 
1977-78, 2597). 

De rechter kan wettelijk het bestaan van een verhouding van ondergeschikt
heid afleiden uit het feit dat bij het sluiten van de overeenkomst de woorden 
,in dienst treden" gebruikt werden, dat een minimumwedde van 
10.000 frank per maand werd bedongen, dat de gerant de plicht had de 
goederen van de opdrachtgever te verkopen, tegen prijzen bepaald door 
deze laatste, dat de gerant de gei:nde koopsommen moest verantwoorden en 
dat de winkel moest open zijn op de dagen en uren bepaald door de 
opdrachtgever (Cass., 11 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 31). 

De rechter kan ten aanzien van een in de overeenkomst als zaakvoerder 
bestempelde persoon uit de hierna opgesomde vaststellingen wettig afleiden 
dat de voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding aan
wezig is: 

- het werk werd uitgevoerd in door de vennootschap gratis ter beschikking 
gestelde lokalen; 

- de vennootschap behield zich het recht voor die lokalen op elk ogenblik 
te bezoeken; 

- die plaatsen moesten steeds ordelijk en proper zijn; 

de vennootschap hield zich het recht voor, telkens zij zulks aangewezen 
achtte, de inventaris na te gaan, niet enkel van de koopwaar maar oak 
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van de winkelinrichting en van het meubilair dat ter beschikking van de 
zaakvoerder zijn gesteld, die gratis in het gebouw werd gehuisvest; 

- de zaakvoerder mocht enkel de producten van de vennootschap verko
pen, en dit onder de naam van de vennootschap, en het was hem 
uitdrukkelijk verboden enig ander product te verkopen; 

- de zaakvoerder moest al zijn tijd aan de verkoop van de genoemde 
producten besteden; 

- hoewel de openings- en de sluitingsuren van de winkel niet werden 
vastgesteld, kon redelijkerwijze worden verondersteld dat betrokkene de 
gebruikelijke openingsuren binnen de wettelijke perken in acht moest 
nemen; 

- de zaakvoerder mocht zich niet laten vervangen zonder voorafgaande 
toestemming; 

- elke week diende een bestelling te worden opgemaakt waarin de aanvul
ling van de voorraad werd vastgesteld; weliswaar diende zulks slechts 
in de mate van het strikt noodzakelijke te worden gedaan doch een 
enkele gemiste verkoop ten gevolge van het niet naleven van die bepaling 
leidde tot een vermindering van zeven tot zes procent van het commissie
loon voor de gehele volgende maand; 

- de zaakvoerder was aansprakelijk voor elk verlies of elke beschadiging, 
zelfs ingeval van overmacht of toeval; 

- geen enkele aankoop mocht worden verricht zonder de voorafgaande 
toestemming van de vennootschap (Cass., 7 mei 1979, Arr. Cass., 
1978-79, 1059). 

Uit het samenbestaan van een nauwkeurige opgave van de taken van de 
gerant, de beperking van de verkoop tot goederen van de opdrachtgever, 
het commissieloon, het ter beschikking stellen van de verpakkingen, de 
magazijnbenodigdheden en de boekhoudkundige stukken, het verbod met 
andere wasserijen te handelen, de prijsbepaling, de regeling van de ope
ningsuren en de vakantie en de voorschriften in verband met de betalingen 
door klanten en het overmaken van de gelden aan de opdrachtgever, heeft 
het arrest wettig het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden 
kunnen afleiden (Cass., 11 september 1979, T.S.R., 1979, 53). 
In weerwil van het beding van een overeenkomst dat deze als een aanne
mingsovereenkomst aanmerkt, kan de rechter uit de volgende vaststellingen 
afleiden dat de voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhou
ding voorhanden is: het feit dat de arbeid wordt geregeld volgens een 
uurrooster bepaald door de opdrachtgever, dat de zgn. zaakvoerders niets 
kunnen doen zonder zijn goedkeuring en toezicht en het feit dat de op
drachtgever permanent toezicht uitoefent op de financien en het beheer van 
de zgn. zaakvoerders (Cass., 10 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 
222 en J. T. T., 1985, 244). 
Het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen een filiaalhouder en zijn 
opdrachtgever kan wettig worden afgeleid uit de volgende gegevens: de 
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prestaties worden verricht in winkels die eigendom zijn van de opdrachtge
ver, de filiaalhouder is verplicht uitsluitend de door de opdrachtgever 
vervaardigde en gekochte waren te verkopen tegen de door hem bepaalde 
prijs, de filiaalhouder is verbonden door een concurrentiebeding en moet 
het fabrieks- of beroepsgeheim bewaren, de openingsuren van de winkels 
worden door de opdrachtgever vastgesteld en de vakantieregeling wordt in 
gemeen overleg bepaald, de filiaalhouder ontvangt een commissieloon dat 
wordt berekend op basis van de ,referentiekaarten" betreffende de ver
koop van de door de opdrachtgever geleverde goederen die dagelijks voor 
controle moeten worden ingediend en de B.T.W. van de verkochte waren 
komt voor rekening van de opdrachtgever (Cass., 2 december 1985, Arr. 
Cass., 1985-86, nr. 221, R. W., 1985-86, 2915 en J.T.T., 1987, 34). 

Er is ondergeschiktheid en dus een arbeidsovereenkomst met een zaakvoer
der zodra de volgende factoren of sommige daarvan aanwezig zijn: verbod 
krediet toe te staan aan de verbruikers, verplichting jaarlijks een inventaris 
op te stellen met aansprakelijkheid van de betrokkene voor het tekort, recht 
om de overeenkomst te beeindigen om dringende reden, concurrentiebe
ding, verplichting om activiteitenverslagen op te stellen, nazicht van de 
geleverde prestaties enz. (Arbrb. Verviers, 2 juni 1976, Jur. Liege, 1976, 44 
en Med. V.B.O., 1976, 3800). 

Het Arbeidshof te Luik oordeelde dat een zaakvoeringsovereenkomst een 
combinatie is van een arbeidsovereenkomst en van een mandaat, en dat de 
verbintenissen die eruit voortvloeien gelijkaardig zijn aan deze welke be
staan tussen werkgever en werknemer (Arbh. Luik, 22 december 1977, Jur. 
Liege, 1978, 170). 

In de hierna vermelde uitspraken kwam men daarentegen tot het besluit dat 
de filiaalhouders in kwestie geen werknemers waren. 

Wanneer diegene die zich tot het verrichten van arbeid verbindt, de 
overeenkomst uitvoert met medewerking van door hem in dienst genomen 
en betaald personeel, en wanneer de uitvoering van de overeenkomst door 
deze medewerking leidt tot de exploitatie van een eigen onderneming, is de 
overeenkomst tot het verrichten van arbeid geen arbeidsovereenkomst 
(Cass., 16 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 577 cone!. Adv. Gen. LENAERTS, 
H.; Cass., 23 oktober 1978, Arr. Cass., 1978-79, 203 en R. W., 1978-79, 
1495; zie ook: Arbh. Antwerpen, 8 februari 1977, J.T.T., 1978, 332; Arbh. 
Brussel, 26 juni 1979, J. T. T., 1980, 101; Arbh. Antwerpen, 28 juni 1985, 
J.T.T., 1987, 35; Arbh. Luik, 12 februari 1986, In/. Soc. Seer., 1987, z.p.; 
Arbh. Luik, 19 november 1986, J. T. T., 1987, 412). 

De rechter kan niet wettig beslissen dat tussen partijen een band van 
ondergeschiktheid bestaat, op grond dat de ene een handel uitbaat voor 
rekening van de andere en deze Iaatste haar heeft verweten geen arbeidsver
gunning te hebben bekomen (Cass., 3 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 
nr. 421 en J. T. T., 1987, 33). 

Uit het feit dat de opdrachtgever ten einde zijn commerciele belangen te 
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vrijwaren zich bemoeit met een minder ervaren winkelier, volgt niet noodza
kelijk dat er een gezagsverhouding aanwezig was (Arbh. Antwerpen, 8 fe
bruari 1977, J. T. T., 1978, 332; Arb h. Antwerpen, 28 juni 1985, J. T. T., 
1987, 35). 

De overeenkomst met een gerant, die volgens de termen van de overeen
komst een zelfstandige handelaar is, is in de concrete omstandigheden eigen 
aan de zaak (o.m. de aanwerving door de gerant van personeel op zijn eigen 
kosten, het dragen van een deel van de uitbatingskosten, ... ) als een 
aannemingsovereenkomst en niet als een arbeidsovereenkomst te beschou
wen (Arbh. Luik, 19 november 1986, J.T.T., 1987, 412; zie ook: Arbh. 
Antwerpen (afd. Hasselt), 9 november 1976, T.S.R., 1977, 280). 

Een zaakvoeringsovereenkomst waarbij een partij zich verbindt de zaken 
van de andere partij vrij te beheren overeenkomstig haar specificaties, tegen 
regelmatige betaling van een som geld en een percentage op de geboekte 
winsten, terwijl de zaakvoerder een B.T.W.-nummer en een machtiging om 
vreemde arbeidskrachten te werk te stellen aanvraagt, en in het algemeen 
zelfstandig handelt door bijvoorbeeld rechtstreeks te handelen met leveran
ciers en zelfstandig incasseringen te verrichten is een aannemingsovereen
komst en geen arbeidsovereenkomst (Arbh. Brussel, 11 mei 1977, J. T. T., 
1977, 350). 

Tenaan zien van de gerante van een boekhandel die een maximale omzet 
nastreeft en het werk hetzij zelf, hetzij door met de hulp van derden verricht, 
oordeelde het Arbeidshof te Luik dat de verplichting om openingsuren in 
acht te nemen, de verplichte verkoopprijzen, een niet-concurrentiebeding 
en een forfaitaire vergoeding nog geen juridische ondergeschiktheid inslui
ten (Arbh. Luik, 22 juni 1977, Jur. Liege, 1977, 18). 

54. GENEESHEER- Artikel18, § 2 van het K.B. nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de geneeskunst, dat elke overeenkomst verbiedt tussen de 
beoefenaars van de geneeskunst en derden, wanneer deze overeenkomst 
betrekking heeft op hun beroep en ertoe strekt aan de een of de ander 
rechtstreeks of onrechtstreeks.winst of voordeel te verschaffen, heeft geen 
betrekking op de arbeidsovereenkomsten tussen geneesheren en ziekenhui
zen (Cass., 3 februari 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 746). 

Niettegenstaande een geneesheer vanuit technisch en wetenschappelijk oog
punt zelfstandig werkt, kan hij als een werknemer beschouwd worden van 
zodra hij zich onder het gezag bevindt van een werkgever van wie hij 
richtlijnen ontvangt betreffende het uurrooster, de plaats van de arbeid en 
de te onderzoeken patienten (Arbrb. Luik, 11 juni 1975, J. T. T., 1976, 301). 
Een geneesheer kan zijn beroep uitoefenen in het kader van een arbeidsover
eenkomst. Er kan diagnostische en therapeutische vrijheid bestaan zelfs 
indien de arts een aantal zaken moet respecteren die hem worden opgelegd 
door de persoon die hem bezoldigt. Wanneer een dokter zijn intellectuele 
capaciteiten tegen betaling ter beschikking stelt van een andere arts en deze 
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laatste de verantwoordelijkheid draagt voor de gestelde medische handelin
gen, zijn de betrokkenen verbonden door een arbeidsovereenkomst (Arbrb. 
Hoei, 17 juni 1977, T.S.R., 1977, 442). 

In de meerderheid van de gevallen blijkt de rechtspraak na een onderzoek 
van de verschillende elementen van de arbeidsverhouding echter tot bet 
besluit te komen dat er geen gezagsverhouding aanwezig is. 

Zo oordeelde de Arbeidsrechtbank te Hoei bijvoorbeeld dat een geneesheer 
die werkzaam is in een kliniek en zelf zijn honoraria ontvangt waarvan tien 
procent wordt terugbetaald aan bet ziekenhuis ter vergoeding van infra
structuur- en administratiekosten, niet met bet ziekenhuis verbonden is door 
een arbeidsovereenkomst. Het feit dat de geneesheer bepaalde verplichtin
gen had ten aanzien van bet ziekenhuis, namelijk de verzorging van de 
patienten en aanwezigheid tijdens de wachtdiensten, doet daaraan geen 
afbreuk aangezien dergelijke verplichtingen inherent zijn aan de uitoefening 
van een vrij beroep (Arbrb. Hoei, 17 juni 1977, T.S.R., 1977, 442). 

Geneesheren kunnen weliswaar krachtens een arbeidsovereenkomst tewerk
gesteld worden maar de loutere verbintenis om in een ziekenhuis een 
medische activiteit uit te oefenen overeenkomstig een aantal algemene 
richtlijnen en binnen zekere beperkingen wat de arbeidsplaats en de arbeids
tijden betreft, bewijst nog niet het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
(Arbh. Brussel, 31 oktober 1978, J. T., 1979, 183). 

De diverse overeenkomsten gesloten tussen een geneesheer en een ziekenhuis 
aangaande de verdeling van de honoraria, de inhouding van een gedeelte 
van het honorarium door het ziekenhuis, de wachtdienst en de aanduiding 
van de geneesheer-directeur, zijn niet van aard een band van ondergeschikt
heid tussen de partijen aan te tonen (Arbrb. Doornik, 13 februari 1987, 
Rev. Liege 1987, 621). 

Een geneesheer die zichzelf gedurende een lange tijd als zelfstandige be
schouwd heeft, de hoedanigheid van werknemer voor het eerst opeist na het 
beeindigen van de contractuele relaties en een veranderlijk ereloon ontvangt 
is niet verbonden door een arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis waar 
hij zijn prestaties verricht. De verplichting een bepaald uurrooster na te 
Ieven en het feit voltijds tewerkgesteld te zijn bewijzen geen ondergeschikt
heid (Arbrb. Namen, 7 januari 1980, J. T. T., 1980, 236). 

De Arbeidsrechtbank te Kortrijk besloot na een onderzoek van aile elemen
ten van de zaak dat er onvoldoende indicien voorhanden zijn die erop 
zouden wijzen dat de verantwoordelijke geneesheer van een centrum voor 
medisch schooltoezicht als werknemer in een band van juridische onderge
schiktheid gepresteerd heeft. Aangezien het perfect mogelijk is dat een 
persoon deels als zelfstandige en deels als ondergeschikte werkt, is het feit 
dat de dokter over een eigen clienteel kan blijven beschikken geen aanwij
zing over de ware aard van de arbeidsverhouding (Arbrb. Kortrijk, 6 sep
tember 1977, T.S.R., 1977, 387). Het Arbeidshof te Bergen oordeelde 
daarentegen dat bet feit dat men het recht heeft er een prive-clienteel op na 
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te houden samen met de omstandigheid dat de arts gedurende zijn activi
teitsperiode nooit aanspraak had gemaakt op de hoedanigheid van werkne
mer omdat het vanuit fiscaal oogpunt voor hem voordeliger was als een 
zelfstandige beschouwd te worden, volstaat om de aanwezigheid van een 
arbeidsovereenkomst uit te sluiten. Het feit dat de arts werkt in en met de 
toestellen van het ziekenhuis, dat hij attesten van verstrekte zorgen van het 
ziekenhuis moet gebruiken, dat hij algemene richtlijnen ontvangt die nood
zakelijk zijn vanuit organisatorisch oogmerk, dat hij voorafgaandelijk het 
ziekenhuis diende in te lichten nopens zijn afwezigheden en vakanties en dat 
hem een opzegging betekend werd bewijst niet dater een band van onderge
schiktheid aanwezig was (Arbh. Bergen, 22 april 1982, J. T. T., 1983, 7). 

Rekening houdend met de feitelijke gegevens oordeelde de Arbeidsrecht
bank te Brussel dat er niet kan besloten worden tot het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst tussen de geneesheren verbonden aan de Medische 
Dienst van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken en dit Ministerie. De 
wijze waarop de vergoeding wordt vastgesteld en uitbetaald, de wijze 
waarop het werk wordt georganiseerd, het feit dat de geneesheren hun 
prestaties uitvoeren in de lokalen van het Ministerie en volgens een vast 
uurrooster bewijst op zich geen verhouding van ondergeschiktheid (Arbrb. 
Brussel, 19 juni 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 302). 

De overeenkomst tussen een gemeente en de raadgevende geneesheer van 
haar personeel werd, als een aannemingsovereenkomst en niet als een 
arbeidsovereenkomst beschouwd ondanks de verplichting om een uurroos
ter in acht te nemen, de omstandigheid dat de arbeid in het gemeentehuis 
wordt verricht, dat de geneesheer kantoormateriaal wordt ter beschikking 
gesteld, hij niet zelf de personeelsleden kiest die hem voor een onderzoek 
worden toegestuurd en dat hem bepaalde algemene instructies of richtlijnen 
worden gegeven (Arbrb. Brussel, 23 september 1985, Rechtspr. Arb. Br., 
1985, 398). 

55. GERECHTSDESKUNDIGE - Een gerechtsdeskundige is niet onderworpen 
aan het gezag van degene die hem een onderzoek toevertrouwt en is derhalve 
niet verbonden door een arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, 12 januari 
1978, Jur. Liege, 1978, 203). 

56. HUISARBEIDER - Over de vraag of een huisarbeider arbeid presteert 
in een verhouding van ondergeschiktheid bestaat sinds het cassatiearrest van 
26 september 1973 geen betwisting meer in de rechtspraak (Cass. 26 septem
ber 1973, Arr. Cass., 1974, 93, J.T.T., 1974, 11, concl. Adv. Gen. LE
NAERTS, H. en T.S.R., 1974, 100; zie: DUBOIS, B. en DE GEZELLE-JANS
SENS, V., ,Overzicht van rechtspraak" (1971-75), T.P.R., 1977, 278). Ten 
aanzien van een huisarbeider is het voor het bestaan van een arbeidsovereen
komst vereiste gezag weliswaar beperkt, maar niet uitgesloten door bet feit 
dat de huisarbeider arbeid verricht op een plaats die niet door de werkgever 
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is aangewezen. Ret uitoefenen van een bepaald gezag kan blijken uit het 
loonboekje en meer bepaald uit de richtlijnen die daarin voorkomen (Arbh. 
Gent, 9 mei 1984, Soc. Kron., 1985, 116). De omstandigheid dat een 
werknemer zijn werkzaamheden op een bepaald ogenblik deeltijds bij hem 
thuis verderzet onder een beweerd zelfstandig statuut, terwijl aile andere 
arbeidsvoorwaarden dezelfde blijven, belet niet dat de gezagsverhouding en 
dus de arbeidsovereenkomst blijft bestaan (Arbh. Luik, 11 oktober 1982, 
T.S.R., 1983, 118). 

De vraag of ten aanzien van een huisarbeider gezag wordt uitgeoefend en 
of de arbeid wordt uitgeoefend krachtens een arbeidsovereenkomst moet 
onderscheiden worden van de vraag omtrent de al dan niet toepasselijkheid 
van de Arbeidsovereenkomstenwet op de huisarbeiders. Wat het laatste 
aspect betreft blijft de rechtspraak verdeeld. Ret Arbeidshof te Bergen 
oordeelde dat uit de afwezigheid van enige specifieke regeling van de 
huisarbeid en uit de aanzienlijke versoepeling van de notie ondergeschikt
heid moet besloten worden dat de huisarbeiders onderworpen zijn aan de 
bepalingen van de vroegere wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst en aan de daarna tot stand gekomen Arbeidsovereenkomstenwet. 
Deze wetgeving is de basiswetgeving voor de arbeid in ondergeschikt ver
band en moet beschouwd worden als zijnde toepasselijk op elke overeen
komst voor arbeiders die niet anders gereglementeerd is (Arbh. Bergen, 
23 november 1979, T.S.R., 1980, 438, advies O.M.; zie ook: Arbrb. Brus
sel, 10 september 1982, Soc. Kron., 1982, 415). De tweede kamer van het 
Arbeidshof te Gent oordeelde daarentegen dat de arbeidsovereenkomst 
voor huisarbeiders niet onder het toepassingsgebied van de Arbeidsovereen
komstenwet valt (Arbh. Gent, 1 oktober 1984, Soc. Kron., 1985, 117). 
Omtrent deze problematiek blijkt evenwel verdeeldheid te bestaan binnen 
dit arbeidshof aangezien de derde kamer de vordering tot het bekomen van 
een opzeggingsvergoeding van vier weken loon ingesteld door een huisarbei
der gegrond achtte. Rieruit zou kunnen besloten worden dat de derde kamer 
van het Arbeidshof te Gent de Arbeidsovereenkomstenwet wei toepasselijk 
acht, maar dit wordt niet uitdrukkelijk in het arrest gesteld (Arbh. Gent, 
9 mei 1984, Soc. Kron., 1985, 116). 

57. INDUSTRIEEL ONTWERPER- Uit het geheel van de feitelijke omstandig
heden waaronder het feit dat ten aanzien van een ontworpen model werd 
gehandeld zoals gewoonlijk t.a.v. werknemersuitvindingen en dat de be
trokken ontwerper vermeld was in het organigram van het bedrijf en op de 
personeelslijst, besloot het Arbeidshof te Bergen dat een industrieel ontwer
per verbonden was door een arbeidsovereenkomst (Arbh. Bergen, 23 maart 
1976, T.S.R., 1976, 341). 

58. JOURNALIST- Wanneer een journalist gedurende vijftien jaar bewust 
en met voile kennis van zaken heeft geopteerd voor een tewerkstelling als 
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zelfstandige, kunnen de naderhand ingeroepen feitelijke gegevens het be
staan van een gezagsverhouding niet aantonen wanneer zij niet onverenig
baar zijn met het bestaan van een aannemingsovereenkomst (Arb h. Brussel, 
30 maart 1981, De Verz., 1981, 717, noot V.H.). 

59. KAPELAAN- De kapelaan van een kerk staat niet onder gezag, leiding 
en toezicht van de kerkfabriek (Arbrb. Luik, 5 september 1975, Jur. Liege, 
1975, 50, noot). 

60. KINESITHERAPEUT - De rechter kan wettig beslissen dat er geen 
gezagsverhouding bestaat tussen de kinesitherapeut en de V.Z.W. door wie 
hij was in dienst genomen om een door haar beheerde dienst van een kliniek 
op te richten en te leiden, wanneer hij vaststelt dat die V.Z.W. enkel bij 
het sluiten van die overeenkomst is opgetreden, dat de overste van de kliniek 
enkel optrad als tussenpersoon tussen het beheerscomite van de V.Z.W. en 
de kliniek, dat die kinesitherapeut zich ertoe beperkte aan het comite 
inlichtingen te geven over de aanwerving van zijn adjuncten en tot het 
verkrijgen van instemming voor de aankoop van het door de kliniek te 
betalen materiaal, dat de verplichting van de kinesitherapeut in de lokalen 
en tijdens de openingsuren van de kliniek te werken voortvloeit uit zijn 
opdracht, dat hij recht had op een prive-cW!nteel en dat hij in feite zelfs 
bij een andere instelling zijn werkzaamheden uitoefende (Cass., 2 april 
1979, Arr. Cass., 1978-79, 909 en R. W., 1979-80, 2112 (verkort)). 

61. LERAAR- De rechter kan wettig beslissen dater tussen een prive-talen
school en de leraars geen gezagsverhouding bestaat wanneer hij erop wijst 
dat het verplichte lesgeven in de lokalen van de instelling op zichzelf niet 
kenmerkend is aangezien ook een zelfstandige zijn werkzaamheden kan 
uitoefenen op de plaats waar zijn medecontractant zijn bedrijvigheid uitoe
fent, dat het normaal was dat de instelling aan de leerkrachten de door haar 
gekozen leerlingen voorstelde, dat het voorleggen van prestatiestaten, die 
noodzakelijk waren om betaling ervan te bekomen op zichzelf geen ken
merk van gezagsverhouding was, dat de leraars vrij waren al dan niet les 
te geven, hun werkzaamheden te beeindigen, aldan niet aanwezig te zijn 
en hun afwezigheid te verlengen (Cass., 2 april1979, Arr. Cass., 1978-79, 
906 en R. W., 1979-80, 1558). 

62. POMPHOUDER - De rechter kan wettig het bestaan van een band van 
ondergeschiktheid tussen de uitbaters van een ,fillingstation" en het erbij 
horend centrum voor de uitwisseling van Seca-zegels afleiden uit het feit dat 
de prijs, de voorraad, de verkoopspolitiek en de openingsuren door de 
N.V. Seca werden bepaald, dat er dagelijks verslag moest worden uitge
bracht, de ontvangsten dienden te worden overgemaakt, de kas en de 
voorraad werden nagezien en het verboden was andere producten dan die 

516 



-- I . l- ____ l·E-=-~-

van de N.V. Seca te verkopen of andere dan de contractueel bepaalde 
prestaties te leveren (Cass., 20 november 1978, Arr. Cass., 1978-79, 322 en 
R. W., 1978-79, 2316; zie oak: Arbrb. Hoei, 19 juni 1981, T.S.R., 1981, 
531). 
Het Arbeidshof te Luik besloot uit de wijze waarop de arbeid effectief werd 
uitgevoerd in de loop van maanden en jaren, dat de uitbater van een 
dienststation van de N.V. Belgian Shell verbonden was door een arbeids
overeenkomst (Arbh. Luik, 24 juni 1982, J. T. T., 1983, 6; bet cassatiebe
roep dat werd ingesteld tegen dit arrest werd verworpen: Cass., 10 december 
1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 222 en J.T.T., 1985, 244; het Hof van 
Cassatie oordeelde dat bet Arbeidshof a.m. uit de volgende vaststellingen 
wettig bet bestaan van een arbeidsovereenkomst heeft kunnen afleiden: de 
dienst was geregeld volgens de gebruiken en op de wijze door deN. V. Belgi
an Shell bepaald, de uitbater mocht niets doen zonder goedkeuring en 
toezicht van de N. V., de N. V. oefende een permanent toezicht uit op bet 
financieel beheer en oefende permanent Ieiding uit). Zelfs indien er niet 
permanent toezicht wordt uitgeoefend op een pomphouder en zijn werk een 
zekere zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid vergt, kan er 
een verhouding van ondergeschiktheid aanwezig zijn (Arbrb. Antwerpen, 
12 december 1977, R. W., 1978-79, 1170). 
De meerderheid van de rechtspraak lijkt aldus uit de feitelijke omstandighe
den af te leiden dat de uitbaters van een pompstation verbonden zijn door 
een arbeidsovereenkomst. De Arbeidsrechtbank te Charleroi oordeelde 
evenwel dat bet feit gebonden te zijn door een exclusieve leveringsovereen
komst met een concurrentiebeding, de verplichting de door de maatschappij 
vastgestelde prijzen te eerbiedigen, de verplichting de onderrichtingen van 
een zaakvoerdershandleiding na te Ieven, bet verbod eigenaar te zijn van 
de handelszaak en de verplichting de installaties nauwgezet te onderhouden 
wei bet bestaan bewijst van een economische ondergeschiktheid doch niet 
van een juridische ondergeschiktheid. Uit de omstandigheid dat de overeen
komst door de partijen bestempeld werd als onderneming, dat de uitbaters 
een winst ontvingen in verhouding met de verkoop en dat ze contractueel 
niet onderworpen waren aan strikte werkuren, besloot de arbeidsrechtbank 
dat er geen ondergeschikt verband aanwezig was (Arbrb. Charleroi, 20 fe
bruari 1978, J. T. T., 1978, 243). 

63. PROFESSOR - De professoren verbonden aan de gesubsidieerde vrije 
onderwijsinstelling U.F.S.I.A. staan in een gezagsverhouding tot de inrich
tende macht. Er kan geen argument geput worden uit bet feit dat bet 
academisch personeel belast is met een zelfstandige leeropdracht aangezien 
de algemene vergadering een professor wei met een bepaalde leeropdracht 
kan belasten, doch de inhoud van de te doceren stof niet kan bepalen. 
Professoren genieten wat de te verrichten geestelijke arbeid betreft een even 
grate vrijheid en onafhankelijkheid als degenen die taken als zelfstandigen 
uitoefenen. Indien zij niettemin ondergeschikt zijn aan de we,rkgever is het 
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omdat deze de omstandigheid van tijd en plaats bepaalt waarin de arbeid 
moet worden verricht en bovendien omdat deze hiervoor een loon uitbetaalt 
(Arbrb. Antwerpen, 3 april 1975, J. T. T., 1976, 74). 

64. RESTAURANTHOUDER - HOTELIER - TRAITEUR - Ret feit dat de eige
naar van een restaurant menu's bestelt bij een persoon die deze bereidt in 
de keuken van het restaurant en met het materiaal toebehorend aan het 
restaurant, is niet onverenigbaar met de uitvoering van een overeenkomst 
van onderaanneming, indien niet blijkt dat de onderaannemer in het raam 
van zijn werk geen volledige vrijheid heeft behouden (Arbh. Bergen, 5 mei 
1978, J. T. T., 1978, 347). 

65. SPORTTRAINER - De activiteit van een sporttrainer is, ondanks een 
zekere onafhankelijkheid in de uitvoering van de prestaties, niet onverenig
baar met een verhouding van ondergeschiktheid (Arbh. Luik, s.d., A.R. 
3640174, Jur. Liege, 1976, 18, (verkort)). 

66. TOILETJUFFROUW - In een geschil tussen de R.S.Z. en een warenhuis
keten over de vraag of er sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor 
personen die belast zijn met het toezicht op en het onderhoud van de in 
warenhuizen ter beschikking van het clienteel gestelde toiletten, oordeelde 
het Hof van Cassatie dat oak een aannemer zich kan verbinden op bepaalde 
dagen en uren en op een bepaalde plaats het werk uit te voeren, zich 
vergenoegend met een vergoeding die bestaat uit vrij gegeven en niet 
gevraagde fooien, en zijn benodigdheden al dan niet tegen betaling kan 
betrekken bij de opdrachtgever. Deze feitelijke gegevens dwingen er de 
rechter niet toe te oordelen dat dergelijke toiletjuffrouwen door een arbeids
overeenkomst gebonden zijn (Cass., 11 september 1978, Arr. Cass., 1978-
79, 32, J.T.T., 1979, 200 en T.S.R., 1978, 507). 

67. TURFKANTOORHOUDER - De overeenkomst tussen een paardenwed
rennenagentschap en de zaakvoerder van een bijhuis van dit agentschap 
werd door het Arbeidshof te Luik als een aannemingsovereenkomst be
schouwd inzonderheid gelet op: 
- het feit dat de openingsuren van het bijhuis niet opgelegd worden, terwijl 

het verplichte sluitingsuur een geldigheidsvoorwaarde is voor wedden
schappen; 

- de mogelijkheid voor de zaakvoerder om personeel aan te werven en zich 
te laten vervangen door een persoon van zijn keuze; 

- de vrijheid van de organisatie van het werk in het bijhuis; 

- het feit dat de overeenkomst werd uitgevoerd zonder dat de hoedanig-
heid van zelfstandig medewerker ooit werd betwist. 

Dat het paardenwedrennenagentschap algemene richtlijnen en instructies 
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geeft en hiermee controle gepaard gaat, is niet van aard om een aannemings
overeenkomst nit te sluiten aangezien dit gerechtvaardigd wordt door de 
strenge reglementering van deze activiteiten door het Ministerie van Finan
cien (Arbh. Luik, 12 februari 1986, In/. Soc. Seer., 1987, z.p.; zie ook: 
Arbrb. Doornik, 19 oktober 1979, J.T.T., 1980, 162). 

68. ZIEKENFONDSVERANTWOORDELIJKE - Uit de vaststelling dat het werk 
van de afdelingsverantwoordelijken van een ziekenfonds erin bestond bij
dragen te innen en kleine uitgaven te vereffenen in het lokaal van het 
ziekenfonds, gedurende twee of drie dagen per week telkens van negen uur 
tot twaalf uur en van veertien uur tot negentien uur, tegen betaling van een 
bezoldiging die bestond nit ristorno's van de gei:nde bijdragen die evenwel 
reeds gedurende vijf jaren beperkt werden tot een welbepaald maandelijks 
bedrag, met een boekhoudkundige controle over hun financieel beleid, 
blijkt niet dat een gezagsverhouding tussen de afdelingsverantwoordelijken 
en het ziekenfonds onmogelijk is. Het arbeidshof kan nit deze vaststellingen 
niet wettig afleiden dat er geen Ieiding en toezicht kon worden uitgeoefend 
(Cass., 8 mei 1978, T.S.R., 1978, 409). 

§ 3. VENNOOTSCHAPSORGANEN EN VENNOTEN 

69. PROBLEEMSTELLING-DeN.V. en de B.V.B.A. worden bestuurd door 
aldan niet bezoldigde lasthebbers (art. 53 en 129 Vennootschappenwet). Uit 
deze wettelijke bepalingen blijkt dat de functie van bestuurder of van 
zaakvoerder krachtens een mandaat en derhalve niet krachtens een arbeids
overeenkomst wordt uitgeoefend. Vennootschapsrechtelijke mandatarissen 
kunnen nooit uitsluitend werknemers zijn. De Vennootschappenwet en de 
Arbeidsovereenkomstenwet beletten evenwel niet dat een vennootschaps
rechtelijk mandaat gecombineerd wordt met een arbeidsovereenkomst 
(Arbrb. Luik, 3 mei 1976, Pas., 1979, III, 14). 
De hierna nader besproken rechtspraak stelt twee voorwaarden voor een 
dergelijke cumulatie: de vennootschapsrechtelijke mandataris moet naast 
zijn mandaat taken uitoefenen die duidelijk onderscheiden zijn van die 
welke nit het mandaat voortvloeien en deze taken moeten worden uitgeoe
fend in een verhouding van ondergeschiktheid aan de vennootschap. 

70. BESTUURDER VAN EEN N. V. - De N. V. wordt bestuurd door al dan niet 
bezoldigde lasthebbers (art. 53 Vennootschappenwet). 
De herroepbaarheid ad nutum van het bestuurdersmandaat raakt de open
bare orde en belet dat dit mandaat wordt uitgeoefend onder de vorm van 
een arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, 24 april1986, In/. Soc. Seer., 1987, 
afl. 7, z.p.). 
Het bekleden van een mandaat van bestuurder' van een N. V. sluit de 
uitoefening van een andere functie onder het gezag van een orgaan of van 
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een aangestelde van de vennootschap echter niet uit (Cass., 28 mei 1984 
(twee arresten), Arr. Cass., 1983-84, 1252, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H.; 
Pas., 1984, I, 1172 en R. W., 1984-85, 333, concl. Adv. Gen. LENAERTS, 
H.). 

De cumulatie van een arbeidsovereenkomst en een mandaat door een 
bestuurder van een N.V. is slechts mogelijk indien deze voor rekening van 
de vennootschap technische, commerciele of administratieve activiteiten 
uitoefent die duidelijk onderscheiden zijn van die welke voortvloeien uit zijn 
mandaat en indien hij zich voor de uitoefening van die onderscheiden 
activiteiten tegenover de vennootschap in een band van ondergeschiktheid 
bevindt (Arbh. Luik, 6 februari 1975, T.S.R., 1976, 238 (verkort); Arbh. 
Antwerpen, 21 februari 1977, R. W., 1976-77, 2415; Arbh. Luik, 4 maart 
1982, J. T. T., 1983, 9; Arb h. Luik, 24 apri11986, In/. Soc. Seer., 1987, afl. 
7, z.p.; Arbrb. Hoei, 18 februari 1977, T.S.R., 1977, 180, J.T.T., 1977, 
223, Jur. Liege, 1977, 293, noot en Med. V.B.O., 1977, 3581). 

De beweerde arbeidsovereenkomst en het mandaat als beheerder moeten een 
onderscheiden voorwerp hebben, zowel wat de aard van de activiteit als wat 
de bezoldiging betreft (Brussel, 4 januari 1985, J. T., 1985, 285). 

Als aanwijzing voor de dualiteit van de uitgeoefende functies komt de aard 
van de uitgeoefende functies in aanmerking alsmede de feitelijke omstandig
heden waaruit de bedoeling van de partijen duidelijk kan blijken. De 
aangifte aan de sociale zekerheid voor werknemers, het onderscheiden loon 
en het feit dat de bestuurder na zijn benoeming zijn taak van bediende blijft 
uitoefenen, wijzen erop dat de bestuurder tevens bediende is (Arbh. Luik, 
6 februari 1975, T.S.R., · 1976, 238 (verkort)). 

Een bestuurder van een N.V., die tegelijkertijd directeur-generaal is, niet 
over een meerderheid beschikt in de algemene vergadering, werkt onder de 
bestendige controle van de afgevaardigd bestuurder, aangegeven wordt bij 
de sociale zekerheid voor werknemers en ontslagen wordt overeenkomstig 
de regels geldend voor de arbeidsovereenkomsten voor bedienden is verbon
den door een arbeidsovereenkomst (Arbrb. Hoei, 18 februari 1977, T.S.R., 
1977, 180, J.T.T., 1977,223, Jur. Liege, 1977,293, noot enMed. V.B.O., 
1977, 3581). 

De uitoefening van een bestuurdersmandaat is niet onverzoenbaar met een 
band van ondergeschiktheid wanneer blijkt dat de raad van bestuur haar 
gezag kan doen gelden over de bestuurder, hem richtlijnen kan geven en 
toezicht kan houden, ook al wordt van deze mogelijkheden geen gebruik 
gemaakt (Arbrb. Brussel, 2 september 1983, T.S.R., 1984, 76). 

De afwezigheid van een gezagsverhouding kan blijken uit de familiale 
situatie van de bestuurder en uit zijn positie in de schoot van de vennoot
schap (Brussel, 4 januari 1985, J. T., 1985, 285). Wanneer de raad van 
bestuur is samengesteld uit twee echtgenoten, waarvan er een afgevaardigd 
bestuurder is, en een derde persoon, kunnen de echtgenoten bestuurders 
zich niet in een toestand van ondergeschiktheid aan de vennootschap 
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bevinden aangezien niemand aan zichzelf kan ondergeschikt zijn (Arbh. 
Luik, 4 maart 1982, J. T. T., 1983, 9). 

71. NIET-BESTUURDER BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR - Het dage
Jijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de 
vennootschap wat dit bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan een 
of meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, aldan niet vennoten, 
die aileen of gezamelijk optreden (art. 63 Vennootschappenwet). Volgens 
de Vennootschappenwet kan de persoon die met het dagelijks bestuur van 
de vennootschap belast is dus zowel een bestuurder zijn als iemand die geen 
lid is van de raad van bestuur. 

Tot 1980 gold als constante rechtsleer en rechtspraak dat het dagelijks 
bestuur van een N.Y. in geen geval ter uitvoering van een arbeidsovereen
komst kan worden waargenomen (Concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., bij 
Cass., 28 mei 1984 (twee arresten), Arr. Cass., 1983-84, 1253 en R. W., 
1984-85, 335). 

In 1981 oordeelde het Hof van Cassatie daarentegen dat uit de enkele 
omstandigheid dat de directeur van een vennootschap die daarvan geen 
bestuurder is en geen andere werkzaamheden uitoefent dan die van gemach
tigde voor het dagelijks bestuur, niet kan worden afgeleid dat de overeen
komst tussen hem en de vennootschap geen arbeidsovereenkomst voor 
bedienden is (Cass., 22 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 559, R.C.J.B., 
1981, 495, noot NuDELHOLE, S.J. en R.P.S. 1981, 285, noot). 

Uit dit arrest blijkt duidelijk dat het dagelijks bestuur van een N.V., door 
iemand die geen bestuurder is, kan worden uitgeoefend onder gezag. 

De afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur van een N. V. die geen 
bestuurder is, is echter slechts door een arbeidsovereenkomst verbonden 
wanneer dit de bedoeling van de partijen was en hij zich in een band van 
ondergeschiktheid jegens de vennootschap, vertegenwoordigd door haar 
organen, bevindt. Dit moet telkens worden onderzocht door de feitenrech
ter (Arbh. Brussel, 24 mei 1983, R. W., 1983-84, 253). 

72. AFGEVAARDIGD BESTUURDER- Wanneer een bestuurder belast wordt 
met het dagelijks bestuur van de N.V. duidt men de betrokkene gewoonlijk 
aan met de term afgevaardigd bestuurder. 
De meerderheid van de rechtspraak neemt aan dat de functies van bestuur 
en van dagelijks bestuur ondeelbaar zijn: de bevoegdheid over het dagelijks 
bestuur is een accessorium bij de functie als bestuurder. De dwingende regel 
van de herroepbaarheid ad nutum en de ondeelbaarheid van de functie van 
afgevaardigd bestuurder verzetten zich ertegen dat de afgevaardigd bestuur
der in de uitoefening van zijn vennootschapsrechtelijke taken verbonden is 
door een arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, 28 oktober 1982, J. T. T., 1984, 
59). 

Het dagelijks bestuur van de vennootschap op zich kan volgens die stelling 
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niet waargenomen worden krachtens een arbeidsovereenkomst. Ben afge
vaardigd bestuurder kan zijn taak als bestuurder dan ook slechts cumuleren 
met een arbeidsovereenkomst voor bedienden, wanneer hij duidelijk om
lijnde technische of administratieve functies uitoefent die onderscheiden 
zijn van het dagelijks bestuur, en wanneer er bij de uitoefening van 
laatstgenoemde activiteiten een gezagsverhouding bestaat (Arbh. Luik, 
30 juni 1977, R.P.S., 1978, 55, noot, Jur. Liege, 1977-78, 3; Arbh. Luik, 
28 oktober 1982, J. T. T., 1984, 59; Arbh. Bergen, 27 februari 1984, J. T. T., 
1984, 389; Arbh. Bergen, 20 december 1984, J. T., 1985, 286; Arbh. Ant
werpen, 16 januari 1987, J.T.T., 1987, 256). 
Het Hof van Cassatie oordeelde dat het arrest dat om tot de aanwezigheid 
van een arbeidsovereenkomst voor bedienden te besluiten, louter steunt op 
de aangifte bij de R.S.Z. zonder nate gaan of de afgevaardigd bestuurder 
de taken vreemd aan het dagelijks bestuur uitoefende in ondergeschiktheid, 
niet wettig gemotiveerd is (Cass., 20 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 222, 
R. W., 1976-77, 2483 (verkort), T.S.R., 1977, 76, R.P.S., 1978, 53, noot, 
en Bull. Ass., 1976, 763). 
Het aantonen van het bestaan van een van het mandaat onderscheiden 
activiteit zal geen moeilijkheden opleveren indien de afgevaardigd bestuur
der naast zijn bestuurdersmandaat taken uitoefent die duidelijk te onder
scheiden zijn van de Ieiding van de onderneming. Dit zal bv. het geval zijn 
wanneer de afgevaardigde bestuurder tevens hoofd is van de boekhouding 
(Arbh. Luik, 30 juni 1977, Jur. Liege, 1977-78, 3 en R.P.S., 1978, 55, 
noot). 
Moeilijker is het wanneer de afgevaardigd bestuurder naast zijn bestuur
dersmandaat de niet-vertegenwoordigingsgebonden dagelijkse Ieiding van 
de onderneming waarneemt. De vereiste dualiteit van de functies werd ten 
aanzien van een afgevaardigd bestuurder die tegelijkertijd directeur-gene
raal is, als volgt verwoord: als afgevaardigd bestuurder is de betrokkene de 
vertegenwoordiger van de aandeelhouders en in die functie moet hij waken 
over de goede evolutie van het maatschappelijk kapitaal als economische 
entiteit. Als directeur-generaal waakt hij over het beste rendement van de 
onderneming als technische entiteit (Arbh. Brussel, 16 december 1983, 
T.S.R., 1984, 82; in dezelfde zin maar in een geschil waarbij deze twee 
functies werden uitgeoefend door verschillende personen: Arbrb. Hoei, 
18 februari 1977, Jur. Liege, 1977, 293, noot, J.T.T., 1977, 223, T.S.R., 
1977, 180, en Med. V.B.O., 1977, 3581). 
Het is niet uitgesloten dat een bediende-bestuurder na zijn benoeming tot 
afgevaardigd bestuurder verder bediende blijft (Kh. Antwerpen, 14 novem
ber 1979, R. W., 1979-80, 1936). 
Het voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst vereiste gezag, dat 
weliswaar niet onafgebroken moet worden uitgeoefend doch effectief moge
lijk moet zijn, kan worden uitgeoefend door de raad van bestuur als 
bestendig orgaan van de N.V. (Arbh. Bergen, 27 februari 1984, J. T. T., 
1984, 389). 
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Men kan niet beweren dat een afgevaardigd bestuurder die belast is met het 
dagelijks bestuur van de onderneming het hoogste gezag uitoefent, aange
zien hij eerder een uitvoeringsagent is dan een vertegenwoordiger van de 
raad van bestuur (Arbh. Bergen, 20 december 1984, J.T., 1985, 286). 

Het feit dat een afgevaardigd bestuurder niet als bediende kan worden 
beschouwd wanneer hij over de meerderheid van de aandelen beschikt, laat 
niet toe a contrario te besluiten dat de afgevaardigd bestuurder bediende 
is indien dit niet het geval is. De omstandigheid dat de afgevaardigd 
bestuurder niet over de meerderheid van de aandelen beschikt, Iaat enkel 
toe te besluiten dat hij zijn wil niet kan opdringen aan de algemene 
vergadering doch bewijst niet dat de mogelijkheid bestaat om op elk 
ogenblik op efficiente wijze gezag, Ieiding en toezicht op hem uit te oefenen 
(Arbrb. Dendermonde, 15 januari 1975, J. T. T., 1976, 37). Dat een afge
vaardigd bestuurder slechts over tien procent van de aandelen beschikt, 
volstaat op zich niet om de ondergeschiktheidsverhouding te bewijzen 
(Arbh. Bergen, 27 februari 1984, J. T. T., 1984, 389). 

Het persoonlijk bezit van de meerderheid van de aandelen of familiale 
relaties die een effectieve controle over de meerderheid van de aandelen 
mogelijk maken, kunnen er op wijzen dat de raad van bestuur niet in de 
mogelijkheid verkeert om het voor het bestaan van een arbeidsovereen
komst vereiste gezag uit te oefenen (Arb h. Bergen, 27 februari 1984, J. T. T., 
1984, 389). Ben gezagsverhouding ontbreekt wanneer de afgevaardigd 
bestuurder bevoegd is om aileen op te treden, zijn echtgenote en zijn ouders 
belangrijke aandeelhouders zijn en zijn vader commissaris van de vennoot
schap is. Noch de aangifte bij de R.S.Z., noch het ontvangen van een loon 
volstaan om aan de afgevaardigde bestuurder een bediendenstatuut te 
verlenen. (Arbrb. Dinant, 12 april 1983, J. T. T., 1984, 64). 

In tegenstelling tot de boger besproken rechtspraak neemt een minderheid 
van de rechtspraak aan dat een bestuurder het dagelijks bestuur op zich wei 
kan waarnemen krachtens een arbeidsovereenkomst: de functie van afge
vaardigd bestuurder van een N. V. is splitsbaar in de vertegenwoordigingsbe
voegdheid bedoeld in artikel 54 van de Vennootschappenwet enerzijds, en 
eventueel het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, waar
binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt gevoerd, ander
zijds (Arbrb. Brussel, 12 februari 1982, J. T. T., 1983, 11). Het is wei vereist 
dat het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend in ondergeschikt verband. 
Wanneer het mandaat als bestuurder van de betrokkene herroepen wordt, 
verliest de afgevaardigd bestuurder onmiddellijk de algemene vertegen
woordigingsbevoegdheid, doch blijft zijn eventuele arbeidsovereenkomst 
bestaan (Arbrb. Brussel, 24 oktober 1983, J. T. T., 1984, 62). 

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 28 mei 1984 deze minderheids
visie bevestigd: een bestuurder van een N. V. kan het dagelijks bestuur 
waarnemen onder gezag van een orgaan van de vennootschap (Cass., 28 mei 
1984 (twee arresten), Arr. Cass., 1983-84, 1252, concl. Adv. Gen. LE-
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NAERTS, H.; R. W., 1984-85, 333, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. en Pas., 
1984, I, 1172). 

Hoger werd reeds vermeld dat het Hof van Cassatie in 1981 een ommekeer 
bracht in de rechtspraak door te stellen dat een persoon die geen bestuurder 
is het dagelijks bestuur kan waarnemen krachtens een arbeidsovereenkomst 
(zie hager nr. 71; Cass., 22 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 559, 
R.C.J.B., 1981, 495, noot NUDELHOLE, S. en R.P.S., 1981, 285, noot). In 
dit arrest liet het Hof evenwel nog duidelijk uitschijnen dat afgevaardigd 
bestuurders in het waarnemen van het dagelijks bestuur niet door een 
arbeidsovereenkomst kunnen gebonden zijn (Concl. Adv. Gen. LENAERTS, 
H. bij Cass., 28 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1252 en R. W., 1984-85, 
333). In haar kritische en zeer goed gedocumenteerde noot vecht mevrouw 
S.J. Nudelhole deze laatste zienswijze aan. Aangezien de wet toelaat dat ook 
niet-bestuurders met het dagelijks bestuur van een N.V. worden belast 
betekent dit tach dat het dagelijks bestuur niet noodzakelijkerwijze deel 
uitmaakt van een bestuurdersfunctie. Het dagelijks bestuur en het bestuur 
zijn dus geenszins ondeelbaar (NUDELHOLE, S. J., , ,Delegation ala gestion 
journaliere de la societe anonyme et contrat d'emploi", R.C.J.B., 1981, 
p. 520, nr. 20). De visie van mevrouw Nudelhole lijkt de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie bei:nvloed te hebben. In zijn conclusie bij het arrest 
van 28 mei 1984 schrijft Advocaat-Generaal Lenaerts immers uitdrukkelijk 
dat het betoog van mevrouw S.J. Nudelhole hem overtuigd heeft (Concl. 
Adv. Gen. LENAERTS, H. bij Cass., 28 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1252 
en R. W., 1984-85, 333). 

Ook het Hof van Beroep te Brussel stelt dat de bestuurder van een vennoot
schap die belast werd met het dagelijks bestuur als dusdanig kan verbonden 
zijn door een arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat hij deze aktiviteit 
uitoefent in ondergeschiktheid. Indien de afgevaardigd bestuurder echter in 
werkelijkheid de vennootschap leidt, aan niemands gezag is onderworpen 
en aileen aan de raad van bestuur verantwoording moet afleggen over zijn 
mandaat, ontbreekt een gezagsverhouding. De omstandigheid dat een ar
beidsovereenkomst werd ondertekend en dat ook voor het overige de schijn 
van een arbeidsovereenkomst via de sociale documenten werd geschapen en 
behouden, is niet determinerend (Brussel, 11 september 1984, R.P.S., 1985, 
161). . 

73. VENNOTEN VAN BEN N.V.- De N.V. is de kapitaalsvennootschap bij 
uitstek. De vennoten van een N.V. beperken er zich per definitie toe hun 
kapitaal te doen renderen zonder eigenlijk een beroepsaktiviteit uit te 
oefenen voor de vennootschap. Het vennoot zijn op zich is aldus sociaalrech
telijk neutraal. 

Het is evenwel niet uitgesloten dat een vennoot tach een aktiviteit uitoefent 
voor de vennootschap: niets verzet er zich tegen dat een aandeelhouder van 
een vennootschap een arbeidsovereenkomst sluit met die vennootschap of 
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dat een werknemer aandeelhouder wordt van de vennootschap die zijn 
werkgever is. 

De kwalificatie die door een vennootschap en een minderheidsaandeelhou
der die geen bestuurder noch afgevaardigd bestuurder is, aan de betrekkin
gen tussen beide wordt gegeven, met name een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, kan niet zonder meer worden terzijde geschoven door het enkel 
feit dat de vennootschap een familiaal karakter heeft. Daarvoor is vereist 
dat deze kwalificatie wordt tegengesproken, hetzij door de overeenkomst 
zelf, hetzij door de manier waarop zij werd uitgevoerd (Arbh. Luik, 
15 maart 1984, T.S.R., 1985, 53). 

74. GEZAGSVERHOUDING IN DE B.V.B.A. -De B.V.B.A. wordt beheerd 
door een of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke 
personen, al dan niet vennoten (art. 129, lid 1 Vennootschappenwet). In 
deze wettelijke bepaling wordt uitdrukkelijk gesteld dat de zaakvoerder van 
een B.V.B.A. een Iasthebber is. 

Een zaakvoerder van een B.V.B.A. kan evenwel net als de bestuurder van 
een N. V. zijn mandaat met een arbeidsovereenkomst cumuleren. Ook voor 
de zaakvoerder stelt de rechtspraak evenwel dat een dergelijke cumulatie 
slechts mogelijk is indien de zaakvoerder in de vennootschap in onderge
schiktheid een taak uitoefent die verschilt van de taken die voortvloeien uit 
zijn mandaat. 

Het arrest dat vaststelt dat, enerzijds, aan de eiser naast het dagelijks 
bestuur, alle nagenoeg onbeperkte bevoegdheden die zijn voorbehouden 
aan zaakvoerders, werden toevertrouwd en dat, anderzijds, de eiser in 
gebreke blijft aan te tonen dat hij binnen de vennootschap een technische 
of boekhoudkundige functie uitoefende, mag daaruit wettig besluiten dat 
de eiser niet verbonden was door een arbeidsovereenkomst met de B. V .B.A. 
De eiser kan zich bij de uitoefening van de zaakvoerdersbevoegdheden niet 
in een band van ondergeschiktheid bevinden tegenover de vennootschap 
(Cass., 8 oktober 1979, J. T. T., 1980, 59). 

Het feit zaakvoerder te zijn van een B.V.B.A. sluit niet uit dat dezelfde 
persoon ook door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap kan 
gebonden zijn, indien hij een aktiviteit uitoefent met de voor de arbeidsover
eenkomst kenmerkende ondergeschiktheid (Cass., 24 december 1979, Arr. 
Cass., 1979-80, 503 en R. W., 1980-81, 872). In tegenstelling met wat geldt 
voor de N.V., is het voor de B.V.B.A. echter moeilijk een instantie aan te 
duiden die het vereiste gezag kan uitoefenen. 

W anneer de B. V .B.A. over een zaakvoerdersraad beschikt zou dit bestendig 
orgaan van de vennootschap het vereiste gezag kunnen uitoefenen. Wanneer 
er evenwel slechts een zaakvoerder is, kan deze niet tevens verbonden zijn 
door een arbeidsovereenkomst aangezien er dan geen ander orgaan is dat 
over hem gezag kan uitoefenen. Bovendien wijzen de volgende omstandig
heden er op dat de betrokkene niet door een arbeidsovereenkomst verbon-
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den was: de partijen hebben zich niet als werkgever en werknemer gedragen, 
de eiser was in het bezit van een beroepskaart en niet van een arbeidsvergun
ning, vergunning die noodzakelijk is opdat een niet E.E.G. ingezetene een 
beroepsaktiviteit zou kunnen uitoefenen krachtens een arbeidsovereen
komst (Arbrb. Brussel, 16 november 1976, J. T. T., 1977, 224). 

De hoedanigheid van vennoot van een B.V.B.A. is op zichzelf geen aanlei
ding tot toepasselijkheid van welke sociale-zekerheidsregeling oak. Het 
komt evenwel vaak voor dat de vennoten van een B.V.B.A. zich niet 
beperken tot het inbrengen van kapitaal doch tevens prestaties leveren ten 
voordele van de vennootschap. Indien deze activiteiten andere zijn dan 
beheersactiviteiten en indien zij worden uitgeoefend in ondergeschiktheid 
kan de vennoot verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de 
vennootschap. 

De persoon die een hoek- en dagbladhandel uitbaat in de eigendom van zijn 
medecontractant en die tevens aandeelhouder is van de B.V.B.A. van deze 
laatste, is door een arbeidsovereenkomst en niet door een mandaat verbon
den, indien blijkt dat de overeenkomst niet Iauter het verrichten van 
rechtsscheppende handelingen op het oog had, maar materiele arbeid als 
zodanig betrof, waarvan de uitvoering aan de naleving van een hele reeks 
verplichtingen onderworpen was (Arbrb. Antwerpen, 7 september 1982, 
T.S.R., 1983, 145 en Int. Soc. Seer., 1983, afl. 7, 2). 

De vennoten van een B.V.B.A. kunnen echter vanzelfsprekend oak een 
activiteit als zelfstandige uitoefenen in de vennootschap, indien een band 
van ondergeschiktheid ontbreekt. 

Aangezien de B.V.B.A. de personenvennootschap bij uitstek is, komt het 
vaak voor dat echtgenoten samenwerken in een B.V.B.A. Het sluiten van 
een arbeidsovereenkomst tussen de echtgenote-zaakvoerster van de onder
neming, een B.V.B.A. die zich bijna beperkt tot deze persoon, en de 
echtgenoot-bediende, waarschijnlijk bedoeld om loon en sociale zekerheid 
te bieden aan deze laatste, is niet verboden, voor zover er een werkelijke 
band van ondergeschiktheid bestaat. De gezagsverhouding moet enkel 
mogelijk zijn; er dient geen constant of technisch gezag uitgeoefend te 
worden. Het volstaat aldus vast te stellen dat de echtgenote-zaakvoerster 
een juridisch gezag bezit over de echtgenoot-bediende, die materieel uitvoert 
wat door haar wordt aangebracht aan bestellingen (Arbh. Luik, 18 februari 
1986, J. T.T., 1987, 273 en Int. Soc. Seer., 1987, afl. 4, z.p.). 

75. BESTUURDER VAN BEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP -De coopera
tieve vennootschap wordt bestuurd door een of meer lasthebbers, aldan niet 
vennoten (art. 143 Vennootschappenwet). 

Ben bestuurder van een cooperatieve vennootschap kan oak de hoedanig
heid van een bediende hebben doch dan is vereist dat de bestuurder voor 
rekening van de vennootschap andere technische, commerciele of admini
stratieve taken uitvoert dan diegene die uit zijn mandaat voortspruiten en 
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dat hij bij het uitvoeren van die taken in een ondergeschikte verhouding tot 
de vennootschap staat (Arbrb. Charleroi, 5 juni 1984, T.S.R., 1984, 417). 

76. FEITELIJKE VENNOOTSCHAP- Wanneer de vader een algemene onder
handse volmacht verleent aan zijn kinderen die tot dan toe als werknemers 
in zijn dienst waren, waarbij hij de volledige uitbating van de onderneming 
aan hen overdraagt met de meest uitgebreide bevoegdheid om aile daden 
en rechtshandelingen te stellen in verband met de werking van de handels
zaak, eventueel inbegrepen daden van beschikking, is er geen band van 
ondergeschiktheid meer voorhanden. Derhalve bestaat er ook geen arbeids
overeenkomst voor bedienden, maar eerder een feitelijke vennootschap 
tussen vader en kinderen op voet van gelijkheid (Arbh. Antwerpen, 25 juni 
1976, T.S.R., 1977, 124, (verkort)). 

AFDELING 3 

HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST 

77. ALGEMEEN - Voor de geldigheid van een overeenkomst en, derhalve 
ook voor de geldigheid van een arbeidsovereenkomst, worden vier voor
waarden gesteld: de toestemming van de partij die zich verbindt, haar 
bekwaamheid om contracten aan te gaan, een bepaald voorwerp en een 
geoorloofde oorzaak als inhoud van de verbintenis (art. 1108 B.W.). 
Over de twee laatste geldigheidsvoorwaarden blijkt de rechtspraak schaars 
te zijn en zij worden dan ook niet afzonderlijk behandeld in het onderhavig 
rechtspraakoverzicht. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de Arbeids
rechtbank te Doornik oordeelde dat wanneer bet in stand houden of de 
voortzetting van overspelige betrekkingen een van de hoofdmotieven was 
voor bet aangaan van de arbeidsovereenkomst, deze overeenkomst nietig 
is omdat het voorwerp en de oorzaak strijdig zijn met de openbare orde en 
met de goede zeden (Arbrb. Doornik, 27 oktober 1978, J. T. T., 1979, 103). 
Er zijn geen andere voorwaarden voor de geldigheid van een arbeidsover
eenkomst dan deze vermeld in artikell108 van bet B.W. Zo oordeelde het 
Arbeidshof te Antwerpen dat de omstandigheid dat een arbeidsovereen
komst als bediende-publiciteitsagent-beroepsrenner werd gesloten buiten de 
hiertoe door de reglementen van de Belgische Wielrijdersbond bepaalde 
termijn, de geldigheid van de overeenkomst niet aantast. Het reglement van 
de wielerbond is immers vreemd aan de contractuele relatie tussen de 
partijen (Arbh. Antwerpen, 17 september 1984, T.S.R., 1985, 213). 

§ 1. BEKW AAMHEID EN TOESTEMMING 

78. TOESTEMMING - De partijen dienen hun toestemming te geven tot de 
arbeidsovereenkomst: er is wilsovereenstemming vereist wat het bestaan 
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veronderstelt van twee partijen die beide de wil hebben een arbeidsover
eenkomst te sluiten. Bij het tot stand komen van de wilsovereenkomst kan 
men verschillende fasen onderscheiden. Ret werkaanbod, de werkaan
vraag, het plaatsen van en het ingaan op een advertentie zijn nog geen 
eigenlijke wilsuitdrukking doch behoren tot de precontractuele fase. De 
arbeidsovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat het aanbod van 
werk of van werkkracht door de tegenpartij aanvaard wordt (DELHUVEN
NE, M., ,Algemene problematiek van de individuele arbeidsovereen
komst" in C.A.D., BLANPAIN, R. (ed.), Brugge, Die Keure, 1978, Il-1-208, 
nrs. 407 en 408). 
Een aanbod tot tewerkstelling vergt essentieel dat een definitieve wilsuiting 
van een van de partijen nog slechts door de andere partij wordt aanvaard 
opdat de overeenkomst tot stand komt. Eenvoudige besprekingen, prelimi
naria of voorstellen die niet de vorming van een arbeidsovereenkomst tot 
doel hebben, maar slechts de totstandkoming daarvan willen vergemakkelij
ken of voorbereiden of de mogelijkheid daartoe willen onderzoeken, maken 
geen aanbod tot tewerkstelling uit (Cass., 1 februari 1982, Arr. Cass., 
1981-82, nr. 327, Pas., 1982, I, 690, R. W., 1982-83, 1452, J. T.T., 1984, 
58 en T.S.R., 1982, 449). 

Een geschrift met de titel ,arbeidsovereenkomst voor bedienden" waar
in een persoon zich verbindt om zo snel mogelijk en uiterlijk op een 
welbepaalde datum in dienst te treden voor onbepaalde tijd, als directeur
generaal, tegen een welbepaald jaarloon en waarin noch impliciet, noch 
expliciet melding wordt gemaakt van een belofte tot het sluiten van een 
overeenkomst is wel degelijk een arbeidsovereenkomst en niet louter een 
belofte tot overeenkomst. Dergelijke overeenkomst heeft namelijk alle 
kenmerken van een arbeidsovereenkomst en vermeldt de verplichtingen van 
de partijen (Arbh. Brussel, 23 augustus 1977, J.T.T., 1978, 72, noot 
WILHELM, P.). 

Gewoonlijk wordt de arbeidsovereenkomst rechtstreeks tussen de werkge
ver en de werknemer gesloten. Ret komt evenwel ook voor dat een lastheb
ber in naam en voor rekening van de werkgever de arbeidsovereenkomst 
sluit. Dit zal met name het geval zijn telkens wanneer een vennootschap een 
arbeidsovereenkomst sluit. Opdat een vennootschap een arbeidsovereen
komst zou kunnen sluiten is echter vereist dat zij reeds bestaat. Een 
naamloze vennootschap bestaat slechts vanaf het opmaken van de authen
tieke akte. Aan een in wording zijnde vennootschap kan men geen rechten 
toekennen of verplichtingen opleggen. Bijgevolg kan geen rechtsverhouding 
ontstaan zijn tussen een werknemer en een nog niet bestaande vennootschap 
(Arbh. Brussel, 18 mei 1976, J.T.T., 1977, 220). 

Ret sluiten van een arbeidsovereenkomst voor de functie van directeur
generaal is geen daad van dagelijks bestuur van de vennootschap. Wanneer 
blijkt uit de statuten van de vennootschap dat de handtekening van ten 
minste twee bestuurders noodzakelijk is om de vennootschap te verbinden, 
is het duidelijk dat een bestuurder en de persoon belast met het dagelijks 
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bestuur van de vennootschap, die geen bestuurder is, niet geldig een 
arbeidsovereenkomst kunnen sluiten met een kandidaat voor de functie van 
directeur-generaal. Er is schijnmandaat wanneer een persoon zijn medecon
tractant of derden verkeerdelijk Iaat geloven dat hij de betwiste handeling 
stelde als mandataris. De handeling gesteld door een schijnmandataris bindt 
de opdrachtgever zodra de derde te goeder trouw normaal voorzichtig is. 
In casu achtte het arbeidshof dat de sollicitant voor de functie van directeur
generaal te goeder trouw was en de vereiste voorzichtigheid aan de dag had 
gelegd, en werd het bestaan van een schijnmandaat bewezen geacht. Zelfs 
indien de kandidaat wist dat de personen met wie hij onderhandelde slechts 
de vennootschap konden verbinden voor daden van dagelijks bestuur, kon 
hij met name veronderstellen dat de raad van bestuur van de vennootschap 
aan de betrokkenen een bijzonder mandaat had verleend voor het sluiten 
van de betwiste arbeidsovereenkomst. Men kan moeilijk verwachten van de 
kandidaat dat hij, wanneer aile omstandigheden Iaten veronderstellen dat 
de personen met wie hij onderhandelt de vereiste bevoegdheid hebben, op 
het ultieme ogenblik van het sluiten van de arbeidsovereenkomst de voorleg
gingvan een volmacht eist (Arbh. Brussel, 23 augustus 1977, J. T. T., 1978, 
72, noot WILHELM, P .). 

In dezelfde zin oordeelde het Arbeidshof te Luik dat de arbeidsovereen
komst gesloten tussen een hulpverkoopster en de gerante van de winkel die 
ten aanzien van derden liet uitschijnen personeel voor de vennootschap te 
kunnen aanwerven en ontslaan, geldig is. De vordering tot tussenkomst en 
vrijwaring, ingesteld door de vennootschap tegen de gerante, is gegrond, 
wanneer blijkt dat de gerante haar mandaat te buiten is gegaan door de 
betrokken verkoopster aan te werven zonder machtiging van de vennoot
schap (Arbh. Luik, 15 mei 1986, Soc. Kron., 1987, 252 (verkort)). 

79. VERZWIJGEN VAN GEGEVENS BIJ HET AANGAAN VAN DE ARBEIDSOVER

EENKOMST- Tussen onderhandelende partijen ontstaat een vertrouwensre
latie wat met zich meebrengt dat krachtens het vereiste van de goede trouw 
aan de partijen de plicht wordt opgelegd binnen bepaalde grenzen elkaar 
voor te Iichten. Volgens de Arbeidsrechtbank te Gent zijn die grenzen de 
volgende: 

- de informatieverstrekker moet weten of behoort te weten dat de tegen
partij aan de betrokken inlichting belang hecht; 

- er bestaat geen informatieverplichting betreffende gegevens waarvan de 
tegenpartij op de hoogte is of kon zijn; 

- de verstrekker van de informatie moet zelf op de hoogte zijn van de 
gevraagde informatie; 

- de gevraagde mededeling mag niet tot de privacy behoren; 

- de gevraagde inlichtingen mogen niet tot gevolg hebben dat zij niet tot 
een aanwerving zouden leiden in strijd met de wet (Arbrb. Gent, 18 mei 
1981, R. W., 1981-82, 1426 en J.T.T., 1981, 300). 
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Het komt voor dat de werkgever aan de werknemer verwijt dat hij bij het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst bepaalde persoonlijke gegevens heeft 
verzwegen (zie m.b.t. deze problematiek BOGAERT, P. en VANDER ScHUE
REN, P., ,Het verzwijgen van persoonlijke gegevens bij het aangaan van 
de arbeidsovereenkomst. Bedrog en dringende reden", Jura Fa/c., 1981-82, 
297-301). Voorbeelden hiervan zijn het verwijt aan de werkneemster bij de 
sollicitatie geen melding te hebben gemaakt van haar zwangerschap (Arbh. 
Brussel, 22 oktober 1973, Jura Fa/c., 1981-82, 281; Arbrb. Doornik, 16 ju
ni 1972, Jura Fa/c., 1981-82, 292), het verzwijgen van arbeidsongeschikt
heid of ziekte (Arbrb. Kortrijk, 13 oktober 1981, Jura Fa/c., 1981-82, 294), 
van het strafrechtelijk verleden (Arbh. Gent (afdeling Brugge), 17 oktober 
1984, Soc. Kron., 1986, 167) en van universiteitsstudies en vorige tewerk
stellingen (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 14 januari 1981, R. W., 1981-
82, 1413, J. T. T., 1981, 299 en Jura Fate., 1981-82, 282; Arbh. Antwerpen, 
4 juni 1981, R. W., 1981-82, 1414, J. T. T., 1881, 297 en Jura Fa/c., 1981-82, 
283). 

In dergelijke gevallen roept de werkgever vaak de nietigheid van de arbeids
overeenkomst in wegens bedrog. De toestemming is immers ongeldig indien 
zij aileen door bedrog is verkregen (art. 1109 B. W .). Een overeenkomst die 
met bedrog is aangegaan is evenwel niet van rechtswege nietig. De werkgever 
dient eventueel een vordering tot nietigverklaring in te stellen (art. 1117 
B.W.). 

Bedrog is een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst wanneer de 
kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd van die aard zijn dat de 
andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou 
hebben aangegaan (art. 1116, lid 1 B.W.). Het Arbeidshof te Antwerpen 
diende zich twee maal uit te spreken over een werknemer die universitaire 
studies en vroegere tewerkstellingen had verzwegen. In een eerste zaak werd 
door de partijen niet betwist dat deze verzwijging tot een aanwerving had 
geleid die anders niet zou zijn tot stand gekomen (Arbh. Antwerpen (afd. 
Hasselt), 14 januari 1981, R. W., 1981-82, 1413, J. T. T., 1981, 299 en Jura 
Fa/c., 1981-82, 282). In een tweede zaak bestond daaromtrent wel onenig
heid tussen de partijen en het arbeidshof achtte het niet bewezen dat de 
werkgever de arbeidsovereenkomst niet zou hebben gesloten indien de 
werknemer het sollicitatieformulier juist zou hebben ingevuld. Het betrof 
een betrekking van handlanger en daarvoor is geen bijzondere kwalificatie, 
kennis of ervaring vereist. Bovendien mocht het feit dat de werknemer 
licentiaat in de rechten was principieel geen beletsel zijn voor de aanwerving 
als handlanger. Het arbeidshof achtte het dan ook niet bewezen dat de 
toestemming van de werkgever bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst 
met een wilsgebrek behept was (Arbh. Antwerpen, 4 juni 1981, R. W., 
1981-82, 1414, 1. T. T., 1881, 297 en Jura Fa/c., 1981-82, 283). 

Er kan geen sprake zijn van bedrog wanneer er geen verplichting bestaat 
tot het verstrekken van informatie. Zo is er geen enkele wettekst die de 
vrouw verplicht op het ogenblik van de aanwerving spontaan haar werkge-
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ver te informeren over haar toestand van zwangerschap (Arbh. Brussel, 
22 oktober 1973, Jura Fa/c., 1981-82, 281). Men kan een werkneemster dan 
ook niet verwijten dat zij niet spontaan bij haar aanwerving haar zwanger
schap heeft kenbaar gemaakt als de werkgever voor de aanwerving geen 
enkele voorafgaande voorwaarde heeft gesteld en dienaangaande geen 
enkele vraag gesteld heeft tijdens het aan de aanwerving voorafgaand 
onderhoud (Arbrb. Doornik, 16 juni 1972, Jura Fa/c., 1981-82, 292). 

Niet aileen het feit onjuiste informatie te verstrekken bij het aangaan van 
de arbeidsovereenkomst doch ook het stilzwijgen van de werknemer kan in 
bepaalde omstandigheden bedrog vormen. Aldus oordeelde de Arbeids
rechtbank te Kortrijk dat het bewust verzwijgen van een zware ziekte of een 
arbeidsongeschiktheid, die onverenigbaar is met de arbeidsvereisten en die 
de werkopdracht in het gedrang kan brengen, als bedrog kan worden 
aangezien als de werknemer zich een klaar beeld kan vormen over zijn ware 
gezondheidstoestand (Arbrb. Kortrijk, 13 oktober 1981, Jura Fa/c., 1981-
82, 294). 

W anneer een geschreven arbeidsovereenkomst evenwel werd ondertekend 
alvorens de werknemer een bewijs van goed gedrag en zeden aan de 
werkgever overhandigt, zonder dat bewezen is dat het sluiten van de 
overeenkomst afhankelijk werd gesteld van het bezit van een blanco strafre
gister of dat de werknemer voorhield een blanco strafregister te bezitten, 
is de toestemming van de werkgever niet ongeldig en kan de werknemer geen 
bedrog worden verweten (Arbh. Gent (afdeling Brugge), 17 oktober 1984, 
Soc. Kron., 1986, 167). 

Volledigheidshalve weze hier opgemerkt dat het ook voorkomt dat het 
wilsgebrek bedrog slechts onrechtstreeks wordt ingeroepen. Er wordt name
lijk aanvaard dat bedrog bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in 
bepaalde gevallen een dringende reden kan uitmaken op basis waarvan de 
arbeidsovereenkomst onmiddellijk kan beeindigd worden (Arbh. Antwer
pen (afd. Hasselt), 14 januari 1981, R. W., 1981-82, 1413, J. T. T., 1981,299 
en Jura Fa/c., 1981-82, 282 zie verder, nr. 318). De Arbeidsrechtbank te 
Gent oordeelde evenwel dat het verzwijgen van de toestand van zwanger
schap een fout is doch dat ze niet van aard is de arbeidsverhouding tussen 
de partijen verder onmogelijk te maken (Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 
1981-82, 1426 en J.T.T., 1981, 300). 

80. BEKWAAMHEID - De Arbeidsovereenkomstenwet bevat van het ge
meen recht afwijkende bepalingen die aan de minderjarigen ruimere moge
lijkheden bieden om een arbeidsovereenkomst aan te gaan en over het loon 
te beschikken (art. 43 t.e.m. 46bis Arbeidsovereenkomstenwet). 

De Arbeidsovereenkomstenwet maakt wat de rechtsbekwaamheid van de 
minderjarige betreft een onderscheid naar gelang de minderjarige ouder of 
jonger is dan achttien jaar. De minderjarige werknemer die de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt is rechtsbekwaam om aileen een arbeidsover-
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eenkomst te sluiten en te beeindigen en om zelf als eiser of verweerder in 
recbte op te treden voor de gescbillen betreffende deze arbeidsovereen
komst. Heeft de minderjarige de leeftijd van achttien jaar niet bereikt dan 
is bij eveneens rechtsbekwaam een arbeidsovereenkomst te sluiten en te 
beeindigen mits bij daartoe uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt gemacbtigd 
door zijn vader, moeder of voogd (art. 43, lid 1 en 2 Arbeidsovereenkom
stenwet). Het gebrek aan toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger 
geeft slecbts aanleiding tot een relatieve nietigheid die enkel door de 
minderjarige of door zijn wettelijke vertegenwoordiger kan opgeworpen 
worden (Arbb. Luik, 1 juni 1984, T.S.R., 1984, 396). 
Eenvoudige benadeling Ievert een grond op tot vernietiging van arbeidsover
eenkomsten op basis van artikell305 van bet B.W .. Ten opzicbte van een 
niet-ontvoogde minderjarige moet ze algemeen worden toegestaan ongeacht 
bet belang van de benadeling. Artikel34 van de wet van 10 maart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst (thans art. 43 Arbeidsovereenkomstenwet) dat aan 
de minderjarige een bijzondere bekwaambeid geeft om een arbeidsovereen
komst te sluiten, beeft geen einde gemaakt aan de bijzondere bescberming 
die de minderjarige geniet in toepassing van artikell305 van bet B.W.: een 
minderjarige is bekwaam om een arbeidsovereenkomst aan te gaan doch 
kan zicbzelf niet benadelen (Arbrb. Verviers, 14 februari 1979, J. T. T., 
1979, 337). 

§ 2. VORM EN BEWIJS 

81. VORM- Voor de geldigbeid van een arbeidsovereenkomst is in beginsel 
niet vereist dat zij scbriftelijk wordt aangegaan (art. 12 Arbeidsovereen
komstenwet; Cass., 28 februari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 771; Cass., 
28 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1137). 
Er zijn ecbter wei bepaalde arbeidsovereenkomsten die scbriftelijk moeten 
worden aangegaan met name de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd of voor een duidelijk omscbreven werk (art. 9 Arbeidsovereenkomsten
wet; Cass., 22 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 230; zie verder nrs. 97 
en 104), de overeenkomst voor deeltijdse arbeid (art. llbis Arbeidsovereen
komstenwet) en de vervangingsovereenkomst (art. 11ter Arbeidsovereen
komstenwet; zie verder nrs. 105 e.v.), de overeenkomst voor tewerkstelling 
van studenten (art. 123 Arbeidsovereenkomstenwet). 
Ook bepaalde bedingen van de arbeidsovereenkomst moeten scbriftelijk 
worden aangegaan zoals bet proefbeding (art. 48, § 1, art. 67, § 1 en art. 
127 Arbeidsovereenkomstenwet; zie verder nr. 131), bet concurrentiebeding 
(art. 65, § 2, lid 8, art. 86, § 1 en art. 104, lid 4 Arbeidsovereenkomstenwet; 
zie verder nr. 146) en wat de bandelsvertegenwoordigers betreft bet delcre
derebeding (art. 107 Arbeidsovereenkomstenwet). 

82. VERV AN GINO OF WIJZIGING VAN BEN GESCHREVEN ARBEIDSOVEREEN-
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KOMST DOOR BEN MONDELINGE OVEREENKOMST- In de regel is zoals blijkt 
uit artikel 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet geen vormvereiste gesteld 
voor het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst voor bedienden. 
Wanneer zulke overeenkomst schriftelijk is vastgesteld kan zij zonder 
geschrift worden gewijzigd of vervangen. Ben arrest dat vaststelt dat de 
functie van de werknemer bij bet sluiten van de arbeidsovereenkomst 
schriftelijk werd vastgesteld en hem later een andere functie dan in bet 
geschrift was bepaald ,met zijn goedvinden" werd toevertrouwd, en dat 
stelt het terugplaatsen van de werknemer in zijn vroegere functie geen 
wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst uit
maakt op basis van de overweging dat de schriftelijke overeenkomst nooit 
schriftelijk werd gewijzigd, schendt artikel 3 van de Arbeidsovereenkom
stenwet (Cass., 4 mei 1987, Arr. Cass., 1986-87, nr. 512 en J.T.T., 1987, 
407;arrestaquo:Arbh.Antwerpen, 13 juni1986,J.T.T., 1987, 135;m.b.t. 
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst door wijziging van een essen
tieel bestanddeel zie verder nr. 334 e.v.). 
Artikel51 van de C.A.O.-Wet (hierarchie van de bronnen van de verbinte
nissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgever en werknemer waarin de 
geschreven individuele overeenkomst komt v66r de mondelinge individuele 
overeenkomst) verbiedt de partijen niet een geschreven individuele arbeids
overeenkomst te vervangen of te wijzigen door een latere mondelinge 
overeenkomst (Cass., 28 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1134, R. W., 1979-
80, 1186 (verkort), J. T. T., 1980, 10, en T.S.R., 1979; Cass., 10 september 
1984, Arr. Cass., 1978-79, 1134 en J.T.T., 1985, 85). 
Ret staat de partijen dan ook vrij wanneer zij een schriftelijke arbeidsover
eenkomst voor bedienden hebben gesloten en in deze overeenkomst een 
volledige dienstbetrekking hebben bedongen, nadat de werknemer een lange 
tijd voltijds heeft gewerkt, mondeling overeen te komen dat voortaan een 
onvolledige dienstbetrekking zal gelden. De wetgever stelt geen vormvereis
te en de latere overeenkomst is dan !outer consensueel (Cass., 28 mei 1979, 
Arr. Cass., 1978-79, 1134, R. W., 1979-80, 1186, (verkort), J. T. T., 1980, 
10, en T.S.R., 1979). Thans is het evenwel zo dat het in 1981 in de 
Arbeidsovereenkomstenwet ingevoegde artikel11bis bepaalt dat de arbeids
overeenkomst gesloten voor deeltijdse arbeid voor iedere werknemer af
zonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip 
waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt. Ret 
niet in acht nemen van dit vormvoorschrift heeft niet de nietigheid van de 
overeenkomst tot gevolg doch geeft aan de werknemer het recht de gunstig
ste in de onderneming geldende deeltijdse werkregeling en uurrooster te 
kiezen. 

83. ARTIKEL 1325 VAN HET B.W. - Ben geschrift is niet vereist voor de 
geldigheid van de arbeidsovereenkomst. In de praktijk wordt evenwel vaak 
een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld en dit is trouwens raad
zaam om bewijsmoeilijkheden te vermijden. Ben arbeidsovereenkomst is 
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een wederkerige overeenkomst en de vraag rijst of een schriftelijke arbeids
overeenkomst dient te beantwoorden aan de vereisten van artikel 1325 van 
het B.W .. In de besproken periode zijn er enkele uitspraken die betrekking 
hebben op dit artikel maar de gestelde vraag niet duidelijk beantwoorden. 

In het geschil dat aanleiding gaf tot een cassatiearrest uitgesproken op 
17 juni 1981 bestond er tussen de partijen onenigheid over de vraag of 
artikel 1325 van het B. W. toepasselijk is op arbeidsovereenkomsten. In het 
cassatiearrest wordt niet expliciet ingegaan op deze vraag. Het Hof van 
Cassatie overweegt enkel dat de middelen ertoe strekken te beklemtonen dat 
indien het juist is dat de vormvereisten van artikel1325 van het B.W. niet 
toepasselijk zijn op een geschrift dat het bestaan van de arbeidsovereen
komst vaststelt, de wilsovereenstemming toch niet kan bewezen worden aan 
de hand van een geschrift waarop de handtekening van een van de partijen 
ontbreekt. Het Hof stelt in aansluiting daarbij dat wanneer een overeen
komst in meerdere originelen is opgemaakt waarvan elke partij een exem
plaar bezit, het niet op straffe van nietigheid vereist is dat ieder exemplaar 
de handtekening van alle partijen bevat, doch volstaat dat elk van de 
partijen het exemplaar bezit waarop de handtekening van de andere partij 
voorkomt (Cass., 17 juni 1981, Arr. Cass., 1981-82, nr. 649 en T.S.R., 
1981, 503). 

In een arrest van 28 juni 1982 overweegt het Hof van Cassatie dat onder
handse akten die wederzijdse verbintenissen inhouden slechts geldig zijn 
indien ze zijn opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. De 
handtekening dient in de regel rechtstreeks op het document zelf te worden 
aangebracht. Een geschrift met een handtekening die er werd op aange
bracht door middel van doorslagpapier kan niet worden beschouwd als een 
origineel in de zin van artikel1325 van het B.W .. De schending van artikel 
1325 B.W. die het gevolg is van het feit dat de onderhandse akte niet werd 
opgesteld in zoveel originelen als er partijen zijn met een onderscheiden 
belang heeft de nietigheid van de akte tot gevolg ongeacht welke partij het 
origineel heeft en welke partij de kopie (Cass., 28 juni 1982, Arr. Cass., 
1980-81, nr. 599 en J. T. T., 1983, 221). De toepasselijkheid van artikel1325 
van het B.W. op arbeidsovereenkomsten werd door de partijen niet betwist 
in deze zaak. 

Met verwijzing naar het boger besproken cassatiearrest besliste het Arbeids
hof te Brussel dat indien een partij bij een arbeidsovereenkomst slechts een 
kopie van de overeenkomst kan voorleggen, ondertekend door beide partij
en door middel van doorslagpapier, terwijl de andere partij ontkent dit te 
hebben ondertekend, deze kopie niet als een instrumentum of akte kan 
beschouwd worden en dat aan de hand van andere elementen dient te 
worden nagegaan waarover een overeenkomst is bereikt tussen de partijen 
(Arbh. Brussel, 9 januari 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 207). 

84. BEWIJS - Omdat een arbeidsovereenkomst een overeenkomst is, is de 
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bewijsregeling van de verbintenissen vervat in het B.W. van toepassing op 
de arbeidsovereenkomsten, behoudens wanneer de Arbeidsovereenkom
stenwet daarvan afwijkt. 

Artikel 12 van de Arbeidsovereenkomstenwet dat bepaalt dat bij ontstente
nis van een geschrift het getuigenbewijs toegelaten is ongeacht de waarde 
van het geschil, houdt een belangrijke afwijking in van artikel 1341 van het 
B.W. volgens hetwelk een geschrift noodzakelijk is voor aile zaken die de 
som of de waarde van 3.000 frank te boven gaan. 

Ook wanneer er geen geschrift is kunnen de partijen inzake een arbeidsover
eenkomst een bewijs Ieveren met andere bewijsmiddelen. 

Wanneer een bediende intieme relaties heeft onderhouden met de afgevaar
digd bestuurder van de onderneming is het feit dat er een voiledige verwar
ring bestond tussen de bezoldiging, het zakgeld en de representatiekosten 
een onvermijdelijk gevolg van deze situatie. Wanneer het arbeidshof stelt 
dat de bediende zich in die situatie ten onrechte beroept op artikel 1341 van 
het B.W., voorhoudend dat een geschrift vereist is om de betaling te 
bewijzen van achterstallig loon van meer dan 3.000 frank, neemt het 
arbeidshof impliciet doch zeker aan dat de afgevaardigd bestuurder zich in 
de morele onmogelijkheid bevond om een geschreven bewijs te bekomen 
van de betalingen (Cass., 24 september 1975, Arr. Cass., 1976, 114 en 
T.S.R., 1976, 21). Het arbeidshof had zich volgens de eiser in cassatie ten 
onrechte gesteund op vermoedens van betaling om de vordering tot betaling 
van achterstallig loon af te wijzen als ongegrond. 

Aan de werknemer die geen handelaar is, dient overeenkomstig het bewijs
recht in handelszaken, het bewijs te worden toegelaten door aile middelen 
van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, tegen zijn werkgever-hande
laar, van de mondelinge verbintenis door deze laatste aangegaan tot het 
verlenen van aanvullende voordelen, naast wat schriftelijk is overeengeko
men inzake de modaliteiten van zijn vrijwillige beeindiging van de arbeids
overeenkomst. De inhoud van deze mondelinge verbintenis dient op grand 
van de artikelen 1162 (uitlegging van de overeenkomst in geval van twijfel 
ten nadele van hem die zich verbonden heeft), 1157 (een beding dat voor 
tweeerlei zin vatbaar is moet worden opgevat in de zin waarin het enig 
gevolg kan hebben) en 1158 van het B.W. (bewoordingen die voor tweeerlei 
zin vatbaar zijn moeten worden opgevat in de zin die met de inhoud van 
het contract het best overeenstemt) te worden uitgelegd in het voordeel van 
de werknemer (Arbh. Bergen, 8 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1339). 

In het arbeidsovereenkomstenrecht is het geschrift dus minder belangrijk 
dan in het burgerlijk recht. Tach blijft het een belangrijke rol spelen. Met 
name is de tweede regel van artikel1341 van het B.W. dat getuigenbewijs 
niet toegelaten is tegen en boven de inhoud van een geschrift wei van 
toepassing in het arbeidsovereenkomstenrecht (V ANACHTER, 0., ,Bewijs
regeling" in Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan (A. T.O.), Antwerpen, 
Kluwer, 1986, I, 601-10). Zo oordeelde het Arbeidshof te Luik dat een 

535 



werknemer niet kan voorhouden dat een arbeidsovereenkomst werd geanti
dateerd, omdat men niet met getuigen kan bewijzen tegen een geschrift in 
dat niet wordt aangevochten wegens valsheid in geschrift (Arbh. Luik, 
24 juni 1976, Pas., 1977, II, 117; Arb h. Luik, 9 juni 1980, J. T. T., 1980, 
316). 
Schuldvernieuwing kan tot stand komen wanneer de partijen de oorspron
kelijke in de arbeidsovereenkomst opgenomen loonbepalingen teniet doen 
en vervangen door nieuwe loonbepalingen ook al blijven de andere bepalin
gen van de arbeidsovereenkomst onveranderd. Aangezien schuldvernieu
wing de oorspronkelijke verbintenis teniet doet, wordt het bewijs van de 
overeenkomst die schuldvernieuwing tot stand brengt, niet geleverd tegen 
en hoven de inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst. De bepaling van 
artikel 4bis van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencon
tract van 20 juli 1955 dat het getuigenbewijs inzake de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden wordt toegelaten ongeacht de waarde van het geschil (thans 
art. 12 Arbeidsovereenkomstenwet), geldt ook wanneer een oorspronkelijke 
arbeidsovereenkomst door een nieuwe overeenkomst wordt vervangen. 
W anneer inzake arbeidsovereenkomsten geen geschrift is opgemaakt van de 
overeenkomst die schuldvernieuwing tot stand brengt, is het bewijs door 
getuigen of vermoedens van die overeenkomst toegelaten, ook al is de 
oorspronkelijke overeenkomst schriftelijk vastgesteld (Cass., 28 mei 1979, 
Arr. Cass., 1978-79, 1137, R. W., 1979-80, 2113 en J. T. T., 1980, 99). 
Tegenover de onmogelijkheid om met getuigen te bewijzen tegen en boven 
de inhoud van een geschrift in, staat dat in het arbeidsrecht de realiteit het 
haalt op de door de partijen gebruikte bewoordingen (VANACHTER, 0., 
,Bewijsregeling" in Aanwerven, tewerkstellen, ontstaan (A. T.O.), Ant
werpen, Kluwer, 1986, I 601-10). Het Hofvan Cassatie oordeelde aldus dat 
het arrest dat om de enkele reden dat de kwalificatie van de functie steunt 
op een geschrift van de werkgever, deze laatste niet meer gerechtigd acht 
om tegen de inhoud van zijn geschrift het tegendeel door getuigen te 
bewijzen, artikel 1341 van het B.W. schendt. De aard van de functie van 
een werknemer wordt immers vastgesteld niet aan de hand van de benaming 
die er aan gegeven werd maar van de werkelijke arbeid die hij verricht. De 
werkelijke arbeid kan bewezen worden door feitelijke vermoedens ook 
wanneer de functie in het geschrift anders omschreven is (Cass., 10 maart 
1980, Arr. Cass., 1979-80, 851, R. W., 1980-81, 330 (verkort) en 1419 
(verkort), J. T. T., 1982, 122 en T.S.R., 1980, 250). 
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HOOFDSTUK Ill 

SOORTEN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 

85. ONDERSCHEIDINGSCRITERIA - De arbeidsovereenkomsten kunnen on
derscheiden worden aan de hand van verschillende criteria: de aard van de 
door de werknemer verrichte arbeid, de duur van de overeenkomst en de 
omvang van de tewerkstelling. 

AFDELING 1 

ONDERSCHEID NAAR GELANG VAN DE AARD VAN DE VERRICHTE ARBEID 

86. ALGEMEEN - Voor het onderscheid tussen de verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten is het verschil tussen hoofdarbeid en handarbeid 
van overwegend belang. Hoofdarbeid vraagt hoofdzakelijk inspanning van 
geest, handarbeid vraagt daarentegen hoofdzakelijk lichamelijke inspan
ning. De werknemers die hoofdarbeid verrichten worden bedienden ge
noemd; de werknemers die handarbeid verrichten duidt men aan met de 
term arbeiders. Deze laatste term is op zijn beurt een generieke term ter 
aanduiding van de verschillende categorieen werknemers die handarbeid 
verrichten met name de werklieden, de dienstboden en de huisarbeiders 
(LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story Scientia, 
1988, nr. 23, p. 27; wat betreft de huisarbeiders, zie hoger nr. 56). 

87. ONDERSCHEID TUSSEN WERKLIEDEN EN BEDIENDEN- De arbeidsover
eenkomst voor werklieden is de overeenkomst waarbij een werknemer, de 
werkman, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever in 
hoofdzaak handarbeid te verrichten (art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet). 
De arbeidsovereenkomst voor bedienden is de overeenkomst waarbij een 
werknemer, de bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een 
werkgever in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten (art. 3 Arbeidsovereen
komstenwet). 
In de huidige maatschappij impliceert elke gespecialiseerde handarbeid 
reflectie en technische kennis die op het eerste gezicht essentieel van intellec
tuele aard lijkt, maar die in werkelijkheid toegepast wordt door het gebruik 
van de handen. Hieruit blijkt het artificiele karakter van het onderscheid 
tussen hoofdarbeid en handarbeid. Dit artificiele karakter wordt nog duide
lijker wanneer men gespecialiseerde handarbeiders vergelijkt met de bedien
den die secretariaatswerk uitvoeren. De taak van deze bedienden evolueert 
naar een geavanceerde mechanische taak waarbij gebruik gemaakt wordt 
van computers en andere electronische apparaten. Op grond van deze 
overwegingen bekritiseert de Arbeidsrechtbank te Brussel dat men het 
onderscheid tussen hoofd- en handarbeid behouden heeft bij de redactie van 
de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Brussel, 15 januari 1982, J. T. T., 
1984, 67). ' 
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88. AARD VAN VERRICHTE ARBEID IS DOORSLAGGEVEND - De aard van 
de functie van een werknemer wordt bepaald aan de hand van de arbeid 
die hij werkelijk verricht en niet aan de hand van de benaming die de 
partijen aan de overeenkomst gegeven hebben (Cass., 22 juni 1977, Arr. 
Cass., 1977, 1092; Cass., 10 maart 1980, Arr. Cass., 1979-80, 851, R. W., 
1980-81, 330 (verkort) en 1419 (verkort), T.S.R., 1980, 250 en J. T. T., 1982, 
122; Cass., 30 maart 1987, Arr. Cass., 1986-87, nr. 454 en R. W., 1987-88, 
395 (impliciet); Arbh. Luik, 14 maart 1984, J.T.T., 1985, 195 (verkort); 
Arbrb. Luik, 14 apri11975, Jur. Liege, 1975-76, 77; Arbrb. Brussel, 10 no
vember 1975, Med. V.B.O., 1977, 1050; Arbrb. Brussel, 15 januari 1982, 
J.T.T., 1984, 67). 

Het Arbeidshof te Bergen oordeelde dat het onderscheid tussen arbeiders 
en bedienden enkel en aileen gelegen is in het hoofdzakelijk manueel of 
intellectueel karakter van de bedongen arbeid, ongeacht de wil van de 
partijen uitgedrukt bij individuele of collectieve overeenkomsten (Arbh. 
Bergen, 6 januari 1987, J. T. T., 1987, 256). Er is echter ook rechtspraak die 
wel de bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde classificatie van de 
uitgevoerde arbeid in aanmerking neemt bij de appreciatie (Arbh. Luik, 
12 oktober 1977, Jur. Liege, 1977-78, 82; Arbrb. Brussel, 10 november 
1975, Med. V.B.O., 1977, 1050; Arbrb. Luik, 17 mei 1977, Jur. Liege, 
1977, 58; Arbrb. Dinant, 21 november 1978, Jur. Liege, 1978-79, 181; 
Arbrb. Brussel, 15 januari 1982, J. T. T., 1984, 67; Arbrb. Charleroi, 2 ok
tober 1984, J.T.T., 1986, 83 (verkort); Arbrb. Charleroi, 3 maart 1987, 
Rev. Liege, 1987, 624). 

De aard van de functie van een werknemer kan bewezen worden door 
feitelijke vermoedens waarop de benaming van de functie berust. Het arrest 
dat beslist dat om de enkele reden dat de kwalificatie van meestergast steunt 
op een geschrift van de werkgever, deze laatste niet gerechtigd is om tegen 
de inhoud van zijn eigen geschrift het tegendeel door getuigen te bewijzen, 
schendt artikel1341 van het B.W. (vereiste van geschrift voor zaken die de 
waarde of de som van 3.000 frank te boven gaan en niet-toelaatbaarheid 
van bewijs door getuigen tegen het geschrift in) (Cass., 10 maart 1980, Arr. 
Cass., 1979-80, 851, R. W., 1980-81, 330 (verkort) en 1419 (verkort), 
T.S.R., 1980, 250 en J. T. T., 1982, 122). De werkgever had in het cassatie
middel aangevoerd dat de vordering steunde op de kwalificatie als meester
gast, wat een feit uitmaakt waarvan het bewijs door alle middelen van recht 
mag geleverd worden. 

De vraag rijst hoe het beginsel dat de aard van de functie wordt bepaald 
aan de hand van de werkelijk verrichte arbeid moet worden toegepast 
wanneer de uitvoering van een functie belangrijke tijden van loutere be
schikbaarheid impliceert waarin in feite geen arbeid wordt verricht. Volgens 
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen dient de hoedanigheid van de werkne
mer alsdan bepaald te worden door de oogmerken waarop deze beschik
baarheid is gericht, d.i. door de effectieve arbeid die de werknemer dient 
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te verrichten (Arbrb. Antwerpen, 20 oktober 1981, R. W., 1982-83, 1202 
(verkort)). 

Ook wanneer de betrokken werknemer zowel hoofdarbeid als handarbeid 
verricht, rijst de vraag hoe het hoger geformuleerde beginsel moet worden 
toegepast. Wanneer handarbeid samengaat met hoofdarbeid moet men 
nagaan welk element doorslaggevend is bij de uitoefening van het werk, om 
te bepalen of de betrokkene bediende dan wei werkman is. De betalingswijze 
speelt daarbij geen rol (Arbrb. Nijvel, 12 juni 1981, In/. Soc. Seer., 1982, 
afl. 5, 2; anders: Arbh. Luik, 27 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 270 dat 
naast verschillende andere elementen de betaling per maand in aanmerking 
neemt om de werknemer als bediende te beschouwen). Het Hof van Cassatie 
stelde desbetreffend dat het feit dat een werknemer het grootste gedeelte van 
de arbeidstijd een functie als werkman vervult, niet noodzakelijk belet dat 
zijn in tijd meer beperkte functie van bediende als doorslaggevend wordt 
beschouwd (Cass., 2 april1979,Arr. Cass., 1978-79,903 enR. W., 1979-80, 
1712 (verkort),. 

Naast de aard van de uitgevoerde taken wordt soms toch ook rekening 
gehouden met het feit dat de arbeidsovereenkomst werd uitgevoerd als een 
arbeidsovereenkomst voor werklieden en dat de hoedanigheid van bediende 
pas na de beeindiging van de overeenkomst werd opgeeist (Arbrb. Brussel, 
14 oktober 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 135; Arbrb. Charleroi, 3 maart 
1987, Rev. Liege, 1987, 624). Het Arbeidshof te Brussel oordeelde dat de 
omstandigheid dat een werknemer jarenlang zonder protest de rechtspositie 
van werkman duldde weliswaar een belangrijk gegeven is, doch het laat de 
vrije beoordeling van de rechter onverkort (Arbh. Brussel, 20 maart 1986, 
In/. Soc. Seer., 1986, afl. 16, 3; zie ook Arbrb. Charleroi, 2 oktober 1984, 
J. T. T., 1986, 83 (verkort)). 

De Arbeidsrechtbank te Brusselleidt de hoedanigheid van werkman af uit 
een reeks elementen, waaronder het feit dat de betrokkene als dusdanig 
werd aangeworven, zijn activiteiten met dezelfde professionele kwalificatie 
gedurende een tiental jaren heeft voortgezet, steeds als werknemer aangege~ 
ven werd bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en zulks steeds heeft 
aanvaard (Arbrb. Brussel, 15 januari 1982, J. T. T., 1984, 67). De aangifte 
als arbeider of als bediende bij de R.S.Z. is eveneens een bijkomend 
beoordelingselement (Arbrb. Luik, 20 april 1976, Jur. Liege, 1976, 22; 
Arbh. Luik, 27 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 270; Arbrb. Dinant, 
21 november 1978, Jur. Liege, 1978-79, 181; Arbrb. Charleroi, 2 oktober 
1984, J. T. T., 1986, 83 (verkort)). 

89. TOEPASSINGEN- WERKLIEDEN- MEESTERGASTEN EN PLOEGBAZEN

Artikel1, lid 2 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst 
bepaalde dat de ,meesterknechts en de oiiderbazen" onder de werklieden 
begrepen zijn. De classificatie van de meesterknechts en de onderbazen werd 
niet meer opgenomen in de tekst van de Arbeidsovereenkomstenwet. 
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Aangenomen werd dat artikel1, lid 2 van de Wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst een vermoeden schiep dat een meesterknecht een 
werkman is. Het behoort aan de meesterknecht dit vermoeden te weerleg
gen. Ben meesterknecht kan slechts bij uitzondering de hoedanigheid van 
bediende bezitten. Hiertoe dient hij te bewijzen dat hij bijzondere en 
overwegend intellectuele taken heeft verricht, buiten de intellectuele en 
technische taken die de belangrijke functie van meesterknecht steeds in
houdt (Arbr. Luik, 7 januari 1975, Med. V.B.O., 1976, 2058; Arbrb. Luik, 
20 apri11976, Jur. Liege, 1976-77, 22; ook in die zin m.b.t. een linotypist 
die ploegbaas is: Arbrb. Luik, 15 mei 1977, Jur. Liege, 1977-78, 58). 

Het Arbeidshof te Brussel oordeelde daarentegen dat wanneer een werkne
mer ploegbaas is in de zin van artikel 1, lid 2 van de Wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst, hij wettelijk de hoedanigheid van werkman 
heeft, zonder dat de rechter de omstandigheid dat zijn werkzaamheden als 
ploeghaas een hoofdzakelijk intellectuele inslag hebben, als beoordelingse
lement in aanmerking kan nemen (Arbh. Brussel, 20 maart 1986, In/. Soc. 
Seer., 1986, afl. 17, 1). 

Om de hoedanigheid van bediende te bewijzen, volstaat het niet aan te tonen 
dat de werknemer als ploegbaas ingeschakeld in een ploeg van acht arbei
ders, intellectuele arbeid verricht, aangezien hierdoor niet wordt bewezen 
dat hij die arbeid uitsluitend of hoofdzakelijk uitoefent. Wanneer vaststaat 
dat de werknemer zich op het laagste niveau van mensen met verantwoorde
lijkheid in de onderneming bevindt en zijn verantwoordelijkheid er dan ook 
enkel kan in bestaan, voor zijn ploeg, te zorgen voor de goede uitvoering 
van de werken en daaraan mee te werken, kan deze taak zeker geen 
_hoofdzakelijk intellectuele arbeid omvatten, en dient zijn opdracht hoofd
zakelijk als handarbeid te worden aangezien (Arbh. Gent, 6 oktober 1986, 
Soc. Kron., 1987, 127). 

90. TOEPASSINGEN- WERKLIEDEN- ALGEMEEN- De werknemer dieT. V. 
toestellen test met meetapparaten om de defecten op te sporen en die 
eventueel de nodige herstellingen uitvoert is een werkman (Arbrb. Brussel, 
10 november 1975, Med. V.B.O., 1977, 1050). 

De functie van zondagwacht in een bankinstelling werd, de concrete om
standigheden in acht genomen, beschouwd als zijnde hoofdzakelijk van 
manuele aard, zodat de betrokkene als werkman en niet als bediende werd 
aangemerkt. Het Arbeidshof te Luik steunt zich daartoe op de merkwaardi
ge overweging dat het eventueel hanteren van een vuurwapen meer koelbloe
digheid eist dan verstand, De partijen kunnen echter wel overeenkomen om 
de betrokken werknemer de rechtspositie van bediende te verlenen (Arb. 
Luik, 14 maart 1984, J. T. T., 1985, 194 (verkort) en T.S.R., 1984, 358). 

Ben bestuurder van een ziekenwagen met het diploma van ambulancier 
wordt beschouwd als een werkman (Arbrb. Charleroi, 2 oktober 1984, 
J.T.T., 1986, 83 (verkort). 
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De normale functie van een ziekenoppasser die's nachts van dienst is in een 
bejaardentehuis vertoont een overwegend manueel karakter, zodat het hier 
gaat om een werkman en niet om een bediende. De ziekenoppasser verzekert 
de fysieke aanwezigheid van een valide persoon ten einde de bejaarden 
materieel bij te staan en hun oproepen te beantwoorden. Dit betekent niet 
dat men verantwoordelijk is voor de betrokken bejaarden (Arbh. Luik, 
14 maart 1984, J. T. T., 1985, 195 (verkort); ook in die zin: Arbrb. Brussel, 
14 oktober 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 135 en Arbrb. Charleroi, 
3 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 624). 

Een dienster moet worden beschouwd als een werkster, ook indien zij de 
bestellingen van de klanten in de kassa dient aan te tekenen, de kassa op 
het einde van de dag afsluit en de opbrengst dagelijks aan de bank toever
trouwt (Arbh. Brussel, 14 december 1986, Inl. Soc. Seer., 1987, afl. 19, 
z.p.). 

Een kok wordt doorgaans geacht een werkman te zijn. Het feit dat zijn werk 
een zekere intelligentie en een zekere graad van creativiteit en initiatief 
veronderstelt, betekent immers niet dat het als intellectuele arbeid te be
schouwen is (Arbrb. Brussel, 12 november 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 
39). 

Het beroep van linotypist wordt uitgeoefend in een werkplaats en vereist 
een zekere fysieke kracht. Het kan dan ook niet vergeleken worden met het 
beroep van dactylograaf. Een linotypist is een werkman (Arbrb. Luik, 
17 mei 1977, Jur. Liege, 1977, 58; anders: Arbh. Bergen, 6 januari 1987, 
J. T. T., 1987, 256; zie verder nr. 91). Het Arbeidshof te Antwerpen komt 
tot hetzelfde besluit op basis van de overweging dat het werk van Iinotypist 
er een is van zuivere nabootsing waarbij elke creativiteit uitgesloten is en 
waarbij ook geen speciaal intellectueel initiatief wordt gevraagd, zodat de 
gepresteerde arbeid overwegend manueel is (Arbh. Antwerpen, 19 augustus 
1983, R. W., 1983-84, 1818). 

Wanneer het onderscheid tussen het intellectueel of manueel karakter van 
de uitgeoefende taken niet duidelijk is, gebeurt de classificatie van een 
bepaald beroep aan de hand van de gebruiken. Zo worden de werknemers 
in de drukkerij- en grafische sector als werklieden beschouwd. Een typo
graajis een werkman (Arbh. Luik, 12 oktober 1977, Jur. Liege, 1977-78, 
82). 

De ,,chef de rang, in een restaurant werd door de Arbeidsrechtbank te 
Dinant als een werkman beschouwd omdat op hem steeds de regeling van 
de werklieden werd toegepast (hij werd als zodanig ingeschreven in het 
personeelsregister, aangegeven aan de R.S.Z., hem werd het vakantiegeld 
voor werklieden uitbetaald enz.), hij weinig of geen personeel onder zijn 
Ieiding had, handelde onder de Ieiding, het gezag en het toezicht van een 
gerant en zich slechts uitzonderlijk met kasverrichtingen bezighield (Arbrb. 
Dinant, 10 maart 1979, Jur. Liege, 1978-79, 181). 

De beslissing van het arbeidsgerecht dat een werknemer, verkoper in een 
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winkel, boofdzakelijk bandarbeid verricbtte en derbalve door een arbeids
overeenkomst voor werklieden verbonden was, is wettelijk verantwoord op 
grond van de preciese omscbrijving van de feitelijk verricbte taken (Cass., 
30 maart 1987,Arr. Cass., 1986-87, nr. 454enR. W., 1987-88, 395). In casu 
betrof bet iemand die als verkoper was tewerkgesteld in een vleesdiscount 
met een centrale kassa die niet wordt bediend door de verkopers. De taak 
vereist nocb warenkennis, nocb psycbologiscb doorzicbt om een potentiele 
koper te overbalen tot aankoop. De verkopers moeten de kassa niet bedie
nen en dragen derbalve geen verantwoordelijkbeid voor bet geldbebeer. 

91. TOEPASSINGEN- BEDIENDEN- De werknemer die de Ieiding beeft van 
en de verantwoordelijkbeid draagt voor een onderboudsdienst en tevens 
veiligheidschef is, is een bediende en geen werkman (Arbb. Brussel, 
20 maart 1986, Int. Soc. Seer., 1986, afl. 16, 3). 

Gelet op de evolutie van de druktecbnieken is een linotypist in de buidige 
omstandigbeden te bescbouwen als een bediende (Arbb. Bergen, 6 januari 
1987, J.T.T., 1987, 256; anders: Arbb. Antwerpen, 19 augustus 1983, 
R. W., 1983-84, 1818 en Arbrb. Luik, 17 mei 1977, Jur. Liege, 1977, 58; 
zie boger nr. 90). 

Een jachtwachter die de wildscbade vergoedt, zicb bezigboudt met de 
financiele organisatie van bet jacbtgebied, bet neergescboten wild verkoopt 
en werknemers onder zijn gezag heeft is een bediende (Arbb. Luik, 27 fe
bruari 1985, Jur. Liege, 1985, 270). 

In een arrest dat dateert van v66r de inwerkingtreding van de Arbeidsover
eenkomstenwet Betaalde Sportbeoefenaars, waarin tbans in bet artikel 3 
uitdrukkelijk is bepaald dat de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer 
en een betaalde sportbeoefenaar, aangezien wordt als een arbeidsovereen
komst voor bedienden, oordeelde bet Arbeidsbof te Antwerpen dat de 
estbetiscbe, spektakel- en sbowbestanddelen van de prestaties van een 
basketballspeler en de osmose die daarbij optreedt tussen de mentale en 
fysieke kwaliteiten maakt dat zulke sportman een bediende is (Arbb. 
Antwerpen, 19 december 1977, T.S.R., 1978, 286 (verkort)). 

Wanneer een werkneemster in een bioscoop zowel de functie van kassierster 
als van ouvreuse uitvoert en de functie van kassierster doorslaggevend is, 
is de betrokken werkneemster bediende (Cass., 2 april 1979, Arr. Cass., 
1978-79, 903 en R. W., 1979-80, 1712 (verkort); zie ook: Arbb. Brussel, 
1 oktober 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 335, in welke zaak de betrokken 
werkneemster enkel aanspraak maakte op de boedanigbeid van bediende 
voor baar deeltijdse tewerkstelling als kassierster docb niet voor baar 
overige deeltijdse prestaties als ouvreuse). 

De nachtreceptionist van een hotel dat vooral bezocbt wordt door bogere 
zeelieden van vreemde nationaliteit is een bediende. Deze functie impliceert 
belangrijke tijden van loutere bescbikbaarbeid die evenwel gericbt zijn op 
de uitvoering van taken die boofdzakelijk van geestelijke aard zijn (Arbrb. 
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Antwerpen, 20 oktober 1981, R. W., 1982-83, 1202 (verkort)). De werkne
mer die in een hotel dat zich richt tot een cosmopoliet en veeleisend clienteel, 
de verschillende personeelsleden - nl. de receptioniste, de concierge, de 
portier en de telefoniste - tijdens hun respectievelijke nachtrust vervangt, 
is een bediende. Deze functie vereist immers verantwoordelijkheidszin, 
talenkennis en kennis van de diensten en inlichtingen die aan hotelgasten 
dienen verleend te worden (Arbrb. Brussel, 22 juli 1983, J. T. T., 1984, 103 
(verkort)). 

De verkoopster aan de toonbank die daarenboven de klanten in de tearoom 
serveert, behoudt haar hoedanigheid van bediende (Arbh. Brussel, 6 maart 
1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 433). 

Hoewel een kok wordt beschouwd als een werkman kan de chef-kok die 
assistenten, koksjongens, enz. onder zich heeft staan en wiens werk slechts 
voor een weinig belangrijk gedeelte in de persoonlijke bewerking van 
voedingsmiddelen bestaat, uitzonderlijk als bediende beschouwd worden 
(Arbrb. Brussel, 12 november 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 39). 

92. CONVENTIONELE TOEKENNING VAN DE RECHTSPOSITIE VAN BEDIENDE 

AAN EEN WERKMAN - Aangezien het onderscheid tussen werklieden en 
bedienden gebaseerd is op de aard van de verrichte prestaties ongeacht de 
benaming die de partijen aan de functie hebben gegeven, is er juridisch maar 
een mogelijkheid om van een werkman een bediende te maken: de werkne
mer hoofdzakelijk intellectuele prestaties Iaten verrichten (V ANACHTER, 

0., ,Werklieden met een bediendenstatuut", Or., 1983, 230). 

Het staat de partijen bij een arbeidsovereenkomst echter vrij overeen te 
komen dat de werknemer, ongeacht de werkelijke aard van de prestaties, 
in ieder geval recht heeft op de voordelen van de rechtspositie van bedien
den, op grond waarvan de betrokken werknemer in beginsel deze voordelen 
mag opeisen (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 21 oktober 1986, Limb. 
Rechtsl., 1987, 36). 

De rer mag de werknemer de voordelen niet ontnemen, met name een 
langere opzeggingstermijn, die zijn werkgever hem heeft willen toekennen 
door hem onder de rechtspositie van bediende te plaatsen (Arbrb. Dinant, 
7 januari 1978, Jur. Liege, 1978, 118). 

Dat de werkgever aan een werkman de voordelen van de rechtspositie van 
bedienden heeft willen toekennen, kan blijken uit de benaming van de 
overeenkomst en de aangifte van de werknemer als bediende bij de R.S.Z. 
(Arbh. Brussel, 8 mei 1980, T.S.R., 1980, 371, noot TRINE, A.). 

Wanneer voor al de werkgeversverplichtingen i.v.m. de betaling van bet 
loon, het vakantiegeld, bet gewaarborgd maandloon en in verband met bet 
stelsel van de sociale zekerheid, de voor de bedienden geldende wetgeving 
op voortdurende wijze werd toegepast, moet vermoed worden dat de 
partijen ook de verplichtingen inzake opzegging hebben willen regelen in 
een zin die uit de gehele overeenkomst voortvloeit. Overeenkomstig 
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art. 1161 van het B. W. moeten alle bedingen van een overeenkomst immers 
worden uitgelegd, het ene door het andere, zodat elk beding moet worden 
opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit. Geen enkele wetsbepa
ling van dwingend recht of van openbare orde verbiedt dat de opzeggingster
mijnen die de werkgever moet eerbiedigen jegens bedienden, ook op de 
handarbeiders zouden worden toegepast (Arb h. Brussel, 7 januari 1977, 
R. W., 1976-77, 2663). 

Wanneer de werkgever een werknemer conventioneel de rechtspositie van 
bediende toekent, zijn in beginsel alle bepalingen van dat statuut, met 
inbegrip van de regelen inzake opzegging, op die werknemer van toepassing 
(Arbh. Brussel, 9 juli 1985, T.S.R., 1985 (verkort), 486; m.b.t. de opzeg
gingstermijn zie verder nr. 234 e.v.). 

Ben werknemer aan wie de werkgever conventioneel een rechtspositie van 
een bediende heeft verleend, blijft evenwel een werkman indien hij hoofdza
kelijk handarbeid verricht. Gelet op artikel 6 van de Arbeidsovereenkom
stenwet, dat bepaalt dat alle met de bepalingen van de wet en van haar 
uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn, voor zover zij er toe 
strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen 
te verzwaren, kan men bij overeenkomst enkel de voordelen en niet de 
nadelen van het bediendenstatuut verlenen (V ANACHTER, 0., , W erklieden 
met een bediendenstatuut", Or., 1983, 230). 

93. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIENSTBODEN - De arbeidsovereen
komst voor dienstboden is de overeenkomst waarbij een werknemer, de 
dienstbode, zich verbindt tegen loon en onder gezag van een werkgever, in 
hoofdzaak huishoudelijke arbeid te verrichten in verband met de huishou
ding van de werkgever of van zijn gezin (art. 5 Arbeidsovereenkomstenwet). 

De werknemer wiens taak bestaat in het onderhouden van de tuin en het 
eventueel aanbrengen van hout voor de woning van de werkgever, verricht 
huishoudelijk werk in verband met de huishouding van de werkgever en is 
derhalve verbonden door een arbeidsovereenkomst voor dienstboden 
(Arbrb. Gent, 12 maart 1984, T.G.R., 1986, 41). 

AFDELING 2 

ONDERSCHEID NAAR GELANG VAN DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

94. ALGEMEEN - De arbeidsovereenkomst wordt gesloten hetzij voor een 
bepaalde tijd, ofvoor een duidelijk omschreven werk, hetzij voor onbepaal
de tijd (art. 7, lid 1, Arbeidsovereenkomstenwet). Ben vervangingsovereen
komst, dit is de arbeidsovereenkomst die de werkgever kan sluiten ter 
vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om 
een andere reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht 
weer, staking oflock-out, mag niet langer·duren dan twee jaar. Bij opeen
volgende vervangingsovereenkomsten die worden gesloten zonder dat er een 
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onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, mag de duur van de 
opeenvolgende overeenkomsten evenmin Ianger zijn dan twee jaar 
(art. 11ter, lid 3 en lid 4 Arbeidsovereenkomstenwet). Achtereenvolgens 
worden de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, voor een bepaalde 
tijd (§ 1) en voor een duidelijk omschreven werk (§ 2), en de vervangings
overeenkomst (§ 3) besproken. 

§ 1. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEP AALDE TIJD OF 
VOOR EEN BEP AALDE TIJD 

95. ONDERSCHEID ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD -
vooR EEN BEPAALDE TIJD- De meeste arbeidsovereenkomsten worden 
gesloten voor onbepaalde tijd. Wanneer de partijen een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd sluiten komen zij niet op voorhand overeen 
hoelang de dienstbetrekking zal duren (LENAERTS, H., Inleiding tot het 
sociaal recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, p. 30, nr. 27). 

Een arbeidsovereenkomst kan ook worden aangegaan met tijdsbepaling d.i. 
voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk (m.b.t. de 
arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk zie verder 
nrs. 103 en 104). Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met 
tijdsbepaling loopt zij respectievelijk gedurende de bepaalde termijn of 
gedurende de tijd nodig om het overeengekomen werk uit te voeren (LE
NAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, 
p. 30, nr. 27). 

Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd veronderstelt noodzakelij
kerwijze de aanduiding in de overeenkomst van een bepaalde dag of een 
bepaalde gebeurtenis die zich op een bepaalde datum moet voordoen en 
waarna de partijen outlast zijn van hun wederzijdse verbintenissen, behou
dens stilzwijgende verlenging. De overeenkomst waarin wordt bepaald dat 
de prestaties van de werknemer eindigen op het ogenblik dat de persoon die 
voor onbepaalde tijd afwezig is wegens ziekte en die hij vervangt, zijn 
functies zal hervatten, stemt niet overeen met het begrip arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd (Cass., 15 april 1982, Arr. Cass., 1981-82, 
993, noot, Pas., 1982, I, 930, noot, R. W., 1982-83, 2835 en J.T.T., 1982, 
348, noot TAQUET, M. en WANTIEZ, C.). 

Het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat opdat een arbeidsovereenkomst 
zou beantwoorden aan het begrip arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd, het voldoende is dat de duur van de overeenkomst bepaalbaar is in die 
zin dat de vereiste elementen met voldoende zekerheid en juistheid bekend 
zijn. Wanneer een werknemer werd aangeworven tot het einde van een 
bepaalde recruteringsperiode is de kwestige arbeidsovereenkomst, niette
genstaande deze duur approximatief kan worden bepaald, geen arbeids
overeenkomst voor een bepaalde duur (Luik, 5 juni 1976, Jur. Liege, 1977, 
169). 
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In dezelfde zin werd geoordeeld dat voor het bestaan van een arbeidsover
eenkomst voor een bepaalde tijd het noodzakelijk is dat het tijdstip van 
beeindiging zo is omschreven in de arbeidsovereenkomst dat de partijen op 
objectieve en zekere wijze de duur van de overeenkomst kunnen bepalen 
op het ogenblik waarop ze wordt gesloten. Als zodanig kan niet worden 
aangezien de arbeidsovereenkomst waarin, naast de vermelding van een 
bepaalde duur, de partijen de mogelijkheid tot opzegging hebben opgeno
men. Ben dergelijke arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde duur (Arbh. 
Antwerpen, 6 juni 1978, R. W., 1978-79, 1789; zieverder over deze aangele
genheid nr. 102). 

Wanneer de arbeidsovereenkomst bepaalt dat zij een einde neemt op de dag 
waarop de werknemer onder de wapens wordt geroepen, bevat zij een 
aanduiding van een bepaalde dag of een bepaalde gebeurtenis die zich op 
een bepaalde datum zal voordoen. Niettemin is een dergelijke arbeidsover
eenkomst geen arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, doch een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd met een ontbindend beding aangezien 
een dergelijk beding nietig is krachtens artikel 6 van de Arbeidsovereen
komstenwet (alle met de Arbeidsovereenkomstenwet en haar uitvoeringsbe
sluiten strijdige bedingen zijn nietig voor zover zij er toe strekken de rechten 
van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren). Zij doet 
immers afbreuk aan de ontslagbescherming in geval van militaire dienst 
(Arbh. Bergen, 15 november 1984, J. T. T., 1985, 189). 

Het komt voor dat de partijen de overeenkomst kwalificeren als een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en toch een einddatum bedin
gen. Ben kwalificatie als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is 
onverenigbaar met het bedingen van een einddatum en bindt derhalve de 
rechter niet. Ben dergelijke overeenkomst dient te worden uitgelegd in het 
nadeel van de werkgever die bedongen heeft en in het voordeel van de 
werknemer die zich verbonden heeft, in casu als een arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd (Arbh. Brussel, 14 april1987, J.T.T., 1987, 
301). 

De vraag rijst of een arbeidsovereenkomst waarin gedurende een zekere 
periode tewerkstelling wordt gegarandeerd, en die aldus slechts na het 
verstrijken van deze termijn door een opzegging kan beeindigd worden, een 
arbeidsovereenkomst is voor een onbepaalde tijd of een arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd. Het Arbeidshof te Antwerpen oordeelde dat 
een dergelijke overeenkomst een overeenkomst is voor onbepaalde tijd bij 
gebreke van een vaste einddatum (Arbh. Antwerpen, 25 juni 1979, J. T. T., 
1981, 148). Br werd een voorziening in cassatie ingeleid tegen dit arrest. Het 
cassatiemiddel kwam evenwel niet op tegen de kwalificatie als arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd. In het middel werd enkel aangevoerd dat 
het beding dat een minimumtewerkstelling van vijf jaar garandeert voor de 
werkgever de verplichting inhoudt om in geval van voortijdig ontslag een 
schadevergoeding te betalen gelijk aan bet loon dat de werknemer zou 
verdiend hebben gedurende de resterende periode van gewaarborgde te-
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werkstelling van vijf jaar. Uit het arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat 
deze schadevergoeding niet verschuldigd is indien zij niet contractueel werd 
bedongen (Cass., 15 december 1980, J.T.T., 1981, 134 en T.S.R., 1981, 
132) (voor het beding van vastheid van betrekking, zie verder nr. 223). 

Het Arbeidshof te Brussel stelde dienaangaande dat wanneer een werkne
mer aangeworven wordt voor een termijn van een jaar en in de arbeidsover
eenkomst bepaald wordt dat de overeenkomst na verloop van deze termijn 
verder zal uitgevoerd worden, hetzij in Belgie, hetzij in Frankrijk, er sprake 
is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum
duur van een jaar (Arbh. Brussel, 2 februari 1983, Soc. Kron., 1984, 282). 
Ook de bepaling dat de bediende zich ertoe verbindt ten minste een jaar in 
dienst te blijven maakt niet dat de arbeidsovereenkomst een arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd is (Arbh. Antwerpen, 4 maart 1976, R. W., 
1976-77, 566). 

Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd en 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ligt vanzelfsprekend in de 
duur van de overeenkomst en niet in de arbeidsduur. Ben arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd is dan ook volkomen verenigbaar met deeltijd
se arbeid en zelfs met wisselvallige tewerkstellingen (Arbrb. Antwerpen, 
3 oktober 1978, R. W., 1978-79, 1851): 

96. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD WAARVAN HET 

EINDE IS BEPAALD OP DE DATUM W AAROP DE WERKNEMER DE PENSIOENGE

RECHTIGDE LEEFTIJD BEREIKT -De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt 
dat een arbeidsovereenkomst nooit voor het leven kan worden gesloten 
(art. 10 Arbeidsovereenkomstenwet; zie ook art. 1780 B.W.). De indienst
neming van een werknemer tot aan zijn pensioen vormt geen niet-toegelaten 
aanwerving voor het leven, doch maakt een arbeidsovereenkomst voor een 
bepaalde tijd uit. Met ,!even" wordt immers het totale fysieke Ieven 
bedoeld (Arbrb. Doornik, 20 februari 1981, J.T.T., 1982, 125). 

Ben arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een clausule die bepaalt 
dat de arbeidsverhouding een einde zal nemen bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd blijft een arbeidsovereenkomst voor onbepaal
de tijd. Anders is het wanneer de werkgever zich tegenover de werknemer 
verbindt hem in dienst te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, 
wat wettig is. Dergelijke overeenkomst is verwant met een overeenkomst 
voor een bepaalde tijd en kan slechts beeindigd worden met inachtname van 
de bijzondere regelen die gelden inzake de beeindiging van arbeidsovereen
komsten voor een bepaalde tijd aangezien er voor dit bijzonder soort 
arbeidsovereenkomst geen specifieke wettelijke bepalingen bestaan (Arbh. 
Brussel, 29 juli 1980, T.S.R., 1981, 342 (verkort)). Het Arbeidshof te 
Brussel beschouwt een arbeidsovereenkomst met waarborg van vastheid van 
betrekking tot aan de pensioengerechtigde leeftijd blijkbaar als een sui 
generis arbeidsovereenkomst. 

547 



In dezelfde zin oordeelde het Arbeidshof te Antwerpen dat het beding 
volgens hetwelk het bereiken van de wettelijke of de conventionele pen
sioenleeftijd aan de overeenkomst een einde maakt, nietig is, doch dat een 
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd waarvan de einddatum de dag 
is waarop de bediende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt geldig is, 
tenware wetsontduiking nagestreefd wordt (Arbh. Antwerpen, 26 februari 
1979, R. W., 1978-79, 2444). Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd metals einddatum de datum van zijn pensioengerech
tigde leeftijd verzekert de werknemer zich het belangrijk voordeel van een 
(in casu) meer dan tienjarige periode van vastheid van betrekking (Arbh. 
Antwerpen, 20 mei 1977, J. T. T., 1978, 350; omtrent art. 36 Arbeidsover
eenkomstenwet - nietigheid van het beding waarbij wordt bepaald dat de 
pensioengerechtigde leeftijd een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst 
- zie verder nr. 253). 

97, ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEP AALDE TIJD - SCHRIFTELIJKE 

VASTSTELLING - De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd moet 
voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk 
op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt. Bij het niet naleven 
van deze vereiste gelden voor deze arbeidsovereenkomst dezelfde voorwaar
den als voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (art. 9, lid 1 
en 2 Arbeidsovereenkomstenwet). 

De ontstentenis van de schriftelijke vaststelling van een arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd, kan slechts door de werknemer en niet door 
de werkgever ingeroepen worden. De gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955 zijn immers niet dwingend ten voordele 
van de werkgever doch ten voordele van de werknemer (Arbh. Antwerpen, 
22 september 1980, J.T.T., 1981, 135; in het arrest werd toepassing ge
maakt van artikel 2 van de gecoordineerde wetten betreffende het bedien
dencontract van 20 juli 1955 dat evenwel dezelfde inhoud heeft als het 
huidige artikel 9, lid 1 en 2 Arbeidsovereenkomstenwet}. 

De schriftelijke vaststelling is niet vereist in de bedrijfstakken en voor de 
categorieen van werknemers waarvoor een arbeidsovereenkomst voor een 
bepaalde tijd is toegestaan ingevolge een algemeen verbindend verklaarde 
C.A.O. (art. 9, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet). V66r de totstandkoming 
van de Arbeidsovereenkomstenwet gold deze vrijstelling enkel voor de 
werklieden (cf. art. 5bis wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst). 

Van een schriftelijke vaststelling van een arbeidsovereenkomst voor een 
bepaalde tijd kan aileen sprake zijn wanneer het desbetreffend document 
door beide partijen werd ondertekend (Arbrb. Antwerpen, 29 oktober 
1984, Int. Soc. Seer., 1985, afl. 7, z.p.). Het aanstellingsschrijven ter 
bevestiging van een leeropdracht lopende over drieendertig weken, die 
jaarlijks wordt toegekend voor het volgend lesjaar, werd geacht te gelden 
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als een schriftelijke vaststelling van de arbeidsovereenkomst voor een be
paaldetijd (Arbh. Antwerpen, 8 mei 1987, Soc. Kron. 1987, 284(verkort)). 

98. OPEENVOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR EEN BEPAALDE 

TIJD- VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

V66r de totstandkoming van de Arbeidsovereenkomstenwet bestond er 
geen enkele wettelijke bepaling die uitdrukkelijk betrekking had op opeen
volgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd die gesloten wor
den met de bedoeling de wettelijke voorschriften inzake de arbeidsovereen
komsten voor onbepaalde tijd te omzeilen. 
In de rechtspraak werd de wettigheid van opeenvolgende overeenkomsten 
voor een bepaalde tijd wel betwist. Hiertoe werd door een deel van de 
rechtspraak gesteund op artikel 2 van de gecoordineerde wetten betreffende 
bet bediendencontract van 20 juli 1955 dat bepaalde dat de arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd of voor een bepaald werk voor iedere bediende 
afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op bet tijdstip 
waarop de bediende in dienst treedt. Men leidde uit deze bepaling af dat 
met een bediende die reeds in dienst is krachtens een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd geen nieuwe arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd meer kan gesloten worden, tenzij in bet geval waarin deze overeenkomst 
zou worden gesloten na bet einde van de eerste overeenkomst voor een 
bepaalde tijd en juist voor bet in dienst treden krachtens de tweede overeen
komst voor een bepaalde tijd. 

Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel dat met artikel 2 van de gecoordi
neerde wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955 enkel 
bedoeld wordt dat de schriftelijke vaststelling moet gebeuren v66r de eerste 
ofvoor de daaropvolgende overeenkomst voor een bepaalde tijd in werking 
treedt, al ware de vorige overeenkomst voor een bepaalde tijd nog in 
werking op bet ogenblik dat de tweede of verdere overeenko.mst onderte
kend werd, zodat de nieuwe bepaalde termijn zonder onderbreking zou 
volgen op de termijn van de vorige overeenkomst voor een bepaalde tijd 
(Cass., 17 mei 1978, Arr. Cass., 1978, 1080 en T.S.R., 1978, 412; zie ook: 
Cass., 20 november 1978,Arr. Cass., 1978-79,321 enR. W., 1978-79, 1982; 
Cass., 22 november 1979, J.T.T., 1980, 75, noot TAQUET en WANTIEZ). 

Het voormelde artikel 2 verbiedt niet dat de schriftelijke vaststelling gebeurt 
terwijl een eerste arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur nog loopt 
(Cass., 22 november 1979, J.T.T., 1980, 75). 

Uit deze cassatierechtspraak blijkt dat bet sluiten van opeenvolgende ar
beidsovereenkomsten vocir een bepaalde tijd, onder het stelsel van de 
gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955, 
niet als zodanig onwettig was. Op de lagere rechtspraak betreffende deze 
problematiek wordt niet ingegaan aangezien de controverse grotendeels 
haar belang heeft verloren sinds de inwerkingtreding van het huidige 
artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet (zie verder in het volgend 
randnummer). 

549 



99. OPEENVOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR EEN BEPAALDE 

TIJD - NA DE INWERKINGTREDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET 

- Artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat wanneer de 
partijen verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een be
paalde tijd hebben gesloten zonder dat er een onderbreking is, toe te 
schrijven aan de werknemer, zij verondersteld worden een overeenkomst 
voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever 
bet bewijs Ievert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens 
de aard van bet werk of wegens een andere wettige reden. 
Dit artikel heeft slechts betrekking op opeenvolgende arbeidsovereenkom
sten voor een bepaalde tijd gesloten na de inwerkingtreding van de Arbeids
overeenkomstenwet (Arbh. Brussel, 3 november 1981, J. T. T., 1982, 350). 
De regel van artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft betrekking 
op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd gesloten 
tussen dezelfde partijen; het begrip ,zelfde werkgever" dat in aanmerking 
komt voor bet bepalen van de ancienniteit kan bij de toepassing van dit 
artikel niet worden ingeroepen (Arbrb, Brussel, 1 september 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 372, zie verder nr. 239). 
Ben arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd kan meerdere malen geldig 
hernieuwd worden, wanneer blijkt dat bet niet de bedoeling is de bepalingen 
betreffende de opzegging te omzeilen (Arbh. Brussel, 25 februari 1981, 
T.S.R., 1981, 305; zie ook: Arbh. Luik, 26 november 1983, Jur. Liege, 
1984, 259, noot en Arbh. Brussel, 21 december 1983, T.S.R., 1984, 85). 
De hierna opgesomde omstandigheden werden door de rechtspraak be
schouwd als wettige redenen voor bet sluiten van opeenvolgende arbeids
overeenkomsten voor een bepaalde tijd: 
- bet feit dat de arbeidsovereenkomst wordt gesloten met bet N.F.W.O. 

(Arbh. Brussel, 25 februari 1981, T.S.R., 1981, 305); 
- de omstandigheid dat de werkgever telkens een tijdelijke toelating moet 

bekomen om een leerkracht van buitenlandse nationaliteit tijdens een 
schooljaar tewerk te stellen (Arbh. Luik (afd. Namen), 15 mei 1984, 
J. T. T., 1986, 182); 

- de omstandigheid dat de tewerkstelling van een werknemer kadert in een 
tijdelijk wetenschappelijk project, opgezet en gefinancierd door de 
Staat (Arbh. Luik (afd. Namen), 5 november 1985, Soc. Kron., 1986, 
203); 

- het feit dat de betaling van de prestaties van een wetenschappelijk 
onderzoeker in dienst van een universiteit afhangt van de tijdelijke 
kredieten toegekend door een buitenstaand organisme (Arbh. Brussel, 
25 juni 1985, J. T. T., 1986, 379); 

- bet feit dat wetenschappelijke mandaten in een universitaire instelling 
worden hernieuwd (Arbh. Brussel, 21 december 1983, T.S.R., 1984, 
85); 

- bet feit dat een theater zich op elk oge!lblik, van seizoen tot seizoen op 
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artistieke criteria moet kunnen baseren in de keuze van zijn personeel 
en dat bet financieel afhankelijk is van staatstussenkomst (Arbrb. 
Brussel, 31 oktober 1986, J.T.T., 1987, 227; anders: Arbh. Brussel, 
18 december 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 264); 

- bet herhaald jaarlijks toekennen van een leeropdracht lopende over 
drieendertig weken, aan eert leerkracht van een centrum voor midden
standsopleiding, aangezien er een jaarlijkse onderbreking is en de opeen
volging gerechtvaardigd is door de aard van het werk (Arbh. Antwer
pen, 8 mei 1987, Soc. Kron., 1987, 284 (verkort)); 

- bet sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaal
de tijd door de vereffenaar belast met de uitvoering van een gerechtelijk 
akkoord met boedelafstand, door de uitzonderlijke toestand die dit 
akkoord vormt; een dergelijke tewerkstelling gebeurt immers in het 
belang van de vereffening en in het persoonlijk belang van de betrokkene 
(Arbrb. Brussel, 29 maart 1983, J.T.T., 1984, 65; zie evenwel oak het 
verdervermelde arrest: Arbh. Brussel, 20 apri11983, T.S.R., 1983, 276); 

- bet feit dat de werknemer eerst werd aangenomen om bet hoofd te 
bieden aan een tijdelijke vermeerdering van de activiteiten van de 
onderneming tijdens de vakantieperiode, en vervolgens werd in dienst 
genomen om zieke personeelsleden te vervangen (Arbh. Luik, 26 no
vember 1983, Jur. Liege, 1984, 259, noot); 

- opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd gesloten met een 
lesgever-hulptrainer in het zeilen, gerecruteerd onder studenten die een 
bijverdienste wensen met een sportieve nevenactiviteit (Arbrb. Brugge, 
1 maart 1983, J. T. T., 1984, 66 en T.S.R., 1983, 423); 

- ·,opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd door een 
reisagentschap met een begeleider van reizen omdat de onzekerheid van 
het aantal reizigers, van de klimatologische en atmosferische omstandig
heden en van de socio-economische omstandigheden bet aanwerven van 
tijdelijk personeel rechtvaardigen (Arbrb. Brussel, 18 november 1983, 
T.S.R., 1985, 165); 

- de omstandigheid dat de werknemer meewerkt aan het realiseren van 
welbepaalde projecten in ontwikkelingslanden door rechtstreekse of 
onrechtstreekse bemiddeling van nationale of internationale officiele 
instellingen, aangezien de medewerking aan dergelijke projecten dik
wijls precair is gezien de afhankelijkheid van talrijke onzekerheden 
(Arbh. Brussel, 20 maart 1985, J.T.T., 1985, 446); 

- de slechte economische toestand van de onderneming mits in concreto 
wordt nagegaan of vaststaat dat er voor de dienst waartoe de betrokken 
werknemer behoort, elementen van economische aard bestaan die tot 
gevolg hebben dat de vastheid van betrekking onvermijdelijk voor alle 
personeelsleden wordt afgeschaft (Arbrb. Brussel, 3 juli 1984, Rechtspr. 
Arb. Br., 1985, 380). 

De volgende omstandigheden werden daarentegen van de hand gewezen als 

551 



verantwoording voor bet sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkom
sten voor een bepaalde tijd: 

bet aanwerven van een onderwijzer voor een normale leeropdracbt voor 
de duur van een scbooljaar, waarvoor een aanwerving met een gewone 
loopbaanin aanmerking komt (Arbb. Antwerpen, 9 december 1985, 
R. W., 1986-87, 595; zie ook: Arbb. Luik, 7 maart 1978, Or., 1979, 306, 
noot HELIN, G.); 

- de quasi ononderbroken tewerkstelling gedurende bijna twintig jaar van 
een artiest in een scbouwburg, van wie men niet kan beweren dat bij 
telkens slecbts voor bet tbeaterseizoen werd aangeworven en dat zulks 
een wettige reden zou zijn om op geldige wijze opeenvolgende arbeids
overeenkomsten voor een bepaalde tijd te sluiten; ook de onzekerheid 
over de toekenning van subsidies mag niet systematiscb worden ingeroe
pen om een afwijking op het beginsel van de vastbeid van betrekking 
te recbtvaardigen (Arbb. Brussel, 18 december 1984, Rechtspr. Arb. 
Br., 1985, 264; anders: Arbrb. Brussel, 31 oktober 1986, J.T.T., 1987, 
227); 

- bet sluiten van vijftien opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een 
bepaalde tijd over een duur van meer dan elf jaar met bet oog op de 
werkzaambeden van de vereffening van de vennootscbap-werkgever, 
omdat bet einde van de vereffeningswerkzaambeden van meetaf aan niet 
voorzienbaar was, zelfs niet op relatief lange termijn (Arbh. Brussel, 
20 april 1983, T.S.R., 1983, 276; zie evenwel ook bet boger vermelde: 
Arbrb. Brussel, 29 maart 1983, J. T. T., 1984, 65). 

Opdat de werkgever zicb kracbtens artikel 10 van de Arbeidsovereenkom
stenwet zou kunnen beroepen op het wettig bestaan van een overeenkomst 
voor een bepaalde tijd, is bet niet voldoende dat de feitelijke omstandigbe
den aantonen dat het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
voor een bepaalde tijd ingevolge de aard van bet werk of wegens andere 
wettige redenen verantwoord is, docb is tevens vereist dat de bedoelde 
overeenkomsten aan de algemene vormvereisten voor een dergelijke over
eenkomst voldoen (Arbrb. Antwerpen, 29 oktober 1984, In/. Soc. Seer., 
1985, afl. 7, z.p.). 

Het feit dat de eerste arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd gesloten 
tussen de partijen werd beeindigd v66r de daarin gestipuleerde einddatum 
om ze door een tweede overeenkomst van dezelfde aard te vervangen, 
waarbij de oorspronkelijke termijn werd aangepast, volstaat niet om de 
dwingende toepassing van het beginsel vastgelegd in artikel 10 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet te ontwijken (Arbrb. Brugge, 17 november 
1986, Soc. Kron., 1987, 255 (verkort)). 

100. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEP AALDE TIJD DIE VOLGT OP EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD- De Arbeidsrecbtbank 
te Luik oordeelde dat artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet ook van 
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toepassing is wanneer een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd volgt 
op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Arbrb. Luik, 15 juni 
1982, Jur. Liege, 1983, 330, noot R.M.). In_een ouder vonnis heeft deze 
rechtbank daarentegen geoordeeld dat artikel 10 van de Arbeidsover-

. eenkomstenwet in dit geval niet van toepassing is. Niettemin geldt volgens 
dit vonnis als algemeen beginsel dat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
verboden zijn als de aard van het werk of andere wettige redenen de 
opeenvolging niet rechtvaardigen (Arbrb. Luik, 24 juni 1980, J. T. T., 1980, 
351, noot). 

Ben andere vraag is of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan 
vervangen worden door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. 
Uit een arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat partijen dit in beginsel 
in gemeen overleg kunnen doen. Het Hof van Cassatie oordeelde namelijk 
dat wanneer een arrest vaststelt dat de werknemer aanvankelijk werd in 
dienst genomen voor onbepaalde tijd met een proefperiode van zes maan
den en dat de partijen in het midden van deze proefperiode een overeen
komst voor een jaar hebben gesloten, voor een andere functie, die aanvang 
zou nemen na afloop van de proeftijd bepaald in de oorspronkelijke 
overeenkomst, het arbeidshof niet wettig kan beslissen dat de nieuwe 
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd die tussen partijen bestond niet geldig kan vervangen. Het 
is de partijen met name niet verboden om een arbeidsovereenkomst tijdens 
haar uitvoering in onder ling akkoord te vervangen door een andere arbeids
overeenkomst zonder daarbij de formaliteiten te eerbiedigen die moeten 
nageleefd worden bij de eenzijdige beeindiging van een arbeidsovereen
komst (Cass., 18 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 721 en T.S.R., 1980, 
247; zie ook: Arbh. Brussel, 22 oktober 1980, Med. V.B.O., 1981, 487 en 
Arbh. Brussel, 8 mei 1984, J.T.T., 1985, 88, noot). De werkgever kan 
echter niet eenzijdig een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de 
loop van haar uitvoering wijzigen tot een overeenkomst voor een bepaalde 
tijd. De werkgever die ongeoorloofd een fundamenteel element van de 
arbeidsovereenkomst wijzigt beeindigt eenzijdig de overeenkomst vanaf het 
ogenblik dat de werknemer de wijzigingen niet aanvaardt (Scheidsr. Uitspr. 
28 maart 1975, T.S.R., 1976, 167). 

Ook de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd die op verzoek van de 
werknemer wordt gesloten na de afloop van een regelmatig opgezegde 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met proefbeding, is in beginsel 
geldig, zelfs zonder onderbreking van de tewerkstelling (Arbrb. Brussel, 
8 augustus 1980, J.T.T., 1982, 351). 

101. VERDERE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST VOOR BEN BEPAALDE 

TIJD NA RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ArtikeJ 11 van de Arbeids
overeenkomstenwet bepaalt thans dat zo de partijen na het verstrijken van 
de termijn voortgaan met de uitvoering van de overeenkomst voor deze 
overeenkomst dezelfde voorwaarden gelden als voor de overeenkomst voor 
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onbepaalde tijd. Dit artikel werd gewijzigd door de wet van 17 maart 1985. 
Voor deze wijziging stelde het dat de partijen geacht worden de verbintenis
sen voor onbepaalde tijd te hebben willen hernieuwen zo zij na het verstrij
ken van de termijn voortgaan met de uitvoering van de overeenkomst. 
Opdat het vermoeden van artikel 11 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 
toepassing zou zijn, is een wilsovereenstemming tussen de partijen vereist, 
nl. bet akkoord om met de uitvoering van de overeenkomst voort te gaan. 
Dit is niet bet geval wanneer een werknemer na bet einde van een stageover
eenkomst verder aan het werk blijft zonder het akkoord van het bevoegd 
orgaan van de werkgever (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 28 november 
1984, J. T. T., 1985, 379). 

102. EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEN BEP AALDE TIJD -

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, 
neemt zij normaal van rechtswege een einde bij bet verstrijken van de 
overeengekomen termijn (art. 32, 1° Arbeidsovereenkomstenwet). De par
tijen weten van te voren wanneer de dienstbetrekking eindigt en zij moeten 
de tegenpartij daar niet meer van verwittigen door bet geven van een 
opzegging (LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story
Scientia, 1988, nr. 31, p. 33). 
Wanneer door de partijen rechtsgeldig verschillende opeenvolgende ar
beidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten, waarbij de 
werknemer wordt aangeworven als verkoper ter vervanging van een zieke 
werknemer, mag de werkgever bij bet verstrijken van een dezer overeen
komsten een einde maken aan de arbeidsverhouding, hoewel de duur van 
de arbeidsongeschiktheid van de zieke werknemer bij het aanwerven niet 
bekend was en hij bij bet einde van de arbeidsverhouding nog niet was 
genezen (Arbrb. Namen, 28 maart 1983, Pas., 1983, III, 20). 

Ben arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd kan niet eenzijdig worden 
beeindigd, tenzij wegens dringende reden (art. 40, § 1 Arbeidsovereenkom
stenwet). De vraag in hoeverre deze regel te verzoenen is met de mogelijk
heid van een snelle beeindiging van de dienstbetrekking door het inlassen 
van een proefbeding in de overeenkomst voor een bepaalde tijd, wordt 
behandeld in de afdeling m.b.t. bet proefbeding (zie verder nr. 129). Wordt 
een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd tach beeindigd zonder 
dringende reden v66r bet verstrijken van de termijn dan bestaat de sanctie 
in de verplichting een vergoeding te betalen, die gelijk is aan bet bedrag van 
het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn, zonder echt 
het dub bel te mogen overtreffen van het loon dat overeenstemt met de duur 
van de opzeggingstermijn, die had moeten in acht worden genomen, indien 
de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten (art. 40, § 1 Arbeids
overeenkomstenwet). Het is onjuist dat de vergoeding die verschuldigd is 
in geval van beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd zonder dringende reden voor bet verstrijken van de termijn, gelijk is 
aan het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeg-
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gingstermijn die in acht had moeten worden genomen indien de overeen
komst zonder tijdsbepaling was gesloten, aangezien zulks slechts als maxi
mum geldt en niet tevens als een minimum van de verschuldigde beeindi
gingsvergoeding (Cass., 7 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, nr. 595, Pas., 
1982, I, 1160 en R. W., 1983-84, 188 (verkort)). 
De werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd voortijdig 
werd beeindigd nadat hij de leeftijd voor bet volledig wettelijk pensioen 
bereikt had, kan slechts aanspraak maken op een beeindigingsvergoeding 
gelijk aan het loon overeenstemmend met bet dubbel van de verkorte 
opzeggingstermijn die de werkgever van een voor onbepaalde tijd aange
worven werknemer overeenkomstig artikel 83 van de Arbeidsovereen
komstenwet moet in acht nemen indien hij deze laatste na de pensioenleef
tijd ontslaat (Arbh. Brussel, 25 maart 1981, T.S.R., 1981, 575, advies O.M. 
enJ.T. T., 1982, 168; Arbrb. Brussel, 8 mei 1980,Med. V.B.O., 1982, 354). 
Een overeenkomst voor een bepaalde tijd met mogelijkheid van opzegging 
is in wezen een overeenkomst voor onbepaalde tijd (Arbrb. Gent, 25 mei 
1981, T.S.R., 1981, 526). Een arbeidsovereenkomst waarin naast de vermel
ding van een bepaalde duur, de partijen de mogelijkheid tot opzegging 
hebben opgenomen in een arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd, 
maar ze is niet in strijd met de imperatieve bepalingen van de gecoordineerde 
wetten betreffende bet bediendencontract zodat de rechter de wil van de 
partijen moet eerbiedigen (Arbh. Antwerpen, 6 juni 1978, R. W., 1978-79, 
1789). 
Hoewel de figuur van opzegging vreemd is aan een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd, kan een beding in een dergelijke overeenkomst dat 
in een opzeggingsmogelijkheid voorziet, toch geldig zijn, wanneer bet gaat 
om een overeenkomst met een ontwikkelingssamenwerker, waarbij men 
moet rekening houden met de mogelijkheid dat het ontwikkelingsland 
voortijdig een einde stelt aan de samenwerking (Arbrb. Charleroi, 25 novem
ber 1985, T.S.R., 1986, 242). 

§ 2. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN DUIDELIJK OM
SCHREVEN WERK 

103. BEGRIP - Naast de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd 
bestaat er nog een tweede soort arbeidsovereenkomst met tijdsbepaling, 
namelijk de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk. In 
de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 
1955 en in de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst werd deze 
arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk ge
noemd. Bij de redactie van de Arbeidsovereenkomstenwet werd bet begrip 
,voor een bepaald werk" gewijzigd in ,,voor een duidelijk omschreven 
werk'' ten einde te komen tot een helder afgelijnde omschrijving van de taak 
waartoe de werknemer zich verbindt (Gedr. St. Senaat, 258 (1977-78) -
nr. 2, p. 50 en 51). 
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Opdat een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omscbreven werk zou 
gesloten zijn, is vereist dat dit werk inderdaad duidelijk omscbreven is, 
zodat de duur van de arbeidsovereenkomst na bet afsluiten ervan aan de 
wil van de ene of de andere partij ontsnapt (Arbb. Brussel, 23 juni 1983, 
J. T. T., 1983, 327). De opdracht van de werknemer moet derwijze omscbre
ven zijn, dat dit toelaat vanaf bet sluiten van de arbeidsovereenkomst vast 
te stellen op welk ogenblik de arbeidsovereenkomst contractueel door de 
voltooiing van bet werk van rechtswege een einde zal nemen (Arbrb. 
Antwerpen, 15 april1986, J.T.T., 1987, 289). 

De werknemer moet op bet ogenblik van zijn aanwerving duidelijk weten 
welk werk bij precies zal moeten uitvoeren en moet in staat zijn met een 
relatieve zekerbeid de omvang en de duur daarvan te scbatten. Dit is niet 
bet geval wanneer bij wordt aangeworven ,om de actueellopende bestellin
gen af te werken" (Arbb. Luik, 24 april1985, J. T. T., 1986, 66). De loutere 
vermelding in de arbeidsovereenkomst dat de werknemer wordt aangewor
ven in de boedanigbeid van boekhouder, volstaat niet om te spreken van 
een arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk. Wanneer uit de tekst van 
de arbeidsovereenkomst de preciese einddatum van de overeenkomst niet 
kan worden afgeleid, dient deze te worden geacbt voor onbepaalde tijd te 
zijn gesloten (Arbrb. Brussel, 25 mei 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 243). 
Ben zgn. arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk die een 
einde zal nemen op een later te bepalen datum, is in werkelijkbeid een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Arbb. Luik, 27 oktober 1982, 
T.S.R., 1983, 124). 

Ben arbeidsovereenkomst met een acteur die betrekking heeft op bet draaien 
van een welbepaalde film, moet, indien de bepalingen daarvan terzake geen 
uitsluitsel geven, bescbouwd worden als een arbeidsovereenkomst voor een 
duidelijk omscbreven werk en niet als een arbeidsovereenkomst voor een 
bepaalde tijd (Arbb. Brussel, 5 februari 1985, J.T.T., 1985, 186). 
Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis 
tot bet verrichten van een bepaalde arbeid is aangegaan. Zodanige verbinte
nis kan worden aangegaan met het oog op de verricbting van een bepaalde 
taak op een bepaald tijdstip. De mogelijkheid op een ander tijdstip de 
verricbting van een andere taak te weigeren, doet daaraan niets af (Cass., 
12 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 813 en R. W., 1978-79, 2683). 

104. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 

VOOR BEN DUIDELIJK OMSCHREVEN WERK - Ben arbeidsovereenkomst 
voor een duidelijk omscbreven werk moet, zoals een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd, voor iedere werknemer scbriftelijk worden vastge
steld uiterlijk op bet tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt (art. 9 
Arbeidsovereenkomstenwet). Inzake de beeindiging van de arbeidsovereen
komst voor een duidelijk omschreven werk gelden eveneens dezelfde regels 
als voor de beeindiging van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd 
(art. 40 Arbeidsovereenkomstenwet). 

556 



:___---~----- l _ !__-_-_cc_ __ _:_~-

Artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet (principieel verbod tot het 
sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd) 
is evenwel niet van toepassing op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
voor een duidelijk omschreven werk (Arbh. Brussel, 3 december 1982, 
J. T. T., 1983, 254). 

§ 3. VERV ANGINGSOVEREENKOMSTEN 

105. ALGEMEEN - Artikel 68 van de Arbeidsovereenkomstenwet waaruit 
bleek dat vervangingsovereenkomsten enkel mochten gesloten worden om 
bedienden te vervangen en dan nog enkel wanneer de te vervangen bediende 
onder de wapens was geroepen of niet kon arbeiden, werd opgeheven door 
de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. Dezelfde 
wet heeft het nieuwe artikel liter ingevoerd in de Arbeidsovereenkomsten
wet dat de mogelijkheden om vervangingsovereenkomsten te sluiten aan
zienlijk heeft uitgebreid. Er mag nu een vervangingsovereenkomst aange
gaan worden ter vervanging van aile werknemers, ook voor werklieden en 
dienstboden. Ook de gevallen waarin een vervangingsovereenkomst mag 
gesloten woren werden verruimd, met name telkens tot alle gevallen waarin 
de arbeidsovereenkomst van de werknemer die men vervangt, is geschorst 
om een andere reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, 
slecht weer, staking of lock-out. 

Er bestond betwisting over de vraag wat precies diende begrepen te worden 
onder de uitdrukking ,niet kan arbeiden" in artikel 13 van de gecoordi
neerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 (nader
hand art. 68, lid 1 en 2 Arbeidsovereenkomstenwet). De Arbeidsrechtbank 
te Brussel oordeelde dat daarmee bedoeld wordt dat de te vervangen 
bediende arbeidsongeschikt is, wat een gebeurtenis onderstelt die onafhan
kelijk is van de wil van deze bediende. Aangezien het feit vakantie te nemen 
niet onafhankelijk is van de wil van de werknemer kan in die omstandighe
den geen vervangingsovereenkomst worden gesloten (Arbrb. Brussel, 5 no
vember 1976, J.T.T., 1977, 145). Dit vonnis werd evenwel hervormd in 
hoger beroep. Het Arbeidshof te Brussel oordeelde dat artikel 13 van de 
gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 
niet beperkt is tot de gevallen van overmacht en dat een enkele persoon 
verscheidene bedienden kan vervangen van wie de arbeidsovereenkomst is 
geschorst wegens jaarlijkse vakantie (Arbh. Brussel, 25 juli 1977, J.T.T., 
1979, 100 en Med. V.B.O., 1978, 1225). Dit interpretatieprobleem stelt zich 
evenwel niet meer in de huidige stand van de wetgeving aangezien het 
huidige artikel 11 ter van de Arbeidsovereenkomstenwet toelaat een vervan
gingsovereenkomst te sluiten wanneer de arbeidsovereenkomst is geschorst 
om een andere reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, 
staking of lock-out. 

Artikel 11ter van de Arbeidsovereenkomstenwet stelt dat de reden, de 
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identiteit van de vervangen werknemer(s) en de voorwaarden van indienst
neming schriftelijk voor elke werknemer afzonderlijk moeten worden vast
gesteld uiterlijk op het tijdstip waarop deze in dienst treedt. Artikel 68 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 13 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 bepaalden enkel dat de 
reden en de voorwaarden van de indienstneming schriftelijk moeten worden 
vastgesteld. De Arbeidsrechtbank te Brussel oordeelde dat de vervangen 
werknemer ge!ndividualiseerd diende te worden (Arbrb. Brussel, 5 novem
ber 1976, J. T. T., 1977, 145). Ook op dit punt werd het vonnis evenwel 
hervormd. Het Arbeidshof stelde daarentegen dat de wet niet eist dat de 
naam van de vervangen werknemer in de overeenkomst wordt vermeld 
hoewel niet kan ontkend worden dat deze vermelding wenselijk is (Arbh. 
Brussel, 25 juli 1977, J. T. T., 1979, 100 en Med. V.B.O., 1978, 1225). 
Artikel 68 van de Arbeidsovereenkomstenwet eiste niet dat de schriftelijke 
vaststelling moet gebeuren voor de indiensttreding. Met de woorden ,de 
reden en de voorwaarden van de indienstneming moeten op straffe van 
hetgeen artikel 9 voorschrijft schriftelijk worden vastgesteld" wordt enkel 
naar de sanctie van artikel 9 verwezen en niet naar artikel 9 zelf dat bepaalt 
dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk 
omschreven werk schriftelijk moeten worden vastgesteld uiterlijk op het 
tijdstip van de indiensttreding (Arbh. Brussel, 24 oktober 1984, Soc. Kron., 
1985, 16, noot JACQMAIN, J. en T.S.R., 1985, 219). 

106. VERVANGINGSOVEREENKOMST- BEEINDIGING- Bij een vervangings
overeenkomst mag worden afgeweken van de regels van de wet wat de 
opzeggingstermijn betreft. Deze afwijkingen kunnen niet enkel de duur van 
de opzeggingstermijn betreffen - in welk geval de zinsnede zou hebben 
geluid ,en de duur van opzeggingstermijn betreft" -maar ook het tijdstip 
waarop de opzeggingstermijn begint te lopen (Arbh. Gent (afd. Brugge), 
15 maart 1985, J. T. T., 1985, 446). 
De verkorte opzeggingstermijn bedongen in een vervangingsovereenkomst 
kan slechts worden toegepast bij het einde van de vervangingsperiode. Dit 
betekent dat de conventioneel vastgestelde opzeggingstermijn slechts gevol
gen kan sorteren bij de terugkeer van de bediende die onder de wapens is 
geroepen (Arbrb. Brussel, 11 april 1984, J. T. T., 1985, 195). Volgens het 
Arbeidshof te Brussel moet de conventioneel bedongen opzeggingstermijn 
zo worden gegeven dat de laatste dag van de opzeggingstermijn valt op de 
dag v66r de hervatting van het werk door de vervangen werknemer (Arbh. 
Brussel, 24 oktober 1984, Soc. Kron., 1985, 16, noot JACQMAIN, J. en 
T.S.R., 1985, 219). 
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HOOFDSTUK IV 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN 

107. ALGEMEEN - In beginsel worden de wederzijdse rechten en de plich
ten van de partijen bepaald door de arbeidsovereenkomst. Ben arbeidsover
eenkomst is immers in de eerste plaats een overeenkomst en krachtens 
artikel1134, lid 1 B.W. van het strekken overeenkomsten die wettig zijn 
aangegaan degenen die deze hebben aangegaan tot wet. De contractvrijheid 
wordt echter in werkelijkheid beperkt door dwingende bepalingen van 
andere rechtsbronnen van het sociaal recht. Zo bevat de Arbeidsovereen
komstenwet een aantal verplichtingen die geacht worden inherent te zijn aan 
de goede uitvoering van de overeenkomst (art. 16 t.e.m. 24 en art. 110 en 
111 Arbeidsovereenkomstenwet). Oorspronkelijk waren deze bepalingen in 
hoofdzaak niet meer dan een concretisering van artikel 1134, lid 3 van bet 
B.W. luidens hetwelk alle overeenkomsten te goeder trouw moeten worden 
uitgevoerd. Sommige van deze regelingen wijken evenwel ook af van de 
normale gevolgen die aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden 
zijn. Dit is met name bet geval wat de beperking van de aansprakelijkheid 
van de werknemer betreft in artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
(LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story-Scientia, 
1988, p. 31, nr. 29). De aansprakelijkheid van de partijen bij de arbeidso
vereenkomst wordt behandeld in het hierna volgende hoofdstuk (zie verder, 
nrs. 114 e.v.). 

Ben werknemer kan geldig beslissen de uitvoering van zijn verplichtingen 
op te schorten teneinde de werkgever aan te zetten tot eerbiediging van zijn 
contractuele verplichtingen (Arbh. Luik, 10 juni 1976, J. T. T., 1976, 277; 
m.b.t. de houding van de partij die het slachtoffer is van een eenzijdige 
wijziging van de arbeidsovereenkomst, zie verder nr. 399). 

Krachtens artikel 16 van de Arbeidsovereenkomstenwet zijn werkgever en 
werknemer elkander eerbied en achting verschuldigd en moeten zij geduren
de de uitvoering van de overeenkomst de welvoegelijkheid en de goede zeden 
in acht nemen en doen in acht nemen. 

108. PLICHTEN VAN DE WERKNEMER - Artikel 17 van de Arbeidsovereen
komstenwet somt de verplichtingen van de werknemer op. De werknemer 
is in de eerste plaats verplicht zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig 
te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen (art. 17, 1 °). 
Hij dient te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden 
gegeven (art. 17, 2°). De werknemer moet zich ervan onthouden fabrieks
of zakengeheimen bekend te maken en daden van oneerlijke concurrentie 
te verrichten (art. 17, 3°). Hij dient zich evenzeer te onthouden van alles 
wat schade kan berokkenen aan zijn eigen · veiligheid en deze van zijn 
medearbdders, van de werkgever en van derden (art. 17, 4°). 

Artikel 17, 5° bepaalt dat de werknemer verplicht is bet hem toevertrouwde 
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arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de 
werkgever terug te geven. De term arbeidsgereedschap slaat op handwerk
tuigen die bij de arbeid worden gebruikt, zodat een autocar moeilijk als 
arbeidsgereedschap kan aangezien worden (Arrondrb. Gent, 29 april1985, 
T.S.R., 1985, 400 en T.G.R., 1985, 129). 

109. EXCLUSIVITEITSBEDING - Het komt VOOr, zij bet vrij zelden, dat de 
partijen bedingen dat de werknemer zich tijdens de duur van de arbeidsover
eenkomst dient te onthouden van elke winstgevende activiteit, zelfs van 
activiteiten die geen concurrentieel karakter hebben. De werknemer wordt 
aldus verplicht zijn arbeidskracht op exclusieve wijze te wijden aan de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een dergelijke clausule strekt ertoe 
optimale arbeidsprestaties te verzekeren. De vraag rijst of dergelijke clausu
les wettig zijn. Het Arbeidshof te Brussel beantwoordde deze vraag bevesti
gend (Arbh. Brussel, 6 mei 1981, T.S.R., 1982, 36). Het Arbeidshof te Luik 
oordeelde daarentegen dat bet beding van een arbeidsovereenkomst dat een 
algemeen en absoluut verbod inhoudt welkdanige activiteit uit te oefenen 
buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst, nietig is wegens strijdigheid 
met bet beginsel van vrijheid van arbeid en de individuele vrijheid, die de 
openbare orde raken (Arbh. Luik, 19 juni 1985, T.S.R., 1986, 221 en 
J. T. T., 1985, 470). In 1983 had bet Arbeidshofte Luik zich wat genuanceer
der over bet vraagstuk uitgesproken. Het stelde toen dat de door de 
werknemer in de arbeidsovereenkomst aangegane verbintenis om al zijn tijd 
aan de uitvoering van de overeenkomst te besteden en geen enkele andere 
activiteit, van welke aard ook, uit te oefenen, op een redelijke wijze moet 
uitgelegd worden en niet tot gevolg kan hebben dat elke bedrijvigheid 
verboden is. Een dergelijke clausule is nochtans wettig in de mate dat zij 
de legitieme belangen van de werkgever beoogt te beschermen door een 
correcte uitvoering van de overeengekomen arbeidsprestaties (Arbh. Luik, 
15 juni 1983, J. T. T., 1984, 484). Een exclusiviteitsbeding kan immers 
dub bel gebruik uitmaken met de contractuele verbintenis de beloofde arbeid 
correct uit te voeren (JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Liege, 
Faculte de Droit, d'Econornie et de Sciences sociales de Liege, 1986, p. 45, 
nr. 35). 

110. UITVINDINGEN IN DIENSTVERBAND - De rechtspraak met betrekking 
tot de problematiek van de uitvindingen van werknemers is uiterst schaars. 
Deze aangelegenheid is in bet Belgisch recht noch steeds niet wettelijk 
geregeld en blijft dan ook omstreden (voor een algemene benadering zie 
PETIT, J., ,Een wet of een C.A.O. over deuitvindingen van werknemers?", 
R. W., 1982-1983, 129). 

De uitvindingen in dienstverband, dit zijn alle technische innovaties die de 
werknemer concipieert in uitvoering van de op uitvindingen gerichte ar
beidsovereenkomst, zijn eigendom van de werkgever (Arbrb. Charleroi, 
9 juni 1980, Rev. Reg. Dr., 1980, 392). De werknemer wordt hiervoor in 
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beginsel vergoed door de betaling van het loon. Slechts wanneer het uit
betaalde loon geen voldoende beloning vormt voor de inbreng van de 
werknemer, zou een bijkomende vergoeding kunnen gerechtvaardigd zijn, 
hetgeenincasu niet het geval was (Arbrb. Gent, 18 mei 1987, T.G.R., 1987, 
89). 

111. PLICHTEN VAN DE WERKGEVER- Artikel 20 van de Arbeidsovereen
komstenwet somt de verplichtingen op van de werkgever. 

Artikel 20, 1° legt aan de werkgever de verplichting op de werknemer te 
doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, inzonder
heid, zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepaling, 
door de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en 
materialen ter beschikking te stellen. Wanneer de werkgever de werkhervat
ting van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst was geschorst wegens 
arbeidsongeschiktheid, afhankelijk stelt van een geschiktheidsattest uit
gaande van zijn behandelende geneesheer, schendt hij zijn verplichting tot 
tewerkstelling (Cass., 11 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 286 en J.T.T., 
1985, 286, noot WANTIEZ, C.). Geen enkele wettelijke bepaling laat de 
werkgever immers toe van een werknemer die zich geschikt verklaart voor 
het uitvoeren van zijn arbeid, de overlegging te eisen van een geschiktheids
attest uitgaande van zij n behandelende geneesheer. W antiez stelt in een noot 
bij dit cassatiearrest evenwel dat artikel 20, 2° van de Arbeidsovereenkom
stenwet dat de werkgever verplicht als een goed huisvader te zorgen dat de 
arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden m.b.t. de veiligheid 
en de gezondheid van de werknemer, hem het recht geeft de arbeidsgeschikt
heid van de werknemer te Iaten controleren voordat deze het werk hervat, 
indien hij vreest dat de werkhervatting de gezondheid en de veiligheid van 
zijn werknemer zou in het gedrang brengen (zie m.b.t. de werkhervatting 
na arbeidsongeschiktheid verder nr. 181). 

W anneer de partijen bij een arbeidsovereenkomst zonder enig voorbehoud 
in onderling akkoord zijn overeengekomen het uurrooster, en, in verhou
ding daarmee het loon te wijzigen, kan de werknemer geen enkel recht meer 
Iaten gelden op het opnieuw invoeren van het oude uurrooster (Arbh. 
Brussel, 16 april 1986, T.S.R., 1986, 385). 

Artikel 20, 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet legt aan de werkgever de 
verplichting op het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is 
overeengekomen. lngeval hij de verbintenis heeft aangegaan om de werk
nemer kost en inwoning te verschaffen dient hij de werknemer behoor
lijk te huisvesten en gezond en voldoende voedsel te verschaffen (art. 20, 
4o). 

De werkgever dient aan de werknemer de nodige tijd te geven om zijn 
geloofsplichten en burgerlijke verplichtingen te vervullen art. 20, 5°). Hij 
dient de nodige zorg en aandacht te besteden aan het onthaal van de 
werknemers, in het bijzonder van de jeugdige werknemers (art. 20, 6°). Ten 
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overstaan van jonge werknemers dient de werkgever blijk te geven van 
geduld en van een groat begrip (Arbrb. Namen, 11 oktober 1977, Jur. 
Liege, 1978, 295). 

Het Arbeidshof te Luik benadrukte dat de werkgever dient te zorgen voor 
de psychische en de morele veiligheid van zijn ondergeschikten. De gerante 
die, niettegenstaande verscheidene tussenkomsten van de ouders, nalaat toe 
te zien op het gedrag en de handelingen van haar minderjarige bediende, 
vervult deze plicht niet naar behoren (Arbh. Luik, 28 februari 1979, Jur. 
Liege, 1979, 385). 

Overeenkomstig artikel 20, 7° van de Arbeidsovereenkomstenwet dient de 
werkgever als een goed huisvader te zorgen voor het arbeidsgereedschap dat 
aan de werknemer toebehoort alsmede voor de persoonlijke voorwerpen 
welke door de werknemer in bewaring worden gegeven. In geen geval mag 
de werkgever weigeren dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke voorwer
pen terug te geven. Wanneer de werkgever de werknemer een taak opdraagt 
die hij met zijn persoonlijk voertuig dient uit te voeren neemt de werkgever 
dit voertuig ten laste en wordt de auto arbeidsgereedschap. Volgens het 
Arbeidshof te Luik eist de billijkheid dat de werkgever instaat voor de 
herstellingskosten die noodzakelijk werden gemaakt door een aanrijding die 
is gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die niet te 
wijten was aan een fout van de werknemer (Arbh. Luik, 13 december 1978, 
J. T. T., 1979, 143 en De Verz., 1980, 549, noot V.H.). DeArbeidsrechtbank 
te Gent oordeelde daarentegen dat bij ontstentenis van een objectieve 
grondslag, de vordering van een werknemer tegen zijn werkgever, strekken
de tot vergoeding van de schade opgelopen door de auto van de werknemer 
bij het gebruik ervan naar aanleiding van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst ongegrond is (Arbrb. Gent, 13 december 1979, R. W., 1980-81, 
1335). 

Artikel 21 van de Arbeidsovereenkomstenwet verplicht de werkgever ten 
slotte bij het einde van de overeenkomst de werknemer aile sociale beschei
den en een getuigschrift te overhandigen waarop enkel begin- en einddatum 
van de overeenkomst mogen vermeld worden. Enkel op uitdrukkelijk 
verzoek van de werknemer mag dit getuigschrift andere gegevens vermel
den. 

112. VERPLICHTING AANDELEN, DEELBEWIJZEN OF WELKDANIGE OBLIGA

TIES AAN TE KOPEN - Artikel 24, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bestraft zij die als voorwaarde voor het begeven van een betrekking of zelfs 
voor het verlenen van kortingen of commissielonen, de verplichting opleg
gen aandelen, deelbewijzen of welkdanige obligaties aan te kopen, erop in 
te schrijven of te storten, of geldsommen te overhandigen anders dan als 
borgstelling van de werknemer, met een gevangenisstraf van acht dagen tot 
zes maanden en met een geldboete van 26 tot 500 frank of met een van die 
straffen aileen. 
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Elk beding dat indruist tegen artikel 24, 2° van de Arbeidsovereenkomsten
wet is nietig aangezien voormelde wetsbepaling van openbare orde is. Ben 
betaling gedaan in uitvoering van een dergelijk nietig beding is zonder 
oorzaak en moet bijgevolg aan de werknemer worden terugbetaald, zelfs 
indien die betaling of storting vrijwillig door de werknemer werd voorge
steld (Arbh. Brussel, 13 december 1983, Soc. Kron., 1985, 45). 

113. WIJZIGINGSBEDING - Sinds de inwerkingtreding van de Arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978 is het wijzigingsbeding, dit is het beding 
waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van 
de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, nietig (art. 25 Arbeidsover
eenkomstenwet). Ben dergelijke bepaling kwam niet voor in de oude ar
beidsovereenkomstenwetten. In de rechtsleer wordt de vraag gesteld of dit 
artikel wei thuis hoort in het hoofdstuk van de Arbeidsovereenkomstenwet 
over de verplichtingen van de partijen en wordt geopperd dat het misschien 
beter was geweest het op te nemen in het eerste hoofdstuk van de wet dat 
een aantal princiepsbepalingen opsomt (NAESSENS, A., ,Verplichtingen en 
aansprakelijkheid van de werknemer en werkgever in de loop van de 
arbeidsovereenkomst", in Arbeidsrecht, BLANPAIN, R. (ed.), Die Keure, 
1981, II-3-4, nr. 2). In het onderhavige rechtspraakoverzicht wordt het 
wijzigingsbeding en de daarmee verwante problematiek van het ius variandi 
behandeld bij de onregelmatige beeindiging door wijziging van een essen
tieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst (zie verder nr. 334 e.v.). 

HOOFDSTUK V 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKNEMER 

114. ALGEMEEN - Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt 
dat in geval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de 
werkgever of derden schade berokkent, hij enkel aansprakelijk is voor zijn 
bedrog en zijn zware schuld. Voor Iichte schuld is de werknemer enkel 
aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 
De uitsluiting van de aansprakelijkheid van de werknemer voor een Iichte 
fout die niet de aard heeft van een gewoonte wijkt af van het gemeen recht 
(Cass., 18 november 1981, R. W., 1982-83, 859 en R.G.A.R., 1982, 
nr. 10.459, noot). De rechter die een werknemer veroordeelt tot vergoeding 
van schade berokkend bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zon
der vast te stellen dat de schade het gevolg is van bedrog, een zware fout 
of een fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, schendt artikel 18 
van de Arbeidsovereenkomstenwet (Cass., 19 april1983, Arr. Cass., 1982-
83, 999, Pas., 1983, I, 925, en R. W., 1983-84, 1235 (verkort). 

115. AARD VAN ARTIKEL 18 VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET- Op 
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straffe van nietigheid mag niet worden afgeweken van de in artikel 18 
vastgestelde aansprakelijkheid tenzij, en aileen wat de aansprakelijkheid 
tegenover de werkgever betreft, bij een door de Koning algemeen verbin
dend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (art. 18, lid 3 Arbeids
overeenkomstenwet). De bepalingen van artikel 18 van de Arbeidsovereen
komstenwet zijn derhalve van dwingende aard. Zij zijn echter niet van 
openbare orde zodat de rechter ze niet ambtshalve kan opwerpen (Antwer
pen, 13 oktober 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 63). 

Krachtens de artikelen 18 en 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet (nietig
heid van de met de Arbeidsovereenkomstenwet strijdige bedingen voor 
zover zij er toe strekken de verplichtingen van de werknemer te verzwaren) 
is de bepaling van een arbeidsovereenkomst luidens welke de werknemer
depothouder verantwoordelijk is voor de financiele tekorten die zich voor
doen, nietig (Arbh. Brussel, 11 september 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 
50). 

Ret Arbeidshof te Luik oordeelde dat de C.A.O.'s die werden gesloten in 
het Paritair comite voor de zelfstandige kleinhandel en die de filiaalhouder 
omschrijven als de bediende die o.m. de verantwoordelijkheid draagt van 
de tekorten in de voorraad en in de kas, niet impliceren dat een filiaalhouder 
in afwijking van het voormalige artikel 5quater van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 18 
van de Arbeidsovereenkomstenwet) verantwoordelijk is voor elk tekort. 
Deze C.A.O.'s werden immers gesloten met het oogmerk de loonschalen 
vast te leggen en niet met de bedoeling af te wijken van de aansprakelijkheid 
van de werknemer (Arbh. Luik, 16 maart 1982, J. T. T., 1982, 374, noot 
C.W.). 

116. TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 18 VAN DE ARBEIDSOVEREENKOM

STENWET- Ret toepassingsgebied van artikel 18 van de Arbeidsovereen
komstenwet is beperkt tot de personen die zijn verbonden door een arbeids
overeenkomst. Artikel 18 is derhalve niet van toepassing op personen die 
zijn tewerkgesteld in overheidsdienst en die een statutaire rechtspositie 
hebben. Aangezien de rechtspositie van een kabinetsmedewerker statutair 
is kan hij zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking van arti
kel18 van de Arbeidsovereenkomstenwet (Pol. Rasselt, 5 december 1979, 
R.G.A.R., 1981, nr. 10.293). 

Ret vonnis dat de civielrechtelijke vordering uit een misdrijf tegen de 
beklaagde niet ontvankelijk verklaart op grand dat de beklaagde op het 
ogenblik van de feiten zijn voertuig bestuurde voor rekening en in opdracht 
van de Belgische Staat en onder de verwijzing naar artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, doch dat de motieven niet opgeeft waarom 
toepassing wordt gemaakt van de Arbeidsovereenkomstenwet, noch ver
meldt waarom geoordeeld wordt dat de bedoelde fout de toepassing van 
artikel 18 van deze wet met zich meebrengt, verantwoordt haar beslissing 
niet wettelijk (Cass., 17 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 649 en R. W., 
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1986-87, 2114 (verkort)). Niet ontvankelijk is het middel hieruit afgeleid dat 
de eiser, aangestelde, is veroordeeld tot schadevergoeding hoewel de beslis
sing niet vaststelt dat bij hem bedrog, zware schuld of een gewoonlijk 
voorkomende Iichte fout aanwezig was, wanneer de beslissing niet vaststelt 
dat de rechtsbetrekkingen tussen de aangestelde en de aansteller voortvloei
en uit een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 1 van de Arbeidsover
eenkomstenwet (Cass., 29 november 1983, Arr. Cass., 1983-84, nr. 175 en 
Pas., 1984, I, 342). 

117. ENKEL CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - Artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet heeft enkel betrekking op de civielrechtelijke en 
niet op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer zodat de 
werkgever geldboeten wegens verkeers- en douaneovertredingen die aan de 
werknemer te wijten zijn, van hem kan terugvorderen (Arbrb. Gent, 
17 maart 1980, T.S.R., 1981, 91). 

In een geschil voor het Arbeidshof te Brussel werd door een werkgever en 
zijn werknemer de onontvankelijkheid opgeworpen van de rechtstreekse 
dagvaardingen waarmee zij voor de strafrechter werden gedaagd met als 
motivering dat artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet de aansprake
lijkheid van een werknemer die aan zijn werkgever of aan derden schade 
heeft berokkend, beperkt. Het arbeidshof wees evenwel de exceptie van 
onontvankelijkheid van de hand. Uit artikel 1 van de Arbeidsovereenkom
stenwet blijkt immers dat zij slechts de regeling van de arbeidsovereenkomst 
als voorwerp heeft. De Arbeidsovereenkomstenwet verleent dus geen straf
rechtelijke immuniteit en wijkt niet af van de regels van openbare orde 
betreffende de saisine van de rechter (Arb h. Brussel, 7 mei 1981, R. G.A .R., 
1982, nr. 10.461). 

118. VERHOUDING TUSSEN ARTIKEL 18 VAN DE ARBEIDSOVEREENKOM

STENWET EN ARTIKEL 1384, LID 3 VAN HET B.W. - De vraag rijst of de 
werkgever-aansteller met toepassing van artikel 1384, lid 3 van het B.W. 
nog aansprakelijk kan zijn voor de schade die zijn aangestelde heeft 
veroorzaakt in de uitoefening van zijn bediening in de gevallen waarin het 
met toepassing van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet moge
lijk is om te besluiten tot aansprakelijkheid van de werknemer voor schade 
die hij heeft veroorzaakt aan derden. In een arrest van het Hof van Cassatie 
van 18 november 1981 werd een duidelijk antwoord gegeven op deze vraag. 
Het Hof stelde dat artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet afwijkt van 
het gemeen recht waar het de aangestelde vrijstelt van aansprakelijkheid in 
geval van Iichte schuld die niet gewoonlijk voorkomt en dat die vrijstelling 
van het gemeen recht enkel voor de aangestelde geldt en de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de werkgever niet uitsluit (Cass., 18 november 1981, 
R. W., 1982-83, 859 en R.G.A.R., 1982, nr. 10.459, noot). De lagere 
rechtspraak oordeelt unaniem in dezelfde zin (Gent, 19 september 1980, 
R. W., 1981-82,44, noot; Brussel, 1 april1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.460, 
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noot; Brussel, 7 mei 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.461, noot; Brussel, 
26 januari 1983, R. W., 1983-84, 169; Luik, 8 november 1984, Jur. Liege, 
1985, 293; Corr. Namen, 23 februari 1982, Jur. Liege, 1982, 318, noot; 
Corr. Luik, 24 mei 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.634; Pol. Hasselt, 
9 maart 1979, R. W., 1979-80, 1510, Limb. Rechtsl., 1979, 115 en J.T.T., 
1979, 302). 

119. BIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST- De in artikeJ 18 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet vervatte aansprakelijkheidsregeling geldt 
slechts voor de schade die door de werknemer wordt berokkend bij de 
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Het Hof van Cassatie oordeelde 
dat opdat de onrechtmatige daad van een werknemer zou gebeurd zijn in 
de uitoefening van zijn functie, het volstaat dat deze daad gesteld werd 
tijdens de duur van de functie en daarmee in verband staat, ook al is bet 
slechts onrechtstreeks en occasioned (Cass., 24 december 1980, Arr. Cass., 
1980-81, 472 en Pas., 1981, I, 467). Uit dit arrest leidt men af dat het Hof 
van Cassatie aan de woorden ,bij de uitvoering van zijn overeenkomst" 
dezelfde ruime interpretatie wil toekennen als aan de woorden ,in de 
bediening" van artikel 1384, lid 3 van het B.W. dat de aansprakelijkheid 
bepaalt van de aanstellers voor de schade die werd veroorzaakt door hun 
aangestelden (VAN OEVELEN, A., , ,De contractuele en de buitencontractue
le aansprakelijkheid van de werknemer in het raam van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst" in Actuele problemen van het arbeidsrecht, RI
GAux, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, p. 120, 
nr. 202). 

Artikel 18 geldt niet voor de schade die de werknemer heeft veroorzaakt 
wanneer hij zich op de weg naar het werk bevindt, aangezien hij dan nog 
niet onder het gezag, de Ieiding en het toezicht van zijn werkgever staat 
(Antwerpen, 8 december 1982, Limb. Rechtsl., 1982, 79). Uit een vonnis 
van de Correctionele rechtbank te Brussel blijkt evenwel impliciet dat deze 
rechtbank de mening toegedaan is dat artikel 18 van de Arbeidsovereen
komstenwet ook van toepassing is voor schade die werd veroorzaakt op de 
arbeidsweg. De rechtbank past met name artikel 18 van de Arbeidsovereen
komstenwet toe ten aanzien van de schade die een werknemer-taxichauffeur 
veroorzaakte aan derden bij een verkeersongeval dat plaats vond toen hij 
zich na het werk naar huis begaf (Corr. Brussel, 8 juni 1982, De Verz., 1982, 
599, noot J .R.). 

Het feit dat een werknemer zijn dienstwagen voor prive-doeleinden mag 
gebruiken is een voordeel in natura dat deel uitmaakt van het overeengeko
men loon en is een tegenprestatie voor de verrichte arbeid. De Arbeidsrecht
bank te Brussel leidt hieruit af dat de werknemer niet enkel houder en 
bewaker is van het voertuig, doch bij het gebruik van het voertuig een deel 
van zijn loon verwerft, zodat dit gebruik betrekking heeft op de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst. De artikelen 18 en 19 van de Arbeidsovereen
komstenwet zouden aldus toepasselijk zijn op een door de werkgever tegen 
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een werknemer ingestelde vordering tot vergoeding van de schade die hij 
heeft geleden door de vernieling van de dienstwagen bij een verkeersonge
val, dat zich, althans zo blijkt impliciet nit het vonnis, heeft voorgedaan 
buiten de diensturen (Arbrb. Brussel, 6 oktober 1983, J. T. T., 1985, 91). 

Uit de vaststelling dat de werknemers hun verplaatsing naar het werk naar 
eigen goeddunken mochten regelen, en derhalve vrij waren, mee te rijden 
met de bestelwagen van de werkgever, met de wagen van een collega, of met 
een eigen vervoermiddel, kan de rechter wettig afleiden dat de werknemer 
die met zijn eigen wagen enkele collega's vervoert, op dat ogenblik zijn 
arbeidsovereenkomst nog niet uitvoert. Bij een ongeval tijdens dit traject 
dient de aansprakelijkheid van de werknemer dan ook niet te worden 
beoordeeld met toepassing van artikel18 van de Arbeidsovereenkomsten
wet (Cass., 25 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 672 en R. W., 1986-87, 
2087 en J.T., 1987, 197 (verkort)). 

120. SCHADE BEROKKEND AAN DE WERKGEVER OF AAN DERDEN- Arti
kel 18 van de Arbeidersovereenkomstenwet herneemt de inhoud van arti
kel 8, lid 2, 3, 4 en 5 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst en van artikel 5quater van de gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955 met dien verstande dat de woorden ,de 
werkgever of derden" in de plaats komen van de woorden ,de onderne
ming". De toepassing van de bijzondere aansprakelijkheidsregeling werd 
aldus op twee vlakken verruimd. 

W aar vroeger de schade aan de onderneming beoogd werd, wat enkel de 
schade aan de goederen van de onderneming omvatte, wordt thans de 
schade aan de werkgever beoogd, wat zowel schade aan de goederen van 
de werkgever als aan zijn persoon kan betreffen (Memorie van toelichting 
bij het ontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, Gedr. St., 
Senaat, B.Z. 1974, nr. 38111, 6). 

Het Arbeidshof te Luik oordeelde m. b. t. het voormalige artikel 5quater van 
de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 
1955 dat de zinsnede ,schade berokkend aan de onderneming" aile schade 
omvat die door de bediende aan de onderneming wordt toegebracht in de 
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, waaronder kastekorten en het 
ontbreken van koopwaar (Arbh. Luik, 16 maart 1982, J.T.T., 1982, 374, 
noot C.W.). 

Ben tweede belangrijke verruiming bestaat er in dat thans ook de aansprake
lijkheid voor schade die de werknemer aan derden berokkent bij de uitvoe
ring van zijn arbeidsovereenkomst onder de bijzondere regeling valt. Arti
kel18 van de Arbeidsovereenkomstenwet omvat een beperking van de in 
het B.W. omschreven aansprakelijkheid van de werknemer in geval van 
schade door hem berokkend bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
en dit niet aileen ten overstaan van zijn werkgever doch ook ten opzichte 
van derden (Vred. Deurne, 8 mei 1981, R. W., 1982-83, 2002, noot en 
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R.G.A.R., 1982, nr. 10.462, noot; zie ook Corr. Brussel, 8 juni 1982, De 
Verz., 1982, 599, noot J .R.). 

Deze aansprakelijkheidsbeperking voor schade aan derden werd bekriti
seerd. Zo heeft het Hof van Beroep te Brussel het bijvoorbeeld over het 
,ongelooflijk regime van vrijstelling van aansprakelijkheid" (Arbh. Brus
sel, 1 april1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.460). En er werd ook wel eens
ten onrechte- gevonnist dat artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
slechts van toepassing is in de verhouding tussen de werkgever en de 
werknemer en geen ander oogmerk zou hebben dan aan de werkgever de 
mogelijkheid te ontzeggen om zich tegen de werknemer te keren om terugbe
taling te bekomen van de sommen die hij aan derden heeft uitbetaald als 
vergoeding van schade die werd aangericht door de werknemer (Vred. 
Leuze, 25 mei 1981, R.G.A.R., 1981, nr. 10.463). 

Op een ongeval met materiele schade veroorzaakt door een werknemer op 
een datum die zich situeert voor de datum van inwerkingtreding van de 
Arbeidsovereenkomstenwet ( d.i. 1 september 1978) maar dat na deze datum 
ter appreciatie van de rechtsmacht wordt voorgelegd, moet de Arbeidsover
eenkomstenwet worden toegepast. De nieuwe aansprakelijkheidsregeling is 
immers zachter dan deze van toepassing op het ogenblik dat bet schadegeval 
zich voordeed (Pol. Hassett, 9 maart 1979, R. W., 1979-80, 1510, Limb. 
Rechtsl., 1979, 115 en J. T. T., 1979, 302). 

121. LICHTE SCHULD DIE EERDER TOEVALLIG DAN GEWOONLIJK VOOR

KOMT EN ZWARE SCHULD- Zware schuld in de zin van artikel18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet is een onopzettelijke maar dusdanig grove en 
extreme fout, dat ze niet verschoonbaar is (Arbrb. Brussel, 10 december 
1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 40). Aldus werd geoordeeld dat de perso
neelsdirecteur die nalaat bet passend gevolg te geven aan een uitvoerend 
beslag onder derden op het loon van een werknemer van zijn onderneming, 
een zware fout begaat wanneer deze nalatigheid tot gevolg heeft dat de 
onderneming wordt veroordeeld om met eigen penningen het bedrag van 
het beslag aan de schuldeiser te betalen (Arbrb., 3 februari 1986, Rechtspr. 
Arb. Br., 1986, 147). 

Ten slotte dient nog beklemtoond te worden dat het begrip zware schuld 
niet identiek is aan het begrip dringende reden, zodat de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzegging op zich niet 
belet een zware fout in te roepen (Arbrb. Brussel, 10 december 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 40; Pol. Hasselt, 9 maart 1979, R. W., 1979-80, 
1510, Limb. Rechtsl., 1979, 115 en J. T. T., 1979, 302). 

De werknemer is voor lichte schuld enkel aansprakelijk als die bij hem 
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt (art. 18, lid 2 Arbeidsovereen
komstenwet). Ben gewoonte blijkt uit een herhaling van foutieve handelin
gen die wijzen op een zekere geestesgesteldheid van de werknemer. Het is 
niet noodzakelijk dat het dezelfde fout is die zich vaak voordoet. Verschil-
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lende fouten kunnen ook een gewoonte vormen als bedoeld in artikel 18 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet. Nochtans mogen de fouten niet al te zeer 
van elkaar verschillen, want dan wordt het moeilijk om een gebrek aan 
beroepsernst van de werknemer aan te tonen (Corr. Nijvel, 16 mei 1980, 
R.G.A.R., 1981, nr. 10.308, noot MAHIEU, M.). 

Het Arbeidshof te Luik oordeelde dat een filiaalhouder die belangrijke 
diefstallen vaststelt in juni 1975, in september of oktober 1975 en nogmaals 
op 9 januari 1976 en pas op 10 januari 1976 klacht neerlegt wegens diefstal, 
een zware foot of minstens een Iichte gewoonlijke foot begaat, omdat niet 
onmiddellijk de nodige maatregelen werden genomen om toekomstige 
diefstallen te vermijden (Arbh. Luik, 16 maart 1982, J. T. T., 1982, 374, 
noot C.W.). Het bestaan van een inventaristekort werd daarentegen niet 
beschouwd als een bewijs van een gewoonlijk voorkomende Iichte foot van 
de zaakvoerder (Arbh. Luik (afd. Namen), 6 november 1984, T.S.R., 1985, 
388). 

, I 
'' 

122. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR VERKEERS
ONGEVALLEN- Het komt vaak voor dat de schade die door de werknemer 
werd berokkend haar oorsprong vindt in een verkeersongeval dat zich heeft 
voorgedaan bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ook hier geldt 
dat de werknemer slechts aansprakelijk is wanneer bedrog, zware schuld of 
frekwent voorkomende Iichte schuld bewezen wordt (Arbh. Brussel, 
14april1981, J.T.T., 1981, 230; Corr. Nijvel, 16mei 1980, R.G.A.R., 
1981, nr. 10.308, noot MAHIEU; Corr. Brussel, 8 juni 1982, De Verz., 1982, 
599, noot J.R.; Pol. Hasselt, 9 maart 1979, R. W., 1979-80, 1510, Limb. 
Rechtsl., 1979, 115 en J. T. T., 1979, 302; Pol. Hasselt, 6 oktober 1980, 
R.G.A.R., 1982, nr. 10.448, noot, PANIER, G.). 

De vraag rijst dan of de handeling van de werknemer, meestal betreft het 
een strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuk op de verkeersreglementering, 
die het verkeersongeval veroorzaakte, kan gekwalificeerd worden als zware 
schuld of als een Iichte schuld die eerder toevallig dan gewoonlijk voorkomt. 
De rechtspraak stelt eensgezind dat een inbreuk op de verkeersreglemente
ring niet noodzakelijk een zware foot uitmaakt die de aansprakelijkheid van 
de werknemer in het gedrang brengt (Gent, 19 september 1980, R. W., 
1981-82, 44, noot; Luik, 21 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 406; Arbh. 
Luik, 17 november 1981, J.T.T., 1982, 272; Arbh. Luik, 19 april 1983, 
J.T.T., 1984, 97; Corr. Nijvel, 16 mei 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.308, 
noot MAHIEU, M.; Pol. Hasselt, 9 maart 1979, R. W., 1979-80, 1510, Limb. 
Rechts/., 1979, 115 en J. T. T., 1979, 302). Zij kan wei een zware fout zijn 
wanneer de inbreuk onverschoonbaar is (Arbh. Luik, 19 april1983, J. T. T., 
1984, 97). 

Bij de beoordeling van de strafrechtelijke inbreuk wordt soms rekening 
gehouden met de functie van de betrokken werknemer, in casu voerman 
(Arbh. Luik, 19 apri11983, J. T. T., 1984, 97). Het is evenwel niet joist dat 

569 



de verkeersinbreuken van een handelsvertegenwoordiger die motorvoertui
gen verkoopt moeten beoordeeld worden in vergelijking met het rijgedrag 
van een ervaren professioneel chauffeur in plaats van in vergelijking met 
het rijgedrag van de gemiddelde chauffeur (Arb h. Luik, 17 november 1981, 
J. T. T., 1982, 272). 
Meer in het bijzonder rijst de vraag of de zware verkeersovertredingen 
opgesomd in het K.B. van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware 
verkeersovertredingen van het Algemeen Reglement op de politie van het 
wegverkeer automatisch zware schuld in de betekenis van artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet impliceren. De Vrederechter te Deurne beant
woordde deze vraag bevestigend (Vred. Deurne, 8 mei 1981, R. W., 1982-83, 
2002, noot en R.G.A.R., 1982, nr. 10.462). De meerderheid van de recht
spraak stelt evenwel dat het begrip zware verkeersovertreding niet automa
tisch overeenstemt met het begrip zware fout (Arbh. Luik, 19 april 1983, 
J. T. T., 1984, 97; Arbh. Antwerpen, 18 april1985, T.S.R., 1986, 201; Corr. 
Luik, 24 mei 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.634). 
De hierna opgesomde handelingen beantwoorden volgens de rechtspraak 
niet aan het begrip zware fout in de zin van artikel 18 van de Arbeidsover
eenkomstenwet: 
- de beschadiging van een verkeersbord veroorzaakt door.een overtreding 

van het wegverkeersreglement (Pol. Hasselt, 9 maart 1979, R. W., 1979-
80, 1510, Limb. Rechtsl., 1979, 115 en J. T. T., 1979, 302); 

- het uitvoeren van een maneuver op de openbare weg zonder voorrang 
te verlenen aan het doorgaand verkeer (Gent, 19 september 1980, R. W., 
1981-82, 44, noot); 

- het onvoldoende defensief rijden, het reageren wanneer het gevaar acuut 
was in plaats van bij het ontstaan ervan en het voeren van een onaange
paste snelheid waardoor de werknemer die een vrachtwagen bestuurde 
een overstekende fietser aanreed, gelet op het feit dat de werknemer een 
voorzichtig weggebruiker schijnt te zijn en het ongeval vrij banaal is nu 
het aan iedereen kan overkomen (Pol. Hasselt, 6 oktober 1980, 
R.G.A.R., 1982, nr. 10.448, noot, PANIER, G.); 

- een beoordelingsfout bij het schatten van de snelheid waaraan men mag 
rijden zonder risico op een verkeersongeval, rekening houdend met de 
weersomstandigheden en met de toestand van de weg (Arbh. Luik, 
17 november 1981, J.T.T., 1982, 272). 

De hierna opgesomde handelingen werden daarentegen wei aangezien als 
een zware fout zodat de werknemer geen aanspraak kon maken op de 
aansprakelijkheidsbeperking van artikel 18 van de Arbeidsovereenkom
stenwet: 
- het verlies van de controle over een voertuig ten gevolge van het plots 

remmen naar aanleiding van een onverwacht voorbijkomende hond 
waardoor twee in de nabijheid geparkeerde voertuigen volledig en 
onherstelbaar vernield werden (Corr. Brussel, 8 juni 1982, De Verz., 
1982, 599, noot J .R.); 
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- het zich vrijwillig in dronken toestand brengen door bier te drinken van 
de voorraad drank die men in zijn vrachtwagen heeft meegenomen en 
het in die toestand op roekeloze wijze veroorzaken van een aanrijding 
(Gent, 4 november 1982, R. W., 1984-85, 2285); 

- het inhalen van twee voertuigen op een plaats waar de weg een scherpe 
bocht maakt waardoor de zichtbaarheid beperkt is en waar er druk 
verkeer is tengevolge van een wegomleiding (Arbh. Luik, 19 april1983, 
J. T. T., 1984, 97); 

- het dronken sturen van een bestuurdt?r-verzekerde, dat aanleiding geeft 
tot een regresvordering van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijk
heid (Brussel, 26 januari 1983, R. W., 1984-85, 2337). 

De omstandigheid dat aan de werknemer in het verleden reeds twee minne
lijke schikkingen inzake verkeer werden voorgesteld volstaat niet om het 
foutief rijgedrag van een werknemer de aard van een gewoonte te verlenen, 
zeker niet wanneer de werknemer frekwent de taak van autobestuurder 
waarneemt (Arbh. Brussel, 1 april1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.460). In 
dezelfde zin werd geoordeeld dat door zijn veelvuldige aanwezigheid in het 
zeer drukke verkeer een taxichauffeur bestendig risico loopt om bij een 
verkeersovertreding of een verkeersongeval betrokken te worden. Een in
breuk op het verkeersreglement in een niet nader gekende periode van 
tewerkstelling is dan ook niet als gewoonlijk voorkomende Iichte schuld te 
bestempelen (Arbh. Antwerpen, 18 april 1985, T.S.R., 1986, 201). 

123. INHOUDING OP HET LOON VAN VERGOEDINGEN EN SCHADELOOSSTEL

LINGEN- Het vierde lid van artikel18 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bepaalt dat de werkgever de vergoedingen en de schadeloosstellingen die 
hem krachtens dat artikel verschuldigd zijn en die na de feiten met zijn 
werknemer zijn overeengekomen of door de rechter vastgesteld zijn, op het 
loon kan inhouden in de voorwaarden bepaald bij artikel 23 van de 
Loonbeschermingswet. Dit betekent dat het totaal van de inhoudingen niet 
meer mag bedragen dan een vijfde van het bij elke uitbetaling verschuldigde 
loon in specii:!n, na aftrek van de inhoudingen op grond van de belastings
wetgeving, van de wetgeving op de sociale zekerheid en van particuliere of 
collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake de 
sociale zekerheid (art. 23, lid 2 Loonbeschermingswet). Deze beperking tot 
een vijfde van het nettoloon geldt echter niet wanneer de werknemer voor 
de afrekening van de vergoedingen en schadeloosstellingen vrijwillig zijn 
dienstbetrekking heeft beeindigd (art. 23, lid 3 Loonbeschermingswet). 

Opdat de werkgever onder de in artikel 23 van de Loonbeschermingswet 
bepaalde voorwaarden de schadevergoeding mag inhouden, volstaat het 
niet dat de werknemer er uitdrukkelijk of stilzwijgend mee instemt dat hij 
aan zijn werkgever schadevergoeding verschuldigd is. Er dient tussen hen 
ook een overeenkomst te bestaan over het bedrag van de door de werknemer 
verschuldigde schadevergoeding en deze overeenkomst mag slechts na de 
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schadeverwekkende feiten gesloten zijn (Arbh. Antwerpen, 14 januari 
1980, R. W., 1980-81, 1539, noot). 

De vermindering van de opzeggingsvergoeding door de werkgever met een 
bedrag dat de vergoeding vertegenwoordigt van de schade die werd aange
richt aan de wagen van de werkgever ten gevolge van een fout van de 
werknemer, waarvoor hij door de politierechter werd veroordeeld tot een 
geldboete, is onwettelijk aangezien het bedrag van de schadevergoeding 
niet werd vastgesteld in een akkoord tussen de partijen en evenmin in een 
rechterlijke beslissing (Arbh. Luik, 17 november 1981, J. T. T., 1982, 272). 

De Arbeidsrechtbank te Luik oordeelde dat geen schuldvergelijking kan 
plaatsvinden tussen het door de werknemer gevorderde achterstallige loon 
en vakantiegeld enerzijds en de door de werkgever gevorderde schadever
goeding voor feiten die tot bet ontslag om dringende reden geleid bebben, 
wanneer er over bet betwiste ontslag om dringende reden nog geen uitspraak 

___ ten gronde is gedaan. De omstandigbeid dat met betrekking tot de feiten 
die tot bet ontslag om dringende reden geleid bebben, strafrecbtelijk klacbt 
werd ingediend, beeft niet tot gevolg dat de uitspraak inzake het gevorderde 
acbterstallige loon en vakantiegeld met toepassing van artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel Sv. dient te worden opgescbort tot wanneer over de 
klacbt uitspraak is gedaan door de strafrechter. De uitspraak van de 
strafrechter beeft immers slecbts een weerslag op het al dan niet verscbul
digd zijn van een opzeggingsvergoeding en een vergoeding wegens misbruik 
van ontslagrecbt, docb niet op bet verscbuldigd zijn van achterstallig loon 
en vakantiegeld (Arbrb. Luik, 30 juni 1987, J. T. T., 1987, 483). 

124. BORGTOCHT- Sinds de wijziging van artikel23 van de Arbeidsover
eenkomstenwet door artikel2 van de wet van 18 juli 1985, mag van de 
werknemer slecbts een borgtocbt gevraagd worden overeenkomstig de bepa
lingen van een collectieve overeenkomst, of, indien een dergelijke overeen
komst onbestaande is, overeenkomstig de bepalingen van een C.A.O. 
gesloten in de Nationale Arbeidsraad en bij koninklijk besluit algemeen 
verbindend verklaard. 

De C.A.O. nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocbt, algemeen 
verbindend verklaard bij bet koninklijk besluit van 2 mei 1986 stelt dien
overeenkomstig de bepalingen vast kracbtens dewelke van een werknemer 
een borgtocbt gevraagd mag worden. 

Reeds v66r de toevoeging van bet buidige eerste lid aan artikel 23 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet door de wet van 18 juli 1985, waren de vereis
ten opgesomd waaraan bet stellen van een borgtocbt op dwingende wijze 
dient te voldoen ten einde de werknemer de nodige waarborgen te verscbaf
fen ter beveiliging van zijn recbtmatige aanspraken, derwijze dat voorko
men wordt dat de borgtocht te gelde wordt gemaakt buiten zijn medeweten 
en goedkeuring om. Aldus moet een borgtocbt aan de volgende vereisten 
voldoen: 
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deeld worden of bepaalde rechtsbetrekkingen na verloop van dat tijdvak al 
dan niet blijven voortbestaan (Sociaalrechtelijk Woordenboek, tw. proef
tijd). De proeftijd heeft m.a.w. als doel de partijen toe te laten nate gaan 
of de dienstbetrekking hen past. Wanneer de proeftijd voldoende lang is 
kan, tijdens een gedeelte van deze periode de arbeidsovereenkomst, wat 
werklieden betreft, beeindigd worden zonder opzegging, of, wat bedienden 
en dienstboden betreft, met inachtneming van een verkorte 
opzeggingstermijn (art. 48, § 4, 81 en 109 Arbeidsovereenkomstenwet). 
Omwille van de afwijking van de normale regels inzake de beeindiging, heeft 
de wetgever het proefbeding aan dwingende voorschriften onderworpen. 

Gelet op het doel van de proeftijd- kennismaken met de arbeidsvoorwaar
den en -omstandigheden - verliest dit beding zijn zin wanneer de arbeids
voorwaarden tijdens de proeftijd grondig gewijzigd worden. Vanaf dat 
ogenblik moet geen rekening meer gehouden worden met het proefbeding 
(Arbrb. Brussel, 22 maart 1978, J. T. T., 1979, 356). 

126. JURIDISCHE AARD - Over de juridische aard van het proefbeding 
bestaat geen betwisting meer. Het proefbeding is een bijzondere clausule 
van de arbeidsovereenkomst. De overeenkomst is reeds tot stand gekomen 
doch de partijen beschikken tijdelijk over een uitzonderlijke mogelijkheid 
om ze te beeindigen. In die zin is het vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen verwonderlijk waar gesteld wordt dat een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd geen proeftijd kan bevatten, doch dat een afzonder
lijke proefovereenkomst geldig kan lopen vooraleer de arbeidsovereen
komst een aanvang neemt (Arbrb. Antwerpen, 15 februari 1983, T.S.R., 
1983, 292, noot TRINE, A). 

127. ONDERSCHEID MET TESTEN OF PROEVEN - De bekwaamheid van de 
werknemer kan uiteraard nog op andere manieren nagegaan worden, bv. 
door hem te onderwerpen aan bepaalde proeven of testen. Zelfs indien deze 
proeven gespreid zijn over verschillende dagen, ontstaat hierdoor geen 
arbeidsovereenkomst, aangezien de uitgevoerde arbeid geen enkel nut heeft 
voor de werkgever (Arbrb. Verviers, 28 juni 1978, J. T. T., 1979, 161). De 
stelling dat het onderscheid tussen een proeftijd en het uitvoeren van testen 
bepaald wordt door het al dan niet nuttig karakter van de verrichtte 
werkzaamheden, vindt ook in de rechtsleer weerklank (zie JAMOULLE, M., 
Le contrat de travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences 
sociales de Liege, 1982, 336, nr. 265). 

128. PROEFTIJD NA OPLEIDING, SCHOLING OF STAGE- Nauw verwant met 
de zojuist besproken problematiek, is de vraag of het mogelijk is een 
werknemer op proef aan te werven, wanneer deze reeds een opleiding, 
scholing of stage in de onderneming heeft gevolgd. 

Wat de stage betreft dient een onderscheid gemaakt naar gelang deze kadert 
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in de wettelijke regeling uitgewerkt door het K.B. nr. 230 van 21 december 
1983 betreffende de stage van jongeren, of niet. 

Is dit het geval dan is het niet mogelijk, aldus de Arbeidsrechtbank te 
Verviers, om een beding van proeftijd op te nemen in een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd die wordt opgemaakt onmiddellijk na de 
stageovereenkomst. Opeenvolgende proefperiodes zijn immers verboden. 
(Arbrb. Verviers, 6 februari 1980, J. T. T., 1980, 253). De wettelijke regeling 
bepaalt inderdaad dat de stageovereenkomst steeds geacht wordt een proef
periode te bevatten (Art. 60 Wet Jongerenstage). De Arbeidsrechtbank te 
Brussel daarentegen was van oordeel dat het geldig was een arbeidsovereen
komst met proeftijd te sluiten met een werknemer die oorspronkelijk als 
stagiair in dienst was genomen (Arbrb. Brussel, 27 juni 1983, J. T. T., 1984, 
12). In acht genomen het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de 
stageovereenkomst die als doel heeft een praktische opleiding te verstrekken 
als overgang tussen het genoten onderwijs en de beoogde tewerkstelling, kan 
wellicht het standpunt van de Arbeidsrechtbank te Brussel worden verde
digd. 

Wanneer de gevolgde opleiding of scholing niet kadert binnen de stage-over
eenkomst zoals hierboven bedoeld, is er meer eensgezindheid binnen de 
rechtspraak. Algemeen wordt aangenomen dat het mogelijk is een werkne
mer die door de werkgever werd opgeleid, na die opleiding op proef te werk 
te stellen (Arbh. Brussel, 14 mei 1980, Med. V.B.O., 1981, 3581 (verkort); 
Arbrb. Brussel, 26 november 1984, J.T.T., 1985, 133). In deze hypothese 
komt het er echter vooral op aan nate gaan of de werknemer niet reeds van 
bij het begin tewerkgesteld was krachtens een arbeidsovereenkomst. De 
Arbeidsrechtbank te Brussel wees er in dit verband op dat slechts sprake 
kan zijn van een opleiding of scholing wanneer de werkgever hieruit geen 
enkel voordeel put en wanneer het volgen van de opleiding geen recht op 
vergoeding doet ontstaan. Zijn deze voorwaarden niet vervuld dan kan geen 
sprake zijn van een opleiding of scholing en werden de werkzaamheden 
verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst (Arbrb. Brussel, 26 no
vember 1984, J. T. T., 1985, 133). In deze laatste hypothese kan de werkne
mer uiteraard niet meer op proef tewerkgesteld worden, aangezien dit 
strijdig zou zijn met de vereiste dat de proeftijd moet vastgesteld zijn 
uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding (zie verder, nr. 133). 

129. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD- De vraag rijst 
of een proefbeding ook kan ingelast worden in een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd. Meer bepaald is het de vraag in hoeverre het principe 
dat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd niet regelmatig eenzij
dig kan beeindigd worden, tenzij wegens dringende reden, te verzoenen is 
met de mogelijkheid van een snelle beeindiging van de dienstbetrekking, 
geboden door het inlassen van een proefbeding. Het Arbeidshof te Bergen 
oordeelde dat deze twee rechtsfiguren perfect samen kunnen gaan (Arbh. 
Bergen, 5 januari 1976, J.T.T., 1976, 85). DeArbeidsrechtbankteAntwer-
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pen daarentegen stelde dat in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd geen proefperiode kan worden bedongen. Een afzonderlijke proefover
eenkomst zou echter wel geldig kunnen lopen vooraleer de arbeidsovereen
komst een aanvang neemt (Arbrb. Antwerpen, 15 februari 1983, T.S.R., 
1983, 292, noot TRINE, A.). 

Het komt ook voor dat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd 
wordt gesloten met een proefperiode die gelijk is aan de duur van de 
arbeidsovereenkomst. In dit geval wordt de overeenkomst tijdens het groot
ste gedeelte van haar duur eenzijdig opzegbaar. Volgens het Arbeidshof te 
Brussel is dit niet toegelaten en kan er zelfs gesproken worden van rechtsmis
bruik (Arbh. Brussel, 22 oktober 1985, J.T.T., 1987, 306). De Arbeids
rechtbank te Doornik achtte deze handelwijze echter zonder enige motive
ring juridisch verantwoord (Arbrb. Doornik, 12 april1985, J. T. T., 1985, 
462 en Soc. Kron., 1986, 204, noot RrGAUX, M.). Op deze laatste zienswijze 
werd in de voormelde noot felle kritiek geuit door M. Rigaux. 

130. OPEENVOLGENDE PROEFPERIODES - De arbeidsrechtbanken en 
-hoven worden regelmatig geconfronteerd met het probleem van de eenma
ligheid van de proeftijd. Uitgaande van de vaststelling dat de arbeidsover
eenkomst op proef een belangrijke uitzondering vormt op het principe van 
de vastheid van betrekking, zou kunnen verondersteld worden dat de 
werknemer in principe slechts eenmaal op proef kan worden tewerkgesteld. 
Uit de rechtspraak blijkt nochtans dat niet elke nieuwe proeftijd ongeoor
loofd is. Onderscheid moet worden gemaakt tussen de verlenging van de 
oorspronkelijk bedongen termijn, het inlassen van een proefbeding in de 
arbeidsovereenkomst van een werknemer die voorheen reeds hetzelfde werk 
heeft uitgevoerd en het opleggen van een nieuwe proeftijd naar aanleiding 
van gewijzigde arbeidsomstandigheden. 

Wat de verlenging van de duur van de proeftijd betreft, oordeelde de 
Arbeidsrechtbank te Luik dat het opleggen van een tweede proefperiode 
geldig is wanneer dit in het belang is van de werknemer om hem alsnog de 
kans te geven zijn bekwaamheid te bewijzen (Arbrb. Luik, 28 oktober 1974, 
Med. V.B. 0., 1976, 2466). Het Hof van Cassatie heeft zich ter zake echter 
anders uitgesproken. In het geval van een handelsvertegenwoordiger die in 
dienst was getreden met een proeftijd van een maand, welke met wederzijds 
akkoord werd verlengd met een maand, had het Arbeidshof te Gent 
geoordeeld dat de verlenging rechtsgeldig was daar de wettelijke maximum
grenzen werden gerespecteerd en de verlenging bovendien, in het concrete 
geval, in het belang was van de werknemer. In een arrest van 29 oktober 
1979 vernietigde het Hof van Cassatie deze uitspraak op basis van de 
overweging dat de duur van de proeftijd weliswaar niet door partijen moet 
worden vastgesteld, maar dat hij, indien hij wel is vastgesteld, niet kan 
verlengd worden na de indiensttreding van de werknemer ( Cass., 29 o kto ber 
1979, Arr. Cass., 1979-80,270, R. W., 1979-80, 1434, noot J.R.R., J.T.T., 
1980, 77 - hier wordt verkeerdelijk de datum van 28 oktober vermeld -
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en T.S.R., 1980, 26). De lagere rechtspraak schijnt deze stelling te volgen 
(Arbh. Brussel, 24 september 1985, J. T. T., 1987, 273; Arbrb. Antwerpen, 
18 september 1984, R. W., 1984-85, 2342, J. T. T., 1985, 134 en T.S.R., 
1985, 162). 

De vraag rijst of een werknemer die in het verleden reeds voor de werkgever 
gewerkt heeft en na verloop van tijd opnieuw wordt aangeworven om 
dezelfde werkzaamheden uit te oefenen, nog op proef kan tewerkgesteld 
worden. Een typisch geval werd behandeld door het Arbeidshof te Bergen. 
Een werkneemster werd aangeworven met een overeenkomst voor een 
bepaalde tijd om gedurende de zomermaanden ijsjes te verkopen. Deze 
eerste overeenkomst bevatte een proefperiode. Het volgende jaar wenste de 
werkgever dezelfde werkneemster opnieuw te werk te stellen voor dezelfde 
werkzaamheden. De tweede overeenkomst bevatte opnieuw een proefbe
ding. Het Arbeidshofte Bergen oordeelde dat deze tweede proeftijd niet kon 
opgelegd worden, ook al was er een zekere tijd verstreken tussen beide 
overeenkomsten (Arbh. Bergen, 5 januari 1976, J. T. T., 1976, 85). Een 
gelijkaardig standpunt werd ingenomen door de Arbeidsrechtbank te Ant
werpen die stelde dat het bedingen van een proefperiode t.a. v. een werkne
mer die de functie in het verleden reeds heeft uitgeoefend, geen steun kan 
vinden in het door de wetgever beoogde doel (Arbrb. Antwerpen, 27 april 
1982, R. W., 1982-83, 1998). 

Het opleggen van een nieuwe proeftijd naar aanleiding van veranderde 
arbeidsvoorwaarden, geeft in de rechtspraak aanleiding tot discussie. Het 
komt voor dat de werknemer tijdens de proeftijd niet beantwoordt aan de 
verwachtingen van de werkgever, maar deze hem desondanks een nieuwe 
kans wil geven door hem een ander werk aan te bieden met een nieuwe 
proeftijd. Volgens een bepaalde zienswijze in de rechtspraak is het ongeoor
loofd de werknemer opnieuw op proef te werk te stellen. De vastheid van 
betrekking moet primeren op de wens van de werkgever om de bekwaam
heid van de werknemer om de nieuwe functie uit te oefenen, te testen 
(Arbrb. Brussel, 9 maart 1976, J.T.T., 1977, 52; Arbrb. Doornik, 26 no
vember 1976, J. T.T., 1977, 54 (verkort); Arbrb. Antwerpen, 7 december 
1976, R. W., 1977-78,467 en J.T.T., 1977, 257; Arbrb. Antwerpen, 20 de
cember 1976, T.S.R., 1978, 104, noot HELIN, G.; Arbrb. Brussel, 2 maart 
1977, J. T. T., 1977, 256). Andere rechtspraak acht deze handelwijze wei 
geldig. Door de werknemer een andere functie aan te bieden ontstaat een 
nieuwe arbeidsovereenkomst. Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de 
partijen na de beeindiging van een vroegere overeenkomst, een nieuwe 
overeenkomst met proefbeding te sluiten. De geldigheid kan enkel betwist 
worden wanneer zou blijken dat de werkgever hierdoor een omzeiling van 
de wettelijke bepalingen inzake de beeindiging heeft beoogd of wanneer de 
nieuwe overeenkomst zou aangetast zijn door wilsgebreken (Arbh. Brussel, 
22 juni 1976, R. W., 1977-78, 1053, noot HouBEN, M.; Arbh. Antwerpen, 
18 november 1977, T.S.R., 1977, 441; Arbh. Luik, 1 maart 1984, J.T.T., 
1985, 132; Arbh. Brussel, 11 mei 1984, J.T.T., 1985,132, noot en T.S.R., 
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1985, 46; Arbh. Luik, 8 april1985, J. T. T., 1986, 190; Arbrb. Antwerpen, 
22 oktober 1984, T.S.R., 1985, 406). Dit standpunt kan gevolgd worden, 
met dien verstande dat het in de praktijk niet altijd eenvoudig zal zijn uit 
te maken of de aangebrachte wijziging wei van die aard is dat er sprake is 
van een nieuwe arbeidsovereenkomst. 

De verandering van werkgever kan geen reden zijn om een nieuwe proeftijd 
op te leggen. Bij overdracht van de onderneming, kan de overnemer een 
vroegere werknemer niet op proef in dienst nemen (Arbh. Luik, 8 septem
ber 1986, J.T.T., 1987, 64). 

Niets belet de partijen de arbeidsovereenkomst te beeindigen bij het verstrij
ken van de proeftijd en haar vanaf die datum te vervangen door een 
overeenkomst voor een bepaalde tijd. De regelmatigheid van die handeling 
zou aileen kunnen betwist worden indien zou blijken dat zij is ingegeven 
door de wens de proeftijd te verlengen buiten de wettelijke grenzen (Arbh. 
Brussel, 22 oktober 1980, Med. V.B.O., 1981, 487 (verkort)). 

§2. VORMVOORWAARDEN 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet het proefbeding, op straffe 
van nietigheid, voor iedere werknemer afzonderlijk, schriftelijk worden 
vastgesteld, uiterlijk op het ogenblik waarop hij in dienst treedt (art. 48, 
§ 1 en 67, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet). In de volgende nummers wordt 
dieper ingegaan op deze voorwaarden. 

131. SCHRIFTELIJKE VASTSTELLING - De schriftelijke vaststelling van het 
proefbeding is, uitgaande van de sanctie die de wetgever stelt op het 
ontbreken ervan, een wezenlijke voorwaarde voor het bestaan van het 
proefbeding. De werknemer is slechts op proef tewerkgesteld wanneer dit 
als zodanig uit een geschrift blijkt. De reden hiervoor is duidelijk: de 
tewerkstelling op proef is een precaire tewerkstellingsvorm en kan niet 
verondersteld worden. Het is bijgevolg uitgesloten dat het vereiste geschrift 
zou vervangen worden door een bewijs door getuigen, vemoedens of een 
begin van bewijs door geschrift (Arbh. Brussel, 9 apri11979, J. T. T., 1979, 
334; Arbrb. Brussel, 18 november 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 48; 
Arbrb. Brussel, 11 december 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 43). Het 
ontbreken van een geschrift heeft nochtans enkel weerslag op het proefbe
ding zelf, de arbeidsovereenkomst blijft bestaan maar wordt onmiddellijk 
definitief, d.w.z. dat partijen de overeenkomst slechts kunnen beeindigen 
rnits het naleven van de normaal geldende regels. 

De wetgever lieeft niet bepaald aan welke vormvoorwaarden dit geschrift 
moet beantwoorden. Reeds in 1969 besliste het Hof van Cassatie dat de 
vormvereisten van artikel 1325 van het B. W. (zoveel exemplaren als partijen 
met onderscheiden belang) ter zake niet toepasselijk zijn (Cass., 19 decem
ber 1969, Arr. Cass., 1970, 383, Pas., 1970, I, 357 enR. W., 1970-71, 562). 
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Ret beding van proeftijd kan geldig geformuleerd worden in een bijvoegsel 
bij de arbeidsovereenkomst (Arbrb. Luik, 27 februari 1978, T.S.R., 1979, 
89). Een document waarvan de ene zijde een identiteitsfiche vormt, onderte
kend door beide partijen en de keerzijde een arbeidsovereenkomst met 
proefbeding uitsluitend ondertekend door de werkgever, voldoet niet aan 
de voorwaarde van het geschrift (Arbrb. Nijvel, 23 oktober 1981, J.T.T., 
1982, 206). 

Ret geschrift waarin de proeftijd wordt bedongen moet volgens de leer van 
het Hof van Cassatie ondertekend zijn door beide partijen (Cass., 19 de
cember 1969, Arr. Cass., 1970, 383, Pas., 1970, I, 357 en R. W., 1970-71, 
562). Deze vereiste vindt in de rechtspraak nag navolging (Arbh. Antwer
pen, 4 maart 1976, R. W., 1976-77, 566 (verkort); Arbrb. Antwerpen, 
19 juni 1984, Soc. Kron., 1985, 85), ofschoon oak geoordeeld werd dat de 
handtekening van diegene tegen wie het proefbeding wordt ingeroepen, 
voldoende is (Arbrb. Luik, 27 februari 1978, T.S.R., 1979, 89). 

Uit het opgemaakte geschrift moet uiteraard blijken dat het de bedoeling 
is de arbeidsovereenkomst vooreerst op proef uit te voeren. De duur van 
deze proeftijd daarentegen moet niet schriftelijk vastgelegd worden. Deze 
kan afgeleid worden uit het feit dat de wetgever zelf de duur van de proeftijd 
bepaalt, in de hypothese dat door de partijen hieromtrent geen enkele 
aanwijzing wordt gegeven (art. 48, § 2 en 67, § 2, lid 2 Arbeidsovereenkom
stenwet). De uitspraken van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen dat oak de 
duur van het proefbeding uit het geschrift moet blijken, kunnen derhalve 
niet gevolgd worden (Arbrb. Antwerpen, 7 december 1976, R. W., 1977-78, 
467 en J. T. T., 1977, 257; Arbrb. Antwerpen, 20 december 1976, T.S.R., 
1978, 104, noot HELIN, G.). 

132. INDIVIDUEEL - Ret vereiste geschrift moet voor iedere werknemer 
afzonderlijk worden opgesteld. De verwijzing in de arbeidsovereenkomst 
naar het arbeidsreglement dat bepaalt dat iedere werknemer een proeftijd 
moet vervullen, beantwoordt niet aan deze voorwaarde (Arbh. Antwerpen, 
1 juli 1975, J.T.T., 1976,134 (verkort)). 

133. UITERLIJK OP HET OGENBLIK VAN DE INDIENSTTREDING- Ret ge
schrift waaruit de tewerkstelling op proef blijkt, moet opgesteld zijn uiter
lijk op het ogenblik van de indiensttreding. De ratio legis ligt voor de hand: 
eenmaal de werknemer in dienst is getreden kan hij zich, uit schrik voor 
ontslag, gedwongen voelen toe te stemmen in een proeftijd. Bovendien moet 
vermeden worden dat de eerste weken of maanden retroactief als proeftijd 
bestempeld worden. Ret is niet voldoende dat de partijen op het ogenblik 
van de indiensttreding mondeling een proeftijd overeengekomen zijn. Dit 
akkoord moet, uiterlijk op dit tijdstip, blijken uit een geschrift (Arbh. 
Antwerpen, 4 juli 1985, J.T. T., 1986, 281). 

Centraal in deze problematiek staat de interpretatie van het begrip ,in-
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diensttreding''. De rechtspraak is hieromtrent verdeeld. Volgens sommigen 
staat de term , ,indiensttreding'' los van het contractuele concept en verwijst 
deze term naar het ruimere begrip ,arbeidsrelatie" (Arbrb. Brussel, 
9 maart 1976, J.T.T., 1977, 52; Arbrb. Doornik, 26 november 1976, 
J. T. T., 1977, 54 (verkort)). Dit standpunt impliceert uiteraard dat de 
werknemer slechts eenmaal op proef kan tewerkgesteld worden, ongeacht 
de wijzigingen die de arbeidsovereenkomst later ondergaat. Ben tweede 
strekking geeft aan het begrip , ,indiensttreding'' wel een contractuele 
draagwijdte en meent dat de proeftijd schriftelijk moet vastgesteld zijn 
uiterlijk op het ogenblik waarop de overeenkomst voor het eerst wordt 
uitgevoerd (Arbh. Brussel, 31 oktober 1983, T.S.R., 1984, 167; Arbh. Luik, 
21 december 1983, T.S.R., 1984, 189). Ben derde stelling ten slotte meent 
dat het begrip ,indiensttreding" samenvalt met het ogenblik waarop de 
overeenkomst tot stand komt (Arbh. Bergen, 25 februari 1980, Rev. Reg. 
Dr., 1980, 384, noot DE CLOSSET, F.; Arbrb. Antwerpen, 18 september 
1984, R. W., 1984-85, 2342, J. T. T., 1985, 135 en T.S.R., 1985, 162). Deze 
nuance kan voor de praktijk belangrijk zijn in de hypothese dat het ogenblik 
van totstandkoming van de overeenkomst niet samenvalt met het begin van 
uitvoering ervan. Het Hof van Cassatie schijnt geopteerd te hebben voor 
de meest ruime interpretatie. In een arrest van 14 september 1981 werd 
beslist dat uit het gebruik van de term ,indiensttreding" niet kan afgeleid 
worden dat het geschrift noodzakelijk moet opgesteld zijn op het ogenblik 
van de aanwerving (Cass., 14 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 73, 
Pas., 1982, I, 70, Rev. Reg. Dr., 1982, 61 en J.T.T., 1982, 80). Hiermee 
vernietigde het Hof het hogergenoemd arrest van het Arbeidshof te Bergen 
dd. 25 februari 1980. 

De vereiste dat het geschrift op een zeker tijdstip moet opgesteld zijn, doet 
vanzelfsprekend oak vragen rijzen omtrent de datum ervan. In geval van 
tegenstrijdigheid in dagtekening tussen enerzijds de overeenkomst met 
proefbeding zelf en anderzijds de handtekening van de werknemer, moet 
aan de laatst genoemde datum voorkeur gegeven worden. Het proefbeding 
zal dan nietig zijn wanneer deze datum gelegen is na het ogenblik van 
indiensttreding (Arbrb. Brussel, 22 november 1985, Rechtspr. Arb. Br., 
1986, 209 (verkort)). Wanneer als datum van indiensttreding een vroegere 
datum wordt vermeld dan die waarop de overeenkomst werd opgemaakt, 
is het de werkgever niet toegelaten te bewijzen dat de indiensttreding eerst 
later plaatsvond. Het proefbeding is nietig (Arbrb. Brussel, 7 juni 1972, 
Med. V.B.O., 1976, 1776). Wanneer de arbeidsovereenkomst niet gedagte
kend is, zijn de meningen verdeeld. Volgens de Arbeidsrechtbank te Brussel 
tast dit de geldigheid aan van het proefbeding daar de duur van de proeftijd 
niet rechtsgeldig kan berekend worden (Arbrb. Brussel, 11 december 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 43). In een latere uitspraak werd daarentegen 
geoordeeld dat er alsdan een weerlegbaar vermoeden bestaat dat het ge
schrift opgesteld is v66r of gelijktijdig met de indiensttreding (Arbrb. 
Brussel, 4 maart 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 127). Algemeen wordt 

580 



I~ i c ~::_-- - __ -___ __l ~ 1- -- ________ -~ ] • lc ---'~- _____ _ I ]_:__---=---:: __ _ 

aangenomen dat de werknemer niet met getuigen kan bewijzen dat de 
overeenkomst met proefbeding geantidateerd werd (Arbh. Luik, 9 juni 
1980, J. T. T., 1980, 316; Arbh. Luik, 23 september 1982, J. T. T., 1984, 191; 
Arbrb. Brussel, 11 december 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 43). 

§ 3. DUUR VAN DE PROEFTIJD 

134. ALGEMEEN - Zowel voor de werklieden als voor de bedienden heeft 
de wetgever een minimum- en een maximumduur van de proeftijd bepaald. 
De minimumduur beoogt de ernst van het proefbeding te waarborgen door 
te verhinderen dat partijen de arbeidsovereenkomst reeds zouden beeindi
gen alvorens zij redelijkerwijs hebben kunnen nagaan of de dienstbetrek
king passend is, de maximumduur wil voorkomen dat de onzekerheid van 
de proefperiode nodeloos wordt verlengd (LENAERTS, H., Inleiding tot het 
sociaal recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, 31, nr. 28). Binnen deze gren
zen bepalen de partijen vrij de duur van de proeftijd. Deze grenzen zijn niet 
dezelfde voor de werklieden als voor de bedienden. Wat de bedienden 
betreft, hangt de maximumduur van de proeftijd bovendien af van het 
jaarloon. 

Voor de werklieden mag de proeftijd niet korter zijn dan zeven dagen, 
terwijl de maximumduur bepaald is op veertien dagen (art. 48, § 2 Arbeids
overeenkomstenwet). 

Wat de bedienden betreft, bepaalt artikel 67, § 2 van de Arbeidsovereen
komstenwet dat de minimumduur een maand is en de maximumduur zes 
of twaalf maanden naar gelang het jaarloon niet of wei hoger is dan 
780.000 F. (basisbedrag, dat jaarlijks wordt aangepast). Tot voor 1 januari 
1985 was de loongrens vastgesteld op 300.000 Fen de maximumduur van 
de proeftijd op drie en zes maanden. Ben K.B. van 14 december 1984 bracht 
een eerste wijziging in deze grenzen door de loongrens op te trekken tot 
780.000 F. De Sociale Herstelwet van 22 januari 1985 bracht de maximum
dum op zes en twaalf maanden en bepaalde bovendien dat de loongrens 
jaarlijks aangepast wordt aan het indexcijfer van de conventionele lonen 
voor bedienden. 

Wanneer omtrent de duur van de proeftijd niets is bepaald noch bij 
individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, noch in het arbeidsregle
ment is deze gelijk aan de minimumduur (art. 48, § 2 en 67, § 2 Arbeidsover
eenkomstenwet). 

135, OVERSCHRIJDEN VAN DE TOEGELATEN MAXIMUMGRENZEN- Alge
meen bestaat er eensgezindheid in de rechtspraak omtrent de vraag of het 
proefbeding blijft bestaan wanneer de duur ervan in strijd is met de 
wettelijke bepalingen. Het overschrijden van de maximumgrenzen kan niet 
tot nietigheid van het proefbeding leiden, aangezien de duur van de proef
tijd niet op straffe van nietigheid door de partijen moet vastgesteld worden 
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(Cass., 5 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1179, Pas., 1979, I, 1146 en T.S.R., 
1979, 43; Arbh. Luik, 18 mei 1977, T.S.R., 1978, 287 (verkort); zie ook 
JAMOULLE, M., Le contrat de travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Econo
mie et de Sciences sociales de Liege, 1982, 342, nr. 269). 

Als het overschrijden van de maximumduur geen invloed heeft op het 
bestaan zelf van het proefbeding, moet de duur, zoals vastgesteld door de 
partijen, herleid worden. In de rechtspraak tekende zich hieromtrent een 
betwisting af. Sommige arbeidshoven en -rechtbanken verdedigden de 
stelling dat uit het bedingen van een langere proeftijd dan wettelijk toege
staan, kon afgeleid worden dat de partijen de proeftijd zo lang mogelijk 
wilden laten duren. De duur van de proeftijd moest volgens hen dan ook 
herleid worden tot de maximumduur (Arbh. Brussel, 23 juni 1976, J. T. T., 
1977, 260 (verkort); Arbh. Luik, 18 mei 1977, T.S.R., 1978, 287 (verkort); 
Arbrb. Brussel, 22 maart 1978, J. T. T., 1979, 356). Het Hof van Cassatie 
kon zich evenwel niet aansluiten bij deze stelling en besliste dat de toestand 
in dit geval identiek is aan die waarbij geen duur is bepaald. De duur van 
de proefperiode moet herleid worden tot de minimumtermijn (Cass., 5 juni 
1978, Arr. Cass., 1978, 1179, Pas., 1979, I, 1146 en T.S.R., 1979, 43). 
Daarmee vernietigde het Hof de hoger genoemde uitspraak van het Arbeids
hof te Luik van 18 mei 1977. In een latere uitspraak werd de stelling van 
het Hofvan Cassatie ook door het Arbeidshofte Luik gevolgd (Arbh. Luik, 
19 september 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 96 en J.T.T., 1985, 399). 

136. ONDUIDELIJKE BEPALING VAN DE DUUR - Het komt voor dat de 
partijen een arbeidsovereenkomst ondertekenen waarin de duur van de 
proeftijd wordt aangeduid met een minimum- en een maximumgrens, 
zonder dat partijen een duidelijke keuze hebben gemaakt. Alsdan bestaat 
geen duidelijkheid omtrent de duur. In een arrest van 25 januari 1982 
besliste het Hof van Cassatie dat in deze hypothese niets bepaald is omtrent 
de duur van de proeftijd en dat dientengevolge de duur beperkt is tot de 
minimumduur (Cass., 25 januari 1982, T.S.R., 1982, 596). De lagere recht
spraak heeft zich unaniem aangesloten bij deze visie (Arbh. Luik, 20 janua
ri 1983, J. T. T., 1983, 182; Arbh. Luik, 27 januari 1983, Jur. Liege, 1983, 
229; Arb h. Bergen, 13 december 1984, J. T. T., 1985, 131, noot; Arb h. 
Brussel, 12 mei 1987, J.T.T., 1987, 316; Arbrb. Charleroi, 12 maart 1984, 
J.T.T., 1984, 386, noot en T.S.R., 1984, 492). 

137. OGENBLIK VAN DE VASTSTELLING VAN DE DUUR - Hoewel de duur 
van de proeftijd niet noodzakelijk door de partijen moet vermeld worden 
in het geschrift opgesteld ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding, 
kan hij toch niet het voorwerp uitmaken van een later akkoord. Indien de 
duur niet vastgesteld is op het ogenblik van de indiensttreding, ontsnapt 
deze aan de wilsvrijheid van de partijen. De Arbeidsovereenkomstenwet 
stelt zelf de duur van de proeftijd vast wanneer hieromtrent elke aanduiding 
ontbreekt (Arbh. Brussel, 23 maart 1976, T.S.R., 1977, 256 (verkort); zie 
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ook JAMOULLE, M., Le contrat de travail, I, Luik, Faculte de Droit, 
d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 343, nr. 270). 

138. LOONGRENS- Zoals vermeld in nr. 134 hangt de maximumduur van 
de proeftijd voor bedienden af van het jaarloon. In de rechtspraak zijn een 
aantal problemen gerezen omtrent de berekening van dit jaarloon. 
Vooreerst rijst de vraag welk loon in aanmerking dient te worden genomen 
om te berekenen of de grens van 780.000 F (basisbedrag, dat jaarlijks wordt 
aangepast) al dan niet overschreden wordt: is dit het loon dat op het 
ogenblik van de indiensttreding met zekerheid gekend is of is het daarente
gen het loon dat de werknemer effectief verdiende op het ogenblik van de 
opzegging? Deze keuze heeft zijn belang omdat de problematiek meestal 
aan bod komt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst beeindigd wordt, 
meer bepaald om uit te maken of de overeenkomst nog tijdens de proefpe
riode beeindigd wordt. Het Arbeidshof te Brussel besliste in een arrest van 
18 maart 1975 dat de berekening van het jaarloon moest gebeuren op basis 
van het loon dat de werknemer verdiende op het ogenblik van de opzegging 
(Arbh. Brussel, 18 maart 1975, R. W., 1975-76, 568). De meerderheid van 
de rechtspraak neemt evenwel het loonbedrag in aanmerking dat op het 
ogenblik van de indiensttreding met zekerheid gekend is (Arbh. Brussel, 
11 februari 1981, J.T. T., 1982,95 en T.S.R., 1981, 137; Arbh. Antwerpen, 
4 mei 1981, R. W., 1982-83, 803; Arbh. Luik, 19 september 1984, Rev. Reg. 
Dr., 1985, 96 en J. T. T., 1985, 399; Arbrb. Antwerpen, 9 juni 1987, R. W., 
1987-88, 647). In een arrest van 19 november 1984 sloot het Hof van 
Cassatie zich aan bij deze zienswijze (Cass., 19 november 1984, Soc. Kron., 
1985, 78). De stelling dat het loon ten tijde van de opzegging in aanmerking 
genomen moet worden, impliceert dat de (maximum)duur van de proeftijd 
slechts na verloop van tijd kan bepaald worden. 
Voor het vaststellen van de loongrens moet rekening gehouden worden met 
de voordelen verworven krachtens de overeenkomst zoals het dub bel vakan
tiegeld voor bedienden (Cass., 19 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 813 en 
J.T.T., 1976,239- hier wordt verkeerdelijk de datum van 10 maart 1985 
vermeld -; Arbh. Antwerpen, 4 mei 1981, R. W., 1982-83, 803; Arbh. 
Brussel, 22 juni 1986, R. W., 1977-78, 1053, noot HoUBEN, M.). 

Wat de premies betreft, zoals een dertiende maand, stelde het Arbeidshof 
te Brussel dat ook deze meespelen voor het bepalen van de loongrens (Arb h. 
Brussel, 18 maart 1975, R. W., 1975-76, 568). Het Arbeidshofte Antwerpen 
deelde deze mening niet en oordeelde dat dergelijke premies niet mogen 
ingecalculeerd worden wanneer ze bij het sluiten van de arbeidsovereen
komst niet virtueel verworven zijn (Arbh. Antwerpen, 4 mei 1981, R. W., 
1982-83, 803). Het Hof van Cassatie bevestigde deze beslissing. Wanneer 
de werkgever bepaalde premies toekent als tegenprestatie voor de verrichte 
arbeid, zonder dat zulks bij het sluiten van de overeenkomst verplicht was 
gesteld, bekomt de werknemer door het enkel sluiten van de arbeidsovereen
komst geen virtueel recht op deze premies, vermits de uitbetaling ervan 
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afhangt van een latere beslissing van de werkgever (Cass., 26 april 1982, 
J.T.T., 1983, 181). 

139. SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

TIJDENS DE PROEFTIJD - Om te vermijden dat de schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd tot gevolg zou 
hebben dat de proefperiode verstrijkt vooraleer de partijen de kans gekre
gen hebben de arbeidsovereenkomst te testen, heeft de wetgever bepaald dat 
de schorsing een verlenging van de proeftijd impliceert (art. 48, § 3 en 67, 
§ 3 Arbeidsovereenkomstenwet). Wat werklieden betreft is de verlenging 
evenwel beperkt tot zeven dagen. 

Het Arbeidshof te Brussel moest zich in dit verband uitspreken over de 
vraag of de individuele vakantie van een werknemer de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst schorst en bijgevolg weerslag heeft op de proeftijd, 
ook al kent de onderneming geen stelsel van collectieve vakantie. De 
discussie vond zijn oorsprong in een al te letterlijke interpretatie van 
artikel 12quinquies van de gecoordineerde wetten betreffende het bedien
dencontract van 20 juli 1955 (thans art. 28, 1° Arbeidsovereenkomsten
wet}, dat stelt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst 
wordt tijdens de dagen waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie 
is gesloten alsook tijdens de dagen waarop de werknemer buiten die periode 
jaarlijkse vakantie neemt. De interpretatie dater enkel schorsing is wanneer 
de onderneming een stelsel van collectieve vakantie kent, werd niet gevolgd 
dor het Arbeidshof te Brussel. De proeftijd moet verlengd worden met de 
tijd gedurende dewelke de bediende individueel jaarlijkse vakantie neemt 
(Arbh. Brussel, 13 oktober 1976, J.T.T., 1977, 90, noot en T.S.R., 1977, 
224). 

§ 4. BEEINDIGING 

140. ALGEMEEN- De arbeidsovereenkomst op proef voor bedienden kan, 
na het verstrijken van de minimumduur en buiten het ontslag om dringende 
reden, slechts beeindigd worden mits een opzeggingstermijn van zeven 
dagen wordt in acht genomen (art. 81, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet). De 
overeenkomst eindigt dus niet zonder meer door het verstrijken van de 
proeftijd. Er moet noodzakelijk een opzegging gegeven worden, wil men 
de arbeidsovereenkomst op proef beeindigen (Arbh. Luik, 15 november 
1977, Jur. Liege, 1978, 121). Reeds in 1959 besliste het Hof van Cassatie 
dat de arbeidsovereenkomst definitief geworden is, wanneer tijdens de 
proefperiode de opzegging zo gegeven wordt dat het einde van de opzeg
gingstermijn valt na het einde van de proefperiode en de werknemer tot het 
einde van de opzeggingstermijn arbeid blijft verrichten (Cass., 3 september 
1959, Arr. Cass., 1960, 3, R. W., 1959-60, 1157 en T.S.R., 1960, 11; zie ook 
Arbh. Luik, 15 november 1977, Jur. Liege, 1978, 121). Vanaf dat ogenblik 
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kan de overeenkomst slechts beeindigd worden mits naleving van de nor
maal geldende regels. Het Arbeidshof te Gent meende evenwel dat, ook al 
werd de opzeggingstermijn zo gegeven dat deze het einde van de proefperio
de overschrijdt, de arbeidsovereenkomst niet definitief geworden is wanneer 
blijkt dat geen van beide partijen de intentie heeft de arbeidsovereenkomst 
verder te zetten na de proefperiode. De werkelijke intentie van de partijen 
moet geeerbiedigd worden en de strikte toepassing van de wettelijke regels 
mag niet Ieiden tot rechtsmisbruik (Arbh. Gent, 10 september 1986, T.S.R., 
1987, 201). 

De werkgever die een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst tijdens de 
proeftijd en erkent een hogere opzeggingsvergoeding te zullen betalen dan 
hij volgens de wet verschuldigd is, kan zich niet op dwaling beroepen om 
die betaling naderhand te weigeren. Het betreft hier geenszins een natuurlij
ke verbintenis van de werkgever noch een aanbod aan de werknemer dat 
door deze laatste moet aanvaard worden (Atbh. Gent, 12 september 1984, 
T.G.R., 1985, 42). 

De werkgever die de laatste dag van de proeftermijn de werknemer ter 
kennis brengt dat hij de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beeindigt met 
betaling van een opzeggingsvergoeding, heeft aan de arbeidsovereenkomst 
een einde gemaakt tijdens de proeftijd zonder het inachtnemen van een 
opzeggingstermijn, ook al ontving de werknemer de opzeggingsbrief eerst 
na het verstrijken van de proeftijd. Door het beeindigen van de arbeidsover
eenkomst bij het verstrijken van de proeftijd maakt de werkgever zich niet 
schuldig aan rechtsmisbruik, ook al heeft hij geen opzeggingstermijn in acht 
genomen (Arbrb. Gent, 23 september 1985, T.G.R., 1985, 135). 

141. BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OP PROEF VOOR BEGIN 

vAN UITVOERING - Onder randnummer 125 werd er reeds op gewezen dat 
de arbeidsovereenkomst tijdens een gedeelte van de proeftijd met een zekere 
duur vrij gemakkelijk kan beeindigd worden. Het komt evenwel voor dat 
de arbeidsovereenkomst op proef beeindigd wordt, v66r het begin van 
uitvoering. De vraag naar de aard van de schadevergoeding die in dit geval 
verschuldigd is, werd reeds in 1973 door het Hof van Cassatie beantwoord. 
Het Hof besliste dat ook in deze hypothese de wettelijke bepalingen betref
fende de arbeidsovereenkomst volledig toepasselijk zijn en dat de aldaar 
bepaalde forfaitaire vergoeding verschuldigd is (Cass., 12 september 1973, 
Arr. Cass., 1974, 33 en T.S.R., 1973, 372). Deze stelling wordt duidelijk 
niet gevolgd door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. Zij besliste tot twee 
maal toe dat in de vermelde hypothese geen opzeggingsvergoeding verschul
digd is, maar wei een vergoeding overeenkomstig het gemeen recht (Arbrb. 
Antwerpen, 25 juni 1979, T.S.R., 1980, 123; Arbrb. Antwerpen, 12 sep
tember 1979, Med. V.B.O., 1981, 1064). 
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AFDELING 2 

SCHOLINGSBEDING 

142. ALGEMEEN - Het komt voor dat de arbeidsovereenkomst een beding 
bevat waarbij de werknemer zich verbindt gedurende een zekere tijd in 
dienst te blijven van de werkgever, in ruil voor een opleiding op kosten van 
de onderneming. Bepaald wordt dat, indien de arbeidsovereenkomst zou 
beeindigd worden v66r die tijd, de werknemer verplicht is een deel van de 
opleidingskosten terug te betalen. Zulke clausules worden doorgaans 
,,scholingsclausules'' genoemd. 
Het inlassen van een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst spruit 
voort uit de verzuchting van de werkgever de investering in de werknemer, 
in de vorm van een (soms) langdurige endure opleiding, te laten renderen. 
Noch de vroegere wetgeving, noch de Arbeidsovereenkomstenwet bevat 
enige bepaling omtrent het al dan niet geoorloofd zijn van deze bedingen. 
De rechtspraak heeft moeten uitmaken of en binnen welke grenzen een 
scholingsbeding geldig is. 

143. TOEPASSINGSGEVALLEN- De vraag naar de geldigheid van de scho
lingsclausule werd door het Hof van Cassatie reeds beantwoord in een arrest 
van 19 september 1973. Het betrof het geval van een werkman die zich bij 
zijn indiensttreding verbonden had gedurende drie jaar in dienst te blijven 
van de werkgever, in ruil voor een opleiding tot lasser. Indien hij v66r die 
termijn de onderneming vrijwillig zou verlaten of zou ontslagen worden om 
dringende reden, zou hij een deel van de opleidingskosten moeten terugbeta
len. In het arrest a quo had het Arbeidshof te Brussel gesteld dat de 
werknemer de verbintenis om gedurende zekere tijd in dienst te blijven 
geldig kon aangaan op voorwaarde dat hij, om zich te bevrijden van deze 
verplichting, niet zou verplicht worden een som te betalen die in geen enkele 
verhouding staat tot de inspanningen geleverd door de werkgever. De 
sanctie op het verbreken van de gedane belofte mag m.a. w. niet van die aard 
zijn dat zij elke mogelijkheid tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
voor de werknemer uitsluit. In casu stelde het arbeidshof vast dat de 
teruggevorderde som niet buitensporig was. De clausule had volledige 
uitwerking. Deze redenering werd door het Hofvan Cassatie onderschreven 
(Cass., 19 september 1973, Arr. Cass., 1974, 62 en T.S.R., 1974, 39). In 
dezelfde zin werd door de Arbeidsrechtbank te Brussel geoordeeld dat het 
beding opgenomen in de arbeidsovereenkomst, waardoor de werknemer die 
op kosten van de werkgever een stage heeft gelopen in de Verenigde Staten, 
gehouden is een gedeelte van deze kosten te vergoeden wanneer de arbeids
overeenkomst op zijn initiatief wordt beeindigd binnen twee jaar na de 
aanvang ervan of indien hij binnen deze periode wegens dringende reden 
wordt ontslagen, geldig is (Arbrb. Brussel, 23 februari 1987, Rechtspr. Arb. 
Br., 1987, 122). 
De Arbeidsrechtbank te Brussel had reeds vroeger de principiele geldigheid 
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van een scholingsclausule erkend. Nochtans is een dergelijk beding nietig 
wanneer uit de overeengekomen voorwaarden niet blijkt dat de inspannin
gen van de werknemer in het raam van de scholing beloond worden met een 
reele, stabiele en onherroepelijke herwaardering van zijn loon na de scho
Iing (Arbrb. Brussel, 9 mei 1977, J.T.T., 1977, 315). Hetzelfde geldt voor 
de scholingsclausule waarin wordt bepaald dat de scholingskosten ten laste 
van de werknemer vallen wanneer de werkgever eenzijdig tot de opzegging 
van de betrokkene overgaat omdat ze een zuivere potestatieve voorwaarde 
inhoudt in de mate dat ze de werkgever recht geeft op schadevergoeding 
voor een situatie die hij in feite zelf in het leven roept (Arbrb. Brussel, 5 
januari 1987, Soc. Kron., 1987, 134, noot JACQMAIN, J.). 

AFDELING 3 

CONCURRENTIEBEDING 

144. DEFINITIE - Noch in de gecoordineerde wetten betreffende het be
diendencontract van 20 juli 1955 noch in de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst was een definitie van het concurrentiebeding opgeno
men. Thans definieert artikel 65 van de Arbeidsovereenkomstenwet het 
concurrentiebeding als het beding waarbij de werkman de verbintenis 
aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit 
te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in 
dienst te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijk
heid heeft de onderneming die hij verlaten heeft, nadeel te berokkenen door 
de kennis die eigen is aan die onderneming en die hij op industrieel of op 
handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of voor 
een concurrerende onderneming aan te wenden. Aangezien art. 86, § 1 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet stelt dat de bepalingen van artikel65 toepas
selijk zijn op de arbeidsovereenkomst voor bedienden geldt deze definitie 
evenzeer voor de bedienden. 

W anneer de werknemer slechts een organisatorische functie en een functie 
van toezicht op de arbeid en de werkzaamheden in de onderneming uitoe
fent, verschaffen deze werkzaamheden geen inhoudelijke kennis op indus
trieel en op handelsgebied, doch slechts kennis van algemene aard die geen 
nadeel kan berokkenen aan het bedrijf wanneer de werknemer het verlaat. 
Ten aanzien van deze werknemer kan een concurrentiebeding geen uitwer
king hebben (Arbh. Gent, 9 februari 1987, J.T.T., 1987, 355). 

145. WANNEER KAN EEN CONCURRENTIEBEDING RECHTSGELDIG IN EEN 

ARBEIDSOVEREENKOMST INGESCHREVEN WORDEN- Wat de werklieden 
betreft, bepaalde de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst 
enkel dat het concurrentiebeding als niet bestaande wordt beschouwd in de 
overeenkomsten waarin het jaarlijks loon 250.000 F niet te boven gaat 
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(art. 24quater). Voor de bedienden was een identieke regel opgenomen in 
artikel 26, § 1, lid 2 van de gecoordineerde wetten betreffende het bedien
dencontract van 20 juli 1955. Gelet op de wijze waarop artikel 26, § 1 is 
opgesteld, moeten de geldigheid van het concurrentiebeding en de gevolgen 
van de schending van dit beding volgens dezelfde criteria beoordeeld 
worden. De geldigheid van het concurrentiebeding moet bijgevolg beoor
deeld worden in functie van het jaarloon verschuldigd op het ogenblik dat 
het beding uitwerking moet hebben, d. w .z. de dag waarop aan de arbeids
overeenkomst een einde komt (Cass., 7 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 
nr. 513, Pas., 1984, I, 1095, J. T., 1984, 458 en J.T. T., 1984, 362; zie ook 
Arbh. Luik, 2 december 1986, J. T. T., 1987, 355). 

Voor de werklieden - en voor de bedienden, want krachtens artikel 86 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet zijn de bepalingen van artikel 65 dat het 
concurrentiebeding voor werklieden betreft ook toepasselijk op de arbeids
overeenkomst voor bedienden - wordt het concurrentiebeding overeen
komstig artikel 65, § 2, lid 1 van de huidige Arbeidsovereenkomstenwet als 
niet-bestaande beschouwd in arbeidsovereenkomsten waarin het jaarloon 
650.000 F (te indexeren) niet overschrijdt. Wanneer het jaarloon tussen 
650.000 F (te indexeren) en 1.300.000 F (te indexeren) ligt, mag het beding 
enkel worden toegepast op de categorieen van functies of op de functies 
bepaald bij collectieve overeenkomst (art. 65, § 2, lid 2 Arbeidsovereen
komstenwet). Wanneer het jaarloon daarentegen 1.300.000 F (te indexeren) 
overschrijdt kan het concurrentiebeding rechtsgeldig in de arbeidsovereen
komst worden ingeschreven, behalve voor de categorieen van functies of de 
functies bepaald bij collectieve overeenkomst (art. 65, § 2, lid 4 Arbeids
overeenkomstenwet). 

146. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN- Wat de geldigheidsvoorwaarden be
treft gelden de drie voorwaarden die voorheen enkel golden voor de bedien
den (soortgelijke activiteiten, beperkt tot het Belgisch grondgebied en niet 
Ianger lopend dan twaalf maanden vanaf de dag waarop de dienstbetrek
king een einde heeft genomen; zie artikel 26, § 1, lid 2, 1° t.e.m. 3° gecoor
dineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955) nu ook 
voor de werklieden, met dien verstande dat m.b.t. de tweede voorwaarde 
is verduidelijkt dat het beding geografisch moet beperkt zijn tot de plaatsen 
waar de werknemer de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen 
(art. 65, § 2, lid 5, 2° Arbeidsovereenkomstenwet). 

Ben concurrentiebeding dat bepaalt dat er geen enkele activiteit mag uitge
oefend worden welke rechtstreeks of onrechtstreeks een concurrentie zou 
betekenen voor de werkgever, is nietig omdat het te ruim is. Overeenkomstig 
het hoger vermelde artikel 26 van de gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955 dient het concurrentiebeding immers 
betrekking te hebben op soortgelijke activiteiten en niet op aile concurreren
de activiteiten (Arbrb. Brussel, 12 januari 1979, T.S.R., 1979, 347). Ook 
het concurrentiebeding waarbij de werknemer zich ertoe verbindt niet in 
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dienst te treden bij een onderneming met dezelfde activiteit als zijn actuele 
werkgever is nietig. Een dergelijke clausule is immers restrictiever dan de 
wettelijke norm die enkel de mogelijkheid bevat om de uitoefening van 
soortgelijke activiteiten uit te sluiten (Arbrb. Doornik, 9 mei 1980, J. T. T., 
1980, 251; het geschil betrof een handelsvertegenwoordiger op wie artikel 20 
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsverte
genwoordigers toepasselijk was, artikel dat evenwel dezelfde voorwaarde 
van soortgelijke activiteit als artikel 26 van de gecoordineerde wetten betref
fende het bediendencontract van 20 juli 1955 stelt). 
Ten aanzien van een concurrentiebeding waarin de werknemer zich had 
verbonden om ,noch zijn diensten aan te bieden, noch een betrekking te 
aanvaarden bij een andere brouwerij of drankenhandel, of bij gelijk welke 
andere concurrerende firma, en geen werkzaamheden, noch rechtstreeks, 
noch onrechtstreeks, uit te oefenen in dezelfde bedrijfstak", stelde het 
Arbeidshof te Antwerpen dat het woord bedrijfstak voor tweeerlei zin 
vatbaar is: bedrijfstak kan worden beschouwd als een groep van bedrijven 
die zich met eenzelfde productie bezighouden of als een afdeling in het 
bedrijf. Overeenkomstig artikel1157 van het B.W. dient het beding te 
worden opgevat in een zin waarin het enig gevolg kan hebben, eerder dan 
in die waarin het geen gevolg kan teweegbrengen. In de clausule van de 
overeenkomst wordt eerst het soort bedrijven omschreven (brouwerij, dran
kenhandel of concurrerende firma), om dan niet tot een zinloze herhaling 
van de aanduiding van deze bedrijven over te gaan, maar wei nader te 
preciseren dat die werkzaamheden bedoeld zijn die in deze bedrijven worden 
uitgeoefend in dezelfde bedrijfstak of afdeling. Aldus werden voldoende 
duidelijke soortgelijke activiteiten omschreven (Arbh. Antwerpen, 9 febru
ari 1984, J.T.T., 1986, 298). 
Er werd in de huidige Arbeidsovereenkomstenwet een vierde geldigheids
voorwaarde toegevoegd: het concurrentiebeding moet voorzien in de beta
ling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkge
ver, tenzij hij binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de 
stopzetting van de overeenkomst afziet van de werkelijke toepassing van het 
beding (art. 65, § 2, lid 5, 4° Arbeidsovereenkomstenwet). Deze vergoeding 
bedraagt ten minste de helft van het brutoloon dat overeenstemt met de 
toepassingsduur van het beding. 
Uit de omstandigheid dat de werkgever de enige en forfaitaire compensatoi
re vergoeding niet heeft betaald binnen de termijn van vijftien dagen te 
rekenen vanaf de beeindiging van de overeenkomst, mag de werknemer niet 
afleiden dat de werkgever het concurrentiebeding dat in de beeindigde 
arbeidsovereenkomst voorkomt, heeft verzaakt (Arbrb. Brussel, 6 mei 
1985, J.T.T., 1985, 450). 
Het concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid worden vastgesteld 
in een geschrift (art. 65, § 2, lid 8 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 26, § 1, 
lid 3 gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 
1955). 
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147. EINDE VAN DE OVEREENKOMST TIJDENS DE PROEFTIJD OF DAARNA 

DOOR DE WERKGEVER ZONDER DRINGENDE REDEN OF DOOR DE WERKNE

MER OM EEN DRINGENDE REDEN - Het concurrentiebeding beeft geen 
uitwerking wanneer aan de overeenkomst een einde wordt gemaakt ofwel 
tijdens de proefperiode, ofwel na deze periode door de werkgever zonder 
dringende reden of door de werknemer om een dringende reden (art. 65, 
§ 2, lid 8 Arbeidsovereenkomstenwet; voorbeen: art. 26, § 1, lid 4 van de 
gecoordineerde wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955). 

Ben concurrentiebeding waarin is bepaald dat bet concurrentieverbod toe
passelijk is , ,in geval van beeindiging van de arbeidsovereenkomst om 
eender welke reden" is dan ook in strijd met artikel 26, § 1, lid 4 van de 
gecoordineerde wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955 
(Arbrb. Brussel, 12 januari 1979, T.S.R., 1979, 347). 

Het feit dat in recbte geen dringende reden werd erkend, beeft als gevolg 
dat er nooit een dringende reden beeft bestaan en dit ab initio. In dat geval 
kan bet in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding geen 
uitwerking bebben en is de vordering van een vergoeding ongegrond (Arb b. 
Gent, 9 februari 1987, J.T.T., 1987, 355). 

Ben concurrentiebeding beeft geen uitwerking wanneer de werknemer wordt 
ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding. In dat geval moet de 
werkgever niet afzien van de werkelijke toepassing van bet concurrentiebe
ding en kan de werknemer geen aanspraak maken op een conipensatoire 
vergoeding (Arbrb. Brussel, 27 februari 1985, J. T. T., 1986, 83 (verkort)). 

148. VERGOEDING IN GEVAL VAN OVERTREDING VAN HET CONCURRENTIE

BEDING - De bepaling van artikel 26, § 1, lid 5 van de gecoordineerde 
wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955luidens welke de 
forfaitaire vergoeding waarin de overeenkomst voorziet in geval van over
treding van bet concurrentiebeding, niet meer mag bedragen dan een som 
die gelijk is aan bet loon dat beantwoordt aan de duur van de uitwerking 
van bet beding, is geen geldigbeidsvoorwaarde. Het concurrentiebeding 
wordt dus niet ongeldig doordat de erin bepaalde scbadevergoeding meer 
bedraagt dan bet wettelijk toelaatbaar bedrag. De recbter kan op verzoek 
van de bediende de conventioneel vastgestelde vergoeding verminderen 
rekening boudend met de veroorzaakte scbade (Arbb. Brussel, 4 mei 1976, 
J. T. T., 1976, 294). 

Artikel 65, lid 10 van de buidige Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de 
werkman die bet concurrentiebeding overtreedt, ertoe gebouden is aan de 
werkgever de enige en compensatoire vergoeding terug te storten die bij in 
toepassing van artikel 65, § 2, vijfde lid, 4° ontvangen beeft, en dat bij 
daarenboven aan de werkgever een gelijkwaardig bedrag moet betalen. Op 
verzoek van de werkman kan de recbter evenwel bet bedrag van de conven
tioneel vastgestelde vergoeding verminderen, inzonderbeid rekening bou
dend met de veroorzaakte scbade en met de werkelijke duur van de periode 
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tijdens welke het beding werd nagekomen. De rechter kan eveneens, op 
verzoek van de werkgever, een hogere schadeloosstelling toewijzen, onder 
de verplichting het bewijs te leveren van het bestaan en de omvang van de 
schade. 

149. AFWIJKINGSBEDING - Artikel 26, § 2 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 bepaalde dat voor 
ondernemingen die een internationaal activiteitsveld of belangrijke econo
mische, technische of financiele belangen hebben op de internationale 
markten en voor ondernemingen die over een eigen dienst van onderzoek 
beschikken, voor de bedienden die zijn tewerkgesteld aan werken die hen 
rechtstreeks of onrechtstreeks toelaten kennis te verkrijgen van praktijken 
die eigen zijn aan de onderneming en waarvan het benutten, buiten de 
onderneming voor deze laatste nadelig kan zijn, kon worden afgeweken van 
de voorwaarde dat het concurrentiebeding niet verder mag reiken dan het 
Belgisch grondgebied en van de voorwaarde dat het niet Ianger mag lopen 
dan twaalf maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekkingen een einde 
nemen, op voorwaarde dat de werkgever een vergoeding betaalt, tenzij hij 
de effectieve toepassing van het concurrentiebeding verzaakt. De afwijking 
diende te gebeuren in de vormen en onder de voorwaarden van een in de 
schoot van de N.A.R. gesloten overeenkomst. In de N.A.R. werd een 
dergelijke C.A.O. gesloten op 12 februari 1970 (C.A.O. nr. 1 betreffende 
het afwijkingsbeding van niet-mededinging). 

Het bepalen van een vergoeding die de werkgever zal betalen was een van 
de geldigheidsvoorwaarden van het afwijkingsbeding van niet-mededin
ging. Wanneer een concurrentiebeding dat geldt voor ,de verschillende 
Ianden van Europa" niet bepaalt dat de werkgever als tegenprestatie een 
vergoeding zal moeten betalen indien hij effectieve toepassing van het 
beding vraagt, is het nietig. De omschrijving van de territoriale geldingssfeer 
als ,de verschillende Ianden van Europa" is bovendien niet duidelijk en om 
die reden nietig (Arbh. Brussel, 21 januari 1977, J.T.T., 1977, 204). 

Wat de bedienden betreft, en uitsluitend voor hen, neemt artikel 86, § 2 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet de bepalingen over van artikel 26, § 2 van 
de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 
1955, met dien verstande dat het afwijkingsbeding van niet-mededinging 
thans niet enkel de geografische en de temporele gelding kan betreffen doch 
ook kan afwijken van het bepaalde in artikel 65, § 2, lid 9, van de Arbeids
overeenkomstenwet in zoverre daarin voorzien is dat het concurrentiebe
ding geen uitwerking heeft wanneer aan de overeenkomst een einde wordt 
gemaakt, ofwel tijdens de proefperiode, ofwel na deze periode door de 
werkgever zonder dringende reden. De modaliteiten van het afwijkingsbe
ding van niet-mededinging zijn thans vervat in de C.A.O., nr. 1bis van 
21 december 1978 tot aanpassing van de C.A.O. van 12 februari 1970, 
betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging aan de wet betref
fende de arbeidsovereenkomsten. 
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150. AARD VAN ARTIKEL 65 VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET- De 
rechtspraak is verdeeld over de vraag of de werkgever eventueel de nietig
heid van het concurrentiebeding wegens strijdigheid met de bepalingen van 
artikel 65 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan inroepen. 
Het Arbeidshof te Luik stelde dat de werkgever de nietigheid niet kan 
inroepen omdat deze bepalingen slechts door een relatieve nietigheid wor
den gesanctioneerd ter bescherming van de belangen van de werknemer 
(Arbh. Luik, 2 december 1986, J.T.T., 1987, 355). De werkgever kan 
derhalve de geldigheid van het concurrentiebeding niet betwisten, noch op 
grond van het feit dat een lagere loongrens is bepaald dan vereist door 
artikel 65, § 2, lid 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, noch wegens ont
stentenis van een compensatoire vergoeding ten voordele van de werknemer. 
De werknemer is gerechtigd de toepassing te vorderen van artikel 65, § 2, 
lid 5, 4° van de Arbeidsovereenkomstenwet en met name de minimumver
goeding te vorderen, ook al zou bij zelf de nietigbeid van bet concurrentiebe
ding kunnen inroepen wegens bet niet voldoen aan de geldigbeidsvereiste 
bepaald in dit artikel (Arbrb. Gent, 29 september 1986, T.S.R., 1986, 560). 
Het Arbeidshof te Gent oordeelde daarentegen dat de wettelijke bepalingen 
over het concurrentiebeding dwingend zijn ten aanzien van de werknemer 
en van de werkgever zodat de nietigbeid van deze clausule door elk van beide 
partij en kan worden ingeroepen (Arbh. Gent, 9 februari 1987, J. T. T., 
1987, 355). 

HooFDSTUK VII 

LOON 

151. ALGEMEEN- De loonproblematiek gaat het arbeidsovereenkomsten
recbt ruimschoots te buiten. Sommige van haar aspecten bebben betrekking 
op de betaling van het loon, voorwerp van de Loonbescbermingswet van 
12 april1965, andere, zoals de minimumlonen en de koppeling van het loon 
aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, beho
ren tot bet collectieve-arbeidsovereenkomstenrecht, nog andere aspecten, 
met name die betreffende het begrip aan bijdragen onderbevig loon, maken 
deel uit van het sociale-zekerbeidsrecht. 
Het is duidelijk dat in een overzicbt van rechtspraak ,Arbeidsovereenkom
sten" aileen aandacht wordt besteed aan die aspecten welke recbtstreeks 
aanleunen bij de Arbeidsovereenkomstenwet, ook al dient soms te worden 
verwezen naar uitspraken die zijn gewezen in gescbillen die betrekking 
bebben op andere wettelijke bepalingen. 

152. HET BEGRIP LOON - De Arbeidsovereenkomstenwet bevat geen om
schrijving van bet begrip loon. De definitie van loon die voorkomt in artikel 
2 van de Loonbeschermingswet, geldt, blijkens de in deze bepaling gebruik-

592 



- l ! ]- .· __ : I [ __ _ l . 

te termen, alleen voor die wet en is niet bruikbaar in het arbeidsovereenkom
stenrecht. Zo geeft artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat be
trekking heeft op de berekening van de opzeggingsvergoeding, niet dezelfde 
uitbreiding aan het begrip loon als artikel 2 van de Loonbeschermingswet, 
zodat bet laatstgenoemde artikel niet geldt bij bet bepalen van de opzeg
gingsvergoeding (Cass., 1 april1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 461, R. W., 
1985-86, 1294, J.T.T., 1985, 325 en Soc. Kron., 1985, 202). 

V 66r de in de bier besproken periode gewezen cassatiearresten was er geen 
eensgezindheid over het loonbegrip dat geldt in bet arbeidsovereenkomsten
recht. 

In enkele baanbrekende arresten, gewezen op gelijkluidende conclusie van 
advocaat-generaal Lenaerts, verduidelijkte bet Hof van Cassatie dat loon, 
in de algemene betekenis van het woord, de tegenprestatie is van arbeid die 
ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht (Cass., 20 april 
1977, Arr. Cass., 1977,862, Pas., 1977, I, 854, R. W., 1977-78, 1886, concl. 
Adv.Gen. LENAERTS, H., T.S.R.,1977, 214 en 350, J.T.T., 1977, 180 en 
E.S.T., 1977, 840; Cass., 3 april1978 (3 arresten), Arr. Cass., 1978, 872 
en 876, R. W., 1977-78,2441, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. en J.T.T., 
1978, 173, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. en noot HENRARD, M.; Cass., 
22 februari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 799, Pas., 1982, I, 763 en R. W., 
1982-83, 2212). 

Wanneer iets tegenprestatie is van arbeid en wanneer niet, is niet altijd 
eenvoudig uit te maken. In zijn conclusie v66r bet arrest van 20 april1977 
somt advocaat-generaal Lenaerts de voordelen op die volgens hem geen 
tegenprestatie van arbeid zijn: 

- vergoedingen verleend om de bestaanszekerheid van de werknemer te 
vrijwaren tijdens een arbeidsonderbreking; 
- vergoedingen toegekend ter zake van de beeindiging van de arbeidsover
eenkomst; 

- voordelen toegekend naar aanleiding van persoonlijke of familiale ge
beurtenissen of omstandigheden die zich in het Ieven van de werknemer 
voordoen buiten zijn arbeidsverhouding om, zoals een geschenk bij gelegen
heid van een huwelijk, een huwelijksjubileum of een geboorte, een sinter
klaas- of een kerstfeestje; 

- voordelen die weliswaar worden toegekend naar aanleiding van gebeur
tenissen die verband houden met de arbeidsverhouding, maar die niet 
worden verleend als tegenprestatie voor verricbte arbeid, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van een bedrijfsjubileum, de viering van de werkgever, het aantal 
jaren dienst van de werknemer. 

Aile voordelen in geld die niet wegens de beeindiging of ingevolge de 
schorsing worden verleend, maar in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, d.i. wanneer werkelijke arbeid wordt verricht, zijn 
derhalve loon, behoudens de uitzonderlijke gevallen van voordelen die bij 
gelegenbeid van de genoemde bijzondere gebeurtenissen worden toegekend 
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(Concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., v66r Cass., 20 april 1977, R. W., 
1977-78, 1873). 

Het Arbeidshof te Brussel ging ervan uit dat elk bedrag of sociaal voordeel 
dat door de onderneming aan de werknemer wordt toegekend, vermoed 
wordt de tegenprestatie van verrichte arbeid te zijn, tenzij bet tegendeel is 
bewezen (Arbb. Brussel, 27 oktober 1982, J. T. T., 1983, 56). Door dat 
zelfde bof werd in enkele arresten zelfs vakantiegeld bescbouwd als tegen
prestatie van ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verricbte arbeid, 
zodat bet geacbt werd loon te zijn in de eigenlijke betekenis die aan dit 
begrip wordt gegeven in de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbb. Brussel, 1 
december 1978, R. W., 1978-79, 1975, noot J.R.R.; Arbb. Brussel, 13 maart 
1979, J. T. T., 1980, 11). Het is duidelijk dat deze zienswijze hezwaarlijk kan 
worden bijgetreden. 

Ook een opzeggingsvergoeding, die niet de tegenprestatie is van arbeid, is 
geen loon in de algemene betekenis die dit begrip beeft (Cass., 9 oktober 
1978, Arr. Cass., 1978-79, 156, R. W., 1978-79, 2162 en T.S.R. 1979, 61; 
Cass., 12 april 1979, J.T.T., 1979, 251). · 

Daarentegen maakt een groepsverzekeringspremie die de werkgever betaalt 
ten beboeve van zijn personeel deel uit van bet loon (Arbb. Brussel 8 maart 
1977, Med. V.B.O. 1977, 3743; Arbrb. Brussel, 22 mei 1978, J. T. T. 1979, 
340). 

Ben vergoeding die wordt toegekend wegens bet uitzonderlijk goed resultaat 
dat werd bereikt bij bet afhandelen van een zaak, is eveneens tegenprestatie 
van bet verrichte werk en geen liberaliteit (Arbh. Luik, 28 januari 1978, Jur. 
Liege, 1978, 137). 

Loon kan zowel bestaan uit specien als uit voordelen in natura. Het gebruik 
van een bedrijfswagen voor prive-doeleinden, is voor de werknemer die bet 
geniet, een element van zijn loon (Arbh. Brussel, 19 januari 1977, Med. 
V.B.O., 1978, 726; Arbb. Brussel, 31 juli 1979, Med. V.B.O., 2377). 

Het loon wordt niet altijd door de werkgever betaald. Fooien die door bet 
clienteel worden betaald voor de als ouvreuse gepresteerde diensten die een 
gewoonlijk karakter vertonen, dienen als loon te worden beschouwd in de 
zin van de Arbeidsovereenkomstenwet. Bij toetsing van bet werkelijk be
taalde loon aan bet minimumloon, moeten de fooien in rekening worden 
gebracht (Arbb. Antwerpen, 3 september 1987, R. W., 1987-88, 782). 

De vraag of een door de werkgever aan de werknemer toegekend voordeel 
al dan niet loon is in de algemene betekenis van dit woord, beeft vooral 
belang voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. Er dient dan ook 
te worden verwezen naar nr. 355. De opzeggingsvergoeding omvat ecbter 
niet alleen bet lopend loon, maar ook de voordelen verworven kracbtens 
de overeenkomst. Het onderscbeid tussen loon en voordeel verworven 
kracbtens de overeenkomst wordt in de recbtspraak niet altijd duidelijk 
gemaakt. Daarmee moet rekening worden gehouden wanneer men de in bet 
voornoemde nummer besproken rechtspraak consulteert. 
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153. HET RECHT OP LOON- Met het begrip loon is onlosmakelijk de vraag 
verbonden naar de bron waaruit het recht op loon ontstaat. Die vraag werd 
ook door de hoger besproken cassatiearresten beantwoord. Voordien had 
de rechtspraak er vaak moeite mee bepaalde voordelen die de werkgever 
vrijwillig toekende, als loon aan te merken, omdat geen duidelijke rechts
bron kon worden aangewezen die de werknemer recht gaf op die voordelen. 
V ooral de herroepbare aard van sommige voordelen werd ingeroepen om 
ze de aard van loon te ontzeggen. Zo werd van een werkgeversbijdrage aan 
een groepsverzekering, waaromtrent het reglement bepaalde dat de werkge
ver te allen tijde het recht had de betaling ervan te staken, aangenomen dat 
zij een gift was en geen loon, omdat de werknemer er geen recht kon Iaten 
op gelden (Arbrb. Brussel, 12 januari 1976, Med. V.B.O., 1977, 1172). 

De in hogergenoemde cassatiearresten gegeven begripsomschrijving van 
loon, bevat de sleutel voor het beantwoorden van de vraag hoe het recht 
op loon ontstaat. Wanneer een loon de tegenprestatie is van ter uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, ontstaat het recht op loon 
door het verrichten van dergelijke arbeid. Het recht op deze tegenprestatie 
is op zichzelf niet kenmerkend voor het begrip loon, maar slechts het 
noodzakelijk gevolg van het verrichten van arbeid krachtens een arbeidso
vereenkomst. Derhalve is het onverenigbaar met het begrip loon te bedingen 
dat er geen recht op bestaat, in zoverre het gaat om voordelen die worden 
toegekend als tegenprestatie van ter uitvoering van een arbeidsovereen
komst verrichte arbeid. Weliswaar is het mogelijk dat de werkgever een 
voorbehoud maakt omtrent zodanige voordelen, doch dit voorbehoud kan 
enkel betrekking hebben op de toekenning of de omvang ervan in de 
toekomst. Opdat voordelen die door de werkgever worden toegekend, 
onder het begrip loon zouden vallen, is dan ook niet vereist dat de toeken
ning ervan door de partijen bedongen is of dat de werkgever daartoe een 
eenzijdige verbintenis heeft aangegaan of verplicht is ingevolge een wet, een 
C.A.O. of een gebruik (Cass., 20 april1977, Arr. Cass., 1977, 862, Pas., 
1977, I, 854, R. W., 1977-78, 1886, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., 
T.S.R., 1977, 214 en 350, J.T.T., 1977, 180 en E.S.T., 1977, 840). 

Wanneer de paitijen overeenkomen dat de toekenning van bepaalde voorde
len tijdens de arbeidsovereenkomst, voor de werkgever geen verplichting 
inhoudt zulke voordelen ook in de toekomst toe te kennen, kan de werkne
mer daarop geen verworven recht voor de toekomst doen gelden. Zulk 
beding heeft echter niet tot gevolg dat de voordelen die de werkgever 
werkelijk reeds aan de werknemer heeft toegekend, geen loon zijn. (Cass. 
3 april 1978, Arr. Cass., 1978-79, 761; Pas., 1979, I, 872, R. W., 1977-78, 
2441, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., J.T.T., 1978, 173, concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H. en noot HENRARD, M. en E.S.T., 1980, 517). 

Uit wat voorafgaat, blijkt dat de werkgever die vrijwillig voordelen toekent, 
het recht heeft te voorkomen dat door herhaling voor zijn werknemers een 
verworven recht in het Ieven wordt geroepen. Een dergelijk voorbehoud kan 
op verschillende manieren worden geformuleerd. Zo kan de werkgever, 
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ondanks het bestaan van een gebruik bepaalde premies uit te keren, voorbe
houd formuleren voor de toekomst door de aard van vrijgevigheid te 
onderstrepen in een document dat uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt 
aanvaard door de werknemers. Een protest van de werknemers over die aard 
na het ontstaan van het recht om het bedrag van de premies te herleiden, 
dat de werkgever zelf heeft geschapen, is laattijdig (Arbh. Brussel, 26 
november 1985, J.T.T., 1986, 164 en T.S.R., 1986, 382). Bij de afschaffing 
of de herleiding van een met dergelijk voorbehoud toegekende premie moet 
de werkgever er aileen over waken het loon niet te Iaten dalen tot beneden 
het minimum van het barema (Arb h. Luik, 11 oktober 1984, J. T. T., 1985, 
314). Het komt de rechter niet toe uitspraak te doen over de opportuniteit 
van het herleiden van een premie; zulks behoort enkel tot de beheersbe
voegdheid van de werkgever (Arbh. Brussel, 26 november 1985, J. T. T., 
1986, 164 en T.S.R., 1986, 382). Het ontstaan van een gebruik kan ook 
worden vermeden door de toekenning van een variabele jaarpremie, waar
van de werknemers het juiste bedrag niet kunnen begroten. Zulks is een 
impliciete maar zekere weigering van de werkgever om tot een contractuele 
premie te komen (Arbh. Brussel, 28 mei 1986, T.S.R., 1986, 389). 

Dat het recht op loon ontstaat door het verrichten van arbeid krachtens een 
arbeidsovereenkomst, heeft tot gevolg dat, behoudens afwijkende wettelij
ke of contractuele regeling, de werknemer geen aanspraak heeft op loon 
gedurende de periode waarin hij, zelfs door toedoen van de werkgever, geen 
arbeid verricht (Cass., 24 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 501, Pas, 
1980, I, 499 en R. W., 1980-81, 410). 

Aldus is de werkgever tijdens een uitsluiting of lock-out geen loon verschul
digd. De werknemer die op bepaalde dagen de voorgeschreven aanwezig
heidslijst niet heeft ingevuld noch ondertekend, heeft dan ook geen recht . 
op loon voor die dagen, tenzij hij het bewijs Ievert toch te hebben gewerkt 
(Corr. Gent, 6 november 1978, R. W., 1979-80, 1171). 

Om dezelfde reden is bij ontslag zonder opzegging geen loon verschuldigd 
voor het gedeelte van de maand volgend op de datum van de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst. De spreekwijze volgens dewelke inzake de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden , ,iedere begonnen maand volledig 
verschuldigd is", mist dan ook iedere rechtsgrond (Arbh. Brussel, 2 oktober 
1979, Med. V.B.O., 1980, 4224; Arbh. Brussel, 24 juli 1981, Med. V.B.O., 
1982, 490). 

Bij ontstentenis van een wettelijke bepaling in die zin, is er ook geen recht 
op loon voor de werknemer die de voorwaarden niet vervult om vakantie
geld te ontvangen, gedurende de periode dat de onderneming is gesloten 
wegens collectieve vakantie (Arbrb. Luik, 5 maart 1985, Soc. Kron., 1985, 
220 en Jur. Liege, 1985, 406). 

154. TOEPASSINGSGEVAL: PREMIES- De discussie over de inhoud van het 
loonbegrip concentreerde zich in de rechtspraak lange tijd rond de vraag 
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of een werknemer wei een recht kon doen gelden op de premies die de 
werkgever hem als vrijgevigheden of liberaliteiten toekende. 

Bepaalde rechtspraak verwees naar de ontstentenis van een wettelijke defini
tie van de begrippen loon en gratificatie en was van oordeel dat het de 
partijen vrij staat te bepalen of een gratificatie al dan niet dee! uitmaakt 
van het loon, aangezien een en ander niet in strijd is met de openbare orde 
ofdegoedezeden(Arbrb. Brussel, 9maart 1973,Med. V.B.O., 1976, 2917). 
Een oudejaarspremie, doorgaans eindejaarspremie genoemd, kan contrac
tueel uit het loon worden gesloten, indien hij een vrijwillige en herroepelijke 
aard heeft (Arb h. Brussel, 15 februari 1987, T.S.R., 1987, 196). In deze visie 
blijft een contractueel als vrijgevigheid aangemerkte premie deze aard 
behouden wanneer hij pro rata temporis wordt betaald (Arbh. Brussel, 12 
mei 1976, J. T. T., 1977, 91). Bij ontstentenis van een andersluidende over
eenkomst moet een oudejaarspremie als een element van het loon worden 
beschouwd (Arbrb. Verviers, 4 januari 1978, J. T., 1978, 263). 

Volgens anderen hangt de aard van de premie, gratificatie of loon, af van 
de wijze van toekenning ervan. Een vaste gratificatie die in de loop van de 
jaren steeg met het loon en in verhouding tot het groeiende zakencijfer, 
moet worden aangezien als een volwaardig dee! van het loon (Arbrb. 
Brussel, 23 mei 1973, T.S.R., 1976, 348). Daarentegen is een premie 
waarvan het bedrag ieder jaar voor ieder lid van het personeel verandert 
volgens toekenningscriteria waarover aileen een bedrijf oordeelt en zonder 
dat het personeel daarvan iets afweet, een gift, zodat daarmee geen rekening 
moet worden gehouden bij de berekening van de opzeggingsvergoeding 
(Arbh. Brussel, 12 februari 1975, Med. V.B.O., 1976, 326). 

Meestal werd er evenwel van uitgegaan dat een premie slechts loon is, 
wanneer een specifieke 'bron kan worden aangewezen die de werknemer 
recht geeft op de premie. Die bron kan zijn: een belofte of eenzijdige 
verbintenis van de werkgever, een beding van een collectieve of individuele 
arbeidsovereenkomst of een gebruik, wanneer de toekenning algemeen en 
bestendig en het bedrag vast was (Arbh. Gent, 20 januari 1977, T.S.R., 
1977, 162). 

Zo werd geoordeeld dat, wanneer enkel de werkgever oordeelt over 
het al dan niet uitbetalen van de premie en het bedrag daarvan, men te 
doen heeft met een gift (Arbh. Brussel, 5 mei 1976, Med. V.B.O., 1977, 
2694). 

Aangenomen werd dat, wanneer de werknemer op grond van een gebruik 
recht heeft op een premie, de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk kunnen 
afwijken van de loonaard van de premie (Arbrb. Brussel, 12 januari 1976, 
Med. V.B.O., 1977, 1173). Een gebruik is inderdaad slechts een rechtsbron 
wanneer er geen schriftelijke overeenkomst bestaat die daarmee in strijd is. 
Een werknemer kan derhalve niet beweren dat hem op grond van een 
bestaand gebruik een oudejaarsgratificatie verschuldigd is, wanneer in de 
arbeidsovereenkomst wordt bepaald dat de op het einde van het jaar 

597 

I • 1- ---



toegekende gratificaties geen deel uitmaken van het loon en een gift blijven 
die uiteraard steeds kan worden herroepen (Arbrb. Brussel, 12 mei 1975, 
Med. V.B.O., 1976, 3645). 

De reeds besproken arresten van 20 april 1977 en 3 april 1978 hebben 
duidelijk gemaakt dat een oudejaarspremie die wordt toegekend wegens 
arbeid die wordt verricht ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, hoe 
dan ook loon is en geen gift (Cass., 20 april1977, Arr. Cass., 1977, 862, 
Pas, 1977, 1, 854, R. W., 1977-78, 1886, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., 
T.S.R., 1977, 214en 350, J.T.T., 1977, 180enE.S.T., 1977, 840; Cass., 
3 april1978 (3 arresten), Arr. Cass., 1978, 872 en 876, R. W., 1977-78, 2441, 
concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. en noot HENRARD, M.; Cass., 22 februari 
1982, Arr. Cass., 1981-82, 799, Pas., 1982, I, 796 en R. W., 1982-83, 2212). 
De werkgever kan derhalve niet rechtsgeldig bedingen dat dergelijke premies 
geen loon zijn. Hij kan ter zake wel een voorbehoud maken, doch dit 
voorbehoud kan enkel betrekking hebben op de toekenning of de omvang 
van de premies in de toekomst. Zo kunnen de partijen overeenkomen dat 
de toekenning van oudejaarspremies of van soortgelijke voordelen tijdens 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever geen verplich
ting inhoudt zulke voordelen ook in de toekomst toe te kennen, zodat de 
werknemer daarop geen verworven recht voor de toekomst kan laten 
gelden. Een dergelijk beding heeft echter niet tot gevolg dat de oudejaars
premies die de werkgever reeds werkelijk aan de werknemers heeft toege
kend, geenloon zijn (Cass., 20 april1977, Arr. Cass., 1977, 862, Pas, 1977, 
l, 854, R. W., 1977-78, 1886, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., T.S.R., 
1977, 214en 350, J.T. T., 1977, 180 enE.S.T., 1977,840, Cass., 3 april1978 
(3 arresten);Arr. Cass., 1978, 872en876, R. W., 1977-78,2441, concl. Adv. 
Gen. LENAERTS, H. enJ.T.T., 1978, 173, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. 
en noot HENRARD, M.). 

De zienswijze van het Hof van Cassatie is sindsdien gemeengoed geworden, 
een enkele uitzondering niet te na gesproken. Zo achtte de Arbeidsrecht
bank in Brussel het arrest van 20 april1977 niet toepasselijk in arbeidsrech
telijke aangelegenheden. Dit arrest werd inderdaad gewezen in een zaak 
waarin de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een van de partijen was. De 
rechtbank bleef van oordeel dat de partijen kunnen overeenkomen dat een 
bepaalde betaling een schenking uitmaakt (Arbrb. Brussel, 5 december 
1977, J.T.T., 1978, 135). Uit de lectuur van de conclusie van Advocaat
Generaal Lenaerts v66r het arrest blijkt echter duidelijk dat de draagwijdte 
ervan heel wat verstrekkender is. Sinds het arrest van 3 april1978, dat wel 
werd gewezen in een zaak die betrekking had op het arbeidsovereenkom
stenrecht, aanvaardt de rechtspraak unaniem dat oudejaarspremies loon 
zijn in de algemene betekennis die dit woord heeft (zie b.v. Arbh. Antwer
pen, 6 februari 1979; R. W., 1978-79, 2442; Arbh. Antwerpen, 8 maart 1985, 
T.S.R., 1986, 197; Arbrb. leper, 2 april1982, T.S.R., 1982, 562). Ook een 
eenmalige gratificatie, die niet voor de toekomst wordt verworven, is loon 
wanneer ze wordt toegekend wegens ter uitvoering van de arbeidsovereen-

598 



~-_::_r _ r::-·~=---~- _ _ ____ _l _ 1 

komst verricbte arbeid (Arb b. Antwerpen, 20 november 1978, J. T. T., 1979, 
348). 

Wanneer een premie loon is omdat bij de tegenprestatie van arbeid vormt, 
is bet duidelijk dat een werknemer geen recbt beeft op die premie wanneer 
zijn arbeidsovereenkomst gescborst is. Aldus oordeelde bet Arbeidsbof te 
Bergen dat, buiten bet geval van scbenking, een premie slecbts wordt 
toegekend wegens werkijver of als beloning van de werkgever voor een 
bijdrage van de werknemer aan de productiviteit van de onderneming. 
Aangezien beide elementen onlosmakelijk zijn verbonden, is de werkgever 
niet verplicbt een premie te betalen voor de perioden van scborsing van de 
arbeidsovereenkomst (Arbb. Bergen, 9 juni 1978, J. T. T., 1979, 24). 

De vraag rijst of er in een arbeidsovereenkomst nog plaats is voor giften. 
Het Hof van Cassatie beeft daarop bevestigend geantwoord, al is de ruimte 
die bet ter zake laat, vrij smal. De wetgever beeft zeker de bedoeling gebad 
giften die door de werkgever aan de werknemer worden toegekend, te weren 
uit bet begrip loon van artikel2 van de Loonbescbermingswet. Er kan ecbter 
slecbts sprake zijn van een gift wanneer bet voordeel geen tegenprestatie is 
van kracbtens een arbeidsovereenkomst verricbte arbeid, maar onder meer 
wordt toegekend bij gelegenbeid van de beeindiging van de arbeidsovereen
komst, naar aanleiding van een arbeidsonderbreking of wegens bijzondere 
omstandigbeden als daar zijn de persoonlijke genegenbeid of waardering 
van de werkgever of een andere gebeurtenis in bet persoonlijke Ieven of dat 
van de familie van de werknemer (Cass., 20 april 1977, Arr. Cass., 1977, 
862, Pas., 1977, I, 854, R. W., 1977-78, 1886, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, 
H., T.S.R., 1977, 214 en 350, J.T.T., 1977, 180 en E.S.T., 1977, 840). 

In die gevallen valt de gift natuurlijk ook buiten bet algemene loonbegrip. 

155. DE DEELBAARHEID VAN OUDEJAARSPREMIES - De vraag of een 
werknemer pro rata temporis recbt beeft op een gedeelte van de oudejaars
premie wanneer zijn arbeidsovereenkomst een einde neemt v66r bet tijdstip 
waarop een dergelijke premie wordt toegekend, bangt nauw samen met bet 
loonbegrip. 

V 66r bet cassatiearrest van 9 september 1985 werd in de recbtspraak meestal 
aangenomen dat oudejaarspremies in beginsel ondeelbaar zijn, zodat een 
werknemer aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt v66r bet uitbe
talingstijdstip, beboudens andersluidend beding of andersluidende gewoon
te in de onderneming, geen aanspraak kan maken op een gedeelte van die 
premie dat overeenstemt met de duur van zijn arbeidsprestaties in de loop 
van bet jaar waarop de premie betrekking beeft (Arb b. Brussel, 28 mei 1975, 
Med. V.B.O., 1976, 3799; Arbb. Brussel, 2juli 1975, Med. V.B.O., 1976, 
2608; Arbb. Brussel, 12 mei 1976, J.T.T., 1977, 91; Arbb. Brussel, 27 
oktober 1976, Med. V.B.O., 1978, 360, Arbb. Brussel, 28 september 1977, 
Med. V.B.O., 1977, 4017; Arbb. Brussel, 1 februari 1978, T.S.R., 1978, 
264; Arbb. Luik, 16 november 1978, J.T.T., 1979, 120; Arbb. Brussel, 20 
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januari 1981, T.S.R., 1'982, 232; Arbh. Brussel, 7 november 1984, T.S.R., 
1985, 226; Arbrb. Luik, 14 februari 1979, Jur. Liege, 1980, 280, noot 
M.X.). Toch werd aangenomen dat de werkgever die bij de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst en het opmaken van de afrekening een jaarlijkse 
premie pro rata temporis betaalt, deze achteraf niet kan terugvorderen op 
grand van de overweging dat de betaling bij vergissing gebeurde omwille 
van een verkeerde interpretatie van de wet (Arbh. Brussel, 22 december 
1982, In/. Soc. Seer., 1983, afl. 26, 17). 

Deze zienswijze werd over het algemeen weinig gemotiveerd. Ben enkele 
keer werd aangevoerd dat de deelbaarheid of ondeelbaarheid van een 
premie voortspruit uit de aard daarvan. Ben premie die de tegenprestatie 
is van geleverde arbeid en een belangrijk deel uitmaakt van het globale loon 
van de werknemer is, in tegenstelling met een eigenlijke jaarpremie die de 
getrouwheid van de werknemer of zijn prestaties beloont en hem aanmoe
digt om aldus te volharden, deelbaar (Arbh. Brussel, 8 oktober 1980, 
T.S.R., 1981, 514). Met betrekking tot oudejaarspremies die gelijk zijn aan 
, ,een dertiende maand' ', werd doorgaans als argument aangevoerd dat een 
dergelijke premie twaalf voorafgaande maanden arbeid veronderstelt 
(Arbh. Brussel, 14januari 1976, Med. V.B.O., 1977, 1280; Arbh. Brussel, 
4 april 1979, T.S.R., 1980, 67; Arbh. Brussel, 7 november 1984, T.S.R., 
1985, 226). 

Ben minderheid in de rechtspraak ging ervan uit dat, aangezien het recht 
op loon ontstaat naarmate de prestaties worden geleverd, een oudejaarspre
mie in beginsel verschuldigd is in verhouding met de duur van de tijdens 
het verlopen jaar gepresteerde arbeid. Van dit beginsel kan worden afgewe
ken door een collectieve of een individuele arbeidsovereenkomst of een in 
de onderneming geldend gebruik (Arbh. Antwerpen, 26 oktober 1981, 
J.T.T., 1982, 179). 

Het cassatiearrest van 9 september 1985 sloot zich bij deze minderheidsop
vatting aan. Het recht op een oudejaarspremie die de tegenprestatie is van 
de arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verricht, 
wordt in beginsel verkregen naar gelang de arbeid is verricht. Uit de enkele 
omstandigheid dat geen enkele bpaling in de arbeidsbetrekkingen voorziet 
in de splitsbaarheid van de premie, kan de rechter niet wettig afleiden dat 
een gedeelte van die premie niet verschuldigd is (Cass., 9 september 1985, 
Arr. Cass, 1985-86, nr. 9, R.W., 1985-86,2692, noot BoBs, R., J.T.T., 
1986, 162, noot WANTIEZ, C., T.S.R., 1985, 594 en Soc. Kron., 1985, 
312). 

Deze zienswijze heeft tot gevolg dat de oudejaarspremie die loon is, in 
beginsel, zoals ieder ander loon, slechts verschuldigd is in verhouding tot 
de duur van de tijdens het verlopen jaar gepresteerde arbeid, zodat hij kan 
worden herleid in evenredigheid met de peri odes van arbeidsongeschiktheid 
die zich hebben voorgedaan (Arbh. Brussel, 5 februari 1980, J. T. T., 1980, 
233). 
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Hetzelfde doet zicb voor in geval van staking. Zeker komt een stakingspe
riode niet in aanmerking voor de berekening van een oudejaarspremie, 
wanneer is bedongen dat ter zake geen rekening wordt gebouden met de 
perioden van inactiviteit. Hoewel de deelneming aan een staking voor de 
werknemer nocb een onrecbtmatige daad nocb een contractuele wanpresta
tie is, betekent dit niet dat de afwezigbeid wegens staking in dat geval geen 
invloed kan bebben op bet bedrag van de oudejaarspremie (Arbb. Antwer
pen (afd. Hasselt), 20 december 1983, R. W., 1983-84, 1989 en Limb. 
Rechtsl., 1984, 32, noot COLETTE, A.). 

De regel is tbans dan ook de omgekeerde van wat voorbeen werd aangeno
men: een oudejaarspremie is bij ontstentenis van een andersluidend beding 
deelbaar (Arbb. Luik, 24 oktober 1985, K. T. T., 1987, 83). Het beginsel dat 
een oudejaarspremie zoals bet loon verworven wordt naarmate de arbeids
prestaties worden verricbt, kan ecbter gewijzigd worden door een indivi
duele of collectieve arbeidsovereenkomst mits de baremieke minima worden 
gerespecteerd (Arbb. Luik, 5 november 1982, J. T. T., 1983, 321 en T.S.R., 
1983, 128). 

Zo kan bet in dienst zijn op bet tijdstip van de toekenning van de premie 
als voorwaarde worden gesteld voor bet recht op de premie. Het gebeurt 
dat een werknemer in dergelijke gevallen bet recbt op bet gebeel of op een 
gedeelte van de oudejaarspremie verliest omdat de werkgever zonder drin
gende reden een onmiddellijk einde maakt aan de arbeidsovereenkomst of 
overgaat tot opzegging maar de werknemer van prestaties vrijstelt tijdens 
de opzeggingstermijn, terwijl vaststaat dat de werknemer nog in dienst zou 
zijn geweest op bet ogenblik waarop een oudejaarspremie wordt toegekend 
indien de werkgever de normale opzeggingstermijn zou bebben in acbt 
genomen. V66r bet boger vermelde cassatiearrest van 9 september 1985 was 
bepaalde rechtspraak van mening dat ook in dit geval de oudejaarspremie 
ondeelbaar was (Arbb. Bergen, 1 oktober 1979, Med. V.B.O., 1980, 1371). 
Het Arbeidshof te Antwerpen was evenwel van mening dat de werkgever 
in zulke gevallen door een onrecbtmatige beeindiging van de overeenkomst 
de vervulling verbindert van de voorwaarde waarvan de toekenning van de 
premie afhankelijk is, zodat de werknemer met toepassing van artikel 1178 
van het B.W. tocb aanspraak kan maken op de premie (Arbb. Antwerpen, 
22 maart 1982, Soc. Kron., 1984, 220; Arbb. Antwerpen (afd. Hasselt), 7 
juni 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 112). De Arbeidsrecbtbank te Antwerpen 
was bet daarmee niet eens. Volgens baar volstaat voor de toepassing van 
artikel 1178 van bet B.W. niet dat de schuldenaar een bandeling beeft 
gesteld die de vervulling van de bedongen voorwaarde onmogelijk maakt. 
Vereist is tevens dat bij met zijn bandeling er doelbewust naar gestreefd 
beeft op arglistige wijze aan de desbetreffende contractuele verplicbting te 
ontsnappen. Uit de loutere aanwending van zijn recbt tot beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst kan niet zonder meer worden afgeleid dat de 
werkgever blijk geeft van de bedoeling aan de uitkering van een oudejaars
premie te ontkomen. Een dergelijke bedoeling kan wellicbt in sommige 
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gevallen uit de concrete begeleidende omstandigheden worden afgeleid 
(Arbrb. Antwerpen, 4 februari 1986, J.T.T., 1987, 81). 

Ben totaal andere situatie is die van de beeindiging van de arbeidsovereen
komst wegens overmacht, met name op grand van definitieve arbeidsonge
schiktheid van de werknemer. De oudejaarspremie waarvan de toekenning 
bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst afhankelijk wordt gesteld van 
een ontslag, is in een dergelijk geval niet verschuldigd (Arbrb. Brugge, 8 
juli 1986, Soc. Kron., 1986, 10). 

156. BEDRAG, BEREKENING EN BETALING VAN HET LOON- De vaststelling 
van het loon is een wezenlijk bestanddeel van elke arbeidsovereenkomst. Bij 
ontstentenis van akkoord hierover tussen de partijen kan er geen sprake zijn 
van een geldige arbeidsovereenkomst (Arbrb. Verviers, 9 februari 1978, 
R.G.A.R., 1979, nr. 10 072). 

Slechts zelden komt in de rechtspraak de vraag aan bod of alle werknemers 
van een zelfde werkgever recht hebben op hetzelfde loon voor dezelfde 
arbeid. In een welbepaald geval had de werkgever aan zijn personeel een 
loonsverhoging toegekend, terwijl een enkele werknemer die verhoging niet 
had ontvangen. Volgens het Arbeidshof te Brussel moet de werkgever 
alsdan bij betwisting de reden van het niet-toekennen van de verhoging 
opgeven. Doet hij zulks niet of aanvaardt de rechter de opgegeven reden 
niet, dan heeft de werknemer recht op de loonsverhoging die hem werd 
ontzegd. In geen geval kan een individuele loonsverhoging beschouwd 
worden als een gift (Arb h. Brussel, 1 maart 1977, Med. V.B. 0., 1978, 246). 
In dezelfde zin verwees het arbeidshof te Bergen naar artikel 45 van de 
R.S.Z.-wet, luidens welk de werkgever die vrijwillig bijkomende sociale
zekerheidsvoordelen toekent aan zijn personeel, deze zonder onderscheid 
moet toekennen aan aile werknemers die in de onderneming tot dezelfde 
categoric behoren. Volgens het hof moet dienvolgens het in een onderne
ming bestaande gebruik om een groepsverzekering te sluiten ten voordele 
van de bedienden die Iaten blijken dat zij zelf in een dergelijke verzekering 
willen bijdragen, onwettig. Ben werkgeversbijdrage aan een groepsverzeke
ring die geen vrijgevigheid uitmaakt, behoort tot het loon (Arbh. Bergen, 
5 december 1977, T.S.R., 1978, 268). 

Ben weekloon dient berekend te worden op grand van een maandloon 
vermenigvuldigd met drie en gedeeld door dertien, aangezien er steeds 
dertien weken zijn in een periode van drie maanden. Ben dagloon wordt in 
de vijfdagenweek bekomen door dit quotient te delen door vijf (Arbrb. 
Brussel, 17 december 1982, J.T.T., 1983, 323). 

Behoudens andersluidende bedingen veronderstelt een dertiende maand per 
definitie een twaalfde maand en omvat hij een bedrag gelijk aan dat van 
de twaalfde maand, met inbegrip van zowel het vaste als het veranderlijke 
loon. Loon is slechts veranderlijk wanneer het, zoals commissies, vatbaar 
is voor verschillende wijzigingen per jaar volgens verschillende criteria, 
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andere dan indexaanpassing en verhogingen wegens verdiensten (Arbh. 
Brussel, 7 november 1984, T.S.R., 1985, 226). 

Het kosteloos ter beschikking stellen van een bedrijfsvoertuig voor prive
doeleinden is een loonelement dat niet in aanmerking komt voor de bereke
ning van het ,dertiende maandloon" (Arbh. Gent, 15 maart 1985, In/. Soc. 
Seer., 1985, afl.14, z.p.; Arbh. Antwerpen, 25 september 1986, Soc. Kron., 
1987, 8). 

HOOFDSTUK VIII 

SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

157. ALGEMEEN - De Arbeidsovereenkomstenwet preciseert niet wat on
der schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dient te worden 
verstaan en geeft evenmin een aanduiding omtrent de gevolgen van de 
schorsing op de diverse verplichtingen van de partijen. In de rechtsleer 
wordt de stelling verdedigd dat de partijen door de schorsing slechs bevrijd 
zijn van hun verplichting arbeid te verrichten of arbeid te laten verrichten 
en loon te betalen zonder dat de schorsing een weerslag heeft op de naleving 
van de niet-essentiele verplichtingen (zie JAMOULLE, M., Le contrat de 
travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de 
Liege, 1986, p. 178, nr. 157; HERMAN, J., ,De schorsing van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst", in Arbeidsrecht, Blanpain, R., (ed.), Brug
ge, Die Keure, 1988, II-4-22, nr. 21). In een arrest van 2 mei 1983 heeft het 
Hof van Cassatie zich, op andersluidende conclusie van Advocaat-Generaal 
DucHATELET, aangesloten bij deze visie. Het feit dat de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst geschorst is tijdens de jaarlijkse vakantie, is zonder 
invloed op de verplichting van de werkgever om tijdens die vakantie de 
rechten in acht te nemen die voortvloeien uit de alleenvertegenwoordiging 
die in de arbeidsovereenkomst aan de handelsvertegenwoordiger toegekend 
is (Cass., 2 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, p. 1075, nr. 479, Pas, 1983, I, 
980 en J.T.T., 1983, 292). 

AFDELING 1 

OVERMACHT 

158 BEEINDIGING OF SCHORSING - De verbintenissen voortspruitende uit 
de door de Arbeidsovereenkomstenwet geregelde overeenkomsten nemen 
een einde door overmacht (art. 32, 5° Arbeidsovereenkomstenwet). Dit 
betekent nochtans niet dat de arbeidsovereenkomst altijd van rechtswege 
beeindigd is door overmacht, want de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt 
uitdrukkelijk dat de door overmacht ontstane gebeurtenissen de beeindiging 
van de overeenkomst niet tot gevolg hebben wanneer de uitvoering van de 
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overeenkomst hierdoor slechts tijdelijk is geschorst (art. 26, lid 1 Arbeidso
vereenkomstenwet). Het woord ,tijdelijk" staat hier niet tegenover ,defi
nitief" maar wei tegenover , van lange duur" (V ANACHTER, 0., noot onder 
Cass., 5 januari 1981, T.S.R., 1981, 277). Als regel kan dus gesteld worden 
dat het niet uitvoeren van de verbintenis door een partij als gevolg van 
overmacht de beeindiging of de schorsing van de arbeidsovereenkomst tot 
gevolg heeft naar gelang de gevolgen van lange duur zijn of niet (zie verder, 
nrs. 204 e.v.). 

AFDELING 2 

GEWAARBORGD DAGLOON 

159. ALGEMEEN - De Arbeidsovereenkomstenwet somt drie gevallen op 
waarin de werknemer die geen volledige dag heeft gewerkt tach recht heeft 
op zijn normaal loon alsof hij zijn dagtaak normaal had volbracht. 
Artikel27, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer 
die niet of te laat op het werk aankomt, recht heeft op zijn normaalloon 
voor die dag indien hij zich normaal naar zijn werk heeft begeven en indien 
de vertraging of de afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die hem 
overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil. 
Hetzelfde recht wordt toegekend aan de werknemer die wegens een oorzaak 
onafhankelijk van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij 
zich normaal naar het werk had begeven, hetzij de arbeid waaraan hij bezig 
was niet kan voortzetten, tenzij wanneer de arbeidsdag geheel of gedeeltelijk 
verloren is ingevolge een staking (art. 27, 2° Arbeidsovereenkomstenwet). 
Sedert de wet van 18 juli 1985 wordt oak aan de werknemer die niet voldoet 
aan de voorwaarden om bij volmacht te stemmen en dientengevolge afwezig 
is van het werk om zijn kiesplicht te vervullen, recht op een volledig loon 
voor die dag toegekend (art. 27, 3° Arbeidsovereenkomstenwet). In deze 
drie hypothesen is bovendien vereist dat de werknemer geschikt is om te 
werken op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft (art. 27, lid 1 
Arbeidsovereenkomstenwet). 

160. VASTSTELLING VAN DE ARBEIDSGESCHIKTHEID- V66r de wijziging 
door de wet van 18 juli 1985 bepaalde artikel27, lid 1 van de Arbeidsover
eenkomstenwet dat de werknemer arbeidsgeschikt moest zijn op het ogen
blik dat hij op het werk aankwam. De werkgever kan op grond van de 
appreciatie van de geneesheer, dat het naar zijn medische ervaring praktisch 
uitgesloten is dat een persoon die om 6u50 de opgegeven symptomen van 
ongesteldheid vertoont, om 6 uur arbeidsgeschikt op het werk is gekomen, 
besluiten dat de ongeschiktheid reeds bij het -aanvangen van het werk 
bestond en dat de loonaanvulling voor die dag in kwestie overeenkomstig 
artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet verschuldigd is (Arbh. 
Antwerpen (afd. Hasselt), 26 februari 1986, J. T. T., 1987, 152). Thans moet 
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de geschiktheid bestaan op het ogenblik dat de werknemer zich naar het 
werk begeejt. 

161. NORMAAL LOON- Het loon waarvan sprake in artikel 5 bis van de 
gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 
(thans art. 27, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet) omvat oak het overloon 
dat conventioneel verschuldigd geweest zou zijn indien de arbeid normaal 
had kunnen uitgevoerd worden (Arbh. Bergen, 17 december 1981, J.T.T., 
1983, 57). 

162. TOEPASSINGSGEVALLEN- DE WERKNEMER KOMT NIET OF TE LAAT 
OP HET WERK - De Arbeidsovereenkomstenwet stelt als voorwaarde voor 
het behoud van het dagloon dat de werknemer zich normaal naar zijn werk 
heeft begeven. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 8 december 1986 
de gelegenheid gehad deze uitdrukking te interpreteren. Het ging om een 
werknemer die zich tijdens een staking van het openbaar vervoer gedurende 
verschillende dagen vergeefs op weg begaf naar het werk. Terwijl hem voor 
de eerste stakingsdag het gewaarborgd dagloon werd toegekend, werd hem 
dit voor de volgende dagen geweigerd. Het Hof van Cassatie stelde dat de 
toepassing van artikel 27, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet vereist dat 
de werknemer zich in normale omstandigheden van tijd, plaats en wijze naar 
het werk begeeft. Wanneer er een staking is van het openbaar vervoer die 
enige tijd duurt en waarover iedereen vanaf de tweede dag voldoende 
gei:nformeerd is, begeeft de werknemer zich vanaf dat tijdstip niet meer 
normaal naar het werk. Artikel 27, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet 
is vanaf de tweede dag van de staking niet toepasselijk (Cass., 8 december 
1986, Arr. Cass., 1986-87, 460, nr. 210, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H., 
R. W., 1986-87,2779, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H. en T.S.R., 1987, 44). 
Het Hof bevestigde hiermee het standpunt van het Arbeidshof te Gent, 
(Arbh. Gent (afd. Brugge) 23 mei 1985, R. W., 1986-87, 404 (verkort)). 
Begeeft zich evenmin normaal op weg naar het werk, de werknemer die na 
een bezoek aan vrienden verkiest bij hen de nacht door te brengen en 's 
anderendaags van daaruit naar het werk vertrekt (Arbrb. Luik, 3 juni 1980, 
J. T. T., 1980, 353). De werknemer moet zich slechts op normale wijze naar 
het werk begeven, de Arbeidsovereenkomstenwet eist niet dat hij buitenge
wone maatregelen neemt om de gevolgen van uitzonderlijke incidenten 
onderweg te voorkomen (Arbh. Bergen, 20 juni 1986, J.T.T., 1987, 224). 

De voornoemde rechtspraak heeft het oak over de vereiste dat het te laat 
of niet aankomen moet te wijten zijn aan een oorzaak die onafhankelijk 
is van de wil van de werknemer en die hem overkomt op de weg naar het 
werk. Dit betekent niet dat de werknemer overmacht moet kunnen bewij
zen. Ben staking van het openbaar vervoer kan als een dergelijke oorzaak 
beschouwd worden (Arb h. Bergen, 20 juni 1986, J. T. T., 1987, 224), op 
voorwaarde dat deze voor de werknemer pas beslissende en als zodanig 
kenbare gevolgen heeft op de weg naar het werk en niet reeds voor zijn 
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vertrek (Cass., 8 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 460, nr.210, concl. 
Adv. Gen. LENAERTS, H., R. W., 1986-87, 2779, concl. Adv. Gen. LE
NAERTS, H. en T.S.R., 1987, 44). De werknemer die evenwel de nacht bij 
vrienden doorbrengt omwille van de weersomstandigheden en dientengevol
ge 's anderendaags te laat op het werk komt, heeft geen recht op loon voor 
de verloren uren aangezien hij reeds v66r zijn vertrek op de hoogte was van 
de slechte weersomstandigheden (Arbrb. Luik, 3 juni 1980, J. T. T., 1980, 
353). 

163. TOEPASSINGSGEVALLEN - DE WERKNEMER KAN HET WERK NIET 
AANVANGEN OF VERDERZETTEN - De meeste betwistingen in de recht
spraak situeren zich rand de uitzondering op de regel dat loon verschuldigd 
is wanneer de werknemer het werk niet kan aanvatten of verderzetten door 
een oorzaak onafhankelijk van zijn wil, met name wanneer de onmogelijk
heid om het werk te beginnen of verder te zetten veroorzaakt wordt door 
een staking. 

De arbeidsgerechten zijn het er over eens dat het gewaarborgd loon niet 
verschuldigd is vanaf het ogenblik dat een staking, hoe dan ook, het 
uitvoeren van de arbeid belemmert. Het is daarbij onverschillig of de 
staking aldan niet geoorloofd is (Arb h. Brussel, 10 december 1980, J. T. T., 
1981, 36), zich binnen of buiten de onderneming voordoet (Arbh. Brussel, 
25 juni 1984, J.T.T., 1985, 36, noot; Arbrb. Brussel, 8 november 1983, 
Rechtspr. Arb. Br., 1985, 280) of nog, of de werknemer al dan niet 
deelneemt aan de staking (Arbrb. Gent, 18 maart 1977, R. W., 1977-78, 
1315; Arbrb. Brussel, 8 november 1983, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 280). 

Sommige arbeidsgerechten willen de gevolgen van deze regel blijkbaar 
verzachten door te stellen dat de werkgever slechts bevrijd is van zijn 
verplichting het gewaarborgd loon te betalen als hij kan bewijzen dat de 
staking voor hem een geval van overmacht is (Arbrb. Gent, 18 maart 1977, 
R. W., 1977-78, 1315; Arbrb. Charleroi, 20 oktober 1980, Rev. Reg. Dr., 
1981, 85; Arbrb. Namen, 19 december 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 94). De 
Arbeidsrechtbank te Namen voegt er nog aan toe dat de aanwezigheid van 
de absolute onmogelijkheid om de arbeid te Iaten uitvoeren op een redelijke 
wijze moet beoordeeld worden (Arbrb. Namen, 19 december 1983, Rev. 
Reg. Dr., 1984, 94). Het Arbeidshof te Brussel kan zich niet aansluiten bij 
deze zienswijze en oordeelde in een arrest van 25 juni 1984 dat de Arbeidso
vereenkomstenwet niet vereist dat de werkgever zou aantonen dat de staking 
voor hem een geval van overmacht uitmaakt om bevrijd te zijn van de 
verplichting gewaarborgd loon te betalen (Arbh. Brussel, 25 juni 1984, 
J.T.T., 1985, 36, noot). 

Wanneer de werkgever geen fout voor de niet-tewerkstelling kan worden 
verweten, kan de werknemer in geval van staking ook niet op grand van 
artikel 1382 B.W. schadevergoeding vorderen wegens verlies aan loon 
(Arbrb. Brussel, 8 november 1983, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 280). 
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Er zijn uiteraard nog andere gebeurtenissen denkbaar waardoor de werkne
mer verhinderd wordt het werk aan te vatten of verder te zetten. Zo werd 
door het Arbeidshof te Antwerpen geoordeeld dat de werknemer die weigert 
arbeid te verrichten omdat de temperatuur op de arbeidsplaats lager is dan 
deze voorgeschreven door het A.R.A.B., recht heeft op gewaarborgd dag
loon (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 18 januari 1984, J. T. T., 1986, 169 
en Limb. Rechtsl., 1984, 227). Wanneer de werkgever een werknemer op 
zijn arbeidsgeschiktheid laat controleren de dag waarop deze zich na een 
arbeidsongeschiktheid terug op het werk aanbiedt, is hij voor deze dag het 
gewaarborgd loon verschuldigd, als de werknemer dientengevolge niet kan 
arbeiden en arbeidsgeschikt wordt bevonden (Arbrb. Gent, 19 januari 1981, 
J.T.T., 1981, 137). 
Ten slotte vereist de Arbeidsovereenkomstenwet dat de werknemer die het 
werk niet kan beginnen zich normaal naar het werk heeft begeven (art. 27, 
2° Arbeidsovereenkomstenwet). Door de Arbeidsrechtbank te Charleroi 
werd geoordeeld dat de werknemer die zich, daartoe geroepen zijnde, op 
het werk aanbiedt om overwerk te presteren, maar daar wegens omstandig
heden niet kan aan beginnen, geen recht heeft op het loon voor de uren die 
hij had moeten arbeiden omdat de werknemer zich niet normaal op weg naar 
het werk heeft begeven, vereiste die uitdrukkelijk gesteld wordt door artikel 
27, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Charleroi, 24 maart 1980, 
T.S.R., 1981, 167). 

AFDELING 1 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

164. ALGEMEEN - De uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst 
tijdens de dagen waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie geslo
ten is alsook tijdens de dagen waarop de werknemer buiten die periode 
jaarlijks vakantie neemt (art. 28, 1° Arbeidsovereenkomstenwet). 

165. TOEPASSINGSGEVALLEN - De arbeidsgerechten Werden af en toe 
geconfronteerd met de vraag of de arbeidsovereenkomst ook geschorst is 
wanneer de werknemer vakantie neemt zonder dat de onderneming een 
stelsel van collectieve vakantie kent. Zoals hoger reeds werd opgemerkt 
vond deze vraag haar oorsprong in een al te letterlijke interpretatie van de 
betreffende artikelen (zie boger, nr. 139). De rechtspraak stelde unaniem 
dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ook geschorst is wanneer de 
werknemer, buiten het stelsel van de collectieve vakantie, jaarlijkse vakantie 
neemt (Arbh. Antwerpen, 16 januari 1978, R. W., 1977-78, 2810; Arbrb. 
Luik, 4 juni 1980, J. T. T., 1980, 250; zie ook Arbh. Brussel, 13 oktober 
1976, J.T.T., 1977, 90, noot en T.S.R., 1977, 224). Men ziet niet goed in 
welk lot de arbeidsovereenkomst anders kan beschoren zijn tijdens de 
jaarlijkse vakantie. 
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AFDELING 4 

BEV ALLINGSRUST 

166. ALGEMEEN - Overeenkomstig artikel 39 van de Arbeidswet heeft de 
zwangere werkneemster recht op zes weken verlof v66r de bevalling en acht 
we ken verlof na de bevalling. Tijdens deze periode van arbeidsonderbreking 
is de uitvoering van de overeenkomst geschorst (art. 28, 2° Arbeidsovereen
komstenwet). Bij het begin van een van die periodes behoudt de werkster 
het recht op het normale loon gedurende een periode van zeven dagen en 
op zestig procent van dat gedeelte van dat loon dat de loongrens die in 
aanmerking komt voor de berekening van de ziekte- en invaliditeitsuitkering 
niet overschrijdt, gedurende de zeven daaropvolgende dagen (art. 55, lid 1 
Arbeidsovereenkomstenwet). De vrouwelijke bediende die is aangeworven 
voor onbepaalde tijd, voor een bepaalde tijd van ten minste drie maanden 
of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een 
tewerkstelling van ten minste drie maanden vergt, behoudt bij het begin van 
een van die periodes het recht op loon voor een periode van dertig dagen 
(art. 76 § 1 Arbeidsovereenkomstenwet). De vrouwelijke bediende die is 
aangeworven op proef of voor een korte tijd wordt, wat het recht op loon 
betreft, gelijkgesteld met een werkster (art. 76, § 2 Arbeidsovereenkomsten
wet). 

167. TOEPASSINGSGEVALLEN- Wanneer de werkneemster bevallingsver
lof neemt binnen veertien dagen die volgen op het einde van een periode 
van arbeidsongeschiktheid, heeft zij opnieuw recht op gewaarborgd loon 
omdat de schorsing een andere oorzaak heeft (Arbrb. Brussel, 27 september 
1976, R. W., 1977-78, 1697). Het gewaarborgd loon is eveneens verschuldigd 
wanneer het zwangerschapsverlof onmiddellijk aansluit bij een periode van 
arbeidsongeschiktheid (Arbrb. Namen, 5 september 1983, Rev. Reg. Dr., 
1983, 369 en Soc. Kron., 1984, 43). 

AFDELING 2 

VRIJHEIDSBEROVING 

168. ALGEMEEN- V66r de wijziging door de wet van 29 november 1983 
bevatte de Arbeidsovereenkomstenwet geen enkele bepaling met betrekking 
tot het lot van de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer afwezig was 
als gevolg van een maatregel van vrijheidsberoving. Thans bepaalt de 
Arbeidsovereenkomstenwet uitdrukkelijk dat de uitvoering van de overeen
komst geschorst is gedurende de tijd dat de werknemer afwezig is wegens 
maatregelen van voorlopige vrijheidsberoving (art. 28, 5° Arbeidsovereen
komstenwet). 

169. TOEPASSINGSGEVALLEN- Met de hoger genoemde bepaling in de 
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Arbeidsovereenkomstenwet is evenwel nog niets gezegd omtrent bet lot van 
de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer afwezig is wegens gevan
genzetting buiten bet kader van de voorlopige becbtenis. De recbtspraak is 
bet er over eens dat uit deze afwezigbeid niet mag afgeleid worden dat de 
werknemer de wil beeft de arbeidsovereenkomst te beeindigen (Arbb. Luik, 
6 april 1976, J.T.T., 1976, 295 en T.S.R., 1977, 101; Arbb. Bergen, 22 
december 1980, J.T.T., 1982, 96). 

AFDELING 6 

KORT VERZUIM 

170. ALGEMEEN- De werknemer beeft bet recbt om van bet werk afwezig 
te zijn, met beboud van zijn normaal loon, ter gelegenbeid van familiege
beurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke verplicbtingen of van 
burgerlijke opdracbten en in geval van verscbijning voor bet gerecbt. Om 
gerecbtigd te zijn op bet loon is wei vereist dat de werknemer de werkgever 
vooraf of anders zo spoedig mogelijk verwittigt en dat bij bet verlof gebruikt 
waarvoor bet werd toegestaan (art. 30, lid 1 en 2 Arbeidsovereenkomsten
wet). Het wordt aan de Koning overgelaten te bepalen voor welke gebeurte
nissen of verplicbtingen de werknemer mag afwezig zijn en hoelang deze 
afwezigbeid mag duren (art. 30, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet). Een en 
ander belet niet dat in een individuele of collectieve overeenkomst gunstige
re bepalingen worden opgenomen. 

171. TOEPASSINGSGEVALLEN- Overeenkomstig artikel 2, 11° lid van het 
K.B. van 28 augustus 1963 (genomen ter uitvoering van de vroegere wetge
ving, maar ook beden nog toepasselijk) beeft de werknemer recbt op 
maximum een dag verlet om een bijeenkomst van een familieraad, bijeenge
roepen door de vrederecbter, bij te wonen. Het feit dat een werknemer als 
toeziende voogd aanwezig moet zijn bij een ten overstaan van de vrederech
ter gehouden verkoop van een onroerend goed van een minderjarige, leidt 
weliswaar tot een gewettigde afwezigheid, doch doet geen aanspraak op 
loon ontstaan, nu bet beboud van dit loon aileen aan bet bijwonen van de 
familieraad is verbonden en niet kan uitgebreid worden tot andere verplich
tingen die uit bet toeziende voogdijschap voortvloeien (Arbb. Antwerpen, 
20 april 1983, Limb. Rechtsl., 1983, 67). 

AFDELING 7 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

§ 1. Scborsend effect van de arbeidsongeschiktheid 

172. ALGEMEEN- De Arbeidsovereenkomstenwet bevat geen enkele bepa-
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ling in verband met de arbeidsongeschiktheid van de werkgever en het 
gevolg daarvan voor de arbeidsovereenkomst. Het gemeen recht is ten deze 
toepasseli j k (zie hierover HERMAN, J. , , De schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst", in Arbeidsrecht, Blanpain, R., (ed.), Brugge, 
Die Keure, 1988, II-4-16, nr. 13). Wanneer het de werkgever ingevolge 
ziekte tijdelijk onmogelijk is de werknemer het werk te Iaten uitvoeren, is 
de arbeidsovereenkomst geschorst zonder verplichting loon te betalen 
(Arbh. Antwerpen, 11 juni 1981, R. W. 1982-83, 95 enMed. V.B.O., 1983, 
349). De werkgever kan niet inroepen dat zijn arbeidsongeschiktheid een 
geval van overmacht uitmaakt dat de beeindiging van de arbeidsovereen
komst tot gevolg heeft, wanneer uit de feiten blijkt dat hij met een minimum 
aan organisatie een werknemer ten minste nog tijdens de duur van de 
opzeggingstermijn in dienst kon houden (Arbh. Brussel, 5 januari 1987, 
Soc. Kron., 1987, 148). 

De Arbeidsovereenkomstenwet bevat diverse bepalingen in verband met de 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Artikel 31 formuleert het princi
pe van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens 
de periode van de arbeidsongeschiktheid, bepaalt hoe de werknemer zijn 
arbeidsongeschiktheid moet bewijzen en regelt het controlerecht van de 
werkgever. Andere bepalingen hebben betrekking op de loonwaarborg (art. 
52, 54, 70, 71, 72, 73 Arbeidsovereenkomstenwet) en op de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst tijdens de schorsing (art. 38, 58, 78, 79, 80 Arbeids
overeenkomstenwet). 

173. BEGRIP- Overeenkomstig artikel31, § 1 van de Arbeidsovereenkom
stenwet is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst wanneer de 
werknemer in de onmogelijkheid verkeert zijn arbeid te verrichten ingevolge 
ziekte of ongeval. In de Arbeidsovereenkomstenwet wordt de arbeidsonge
schiktheid m.a.w. beoordeeld in functie van de arbeid die de werknemer 
gewoonlijk verricht. Het feit dat de arbeidsongeschikte werknemer nog in 
staat is andere werkzaamheden uit te oefenen dan die waarvoor hij werd 
aangeworven, is geen beletsel voor de schorsing (Arbrb. Brussel, 28 maart 
1977, T.S.R., 1977, 312; Arbrb. Antwerpen, 2 januari 1979, Med. V.B.O. 
1980, 122; Arbrb. Nijvel, 28 november 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 198 en 
J. T. T., 1982, 101). Het Hofvan Cassatie had deze stelling reeds in een arrest 
van 8 februari 1963 verdedigd ten aanzien van een werknemer die arbeidson
geschikt was en tijdens deze periode in de weekends de functie van kelner 
uitoefende. De werkgever kon zich niet beroepen op dit weekendwerk om 
het gefingeerd karakter van de ongeschiktheid te bewijzen omdat de beperk
te en tijdelijke functie van kelner niet uiteraard en wezenlijk tegenstrijdig 
was met een ongeschiktheid voor dagelijkse en behoorlijk doelmatige dienst 
als speciale verkoper (Cass., 8 februari 1963, T.S.R., 1963, 90). 

In een arrest van 23 maart 1981 heeft het Hofvan Cassatie gesteld dat artikel 
31, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet slechts betrekking heeft op de 
volledige arbeidsongeschiktheid en dat de arbeidsovereenkomst van de 
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werknemer die slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en gedeeltelijk wordt 
tewerkgesteld, niet kan geacht worden te zijn geschorst. De aan de werkne
mer betekende opzeggingstermijn loopt in de voormelde omstandigheden 
dan oak gewoon door (Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, p. 823, 
nr. 421, Pas., I, 1981, 713 en J.T.T., 1982, 121). 

174. VERWITTIGING VAN DE WERKGEVER- De werknemer is verplicht zijn 
werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschikt
heid (art. 31, § 2 Arbeidsovereenkomstenwet). ,,Onmiddellijk'' betekent 
dat de werknemer zijn werkgever moet verwittigen zodra hij daartoe de 
mogelijkheid heeft (HERMAN, J., ,De schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst", in Arbeidsrecht, Blanpain, R., (ed.), Brugge, Die 
Keure, 1988, II-4-99, nr. 165). De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt niet 
welke de sanctie is wanneer de werknemer deze verplichting niet vervult. 
Wanneer in het arbeidsreglement bepaald is dat de arbeider ertoe gehouden 
is zijn werkgever vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid te verwittigen, 
zo mogelijk 's morgens en door alle hem ter beschikking staande middelen, 
verliest hij het recht op gewaarborgd weekloon indien hij deze bepaling niet 
naleeft (Arbrb. Bergen, 23 mei 1977, Med. V.B.O., 1978, 474). Ongetwij
feld begaat de werknemer die nalaat zijn werkgever te verwittigen een fout, 
doch het kan in twijfel getrokken worden of de sanctie dermate zwaar moet 
zijn. De stelling dat het recht op loon slechts verloren gaat voor de dagen 
voorafgaand aan de verwittiging, verdient de voorkeur (HERMAN, J., ,De 
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", in Arbeidsrecht, 
Blanpain, R., (ed.), Brugge, Die Keure, 1988, II-4-100, nr. 167). 

175. INDIENEN VAN EEN GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT- De werknemer 
dient zijn arbeidsongeschiktheid te staven met een medisch getuigschrift 
indien de werkgever hierom verzoekt of indien een collectieve arbeidsover
eenkomst of het arbeidsreglement zulks voorschrijft. Behalve in geval van 
overmacht, ofindien de collectieve arbeidsovereenkomst ofhet arbeidsregle
ment een andere termijn voorschrijft, geeft hij het getuigschrift af op de 
onderneming of stuurt hij het op aan de werkgever binnen een termijn van 
twee werkdagen vanaf de ongeschiktheid of de dag van ontvangst van het 
verzoek (art. 31, § 2, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). 
De verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst zijn per
soonlijk en moeten niet uitgevoerd worden door de familieleden van de 
werknemer (Arbh. Brussel, 8 november 1977, J.T., 1978, 88 en J.T.T., 
1978, 47). Wanneer de werknemer tach iemand anders opdraagt de me
dische attesten te bezorgen aan de werkgever, blijft hij verantwoordelijk 
voor de uitvoering van dit mandaat (Arbh. Brussel, 6 januari 1982, T.S.R., 
1982, 207). 

V66r de inwerkingtreding van de Arbeidsovereenkomstenwet was in de 
rechtspraak discussie ontstaan over de vraag of het arbeidsreglement op 
geldige wijze kon bepalen dat de werknemer het geneeskundig getuigschrift 
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moest overmaken aan de door de werkgever aangeduide geneesheer. Zowel 
de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst als de gecoordineerde 
wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955 bepaalden zonder 
verdere specifiering dat bet geneeskundig getuigscbrift moest verstuurd of 
afgegeven worden binnen een termijn van twee werkdagen. In een arrest van 
19 maart 1975 besliste bet Hof van Cassatie dat bet arbeidsreglement op 
geldige wijze kan bepalen dat bet getuigscbrift recbtstreeks moet verstuurd 
worden naar de door de werkgever aangewezen geneesbeer. De werknemer 
die deze bepaling niet naleeft en bet getuigscbrift aan de werkgever bezorgt, 
beeft geen recbt op gewaarborgd loon. De naleving van de procedure 
opgelegd door bet arbeidsreglement kan een voorwaarde zijn tot bet beko
men van bet gewaarborgd loon (Cass., 19 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 816 
en T.S.R., 1975, 165; zie ook Arbrb. Mecbelen, 29 september 1975, Med. 
V.B. 0., 197 5, 2828). Deze stelling werd bevestigd in een arrest van 10 maart 
1976 (Cass., 10 maart 1976, Arr. Cass., 1976,796 enMed. V.B.O., 1977, 
1515). Sinds de inwerkingtreding van de Arbeidsovereenkomstenwet lijkt 
deze recbtspraak van het Hof van Cassatie niet meer toepasselijk. Artikel 
31, § 2, lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt immers uitdrukke
lijk dat de werknemer bet geneeskundig getuigscbrift moet opsturen naar 
de werkgever of afgeven op de onderneming. Deze precisering werd in de 
Arbeidsovereenkomstenwet aangebracbt om duidelijk te maken dat aile 
bedingen die de verplicbtingen van de werknemer inzake controle bij 
arbeidsongescbiktbeid verzwaren, nietig zijn en dat de arbeidsovereenkomst 
enkel verboudingen doet ontstaan tussen de werkgever en de werknemer. 
(Gedr. St., Senaat, 1977-78, nr. 258/2, 83). 

De Arbeidsovereenkomstenwet preciseert niet welke vermeldingen bet ge
neeskundig attest moet bevatten. Het arbeidsreglement kan geldig bepalen 
dat bet getuigschrift begin en einde van de ongescbiktbeid moet vermelden. 
Wanneer de werkgever een getuigschrift indient dat niet aan deze voorwaar
den voldoet, kan bet recbt op gewaarborgd loon ontzegd worden zolang bij 
geen regelmatig attest indient (Arbrb. Charleroi, 10 juni 1985, J. T. T., 1985, 
379 en T.S.R., 1985, 480). 

De werknemer moet bet geneeskundig getuigscbrift ter staving van zijn 
arbeidsongeschiktheid indienen of afgeven binnen een termijn van twee 
werkdagen, tenzij bet arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereen
komst een andere termijn bepalen of tenzij overmacbt bet onmogelijk 
maakt de gestelde termijn na te Ieven. Zo kan een werknemer van Turkse 
nationaliteit die vrijgezel is en in een erg ziekelijke toestand werd opgeno
men in een ziekenbuis, niet aangewreven worden dat bij bet getuigschrift 
niet binnen de gestelde termijn beeft ingediend, wanneer uit de feiten blijkt 
dat bij gedurende verscbeidene dagen in de absolute onmogelijkheid was 
zicb rekenscbap te geven van zijn verplichtingen (Arbb. Luik, 5 december 
1978, Jur. Liege, 1979, 212). Een goed opgevolgde doktersstaking waarbij 
enkel is voorzien in wachtdiensten voor dringende zorgen, met uitsluiting 
van de aflevering van geneeskundige getuigscbriften, vormt eveneens een 
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geval van overmacht voor het tijdig inzenden van een getuigschrift tot 
staving van de arbeidsongeschiktheid (Arbh. Luik, 14 november 1983, Soc. 
Kron, 1984, 20). Volgens het Arbeidshof te Brussel zou ook het feit dat de 
behandelende geneesheer van de werknemer zelf opgenomen is in een 
ziekenhuis, voor de werknemer een geval van overmacht is dat hem belet 
tijdig het vereiste attest in te dienen (Arbh. Brussel, 4 november 1976, 
T.S.R., 1976, 501). 

176. SANCTIE- Indien de werknemer het getuigschrift slechts indient na 
de voorgeschreven termijn, kan het gewaarborgd loon geweigerd worden 
voor de dagen van ongeschiktheid die aan de afgifte of de verzending van 
bet getuigschrift voorafgaan (art. 31 , § 2, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). 
In de rechtsleer wordt de stelling verdedigd dat deze sanctie ook toepasselijk 
is wanneer de werknemer helemaal geen getuigschrift indient (HERMAN, J., 
, ,De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst'', in Arbeids
recht, Blanpain, R., (ed.), Brugge, Die Keure, 1988, II-4-105, nr. 174). 

Het komt nochtans voor dat de werkgever in dit geval andere sancties treft 
zoals ontslag om dringende reden. De rechtspraak staat evenwel afkerig 
tegenover deze zware sanctie. Zo werd geoordeeld dat wanneer de werkge
ver telefonisch op de hoogte werd gesteld van de opname in het ziekenhuis 
van de werknemer, hij deze niet om dringende reden mag ontslaan wanneer 
de werknemer in de onmogelijkheid verkeerde het medisch bewijsstuk 
binnen twee dagen aan de werkgever door te sturen (Arbh. Luik, 4 mei 1976, 
T.S.R., 1977, 235). Het ontslag om dringende reden is niet gerechtvaardigd 
ten aanzien van een werknemer die zijn werkgever slechts twee en een halve 
dag na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid verwittigd heeft, wanneer 
deze werknemer geen telefoon heeft en de behandelende geneesheer hem 
uitgangsverbod had opgelegd (Arbrb. Brussel, 2 februari 1981, Soc. Kron., 
1981, 75). Wanneer de werkgever de moeilijkheden en psychologische 
stoornissen van de werknemer, die nagelaten heeft een geneeskundig getuig
schrift in te dienen, kent, moet hij deze een laatste maal in gebreke stellen 
vooraleer zijn toevlucht te nemen tot de uiterste sanctie, met name het 
ontslag om dringende reden (Arbh. Brussel, 9 mei 1984, Soc. Kron., 1985, 
168; over deze problematiek zie verder, nr. 294). Dezelfde terughoudend
heid blijkt ook wanneer de werkgever de afwezigheid van de werknemer 
inroept als een uiting van diens wil de arbeidsovereenkomst te beeindigen 
(Arbh. Brussel, 15 december 1978, Med. V.B.O., 1980, 2763; Arbh. Luik, 
22 juni 1983, Jur. Liege, 1984, 249; Arbh. Brussel, 10 september 1985, 
J. T. T., 1986, 504; zie ook verder, nr. 345). Het komt voor dat bet arbeids
reglement bepaalt dat de arbeidsovereenkomst geacht wordt beeindigd te 
zijn wanneer de werknemer een aantal dagen afwezig blijft zonder recht
vaardiging. Deze ontbindende voorwaarde is in beginsel geldig, met dien 
verstande dat de andere partij de mogelijkheid moet hebben de omstandig
heden ter verontschuldiging te bewijzen (Arbh. Antwerpen, 23 april1980, 
R. W., 1981-82, 2513 en Limb. Rechtsl., 1980, 152, noot PANIER, G.). 
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177. FORMALITEITEN BIJ VERLENGING- De Arbeidsovereenkomstenwet 
bepaalt niet uitdrukkelijk welke formaliteiten inzake verwittiging moeten 
nageleefd worden wanneer de arbeidsongeschiktheid Ianger duurt dan nor
maal was voorzien. In de rechtspraak tekenen zich dienaangaande drie 
stellingen af. Een eerste strekking meent dat de bepalingen omtrent de 
kennisgeving van de arbeidsongeschiktheid aan de werkgever en bet eventu
eel overhandigen van een geneeskundig attest, zonder meer toepasselijk zijn 
wanneer de arbeidsongeschiktheid Ianger duurt dan oorspronkelijk was 
verwacht (Arbh. Brussel, 10 december 1975, Med. V.B.O., 1977, 2258; 
Arbrb. Brussel, 6januari 1982, Med. V.B.O., 1983, 527). Detweede stelling 
is bet hiermee eens, doch maakt een uitzondering voor bet geval dat de 
werkgever niet onwetend kan zijn over de gezondheidstoestand van de 
werknemer (Arbh. Brussel, 21 oktober 1975, T.S.R., 1977, 255 (verkort) 
en Med. V.B.O., 1977, 584; Arbh. Brussel, 18 maart 1980, Med. V.B.O., 
1981, 3032; Arbh. Brussel, 13 juni 1980, Med. V.B.O., 1981, 3441). De 
derde stelling tenslotte houdt voor dat de verdere afwezigheid van de 
werknemer een vermoeden van arbeidsongeschiktheid doet ontstaan wan
neer de werkgever nalaat zich te informeren over de toestand van de 
werknemer (Arbh. Luik, 25 juni 1984, T.S.R., 1985, 257; Arbrb. Charleroi, 
18 maart 1980, J. T. T., 1981, 39 en T.S.R., 1980, 493; Arbrb. leper, 15 mei 
1981, T.S.R., 1982, 493; Arbrb. Brussel, 13 juni 1986, Rechtspr. Arb. Br., 
1986, 368). Het Hof van Cassatie heeft zich tot op heden nog niet 
uitdrukkelijk uitgesproken, maar heeft in een arrest van 1 maart 1982 wel 
de laatste opvatting van de hand gewezen. In bet arrest a quo had bet 
Arbeidshof te Brussel gesteld dat de werkgever de verdere afwezigheid van 
een werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid niet mocht inter
preteren als een onrechtmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst, 
maar dat hij zich had moeten informeren omtrent de reden van de afwezig
heid alvorens een beslissing te nemen. Het Hof van Cassatie kon dit 
standpunt niet bijtreden en stelde dat geen enkele wettelijke bepaling aan 
de werkgever de verplichting oplegt de oorzaak van de afwezigheid na te 
gaan. De beslissing van het arbeidshof schendt artikel 29bis van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst (thans art. 31 Arbeidsovereen
komstenwet) en de regels inzake de bewijslast (Cass., 1 maart 1982, Arr. 
Cass., 1981-82, 831, Pas., 1982, I, 795, J. T.T., 1983, 13, noot TAQUET, M. 
en WANTIEZ, C., T.S.R., 1982,459 enlnl. Soc. Seer., 1982, afl. 21, p. 4). 

Ook bij verlenging van de arbeidsongeschiktheid blijkt de rechtspraak niet 
geneigd te zijn het niet indienen van een medisch attest te beschouwen als 
reden tot onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Het Arbeidshof te Brussel was van oordeel dat een langere afwezigheid dan 
deze gedekt door bet medisch getuigschrift door de werkgever principieel 
als dringende reden kan worden ingeroepen of kan gelijkgesteld worden met 
contractbreuk, tenzij hij niet onwetend kan zijn over de gezondheidstoe
stand van de werknemer (Arbh. Brussel, 21 oktober 1975, T.S.R., 1977,255 
(verkort) en Med. V.B.O., 1977, 584). Volgens bet Arbeidshof te Luik 
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daarentegen kan het niet of laattijdig indienen van een medisch getuigschrift 
bij verlenging van de arbeidsongeschiktheid op zichzelf geen grond vormen 
voor ontslag om dringende reden (Arbh. Luik, 25 juni 1984, T.S.R., 1985, 
257). Ten slotte mag de werkgever dit loutere feit slechts met de nodige 
omzichtigheid als contractbreuk inroepen (Arbh. Brussel, 20 juni 1979, 
Med. V.B.O., 1980, 220; Arbrb. leper, 15 mei 1981, T.S.R., 1982, 493; 
Arbrb. Brussel, 13 juni 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 368; zie verder, nr. 
345). 

178. CONTROLE DOOR DE WERKGEVER- De werknemer mag niet weigeren 
een door de werkgever gemachtigd en betaald geneesheer te ontvangen, 
noch zich door deze te laten onderzoeken (art. 31, § 2, lid 3 Arbeidsovereen
komstenwet). Het staat de werkgever m.a.w. vrij het getuigschrift van de 
werknemer al dan niet als afdoende bewijs van de arbeidsongeschiktheid te 
beschouwen. Zolang de werkgever evenwel geen gebruik maakt van zijn 
controlerecht, mag hij het bestaan van de arbeidsongeschiktheid niet betwis
ten (Arbh. Bergen, 13 april 1979, Med. V.B.O., 1980, 221 (verkort)). 

De geneesheer aangesteld door de werkgever mag de werkelijkheid van de 
arbeidsongeschiktheid niet betwisten op zicht van het geneeskundig attest, 
zonder de werknemer daadwerkelijk te onderzoeken (Arbrb. Dinant, 21 mei 
1975, J.T.T., 1976, 282). 

De bevoegdheid van de werkgever om de arbeidsongeschiktheid van de 
werknemer te laten controleren, strekt zich uit over de ganse periode van 
de arbeidsongeschiktheid, dit wil zeggen ook buiten de periodes van gewaar
borgd loon (Cass., 17 januari 1973, Arr. Cass., 1973, 509). 

De werkgever kan de werknemer enkel geneeskundig laten controleren 
wanneer deze zelf zijn arbeidsongeschiktheid inroept (Cass., 15 februari 
1973, Arr. Cass., 1973, 604, Pas., 1973, I, 574 en T.S.R., 1974, 28). Artikel 
31 van de Arbeidsovereenkomstenwet verleent aan de werkgever niet het 
recht de werknemer te laten onderzoeken om b.v. vast te stellen dat deze 
niet !anger geschikt is om zijn arbeid te verrichten. 

De werkgever stelt vrij en zonder inspraak van de werknemer de controle
rende geneesheer aan en kan deze aanstelling op elk ogenblik wijzigen. Dit 
recht wordt niet beperkt door de vermelding in de arbeidsovereenkomst of 
het arbeidsreglement van de instelling of de dienst die met de controle is 
belast (Cass., 1 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, p. 131, nr. 72, R. W., 
1979-80, 2933 en J.T.T., 1982, 81). 

De werknemer moet aile maatregelen nemen om de controle mogelijk te 
maken. Dit betekent b.v. dat hij een bericht aan de huisdeur moet aanbren
gen wanneer hij alleenstaand is en het bed moet houden en vreest de 
controlerende geneesheer niet onmiddellijk te zullen horen indien deze 
aanbelt (Arbh. Antwerpen, 16 april1980, Limb. Rechtsl., 1980, 89) of dat 
hij zijn verblijfplaats moet kenbaar maken (Arbh. Brussel, 13 juli 1982, Int. 
Soc. Seer., 1982, afl. 21, p. 7), of nog dat hij zijn hond moet verwijderen 
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wanneer diens aanwezigheid de controle totaal onmogelijk maakt (Arbh. 
Antwerpen, 16 oktober 1986, T.S.R., 1986, 542). De werknemer dievergeet 
zijn adres mee te del en op het geneeskundig attest bestemd voor de medische 
controledienst, maakt de controle evenwel niet onmogelijk. De controle
dienst kon via een eenvoudig telefoontje de nodige informatie bij de 
werkgever inwinnen (Arbrb. Bergen, 13 november 1978, T.S.R., 1979, 90). 
De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt nergens welke de sanctie is wanneer 
de werknemer zich aan de controle onttrekt of deze onmogelijk maakt. De 
rechtspraak is het er over eens dat deze houding van de werknemer een fout 
is die kan gesanctioneerd worden met het verlies van het recht op gewaar
borgd loon (Arb h. Antwerpen, 9 oktober 1978, J. T. T., 1980, 48; Arb h. 
Brussel, 19 mei 1980, J.T.T., 1980, 244 en T.S.R. 1980, 378, noot TRINE, 

A.,; Arbh. Brussel, 16 maart 1981, T.S.R., 1982, 233 (verkort); Arbh. 
Antwerpen, 16 oktober 1986, T.S.R., 1986, 542), al wordt soms wel 
benadrukt dat de weigering van de werknemer met voldoende zekerheid 
moet vaststaan en de werkgever niet te vlug tot dit besluit mag komen 
(Arbh. Brussel, 19 mei 1980, J. T. T., 1980, 244 en T.S.R., 1980, 378, noot 
TRINE, A.). De vraag die zich onmiddellijk opdringt is dan ook vanaf welk 
ogenblik het recht op loon verloren gaat: vanaf het begin van de ongeschikt
heid of vanaf het ogenblik dat de controlerende geneesheer zich vruchteloos 
aanbood bij de werknemer? De rechtspraak is eensgezind de mening toege
daan dat het recht op loon verloren gaat vanaf de eerste dag van de 
ongeschiktheid. De werknemer kan zich niet beroepen op de sanctie van 
artikel 31, § 2, lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbh. Antwerpen, 
9 oktober 1978, J.T.T., 1980, 48; Arbh. Antwerpen, 16 oktober 1986, 
T.S.R., 1986, 542). 
Het zich onttrekken aan de controle kan op zichzelf niet als dringende reden 
beschouwd worden (Arb h. Antwerpen, 9 oktober 1978, J. T. T., 1980, 48), 
al kan de houding van de werknemer in verband met de controlemaatregelen 
in bepaalde gevallen beschouwd worden als een dringende reden tot ontslag 
(Arbh. Brussel, 24 oktober 1979, Med. V.B.O., 1980, 4085). 
Wanneer de werknemer van de behandelende geneesheer een uitgangsver
bod opgelegd kreeg, moet hij in staat zijn de controle te ondergaan op de 
normale uren, ook op zon- en feestdagen (Arbh. Bergen, 13 april 1979, 
Med. V.B.O., 1980, 221 (verkort); Arbh. Antwerpen, 16 april1980, Limb. 
Rechtsl., 1980, 89). 

De bevoegdheid van de controlerende geneesheer wordt zeer duidelijk 
omschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet: hij gaat na of de werknemer 
werkelijk arbeidsongeschikt is, alle andere vaststellingen vallen onder het 
beroepsgeheim (art. 31, §2, lid 4 Arbeidsovereenkomstenwet). Er werd 
reeds op gewezen dat de taak van de controlerende geneesheer alleszins 
een werkelijk onderzoek inhoudt (Arbrb. Dinant, 21 mei 1975, J.T.T., 
1976, 282). De controlerende geneesheer moet niet aileen nagaan of de 
arbeidsongeschiktheid werkelijk bestaat, hij moet tevens onderzoeken of 
deze beantwoordt aan de criteria gesteld door de wet, met name of de 
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ongeschiktheid het gevolg is van ziekte of ongeval. Hij blijft binnen zijn 
opdracht wanneer hij de arbeidsongeschiktheid heeft nagegaan, de duur 
ervan heeft ingekort en heeft geadviseerd dat de arbeidsongeschiktheid niet 
van aard is om recht te geven op gewaarborgd weekloon (Arb h. Antwerpen, 
21 april1983, Soc. Kron., 1983, 305). De controlerende geneesheer die in 
zijn verslag melding maakt van dronkenschap en de werkgever een bloed
analyserapport toezendt, schendt het beroepsgeheim (Arbrb. Antwerpen, 
27 november 1984, R. W., 1985-86, 1231, noot HAAGDORENS, J.). De 
wettelijke opdracht van de controlerende geneesheer kan niet uitgebreid 
worden door de werkgever. De controlerende geneesheer schendt het be
roepsgeheim door de werkgever in kennis te stellen van de mogelijke 
evolutie van de aandoening waardoor de onderzochte werknemer was 
aangetast (Cass., 6 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, p. 488, nr. 220, 
R. W., 1985-86, 940 en J. T., 1985, 305). 

De door de werkgever aangewezen geneesheer die ermee belast is de werke
lijkheid na te gaan van de beweerde arbeidsongeschiktheid, mag zich op 
grond van zijn vaststellingen uitspreken over de gezondheidstoestand van 
de werknemer niet aileen op het ogenblik van zijn onderzoek, maar ook 
sedert de eerste dag van de beweerde arbeidsongeschiktheid (Cass., 20 juni 
1983, Arr. Cass., 1982-83, p. 1296, nr. 581, J.T.T., 1984, 58 en R. W., 
1983-84, 2712). 

De controlerende geneesheer kan van de arbeidsongeschikte werknemer niet 
vragen dat hij zich spontaan opnieuw aanbiedt in geval de arbeidsonge
schiktheid zou verlengd worden (Arbrb. Brussel, 24 oktober 1985, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 43). 

179. TEGENSTRIJDIGE GENEESKUNDIGE GETUIGSCHRIFTEN- Het is niet 
uitgesloten dat de controlerende geneesheer, in tegenstelling tot de behande
lende geneesheer, tot de vaststelling komt dat de werknemer niet arbeidson
geschikt is of dat hij de arbeid vroeger kan hervatten dan de behandelende 
geneesheer had voorgeschreven. De vraag rijst hoe deze tegenstrijdige 
situatie kan opgelost worden. Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 
8 januari 1960 staat het vast dat het attest van de controlerende geneesheer 
geen voorrang heeft op dat van de behandelende geneesheer; m.a. w. op 
zichzelf is de onjuistheid van het attest van de behandelende geneesheer 
daardoor niet bewezen. De werkgever kan op deze grond geen werknemer 
om dringende reden ontslaan, aangezien de werkgever de dringende reden 
die hij inroept moet bewijzen (Cass., 8 januari 1960, Arr. Cass., 1960, 403, 
Pas., 1960, I, 512 en R. W., 1960-61, 833). De gelijkwaardigheid van de 
medische attesten werd bevestigd in een arrest van 5 januari 1981 (Cass., 
5 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 476, nr. 253, R. W., 1980-81, 2629, 
J.T.T., 1981, 228, T.S.R., 1981, 199 en Soc. Kron., 1981, 63, noot LE
CLERCQ, M.). De lagere rechtspraak volgt quasi unaniem deze zienswijze 
(Arbh. Antwerpen, 9 maart 1977, J.T.T., 1979, 27; Arbh. Brussel, 6 april 
1977, Med. V.B.O., 1977, 3240; Arbh. Luik, 28 juni 1979, T.S.R., 1980, 
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114, noot HELIN, G.; Arbh. Antwerpen, 1 juli 1980, R. W., 1980-81, 1932 
en Limb. Rechtsl., 1980, 225; Arbh. Antwerpen, 7 maart 1985, J.T.T., 
1985, 364; Arbrb. Gent, 21 september 1979, Soc. Kron., 1981, 57; Arbrb. 
Luik, 29 april 1980, J. T. T., 1980, 355; Arbrb. Gent, 29 september 1986, 
J.T.T., 1987, 154; anders: Arbrb. Brussel, 13 juni 1983, J.T.T., 1984,486, 
waarin gesteld wordt dat een werknemer die vier dagen Ianger afwezig blijft 
dan aanvaard was door de controlerende geneesheer, om dringende reden 
kan ontslagen worden). 

Het is duidelijk dat deze stelling een patsituatie doet ontstaan. Het is immers 
niet bewezen dat de werknemer arbeidsongeschikt is en dus aanspraak kan 
maken op gewaarborgd loon en het is evenmin bewezen dat hij arbeidsge
schikt is en dus het werk moet hervatten op straffe van ontslag wegens 
dringende reden. De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt om trent wat moet 
gebeuren in deze situatie enkel dat, onverminderd de bevoegdheid van de 
hoven en de rechtbanken, de Koning, na advies van de Nationale Arbeids
raad of het bevoegde paritair co mite, een scheidsrechterlijke procedure kan 
instellen om deze geschillen van medische aard te beslechten (art. 31, § 2, 
laatste lid Arbeidsovereenkomstenwet). Tot op heden heeft de Koning 
slechts twee maal gebruik gemaakt van de hem toegekende bevoegdheid. Er 
is vooreerst het K.B. van 7 januari 1974 voor de bedrijfstak van de 
textielnijverheid en het breiwerk (B.S. 13 februari 1974) en recent het K.B. 
van 11 oktober 1988 voor het Antwerps havengebied (B.S. 19 november 
1988). De werkman die onder het Nationaal paritair comite voor de textiel
nijverheid en het breiwerk ressorteert en die de scheidsrechterlijke procedu
re voorgeschreven door het genoemd K.B. van 7 januari 1974 niet in acht 
neemt, heeft geen recht op gewaarborgd loon voor de dagen waaromtrent 
betwisting bestaat over zijn arbeidsongeschiktheid (Cass., 17 december 
1984, Arr. Cass., 1984-85, p. 545, nr. 242, R. W., 1985-86, 1176 (verkort) 
en Soc. Kron., 1985, 80). Krachtens dit K.B. moet de werkman die ondanks 
het advies van de geneesheer van de werkgever het werk niet wil hervatten, 
zijn werkgever en diens geneesheer daarvan op de hoogte stellen via een 
daartoe bestemd formulier. De werkman in kwestie had dit formulier niet 
aan zijn werkgever bezorgd maar had op de situatie gereageerd door een 
nieuw geneeskundig getuigschrift in te dienen. Volgens het Hof van Cassatie 
had hij daardoor evenwel zijn arbeidsongeschiktheid niet bewezen. 

In aile andere bedrijfstakken is er geen scheidsrechterlijke procedure uitge
werkt. Partijen moeten alsdan trachten het geschil in onderling overleg op 
te lossen door een geneesheer-scheidsrechter aan te duiden. Wordt geen 
overeenkomst bereikt dan heeft elk van de partijen het recht zich tot de 
arbeidsrechtbank te wenden om de aanwijzing van een geneesheer-deskun
dige te vorderen. 

De verplichting een scheidsrechterlijke procedure te volgen zou ook kunnen 
opgelegd worden door een collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeids
reglement of de individuele arbeidsovereenkomst (HERMAN, J ., ,De schor
sing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", in Arbeidsrecht, 
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Blanpain, R., (ed.), Brugge, Die Keure, 1988, II-4-112, nr. 184) en zou zelfs 
geldig kunnen vermeld worden op de keerzijde van de voorgedrukte medi
sche attesten die aan de werknemer bezorgd moeten worden (Arbrb. Charle
roi, 28 november 1977, T.S.R., 1978, 446 (verkort)). De werknemer die 
weigert zich aan de procedure te onderwerpen en evenmin een ander 
initiatief neemt om het geschil te beslechten kan om dringende reden 
ontslagen worden (Arbrb. Charleroi, 28 november 1977, T.S.R., 1978, 446 
(verkort)). 
Wanneer de controlerende geneesheer diverse keren aan de bediende en de 
behandelende geneesheer voorstelt het geschil betreffende de arbeidsonge
schiktheid voor te leggen aan een geneesheer-deskundige en dit voorstel 
telkens onbeantwoord blijft, mag daaruit afgeleid worden dat de bediende 
en de behandelende geneesheer het er stilzwijgend mee eens zijn dat er geen 
arbeidsongeschiktheid is. Er is derhalve geen gewaarborgd loon verschul
digd (Arbh. Bergen, 30 juni 1975, Med. V.B.O., 1977, 113). 
Het getuigschrift van de controlerende geneesheer dat een schending uit
maakt van het beroepsgeheim is nietig. Wanneer een geneesheer-scheids
rechter werd aangeduid wegens de strijdigheid van het nietig getuigschrift 
met het getuigschrift van de behandelende geneesheer, moet met diens 
vaststellingen dan oak geen rekening gehouden worden (Arbh. Gent, 13 
januari 1984, Or., 1984, 220, noot HERMAN, J.). 
Partijen kunnen vrij een overeenkomst sluiten over de kosten van de 
tussenkomst van de geneesheer-scheidsrechter. Deze kunnen ten laste van 
de verliezende partij worden gelegd (Arbrb. Antwerpen, 29 november 1984, 
J. T. T., 1985, 106, noot). Dergelijke overeenkomst is niet strijdig met artikel 
6 van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Antwerpen, 4 juli 1984, 
J.T.T., 1985, 107). 
Ten slotte rijst de vraag wie van de partijen, de werkgever of de werknemer, 
het initiatief moet nemen om uit de impasse te raken. In de rechtspraak 
worden hieromtrent drie stellingen verdedigd. Een eerste stelling meent dat 
het de werkgever is die het initiatief moet nemen om het bewijs te leveren 
dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is (Arbh. Brussel, 6 april 1977, 
Med. V.B.O., 1977, 3240; Arbrb. Gent, 21 september 1979, Soc. Kron., 
1981, 57). Volgens de tweede opvatting daarentegen ligt de bal in het kamp 
van de werknemer (Arbh. Luik, 28 juni 1979, Jur. Liege, 1979, 388, noot 
P.H. en T.S.R., 1980, 114, noot HELIN, G.; Arbrb. Brussel, 13 juni 1983, 
J. T. T., 1984, 486). Ten slotte wordt de mening verdedigd dat het initiatief 
moet genomen worden door de meest gerede partij. Dit wil zeggen dat de 
werkgever de arbeidsgeschiktheid moet bewijzen wanneer hij de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst verlangt of wanneer hij de werknemer wenst 
te ontslaan omwille van ongewettigde afwezigheid en omgekeerd dat de 
werknemer de aanstelling van een deskundige zal moeten vorderen wanneer 
hij aanspraak maakt op gewaarborgd loon (Arbh. Antwerpen, 9 maart 
1977, J.T.T., 1979, 27; Arbh. Antwerpen, 1 juli 1980, R. W., 1980-81, 1932 
en Limb. Rechtsl., 1980, 225; Arbrb. Luik, 29 april 1980, J.T.T., 1980, 
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355). In een arrest van 5 januari 1981 heeft het Hof van Cassatie zich bij 
deze laatste zienswijze aangesloten. In het arrest a quo had het Arbeidshof 
te Gent gesteld dat de werknemer die alle verplichtingen opgelegd door 
artikel 29bis van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst had 
nageleefd (thans art. 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet) het bewijs had 
geleverd van zijn arbeidsongeschiktheid en recht had op zijn gewaarborgd 
loon, ook al bestond er een meningsverschil tussen de behandelende en de 
controlerende geneesheer. Volgens het Arbeidsbof moest de werkgever bet 
nodige doen om het medische gescbil te beslechten. Het Hof van Cassatie 
was het biermee niet eens en besliste dat genoemd artikel 29bis niet afwijkt 
van de regels inzake de bewijslast, neergelegd in de artikels 1315 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 870 van bet Gerecbtelijk Wetboek. Wanneer de 
werknemer zijn gewaarborgd loon vordert, moet hij zijn arbeidsongescbikt
heid bewijzen en dit bewijs is niet geleverd wanneer de controlerende 
geneesheer besluit tot de arbeidsgeschiktheid van de werknemer. De bewijs
last wordt derbalve omgekeerd wanneer voorgehouden wordt dat de werk
gever het initiatiefmoet nemen (Cass., 5 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 
476, nr. 254, R.W., 1980-81,2629, J.T.T., 1981,228, T.S.R., 1981, 199 
en Soc. Kron., 1981, 63, noot LECLERCQ, M., zie ook Arbrb. Gent, 29 
september 1987, J.T.T., 1987, 154). 

180. ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN OVERMACHT - De arbeidsovereen
komst bevat geen enkele bepaling omtrent het lot van de arbeidsovereen
komst wanneer de werknemer definitief ongeschikt wordt om zijn arbeid 
uit te voeren. De parlementaire voorbereiding bevat evenmin een duidelijke 
stellingname terzake. 

In de rechtspraak geeft deze problematiek aanleiding tot vrij heftige discus
sies. Meer bepaald rijst de vraag of de wettelijke regeling betreffende de 
arbeidsongeschiktheid al dan niet volledig afwijkt van de regels inzake 
overmacht uitgewerkt in de artikelen 26 en 32, 5° van de Arbeidsovereen
komstenwet. M.a. w. is de definitieve arbeidsongeschiktheid een geval van 
overmacht waardoor de arbeidsovereenkomst zonder meer beeindigd is? 

In de rechtspraak tekenen zich twee strekkingen af. De eerste verdedigt de 
stelling dat de regeling betreffende de arbeidsongeschiktbeid en deze betref
fende de overmacht twee autonome rechtsfiguren zijn. De uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst is geschorst welke ook de duur is van de arbeidson
geschiktheid. De leer van de overmacbt als beeindigingswijze van de ar
beidsovereenkomst is in deze hypothese niet toepasselijk (Arbh. Antwer
pen, 26 maart 1979, R. W., 1979-80, 1391; Arbrb. Verviers, 9 juli 1979, 
J.T.T., 1980, 166 en T.S.R., 1980, 133; Arbrb. Gent, 25 september 1978, 
R.W., 1978-79, 1979 en J.T.T., 1979, 354; Arbrb. Verviers, 26 oktober 
1977, J. T. T., 1978, 245). De tweede strekking verdedigt het tegenovergestel
de standpunt (Arbh. Antwerpen, 25 februari 1976, R. W., 1976-77, 2555; 
Arbh. Antwerpen, 9 november 1976, T.S.R., 1980, 284, noot HELIN, G.; 
Arbrb. Luik, 10 juni 1977, Jur. Liege, 1978, 36). 
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In een arrest van 5 januari 1981 heeft het Hof van Cassatie de knoop 
doorgehakt. Op gelijkluidende conclusie van Advocaat-Generaal Declercq 
besliste het Hof dat de wettelijke regeling betreffende de arbeidsongeschikt
heid aansluit bij de regels inzake overmacht. Het Hof stelt met name dat 
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, hoe lang die ook duurt, geen geval van 
overmacht is die de arbeidsovereenkomst doet eindigen maar dat de blijven
de arbeidsongeschiktheid om de bedongen arbeid uit te voeren een geval van 
beeindigende overmacht vormt (Cass., 5 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 
480, nr. 255, R. W., 1980-81, 2401, J.T.T., 1981, 184, concl. Adv. Gen. 
DECLERCQ, noot CLAEYS, T. en SMEDTS, P., T.S.R., 1981, 273, noot 
VANACHTER, 0. en Soc. Kron., 1981, 102 (verkort)). In latere uitspraken 
heeft het Hofvan Cassatie deze stelling bevestigd (Cass., 21 april1986, Arr. 
Cass., 1985-86, p. 1129, nr. 511 en J.T.T., 1986, 501; Cass., 12 januari 
1987, Arr.-Cass., 1986-87, p. 604, nr. 276 (verkort), J.T.T., 1987, 428 en 
T.S.R., 1974, 88; Cass., 1 juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, p. 1335, nr. 590 
en J. T. T., 1987 ,427). 

Deze stellingname van het Hof heeft evenwel geen einde gemaakt aan de 
discussie. Vooral in de rechtsleer zorgde dit arrest voor heel wat beroering 
(voor een overzicht zie RAuws, W., Civielrechtelijke beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, in Reeks so
ciaal Recht, nr. 30, Antwerpen, Kluwer, 1987, 749 e.v.). Ben van de meest 
fundamentele kritieken op dit arrest werd geuit door 0. Vanachter. De 
auteur wijst er op dat het Hof van Cassatie de leer van de overmacht en 
de gevolgen daarvan verkeerd toepast. Artikel 26 van de Arbeidsovereen
komstenwet moet immers aldus worden gelnterpreteerd dat de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst ingevolge overmacht slechts geschorst is wan
neer de gevolgen van de overmacht van korte duur zijn. Het woord 
,tijdelijk" in artikel 26 lid 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet staat 
inderdaad tegenover ,van lange duur" en niet tegenover ,definitief" 
(VANACHTER, 0., noot onder Cass., 5 januari 1981, T.S.R., 1981, 277). 
Ben correcte toepassing van het begrip overmacht impliceert aldus dat de 
arbeidsovereenkomst ook beeindigd is wanneer de ongeschiktheid, zelfs al 
is ze tijdelijk, van lange duur is (zie in die zin Arbh. Bergen, 11 oktober 
1982, T.S.R., 1983, 54, noot MALLIE, J.). 

Als aanvaard wordt dat de langdurige arbeidsongeschiktheid een geval is 
van beeindigende overmacht kan de werknemer zich aan de toepassing van 
deze theorie onttrekken door in te roepen dat de arbeidsongeschiktheid niet 
ontstaan is door een vreemde oorzaak maar b.v. het gevolg is van zijn eigen 
onachtzaamheid (VANACHTER, 0., noot onder Cass., 5 januari 1981, 
T.S.R., 1981, 277; DEPREZ, U. en VEROUGSTRAETE, W., ,Overmacht en 
bestendige arbeidsongeschiktheid - Ben verkeerde denkgewoonte met 
onaanvaardbare gevolgen", Soc. Kron., 1981, 229 en 230; VEROUGSTRAE
TE, W., ,Overmacht als beeindigingsmodaliteit van de arbeidsovereen
komst" in Actuele problemen van het arbeidsrecht, RIGAUX, M. (ed.). I, 
Antwerpen, Kluwer, 1984, 51). De vraag rijst wat in deze hypothese het lot 
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is van de arbeidsovereenkomst. Normaal zou dit als gevolg moeten hebben 
dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer die definitief arbeidsonge
schikt wordt door eigen schuld geschorst is (en dus slechts kan beeindigd 
worden mits naleving van de terzake geldende regelen), terwijl de arbeidso
vereenkomst van de werknemer die geheel buiten zijn wil om door een 
bestendige ongeschiktheid wordt getroffen, beeindigd is. Dit is natuurlijk 
absurd. 

Ten slotte kan de door bet Hof van Cassatie gehuldigde regel oak in 
twijfel getrokken worden op basis van de Arbeidsovereenkomstenwet zelf. 
Zowel artikel 58 (arbeiders) als artikel 78 (bedienden) van de Arbeidsover
eenkomstenwet bepalen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan 
beeindigen nadat de arbeidsongeschiktheid Ianger dan zes maanden heeft 
geduurd op voorwaarde dat hij een vergoeding betaalt. Hieruit zou kun
nen afgeleid worden dat de arbeidsongeschiktheid op zichzelf nooit de 
arbeidsovereenkomst beeindigt (VANACHTER, 0., noot onder Cass., 5 
januari 1981; T.S.R., 1981, 276 en JAMOULLE, M., Le contrat de travail, 
II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 
1986, 389). 

Deze door de critici geuite bezwaren vinden hun oorsprong in bet feit dat 
zij moeilijk kunnen aanvaarden dat de werkgever zich beroept op de 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer als een geval van beeindigende 
overmacht. Men mag echter niet uit bet oog verliezen dat bet ingevolge de 
definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor de werkgever 
onmogelijk wordt nag te voldoen aan de verplichting opgelegd door artikel 
20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet, met name de werknemer te doen 
arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen. De definitieve 
arbeidsongeschiktheid zou dus door de werkgever kunnen worden ingeroe
pen als overmacht omdat hij hierdoor in de onmogelijkheid gesteld wordt 
zijn verplichtingen na te Ieven. Deze stelling werd impliciet vertolkt in een 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 14 april1986. Dit impliceert 
uiteraard dat de werkgever geen enkele fout heeft begaan in de gebeurtenis
sen die de vreemde oorzaak voorafgaan, voorbereiden of vergezellen 
(Arbrb. Brussel, 14 april 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 168). Wanneer 
de werkgever wettelijk verplicht is de werknemer geneeskundig te Iaten 
onderzoeken door zijn gezondheidsdienst doch in gebreke blijft, kan hij de 
overmacht niet inroepen als beeindigingswijze van de arbeidsovereenkomst 
van de werknemer die definitief arbeidsongeschikt is geworden (Arbrb. 
Brussel, 14 april 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 168). 

Sommige arbeidsgerechten leggen de uitspraak van het Hof van Cassatie 
naast zich neer en houden vast aan de stelling dat artikel 31 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet geen onderscheid maakt naar gelang bet een 
arbeidsongeschiktheid van tijdelijke of van blijvende aard betreft. De 
arbeidsongeschiktheid kan nooit als geval van overmacht worden ingeroe
pen nu de wetgever hiervoor een eigen regeling heeft uitgewerkt (Arbh. 
Luik, 15 januari 1981, Soc. Kron., 1981, 103; Arbh. Bergen, 20 oktober 
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1984, J. T.T., 1985, 153; Arbrb. Antwerpen, 13 januari 1981, J. T. T., 1981, 
192; Arbrb. Antwerpen, 24 juni 1986, Soc. Kron., 1987, 149). 

Ben ander dee! van de feitenrechters sluit zich daarentegen volledig aan bij 
de zienswijze van het Hof van Cassatie (Arbh. Brussel, 23 februari 1981, 
J.T.T., 1981, 189; Arbh. Luik, 8 apri11981, Jur. Liege, 1981, 327; Arbh. 
Antwerpen (afd. Hasselt), 9 november 1984, J.T.T., 1985, 114; Arbh. 
Antwerpen, 6 december 1984, Soc. Kron., 1987, 146, Arbh. Luik, 19 maart 
1986, Jur. Liege, 1986, 400; Arbh. Luik, 10 december 1986, Rev. Liege, 
1987, 607; Arbh. Brussel, 26 februari 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 295 
(verkort); Arbh. Gent, 8 april1987, In/. Soc. Seer., 1987, afl. 15, z.p.; Arb. 
Namen, 16 maart 1981, J.T.T., 1981, 361). 

Ben derde dee! van de rechtspraak ten slotte is het in principe eens met het 
standpunt van het Hof van Cassatie maar brengt een belangrijke nuance 
aan in deze leer door te stellen dat de werkgever de definitieve arbeidsonge
schiktheid maar kan inroepen wanneer hij kan bewijzen dat het hem 
onmogelijk is de werknemer een ander werk, aangepast aan zijn resterende 
geschiktheid, aan te bieden. Het bestaan van overmacht moet m.a.w. niet 
aileen beoordeeld worden in functie van de overeengekomen arbeid maar 
ook in functie van de arbeid die de werknemer eventueel nog zou kunnen 
verrichten (Arbh. Antwerpen, 16 februari 1981, Soc. Kron., 1981, 106, 
Arbrb. Charleroi, 24 oktober 1983, J. T. T., 1985, 122, T.S.R., 1985, 69 en 
In/. Soc. Seer., 1984, afl. 38, p. 20 (verkort)). Ter staving van deze opvatting 
wordt soms verwezen naar artikel146ter, § 3 van het A.R.A.B. dat aan de 
werkgever de verplichting oplegt te trachten een aangepast werk te vinden 
voor de werknemer die door de arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt wordt 
verklaard. Het Hof van Cassatie verwerpt deze zienswijze. Reeds uit het 
arrest van 5 januari 1981 blijkt echter dat alleen de bedongen arbeid het 
criterium is om de overmacht in teroepen (Cass., 5 januari 1981,Arr. Cass., 
1980-81,480, nr. 255, R. W., 1980-81,2401, J.T.T., 1981, 184, cone!. Adv. 
Gen. DECLERCQ, noot CLAEYS, T. en SMEDTS, P., T.S.R., 1981,273, noot 
VANACHTER, 0. en Soc. Kron., 1981, 102). In een arrest van 15 februari 
1982 had het Hof de gelegenheid zich uitdrukkelijker uit te spreken over 
deze kwestie. Het ging in casu om een werknemer die tewerkgesteld was als 
bestuurder-besteller en die definitief arbeidsongeschikt werd verklaard. In 
het vonnis van de arbeidsrechtbank werd gesteld dat de overmacht slechts 
kon ingeroepen worden wanneer het vooreerst onmogelijk was de functie 
nog verder uit te oefenen en het vervolgens ook uitgesloten was de werkne
mer een ander werk aan te bieden. Het Arbeidshof te Brussel had in het 
arrest a quo de tweede voorwaarde verworpen en geoordeeld dat de over
macht enkel mocht beoordeeld worden in functie van de overeengekomen 
arbeid. Het Hof van Cassatie volgde deze zienswijze (Cass., 15 februari 
1982, Arr. Cass., 1981-82, p. 771, nr. 356, Pas., 1982, I, 743, R. W., 
1982-83, 2209 (verkort), J. T. T., 1982, 272 - hier wordt verkeerdelijk de 
datum van 13 februari 1982 vermeld- en T.S.R., 1982, 457). 

In latere arresten heeft het Hof deze leer bevestigd (Cass., 21 april 1986, 
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Arr. Cass., 1985-86, p. 1129, nr. 511 enJ. T. T., 1986, 501; Cass., 12januari 
1987, Arr. Cass., 1986-87, p. 604, nr. 276, J.T.T., 1987, 428 en T.S.R., 
1987, 88; Cass., 1 juni 1987,Arr. Cass., 1986-87, p. 1335, nr. 590 en J. T. T., 
1987, 427; zie in dezelfde zin Arbh. Brussel, 23 februari 1981, J. T. T., 1981, 
189; Arbrb. Brussel, 7 februari 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 291). 

Wanneer aan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst evenwel een wijzi
ging werd aangebracht ingevolge ziekte van de werknemer, moet de defini
tieve ongeschiktheid beoordeeld worden in functie van de prestaties die de 
werknemer jarenlang heeft uitgevoerd (Arbrb. Charleroi, 10 januari 1983, 
Rev. Reg. Dr., 1983, 179). 

Vooraleer de werkgever zich kan beroepen op de beeindiging wegens 
overmacht moet het zeker zijn dat de arbeidsongeschiktheid definitief is. 
Dit is niet het geval wanneer de werkgever zich enkel kan steunen op het 
advies van de arbeidsgeneesheer dat wordt aangevochten door de werkne
mer zelf en de adviserend geneesheer van diens ziekenfonds (Arbh. Bergen, 
11 oktober 1982, T.S.R., 1983, 54, noot MALLIE, J.) of wanneer er op het 
ogenblik van de vaststelling van de beeindiging geen medische expertise was, 
noch een onbetwiste verklaring van de behandelende geneesheer van de 
werknemer (Arbh. Brussel, 21 december 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 
368). Hetzelfde geldt wanneer de beslissing van de arbeidsgeneesheer niet 
als definitief kan beschouwd worden omdat de verhaaltermijn waarover de 
werknemer beschikt, op grond van artikel 146 his van het A.R.A.B. niet 
verlopen is (Arbrb. Namen, 16 maart 1981, J.T.T., 1981, 361). 

Volgens bepaalde rechtspraak moet het bewijs dat de arbeidsongeschiktheid 
definitief is, inderdaad worden geleverd volgens de procedure van artikel 
146 his van het A.R.A.B. met eerbiediging van het recht op beroep dqor 
de werknemer. Zolang de termijn voor beroep niet verstreken is, heeft de 
arbeidsongeschiktheid geen definitief karakter verkregen (Arbh. Antwer
pen (afd. Hasselt), 9 november 1984, J. T. T., 1985, 114; Arbh. Antwerpen, 
6 december 1984, Soc. Kron., 1987, 146). 

Het bewijs van de definitieve aard van de arbeidsongeschiktheid kan niet 
worden aangetoond door de medische fiche opgesteld door de arbeidsge
neesheer, aangezien deze fiche, buiten de gevallen bedoeld bij artikel146ter, 
§ 1 van het A.R.A.B., slechts een aanbeveling inhoudt en niet bindend is 
ten aanzien van partijen. Dit is zeker het geval wanneer de arbeidsgenees
heer heeft nagelaten aanvullende onderzoeken uit te voeren overeenkomstig 
artikel 146bis, § 2 van het A.R.A.B. vooraleer een voorstel tot definitieve 
beeindiging van de tewerkstelling te formuleren en wanneer niet is aange
toond dat de betrokken werknemer ingelicht werd over de verhaalsmogelijk
heden overeenkomstig artikel 146bis, § 3 van het A.R.A.B. (Arbh. Brussel, 
18 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 365). 

Andere rechtspraak meent dat de beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
door overmacht, b.v. bij blijvende arbeidsongeschiktheid, aan geen enkele 
voorafgaande voorwaarde of procedure onderworpen is (Arbh. Gent, 8 
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apri11987, In/. Soc. Seer., 1987, afl. 15, z.p.). Het is niet vereist dat het 
definitief karakter van de arbeidsongeschiktheid medisch is vastgesteld door 
de arbeidsgeneesheer (Arbh. Luik, 19 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 400), 
en de werkgever is evenmin verplicht de vaststellingen van de behandelende 
geneesheer van de werknemer te laten controleren door een door hem 
aangestelde geneesheer (Arbh. Bergen, 18 maart 1982, J.T.T., 1983, 230). 

181. WERKHERVATTING- In de rechtspraak is discussie ontstaan over de 
vraag of de werkgever van de werknemer mag vragen zijn arbeidsgeschikt
heid te bewijzen wanneer hij zich na een periode van arbeidsongeschiktheid 
opnieuw aanbiedt op het werk. 
Volgens het Arbeidshof te Brussel heeft de werkgever die twijfelt aan de 
arbeidsgeschiktheid van de werknemer het recht een getuigschrift van de 
behandelende geneesheer te eisen. In casu betrof bet een werknemer die zich 
na een periode van verschillende maanden arbeidsongeschiktheid opnieuw 
aanbood op de onderneming. De werkgever maakte de wedertewerkstelling 
afhankelijk van een medisch attest van de behandelende geneesheer dat de 
arbeidsgeschiktheid bevestigde. Het getuigschrift, ,einde arbeidsongeschikt
heid'' van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds stelde de werkgever 
niet tevreden. Het arbeidshof oordeelde dat de werkgever het recht heeft 
zich niet neer te leggen bij de beslissing van de adviserend geneesheer. Het 
begrip ,arbeidsongeschiktheid" in de ziekte- en invaliditeitswetgeving en 
in de Arbeidsovereenkomstenwet is immers niet identiek. Aangezien de 
werkgever niet de mogelijkheid heeft de arbeidsgeschiktheid te laten vast
stellen door de controlerende geneesheer, bestaat de enige oplossing erin dat 
de werkgever aan de werknemer vraagt hem een geneeskundig attest te 
bezorgen betreffende de genezing (Arbh. Brussel, 17 april 1984, J. T. T., 
1985, 89). 

Het Hof van Cassatie was het met deze oplossing helemaal niet eens. Geen 
enkele wettelijke bepaling laat de werkgever toe van een werknemer die zich 
geschikt verklaart voor het uitoefenen van zijn arbeid, de overlegging te 
eisen van een geschiktheidsattest uitgaande van zijn behandelende genees
heer. Wanneer de werkgever de werkhervatting van een werknemer afhan
kelijk stelt van een dergelijk getuigschrift, schendt hij artikel 20, 1° van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (verplichting van de werkgever tot tewerkstel
ling). Het voormelde arrest van het Arbeidshof te Brussel werd dan ook 
vernietigd (Cass., 11 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, p. 941, nr. 415 en 
J.T.T., 1985,286, noot WANTIEZ, C.; zie ookArbrb. Brussel, 21 november 
1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 256; reeds vroeger in die zin: Arbh. Bergen, 
7 april1976, Med. V.B.O., 1977, 1614 en Arbh. Bergen, 1 december 1980, 
T.S.R., 1981, 149, noot MALLIE, J. waarin telkens gesteld werd dat deze 
houding van de werkgever gelijkstaat met een onrechtmatige beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst; zie hierover boger, nr. 111). 

De werkgever zou wel het recht hebben de arbeidsgeschiktheid van de 
werknemer die het werk wil hervatten te Iaten onderzoeken door de contro-
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lerende geneesheer, op voorwaarde dat deze controle gebeurt voor de 
werkhervatting. Dit recht wordt geput enerzijds uit artikel 31, § 2 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet en anderzijds uit artikel20, 2° van de Arbeidso
vereenkomstenwet dat de werkgever oplegt ,er als een goed huisvader voor 
te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met 
betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer" (Arbh. 
Bergen, 1 december 1980, T.S.R., 1981, 149, noot MALLIE, J.; zie ook 
WANTIEZ, C., noot onder Cass., 11 maart 1985, J.T.T., 1985, 288). 

§ 2. Gewaarborgd loon bij schorsing van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst wegens arbeidsongeschiktheid. 

182. ALGEMEEN - Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ande
re dan een beroepsziekte, of wegens een ongeval ander dan een arbeidsonge
val of een ongeval op de weg naar of van het werk, heeft de werkman die 
gedurende ten minste een maand in dienst is gebleven van dezelfde onderne
ming, ten laste van zijn werkgever, recht op zijn normaalloon gedurende 
een periode van zeven dagen en op zestig procent van het gedeelte van dat 
loon dat de loongrens die in aanmerking komt voor de berekening van de 
uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, niet overschrijdt, 
gedurende de zeven daaropvolgende dagen (art. 52, § 1, lid 1 en lid 5 
Arbeidsovereenkomstenwet). v oar de wijziging van artikel52, § 1' lid 1 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet door de Wet van 17 juli 1985 was het recht 
op gewaarborgd loon van de werkman beperkt tot zeven dagen. Wanneer 
de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval, een ongeval 
op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte, behoudt de werkman 
recht op zijn normaalloon gedurende een periode van zeven dagen (art. 54, 
§ 1 Arbeidsovereenkomstenwet). Tijdens de peri odes van gewaarborgd loon 
heeft de werkman enkel recht op het normaal loon voor de dagen van 
gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, 
indien hij niet in de onmogelijkheid was geweest om te werken (art. 56, lid 
1 Arbeidsovereenkomstenwet). De bediende die is aangeworven voor onbe
paalde tijd of voor een bepaalde tijd van ten minste drie maanden of voor 
een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerk
stelling van ten minste drie maanden vergt, behoudt het recht op zijn loon 
gedurende de eerste dertig dagen van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 
of ongeval (art. 70 Arbeidsovereenkomstenwet). De bediende die is aange
worven op proef, voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden of 
voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een 
tewerkstelling van minder dan drie maanden vergt, wordt, wat het recht op 
gewaarborgd loon betreft en de voorwaarden van toekenning ervan, gelijk
gesteld met een werkman (art. 71 Arbeidsovereenkomstenwet). Ten einde 
deze discriminatie tussen enerzijds de werklieden en de met werklieden 
gelijkgestelde bedienden en de bedienden anderzijds op te heffen werden in 
de Nationale Arbeidsraad twee collectieve arbeidsovereenkomsten afgeslo
ten die aan de werkgevers de verplichting opleggen een aanvullende vergoe-
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ding toe te kennen aan de werklieden en de met werklieden gelijkgestelde 
bedienden in alle gevallen van arbeidsongeschiktheid, zodanig dat ook zij 
een gewaarborgd maandloon kunnen genieten (C.A.O. nr. 12 van 28 juni 
1973, later vervangen door C.A.O. nr. 12bis van 26 februari 1979, tot 
toekenning van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van 
arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeids
ongeval ofberoepsziekte en C.A.O. nr. 13 van 28 juni 1973, later vervangen 
door de C.A.O. nr. 13bis van 26 februari 1979, tot toekenning van een 
arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeids
ongeval of beroepsziekte). 

In een arrest van 21 april1983 werd door het Arbeidshof te Antwerpen de 
stelling verdedigd dat het gewaarborgd weekloon slechts verschuldigd is 
wanneer de ingreep die een werkman ondergaat en de arbeidsongeschiktheid 
die er het gevolg van is, een causaal verband vertoont met de gezondheids
toestand van de werknemer. In casu ging het om een werkman die vrijwillig, 
zonder dat aangetoond was dat de ingreep dringend en noodzakelijk was, 
een vasectomie (sterilisatie) had ondergaan. Volgens het arbeidshof moet 
artikel52 van de Arbeidsovereenkomstenwet zo gei:nterpreteerd worden dat 
een voorafgaande ziekte of een voorafgaand ongeval aan de basis ligt van 
de arbeidsongeschiktheid (Arbh. Antwerpen, 21 april 1983, Soc. Kron., 
1983, 305). Het Hofvan Cassatie kwam evenwel, op gelijkluidende conclu
sie van Advocaat-Generaal Lenaerts, tot een ander besluit. ,Ziekte" in de 
zin van de bepaling van artikel 52 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan 
het gevolg zijn van een heelkundige behandeling, ook al heeft de werkman 
de ingreep Iaten uitvoeren om een andere reden dan het herstel of het 
behoud van zijn gezondheid; ook al was de werkman v66r de behandeling 
niet ziek, de ingreep kan niettemin stoornissen teweegbrengen en kan 
derhalve tot een ziekelijke toestand leiden (Cass., 12 maart 1984, Arr. Cass., 
1983-84, p. 884, nr. 397, R. W., 1983-84,2359, concl. Adv. Gen. LENAERTS, 

H., J.T.T., 1985, 35, noot, T.S.R., 1984, 253, noot H.D. en Soc. Kron., 
1984, 400). In dezelfde zin oordeelde de Arbeidsrechtbank te Charleroi dat 
de werkgever gehouden is het gewaarborgd loon te betalen in geval van 
arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een vrijwillig ondergaan gynae
cologisch onderzoek en de heelkundige ingreep die dit noodzakelijk maakte 
(Arbrb. Charleroi, 24 april 1984, T.S.R., 1984, 333, noot TRINE, A.). 

183. NORMAAL LOON - Zoals thans artikel 56, lid 1 van de Arbeidsover
eenkomstenwet bepaalt, bevatte ook de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst een bepaling dat de werkman slechts recht heeft op 
loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij · aanspraak had 
kunnen maken op loon indien hij niet in de onmogelijkheid was geweest te 
werken (art. 28septies, lid 1). Er is derhalve geen gewaarborgd weekloon 
verschuldigd voor de dagen arbeidsongeschiktheid die samenvallen met een 
periode waarin de onderneming wegens collectieve vakantie gesloten is 
(Arbrb. Brussel, 5 maart 1976, Med. V.B.O., 1977, 1363). Hetzelfde geldt 
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indien de werknemer alleszins niet zou kunnen werken hebben wegens een 
staking van het personeel (Arbh. Luik, 11 februari 1976, Med. V.B.O., 
1978, 725). De Arbeidsovereenkomstenwet bevat geen analoge bepalingen 
wat de bedienden betreft. De bediende heeft dan ook recht op zijn gewaar
borgd loon zelfs al zou hij niet hebben kunnen werken omdat er tijdens zijn 
arbeidsongeschiktheid gestaakt werd in de onderneming (Arb h. Antwerpen 
(afd. Hasselt), 2 oktober 1984, J. T.T., 1985, 50 en Limb. Rechtsl., 1985, 
146; Arbrb. Gent, 14 november 1983, R. W., 1983-84, 1368). Volgens het 
Arbeidshof te Luik is echter wel vereist dat de arbeidsongeschiktheid 
aangevangen is voor de andere periode van schorsing, b.v. omwille van 
collectieve vakantie (Arbh. Luik, 7 september 1984, J. T. T., 1985, 365). 

De bepalingen betreffende het gewaarborgd maandloon voor bedienden 
strekken tot toekenning, tijdens de eerste dertig dagen van de arbeidsonge
schiktheid, van hetzelfde loon als voorheen, zodat het verlies van commis
sieloon tijdens die periode moet worden vergoed door het gemiddelde van 
de commissielonen toegekend gedurende de twaalf maanden voor de ar
beidsongeschiktheid (Arbh. Brussel, 27 november 1984, Rechtspr. Arb. Br., 
1985, 249). Ten aanzien van een bediende met een veranderlijk loon wordt 
het gewaarborgd loon berekend op basis van de veranderlijke bedragen van 
de twaalf maanden v66r de arbeidsonderbreking, zonder dat even wei reke
ning moet gehouden worden met de commissielonen die in deze periode 
werden uitbetaald tengevolge van een retroactieve rechtzetting van het loon 
dat betrekking heeft op een periode van v66r de twaalf referentiemaanden 
(Arbh. Brussel, 27 mei 1981, Med. V.B.O., 1982, 1336 (verkort)). 

184. HERVALLING - ALGEMEEN - Het gewaarborgd loon bedoeld in 
artikel 52, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet is niet opnieuw verschul
digd wanneer zich een nieuwe arbeidsongeschiktheid voordoet binnen de 
eerste veertien dagen die volgen op het einde van de peri ode van arbeidson
geschiktheid welke aanleiding heeft gegeven tot de uitbetaling van het 
gewaarborgd loon gedurende veertien dagen, tenzij het recht op gewaar
borgd loon tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid niet volledig 
werd uitgeput of wanneer de werkman door middel van een geneeskundig 
getuigschrift bewijst dat de nieuwe ongeschiktheid te wijten is aan een ander 
ongeval of een andere ziekte (art. 52, § 2 Arbeidsovereenkomstenwet). De 
Arbeidsovereenkomstenwet bevat een analoge bepaling voor de bedienden 
(art. 73, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet). 

De Arbeidsrechtbank te Charleroi stelde in een vonnis van 27 februari 1984 
dat de wetgever de verplichting van de werkgever met betrekking tot het 
gewaarborgd loon heeft beperkt tot een tussenkomst voor dezelfde ziekte 
(Arbrb. Charleroi, 27 februari 1984, T.S.R., 1984, 210 en 331). Het 
Arbeidshofte Bergen kon zich niet aansluiten bij dit stand punt en oordeelde 
terecht dat het gewaarborgd loon opnieuw verschuldigd is wanneer zich een 
nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid voordoet na de eerste veertien 
dagen die volgen op het einde van een periode van arbeidsongeschiktheid 
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welke aanleiding heeft gegeven tot betaling van het gewaarborgd loon, ook 
indien de nieuwe periode van ongeschiktheid haar oorzaak vindt in dezelfde 
ziekte (Arbh. Bergen, 13 december 1985, J.T.T., 1987, 153). 
De periode van veertien dagen begint te lopen daags na het einde van de 
periode van arbeidsongeschiktheid die aanleiding heeft gegeven tot de 
betaling van het gewaarborgd loon. Deze periode van gewaarborgd loon 
kan een ononderbroken periode van arbeidsongeschiktheid zijn, maar zij 
kan ook gevormd worden door verschillende elkaar opvolgende periodes 
van arbeidsongeschiktheid die aanleiding hebben gegeven tot een gefractio
neerde betaling van het gewaarborgd loon (Arbrb. Nijvel, 10 juni 1985, 
J. T. T., 1985, 380 en Int. Soc. Seer. 1985, afl. 18, z.p.). 

185. HERVALLING- KALENDERDAGEN OF WERKDAGEN- Met deze perio
de van veertien dagen heeft de wetgever veertien aaneengesloten kalenderda
gen bedoeld (Arbh. Luik, 16 september 1980, Int. Soc. Seer. 1982, afl. 22, 
2, noot THEMIX; Arbrb. Charleroi, 27 februari 1984, T.S.R., 1984, 210 en 
331; anders Arbh. Brussel, 21 december 1982, T.S.R., 1983, 49 waarin ten 
onrechte wordt gesteld dat de wetgever de eerste veertien werkdagen heeft 
bedoeld). 

186. HERVALLING- WERKHERVATTING- Er is in de rechtspraak discussie 
over de vraag of het recht op gewaarborgd loon bij een nieuwe arbeidsonge
schiktheid afhankelijk is van een effectieve werkhervatting gedurende deze 
veertien dagen. Deze vraag rijst in de hypothese dat de werknemer na de 
eerste periode van arbeidsongeschiktheid het werk niet kan hervatten we
gens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil andere dan arbeidsonge
schiktheid zoals jaarlijkse vakantie, en hij zich na deze periode opnieuw 
arbeidsongeschikt meldt. Een deel van de rechtspraak meent dat de werkge
ver het gewaarborgd loon een tweede keer verschuldigd is, zelfs al heeft de 
werknemer het werk niet werkelijk kunnen hervatten door omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil (Arb h. Luik, 16 september 1980, Int. Soc. Seer., 
1982, afl. 22, 2, noot THEMIX; Arbh. Bergen, 13 december 1985, J.T.T., 
1987, 153; Arbrb. Dinant, 19 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 165; 
Arbrb. Charleroi 30 maart 1987, J.T.T., 1987, 374). Een en ander houdt 
natuurlijk in dat de werknemer het bewijs Ievert dat hij tijdens deze 
schorsingsperiode werkelijk arbeidsgeschikt was. Zo oordeelde de Arbeids
rechtbank te Gent dat de werknemer geen recht heeft op gewaarborgd loon 
tijdens een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid wanneer zijn arbeids
ongeschiktheid slechts fictief onderbroken werd door een periode van 
jaarlijkse vakantie, terwijl hij in werkelijkheid ononderbroken arbeidsonge
schikt was (Arbrb. Gent, 10 november 1983, R. W., 1983-84, 2322). 

Volgens de Arbeidsrechtbank te Charleroi daarentegen is vereist dat de 
werknemer het werk effectief heeft hervat gedurende veertien opeenvol
gende dagen (Arbrb. Charleroi, 27 februari 1984, T.S.R., 1984, 210 en 
331). 
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187. HERVALLING- POGING TOT WERKHERVATTING- V66r de artikelen 
betreffende de hervalling ingevoerd werden in de wet van 10 maart 1900 
betreffende de arbeidsovereenkomst en in de gecoordineerde wetten betref
fende het bediendencontract van 20 juli 1955 vond de theorie van de poging 
tot werkhervatting weerklank in de rechtspraak. Deze theorie bestond erin 
het gewaarborgd loon voor een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid 
te ontzeggen wanneer de werknemer het werk slechts zeer kortstondig 
hervatte. Ben dergelijke werkhervatting was te beschouwen als een loutere 
poging zodat werd aangenomen dat de werknemer in werkelijkheid onon
derbroken arbeidsongeschikt was gebleven (zie DUBOIS, B., en DE GEZEL
LE-JANSSENS, V., ,Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten 
(1971-75)", T.P.R., 1977, 329). In de huidige stand van de wetgeving wordt 
de theorie van de poging tot werkhervatting niet meer aanvaard. Zij werd 
afgewezen in gevallen waarin daarop een beroep werd gedaan om het 
gewaarborgd loon voor de derde periode van arbeidsongeschiktheid te 
weigeren wanneer de werknemer het werk slechts zeer kortstondig heeft 
hervat, in de hypothese dat drie periodes van arbeidsongeschiktheid die 
elkaar opvolgen gescheiden zijn door twee onderbrekingen en de tweede 
periode van arbeidsongeschiktheid geen aanleiding heeft gegeven tot beta
ling van gewaarborgd loon. Iedere werkhervatting, hoe kortstondig ook, 
maakt een einde aan de periode van arbeidsongeschiktheid. Het recht op 
gewaarborgd loon moet beoordeeld worden op basis van de artikelen met 
betrekking tot de hervalling. Wanneer de derde arbeidsongeschiktheidspe
riode zich situeert meer dan veertien dagen na deze waarvoor gewaarborgd 
loon verschuldigd was, is de werkgever opnieuw gehouden tot betaling van 
gewaarborgd loon ook al werd het werk slechts gedurende enkele uren 
hervat (Arbrb. Gent, 28 maart 1975, J. T. T., 1976, 115; Arbrb. Antwerpen, 
22 mei 1975, J. T. T., 1976, 113). 

188. HERVALLING- TOEPASSING VAN ARTIKEL 27 ARBEIDSOVEREENKOM
STENWET- Wanneer de werkgever ter uitvoering van artikel 27 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (gewaarborgd dagloon) het loon moet uitbeta
len voor de dag waarop de arbeidsongeschiktheid een aanvang nam, wordt 
deze dag beschouwd als de eerste dag van de periode van gewaarborgd loon 
(art. 52, § 1 lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). Volgens de Arbeidsrecht
bank te Charleroi vindt deze regel ook toepassing in het geval van een 
hervalling binnen veertien dagen na het einde van de vorige arbeidsonge
schiktheid. Ook al verwijst artikel 52, § 2 van de Arbeidsovereenkomsten
wet niet uitdrukkelijk naar artikel 27, toch moet er voor de toepassing van 
artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet geen onderscheid gemaakt 
worden naargelang het de eerste dan wel een volgende arbeidsongeschikt
heid betreft (Arbrb. Charleroi, 9 januari 1984, J. T. T., 1984, 247 en T.S.R., 
1984, 201). 

189. HERVALLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE BEN ANDERE 
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ZIEKTE OF BEN ANDER ONGEVAL- Wanneer de werknemer arbddsonge
schikt wordt binnen de eerste veertien dagen die volgen op bet einde van 
de peri ode van arbeidsongescbiktbeid welke aanleiding beeft gegeven tot de 
uitbetaling van bet gewaarborgd loon, docb deze nieuwe ongescbiktbeid te 
wijten is aan een andere ziekte of een ander ongeval, is de toestand vrij 
duidelijk. Het gewaarborgd loon is principieel opnieuw verscbuldigd wan
neer de werknemer een geneeskundig getuigscbrift voorlegt ter staving van 
de andere oorzaak van de arbeidsongescbiktbeid. Dit geneeskundig getuig
scbrift moet binnen een redelijke termijn aan de werkgever bezorgd worden, 
nu bet, indien bet met de werkelijkheid overeenstemt, voor deze de verplich
ting meebrengt nogmaals het gewaarborgd loon te betalen (Cass., 10 juni 
1984, R. W., 1985-86, 315, J.T.T., 1985, 361, T.S.R., 1985, 38 en Soc. 
Kron., 1984, 480 en; zie ookArbb. Luik, 19 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 
255, noot XHARDE, M.). 

Er was in de rechtspraak discussie over bet opnieuw verscbuldigd zijn van 
het gewaarborgd loon wanneer de werknemer zonder het werk te bervatten 
het slacbtoffer wordt van twee opeenvolgende arbeidsongescbiktbeden met 
verscbillende oorzaken. Een dergelijk geval was aan de orde in een geschil 
voor het Arbeidshof te Gent. De werknemer was achtereenvolgens arbeids
ongeschikt ingevolge een arbeidsongeval en wegens ziekte. De werkgever 
weigerde het gewaarborgd loon voor de ziekteperiode te betalen. Het 
Arbeidsbof te Gent was bet biermee niet eens en stelde dat de betaling van 
het gewaarborgd loon naar aanleiding van een arbeidsongeval geen invloed 
beeft op de verplichting om het gewaarborgd loon te betalen naar aanleiding 
van ziekte (Arb h. Gent, 13 apri11979, R. W., 1979-80, 396). Het Arbeidsbof 
te Brussel oordeelde over een identiek geval evenwel in de tegengestelde zin. 
Het gewaarborgd loon is niet opnieuw verschuldigd wanneer de arbeidson
gescbiktheden, zelfs van verschillende aard, elkaar opvolgen zonder dat 
tussen beide bet werk wordt bervat (Arbb. Brussel, 31 maart 1980, T.S.R., 
1980, 267, noot HELIN, G. en Med. V.B.O., 1981, 4236). Het Hof van 
Cassatie bevestigde dit standpunt in een arrest van 23 februari 1981. Het 
Hof oordeelde dat er in deze hypothese slecbts een periode van schorsing 
was, zelfs al vloeide deze voort uit twee opeenvolgende arbeidsongeschikt
beden met een verschillende oorzaak. Het gewaarborgd loon was niet 
opnieuw verschuldigd (Cass. 23 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 714, 
Pas., 1981, I, 696,R. W., 1981-82,2153, J.T.T., 1981,227 en T.S.R., 1981, 
394). De lagere rechtspraak volgt unaniem deze zienswijze (Arbh. Luik, 16 
oktober 1984, J.T.T., 1985, 116, noot; Arbrb. Hasselt, 21 mei 1981, Med. 
V.B.O., 1982, 245). 

190. ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOORTSPRUITEND UIT BEN DEELNAME AAN 
BEN SPORTCOMPETITIE OF -EXHIBITIE OF BEN ZWARE FOUT- Overeenkom
stig artikel 52, § 3 (werklieden) en 74, § 2 (bedienden) van de Arbeidsover
eenkomstenwet is bet gewaarborgd loon niet verscbuldigd wanneer de 
werknemer een ongeval beeft opgelopen naar aanleiding van een licbaams-
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oefening uitgevoerd tijdens een sportcompetitie of -exbibitie waarvoor de 
inricbter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om bet even 
welke vorm een loon ontvangen of wanneer de arbeidsongescbiktbeid bet 
gevolg is van een door de werknemer gepleegde zware fout. 

Deze uitzondering geldt niet voor de oefenwedstrijden, in zover daarvoor 
geen toegangsgeld wordt gevraagd en deze niet bedoeld zijn als manifestatie 
voor bet publiek (Arb b. Antwerpen (afd. Hasselt), 11 februari 1987, Limb. 
Rechtsl., 1987, 66). 

De zware fout waardoor de werknemer het recbt op gewaarborgd loon 
verliest beeft een ruimere betekenis dan de dringende reden op grond 
waarvan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beeindigd wordt (Arbb. 
Brussel, 10 oktober 1979, J. T. T., 1980, 48). In beginsel is de arbeidsonge
scbiktbeid naar aanleiding van een zelfmoordpoging geen zware fout waar
door bet recbt op gewaarborgd loon verloren gaat (Arbb. Brussel, 10 
oktober 1979, J. T. T., 1980, 48; Arbrb. Charleroi, 13 december 1976, 
J. T. T., 1977, 336). De werknemer die in een ziekenbuis wordt opgenomen 
om er een beelkundige ingreep te ondergaan in bet kader van een bebande
ling tegen alcoholisme, is arbeidsongescbikt wegens ziekte en beeft recht op 
gewaarborgd loon. Er is geen zware fout nude betrokkene zicb wegens zijn 
persoonlijkheid niet beeft kunnen verzetten tegen bet alcobolisme (Arbb. 
Gent, 13 oktober 1982, Med. V.B.O., 1985, 83 (verkort)). 

De arbeidsongescbiktbeid is daarentegen wei het gevolg van een zware fout 
wanneer zij voortspruit uit bet feit dat de werknemer onder invloed heeft 
deelgenomen aan een caferuzie (Arbb. Luik, 16 oktober 1981, J. T. T., 1983, 
58). 

191. TERUGVORDERING VAN HET GEWAARBORGD LOON- Wanneer de 
arbeidsongescbiktheid van de werkman bet gevolg is van een ongeval, ander 
dan een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van bet werk, kan 
de werkgever tegen derden die aansprakelijk zijn voor dit ongeval, een 
recbtstreekse vordering instellen tot terugbetaling van bet loon en van de 
sociale bijdragen waartoe de werkgever gebouden is door de wet of door 
een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst (art. 52, § 4 Arbeids
overeenkomstenwet). Artikel 54, § 4 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
verleent de werkgever dezelfde mogelijkheid indien de arbeidsonge
scbiktbeid wei bet gevolg is van een arbeidsongeval, op weg naar en van 
bet werk of een beroepsziekte. Wat de bedienden betreft, bevat artikel 75 
van de Arbeidsovereenkomstenwet een analoge bepaling, zonder dat een 
onderscbeid wordt gemaakt tussen een arbeidsongeval en een ander onge
val. 

Onder bet regime van de vroegere wetgeving bescbikte de werkgever slecbts 
over een subrogatoire vordering tegen de derde aansprakelijke (art. 28bis, 
b bis, lid 8, 29, § 4 wet 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst; art. 10, 
§ 5 gecoordineerde wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 
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1955). Dit impliceerde dat de derde aile excepties die hij tegenover de 
werknemer kon Iaten gelden, kon inroepen tegen de werkgever. Bovendien 
verleenden deze wettelijke bepalingen niet uitdrukkelijk de mogelijkheid de 
sociale bijdragen terug te vorderen. Op voorstel van de Nationale Arbeids
raad werd deze zijdelingse vordering bij de totstandkoming van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978 vervangen door een rechtstreekse vorde
ring(TAQUET,M., WANTIEZ, C., JAMOULLE,M. en VANFRAEYENHOVEN, 
G., Nouveaux visages du contrat de travail, Brussel, Editions du Jeune 
Barreau, 1979, 83). 

In de rechtspraak situeren de geschillen zich rond de interpretatie van het 
begrip derde en van de begrippen loon en sociale bijdragen. 

De aansprakelijke persoon van een ongeval die door een arbeidsovereen
komst verbonden is met dezelfde werkgever als het slachtoffer, kan niette
min een derde zijn in de zin van artikel29, § 4 van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst (thans art. 52, § 4 Arbeidsovereenkomstenwet) 
omdat hij vreemd is aan de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werkge
ver en de werknemer-slachtoffer (Cass., 27 mei 1975, Arr. Cass., 1975, 1016 
en R. W., 1975-76, 1803). De werkgever kan evenwel geen vordering instel
len tegen de aansprakelijke echtgenoot tot terugbetaling van het loon 
betaald aan de andere echtgenoot-werknemer tijdens de periode van ar
beidsongeschiktheid. Het toekennen van de vordering ten laste van de 
huwgemeenschap, waarin de vergoedingen ter vervanging van de beroepsin
komsten vallen, zou immers de veroordeling inhouden van de echtgenoot
werknemer tot terugbetaling aan de werkgever van de vergoedingen die deze 
laatste hem verschuldigd is krachtens de wettelijke bepalingen (Corr. Brus
sel, 12 april 1983, R.G.A.R., 1986, nr. 11.089, noot ERNAULT, F.). 

De werkgever mag niet alleen het gewaarborgd weekloon, betaald krachtens 
artikel 54, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, terugvorderen maar ook 
het gewaarborgd maandloon betaald overeenkomstig de C.A.O. nr. 12 bis 
van 26 februari 1979 (Rb. Tongeren, 20 april1983, Limb. Rechtsl., 1983, 
136). Ook de oudejaarspremie betaald tijdens de periode van arbeidsonge
schiktheid, kan verhaald worden op de derde aansprakelijke (Vred. Sint
Gillis, 28 september 1981, J.T.T., 1982, 171). 

De ,sociale bijdragen" die de werkgever samen met het gewaarborgd loon 
kan terugvorderen van de derden die aansprakelijk zijn voor het ongeval 
dat leidde tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, omvatten niet 
alleen de gewone sociale-zekerheidsbijdragen maar ook de bijdragen die de 
werknemer betaalt in het kader van de fondsen voor bestaanszekerheid (Rb. 
Tongeren, 20 april 1983, Limb. Rechtsl., 1983, 136). Elke bijdrage van de 
werkgever die tot doel heeft de bestaanszekerheid, het welzijn en de profes
sionele en vakbondsvorming van de werknemer te verzekeren, kan terugge
vorderd worden (Vred. Sint-Gillis, 28 september 1981, J. T. T., 1982, 171), 
alsmede de bijdragen verschuldigd in het kader van de Arbeidsongevallen
wet, de wetgeving op de arbeidsgeneeskunde, de jaarlijkse vakantie, de 
feestdagen enz ... (Rb. leper, 12 maart 1986; R. W., 1986-87, 1170). 
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§ 3. Arbeidsongeschiktheid en beeindiging 

192. BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST NA BEN PERI ODE VAN 

ZES MAANDEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID- Wanneer de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst sedert meer dan zes maanden is geschorst wegens 
ongeval of ziekte, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beeindigen 
mits hij aan de werknemer een vergoeding betaalt die overeenstemt met de 
duur van de opzeggingstermijn die normaal had moeten worden in acht 
genomen of met het nog te lopen gedeelte van die termijn (art. 58 en 78 
Arbeidsovereenkomstenwet). Wat de bedienden betreft, bepaalt de wet 
bovendien dat bet loon dat werd uitbetaald sedert het begin van de onge
schiktheid van deze vergoeding mag afgetrokken worden (art. 78, lid 1 
Arbeidsovereenkomstenwet). De werkgever kan het loon dat werd uitbe
taald tijdens de ongeschiktheid slechts in mindering brengen van de opzeg
gingsvergoeding wanneer hij de arbeidsovereenkomst regelmatig beeindigt 
met toepassing van artikel 20 van de gecoordineerde wetten betreffende bet 
bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 78 Arbeidsovereenkomsten
wet). Deze vermindering is niet mogelijk wanneer de werkgever een opzeg
gingsvergoeding verschuldigd is omdat hij de arbeidsovereenkomst onregel
matig beeindigt nadat de arbeidsongeschiktheid Ianger dan zes maanden 
heeft geduurd (Arbh. Brussel, 3 september 1975, Med. V.B.O., 1976, 2827). 
Artikel 78 van de Arbeidsovereenkomstenwet verbiedt de werkgever niet de 
arbeidsovereenkomst van een werknemer die minder dan zes maanden 
arbeidsongeschikt is onmiddellijk eenzijdig te beeindigen mits hij de werk
nemer een opzeggingsvergoeding betaalt (Arbh. Antwerpen, 28 juni 1982, 
In/. Soc. Seer., 1982, afl. 23, 2). De enige onrechtstreekse sanctie bestaat 
erin dat de werkgever bet loon betaald sedert de aanvang van de arbeidson
geschiktheid, niet in mindering kan brengen van de opzeggingsvergoedingen 
(Arb h. Brussel, 25 januari 1978, J. T. T., 1978, 163). 
De beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor werklieden, zonder 
opzegging, die plaatsvindt v66r de duur van de arbeidsongeschiktheid zes 
maanden heeft overschreden, is zeker onregelmatig, maar kan om die reden 
aileen niet worden beschouwd als willekeurig (Cass., 19 oktober 1981, Arr. 
Cass., 1981-82, p. 266, nr. 129, R. W., 1982-83, 807, J.T.T., 1983, 22, 
T.S.R., 1982, 594 en Med. V.B.O., 1983, 261; zie ook Arbh. Luik, 19 
december 1984, T.S.R., 1985, 466; Arbrb. Gent, 21 maart 1986, T.G.R., 
1986, 86; zie hierover verder nr. 383). 
In de rechtspraak heerste lange tijd onzekerheid over de berekeningsbasis 
van de verschuldigde vergoeding. Volgens sommigen moest de opzeggings
vergoeding berekend worden op basis van bet loon dat de werknemer 
verdiende op bet ogenblik dat de schorsing aanvangt (Arbrb. Brussel, 22 
mei 1978, J. T. T., 1979, 340; Arbrb. Luik, 30 september 1980, Jur. Liege, 
1980, 286; Arbrb. Charleroi, 9 februari 1981, T.S.R., 1981, 232, advies 
O.M.). Volgens anderen daarentegen moest de opzeggingsvergoeding bere
kend worden op basis van bet loon dat normaal zou betaald zijn op bet 
ogenblik van bet ontslag indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
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niet geschorst was (Arbh. Luik, 24 februari 1981, J. T. T., 1981, 188; Arbh. 
Luik, 8 december 1981, Jur. Liege, 1982, 325, noot R.M. en J.T.T., 1982, 
165, Arbrb. Gent, 25 september 1978, R. W., 1979-80, 1979 en J. T. T., 1979, 
354; Arbrb. Gent, 17 maart 1980, R. W., 1980-81, 1414). In een vonnis van 
de Arbeidsrechtbank te Nijvel werd een tussenoplossing aangebracht: de 
vergoeding moet berekend worden op basis van het loon betaald op het 
ogenblik van de schorsing verhoogd met een indexeringscoefficient die de 
vermindering van de koopkracht van de opzeggingsvergoeding op het 
ogenblik van de beeindiging compenseert (Arbrb. Nijvel, 29 augustus 1979, 
Rev. Reg. Dr., 1980, 395, noot WILLAERT, C.). In een arrest van 17 mei 
1982, gewezen na een voorziening in cassatie tegen het reeds vermelde arrest 
van het Arbeidshof te Luik van 24 februari 1981, heeft het Hof van Cassatie 
zich in dezelfde zin als dit arrest uitgesproken. De forfaitaire vergoeding 
van artikel12 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencon
tract van 20 juli 1955 (thans art. 78 Arbeidsovereenkomstenwet) heeft als 
doel het verlies te compenseren dat de bediende lijdt doordat hij, na de 
periode van arbeidsongeschiktheid, het werk niet mag hervatten tegen de 
op dat moment geldende loonvoorwaarden. Voor het berekenen van de 
opzeggingsvergoeding moet het loon in aanmerking worden genomen dat 
normaal verschuldigd zou zijn op het ogenblik van het ontslag (Cass., 17 
mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1151, Pas., 1982, I, 1094, R.C.J.B., 1985, 
43, nootMAGREZ, M., Jur. Liege, 1982,421, nootR.M., T.S.R., 1982,475, 
noot TRINE, A. en Soc. Kron., 1982, 264, noot CRAHAY, P.). Ook de 
vergoeding verschuldigd aan de werkman waarvan sprake in artikel58 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet moet berekend worden op basis van het loon 
dat zou verschuldigd zijn op het ogenblik van het ontslag (Cass., 6 septem
ber 1982, Arr. Cass., 1982-83, p. 16, nr. 9 en R. W., 1983-84, 1636 (ver
kort)). 

De opzeggingsvergoeding die de werkgever verschuldigd is in geval van 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst van de bediende na meer dan zes 
maanden arbeidsongeschiktheid wordt, wat het veranderlijk loon betreft, 
berekend op basis van de laatste twaalf maanden v66r het begin van de 
schorsing (Arbrb. Gent, 2 november 1984, T.G.R., 1986, 20). 

Ten slotte zijn er in de rechtspraak vragen gerezen omtrent de interpretatie 
van de uitdrukking ,na aftrek van het loon dat werd uitbetaald sedert het 
begin van de arbeidsongeschiktheid (art. 78, lid 1 Arbeidsovereenkomsten
wet). In een arrest van 9 maart 1981 heeft het Hof van Cassatie gesteld dat 
artikel12 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract 
van 20 juli 1955 (thans art. 78 Arbeidsovereenkomstenwet) moet samen 
gelezen worden met artikellO, § 1, lid 1 van de gecoordineerde bedienden
wetten betreffende het gewaarborgd maandloon (thans art. 70 Arbeidsover
eenkomstenwet). Dit houdt in dat de werkgever de opzeggingsvergoeding 
mag verminderen met de sommen die hij tijdens de schorsingsperiode 
betaald heeft en die niet de tegenprestatie zijn voor verrichte arbeid, zoals 
het gewaarborgd maandloon. Noch de arbeidsongevallenuitkeringen, noch 
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het dubbel vakantiegeld, noch het loon dat werd betaald aan de bediende 
die gedeeltelijk het werk heeft hernomen, vormen loon dat mag worden 
afgetrokken van de opzeggingsvergoeding (Cass., 9 maart 1981, Arr. Cass., 
1980-81, p. 759, nr. 398, Pas., 1981, I, 742, R. W., 1981-82, 1846, J.T.T., 
1982, 31, noot VANNES, V., en T.S.R., 1981, 210; zie ook Arbrb. Brussel, 
22 mei 1979, J. T. T., 1979, 340 die ook de werkgeversbijdrage bestemd voor 
de groepsverzekering aftrekbaar achtte). Volgens de Arbeidsrechtbank te 
Gent zouden eveneens het enkel vakantiegeld en de oudejaarspremie in 
mindering mogen gebracht worden (Arbrb. Gent, 2 november 1984, 
T.G.R., 1986, 20). 

193. CUMULATIE GEWAARBORGD LOON EN OPZEGGINGSVERGOEDING- In 
de rechtspraak is discussie ontstaan over de vraag of de werknemer wiens 
arbeidsovereenkomst tijdens de periode van schorsing wegens arbeidsonge
schiktheid onregelmatig wordt beeindigd, naast de opzeggingsvergoeding 
ook aanspraak kan maken op het gewaarborgd loon. Een kleine meerder
heid beantwoordt deze vraag bevestigend. De opzeggingsvergoeding dekt 
wei aile schade die voortvloeit uit de beeindiging van de arbeidsovereen
komst maar niet die welke het gevolg is van de arbeidsongeschiktheid. De 
werkgever die de arbeidsovereenkomst onregelmatig beeindigt tijdens de 
periode van gewaarborgd loon is, naast de opzeggingsvergoeding, ook het 
resterende gewaarborgd loon verschuldigd (Arbh. Brussel, 8 november 
1977, J. T. T., 1978, 47; Arbh. Brussel, 25 januari 1978, J. T. T., 1978, 163; 
Arbrb. Charleroi, 22 maart 1976, J.T.T., 1977, 71; Arbrb. Namen, 16 
maart 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 267, adv. O.M.). De Arbeidsrechtbank 
te Charleroi voegt er aan toe dat anders het wettelijk ontslagverbod zonder 
daadwerkelijke sanctie zou zijn (Arbrb. Charleroi, 18 maart 1980, J. T. T., 
1981, 39 en T.S.R., 1980, 493). Ook het tegengestelde standpunt wordt 
verdedigd. De betaling van het gewaarborgd loon is slechts verplicht zolang 
de arbeidsovereenkomst bestaat. Cumulatie van de opzeggingsvergoeding 
met het gewaarborgd loon is uitgesloten (Arbh. Bergen, 2 november 1979, 
T.S.R., 1980, 292 (verkort), noot HELIN, G.; Arbh. Luik (afd. Namen), 
3 december 1984, Rev. Reg. Dr., 1985,101 en J.T.T., 1985, 260; Arbh. 
Brussel, 18 april 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 435). 

194. ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - Ook tijdens de periode van 
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidson
geschiktheid, kan de arbeidsovereenkomst beeindigd worden om dringende 
reden. De ingeroepen feiten moeten uiteraard voldoende ernstig zijn en de 
modaliteiten omschreven in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
dienen nageleefd te worden. 

In de rechtspraak werden volgende omstandigheden geacht te beantwoor
den aan het begrip dringende reden: 

- het feit dat een werknemer aan wie de behandelende geneesheer een 
uitgangsverbod heeft opgelegd, verschillende malen op straat werd ontmoet 
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en afwezig is wanneer de controlerende geneesheer zich aanmeldt (Arbh. 
Brussel, 10 april 1974, Med. V.B.O., 1976, 2464); 
- de uitbating van een herberg tijdens de arbeidsongeschiktheid; aange
zien de werknemer die dergelijke activiteiten kan verrichten niet arbeidson
geschikt is en het werk moet hervatten (Arbh. Antwerpen, 17 november 
1978, J. T. T., 1979, 357 (verkort)); 
- het feit dat de werknemer de periode van arbeidsongeschiktheid mis
bruikt om een uiterst vermoeiende en uitputtende reis te ondernemen, 
waardoor hij onverantwoorde risico's neemt en het herstel van zijn gezond
heid in gevaar brengt (Arbh. Antwerpen, 16 januari 1986, Soc. Kron., 1987, 
214); 
- het feit dat de werknemer op het einde van een periode van arbeids
ongeschiktheid op professionele wijze deelneemt aan een bokswedstrijd, 
aangezien de werkgever terecht mocht aannemen dat de periode van ar
beidsongeschiktheid gebruikt werd om zich lichamelijk en mentaal voor te 
bereiden op de wedstrijd (Arbrb. Namen, 22 april 1976, J.T.T., 1977, 
259); 
- het uitoefenen van een lucratieve activiteit tijdens de arbeidsongeschikt
heid (Arbrb. Luik, 27 oktober 1978, J. T. T., 1979, 167 (verkort)); 
- het bezoeken van een cafe rechtover de fabriek van de werkgever tijdens 
een ziekteperiode gedekt door een laattijdig ingediend medisch getuigschrift 
dat het verbod bevat de waning te verlaten (Arbrb. Brussel, 16 december 
1980, J. T. T., 1982, 121). 
De hierna aangeduide feiten werden daarentegen geacht niet te beantwoor
den aan het begrip dringende reden: 
- het maken van een ommetje de dag v66r de werkhervatting ondanks het 
uitgangsverbod van de behandelende geneesheer (Arbrb. Brussel, 4 maart 
1977, R. W., 1976-77, 1321 en J.T.T., 1978, 34); 
- het uitvoeren van Iicht handwerk, in casu tuinwerk, op een gehuurde 
kampeerplaats (Arbrb. Brussel, 28 maart 1977, T.S.R., 1977, 312); 
- het verrichten van deeltijdse arbeid bij een andere werkgever door de 
werknemer die met toelating van de raadgevend geneesheer van het zieken
fonds het werk gedeeltelijk mag hernemen met behoud van een beperkte 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, zelfs indien in de arbeidsovereenkomst is 
bedongen dat de werknemer geen andere beroepsactiviteit mag uitoefenen, 
aangezien een dergelijk beding nietig is wegens strijdigheid met de vrijheid 
van arbeid en de individuele vrijheid (Arbh. Luik, 19 juni 1985, J.T.T., 
1985, 470). 
De vraag welke omstandigheden tijdens de arbeidsongeschiktheid aanlei
ding kunnen geven tot een ontslag om dringende reden komt verder uitge
breid aan bod (zie nr. 294). 
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AFDELING 8 

GEBREK AAN WERK WEGENS ECONOMISCHE OORZAKEN 

195. ALGEMEEN- De Arbeidsovereenkomstenwet bevat naast de schor
singsoorzaken die gelden voor aile werknemers een aantal oorzaken van 
schorsing die specifiek zijn voor de arbeidsovereenkomst voor werklie
den. Zo kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van werklieden 
geschorst worden wegens een technische stoornis in het bedrijf (art. 49 
Arbeidsovereenkomstenwet), wegens onwerkbaar weer (art. 50 Arbeids
overeenkomstenwet) en ten gevolge van gebrek aan werk wegens econo
mische oorzaken (art. 51 Arbeidsovereenkomstenwet). In deze laatste hypo
these heeft de werkgever de keuze, ofwel de arbeid gedurende een zekere 
tijd volledig stil te leggen ofwel een regeling van gedeeltelijke arbeid in te 
voeren. Artikel51 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt de voorwaar
den en de modaliteiten die de werkgever moet respecteren vooraleer over 
te gaan tot deze schorsing. Deze regeling is evenwel facultatief. De Koning 
kan, op voorstel van het bevoegd paritair comite of van de Nationale 
Arbeidsraad de voorwaarden bepalen waaronder de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geschorst bij gebrek aan 
werk wegens economische oorzaken (art. 51,§ 1, lid 1 Arbeidsovereenkom
stenwet). 

196. TOEPASSINGSGEVALLEN - De mogelijkheid om de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst te schorsen ingevolge gebrek aan werk wegens 
economische oorzaken was ook opgenomen in artikel 28 quater, § 2 van 
de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst. Het is essentieel 
dat het gebrek aan werk een econmnische oorzaak heeft. Hoewel het stil
leggen van machines voor herstellingen en controle noodzakelijk kan zijn 
om het arbeidsritme en de produktie verder economisch optimaal op 
gang te houden, heeft bet gebrek aan werk dat daaruit voortvloeit geen 
economische oorzaak (Arbh. Antwerpen, 20 april 1977, J.T.T., 1978, 
241). 

W anneer de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst de maximumduur van vier weken heeft bereikt, moet de werkgever 
gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid op
nieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing of een regeling van 
gedeeltelijke arbeid kan ingaan (art. 51,§ 2, lid 1 Arbeidsovereenkomsten
wet). Hiermee wordt bedoeld dat de arbeidsovereenkomst gedurende een 
week volledig moet worden uitgevoerd, niet enkel wat de arbeidsduur 
betreft, doch ook wat de andere arbeidsvoorwaarden, namelijk de functie 
betreft. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, is de werkgever met 
toepassing van artikel 51, § 7 van de Arbeidsovereenkomstenwet het loon 
verschuldigd vanaf de eerstvolgende volledige schorsing van de uitvoering 
van de overeenkomst (Arbh. Brussel, 10 december 1984, Rechtspr. Arb. 
Br., 1985, 356). 
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AFDELING 9 

CONVENTIONELE SCHORSING 

197. ALGEMEEN -De oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst 
zijn in de arbeidsovereenkomstenwetgeving niet limitatief opgesomd. Het 
Hofvan Cassatie heeft dit in een arrest van 23 november 1967 uitdrukkelijk 
bevestigd met betrekking tot de staking (Cass., 23 november 1967, Arr. 
Cass., 1968, 421, Pas., 1968, I, 393, R. W., 1967-68, 2215 en T.S.R., 1967, 
351). Het staat de partijen vrij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
in onderling overleg te schorsen, zelfs voor onbepaalde tijd (Arbh. Luik, 
10 juni 1976, J. T. T., 1976, 277; Arbh. Antwerpen, 21 maart 1983, T.S.R., 
1983, 271). Wanneer de partijen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd schorsen, houdt een dergelijke overeenkomst in dat 
beide partijen terug akkoord moeten zijn om de schorsing te doen ophou
den, zodat de weigering van een van de partijen daarop in te gaan niet kan 
beschouwd worden als een eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereen
komst door deze partij (Arbh. Antwerpen, 21 maart 1983, T.S.R., 1983, 
271). Uit een arrest van bet Arbeidshof te Brussel kan afgeleid worden dat 
niet steeds een uitdrukkelijk akkoord vereist is om te kunnen gewagen van 
een conventionele schorsing. Er kan ook stilzwijgend in toegestemd worden 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gedurende een zekere tijd te 
schorsen (Arbh. Brussel, 30 maart 1981, J. T. T., 1983, 61). 

198. TOEPASSINGSGEVAL- De morele verplichting van een echtgenoot bij 
bet sterfbed van zijn mede-echtgenoot te blijven, is geen wettelijke oorzaak 
van schorsing van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de betrokkene zulks 
aan zijn werkgever meldt en van deze laatste gedurende een maand geen 
reactie ontvangt, kan niet aangenomen worden dat de eerstgenoemde de 
arbeidsovereenkomst heeft beeindigd; door zijn stilzwijgen en passiviteit 
heeft de werkgever de werknemer Iaten geloven dat de door hem beschreven 
situatie kon aanvaard worden (Arbh. Brussel, 30 maart 1981, J. T.T., 1983, 
61). 

AFDELING 10 

STAKING EN UITSLUITING 

§ 1. Staking 

199. ALGEMEEN- Staking kan in bet algemeen worden gedefinieerd als 
bet opzettelijk tijdelijk niet verrichten van de bedongen arbeid door een 
aanmerkelijke groep van personen in een dienstbetrekking, als dwangmid
del ter bereiking van een bepaald doel (VAN EECKHOUTTE, W., ,Het 
stakingsrecht in de prive-sector in Belgie", Preadvies ten behoeve van de 
vereniging voor de vergelijkende studie van bet recht van Belgie en Neder-
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land, T.S.R., 1982, 243; THONON, R., ,La greve, le droit et le pouvoir 
judiciaire", J. T. T., 1982, 322). Een stiptheidsstaking, bestaande in een 
opzettelijk gebrekkige uitvoering van de arbeidsovereenkomst door vertra
ging van het arbeidsritme, is aileen in naam een staking, aangezien de 
werknemers in dat geval doorgaan met werken, zij het op een slechte manier 
(Arbrb. Luik, 29 oktober 1975, Med. V.B.O., 1977, 836). 
Het Hof van Cassatie kreeg voor het eerst met de hier aan de orde zijnde 
problematiek te maken naar aanleiding van de stakingsbewegingen die de 
zestiger jaren kenmerkten. De uitspraken van het Hof uit die jaren hadden 
echter slechts betrekking op een klein deelaspect van het vraagstuk of 
blonken niet uit door heldere redenering en formulering (zie over deze 
arresten de vorige overzichten van rechtspraak ,Arbeidsovereenkomsten", 
T.P.R., 1971, nr. 18 en T.P.R., 1977, nr. 14). 
Men moet tot het begin van de jaren tachtig wachten op twee arresten die 
eindelijk duidelijkheid en rechtszekerheid scheppen (Cass., 14 april 1980, 
Arr. Cass., 1979-80, 1002, R. W., 1980-81, 979, concl. Adv. Gen. LE
NAERTS, H., en noot RrGAUX, M. en Cass., 21 december 1981, Arr. Cass. 
1981-82, 541, R. W., 1981-82, 2525, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., en 
noot RIGAUX, M. en Soc. Kron., 1982, 157, noot RIGAUX, M.). Opvallend 
is dat het Hof van Cassatie daarbij een eigen redenering ontwikkelde, die 
voordien nooit in de rechtspraak of de doctrine was naar voren gebracht. 

200. STAKING EN DE INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE STA
KERS- Reeds v66r de cassatiearresten van 14 april 1980 en 21 december 
1981 hestand er in de lagere rechtspraak nag weinig onenigheid over de 
vraag wat het effect is van een staking op de individuele arbeidsovereen
komst van de staker. De vroegere beeindigingstheorie was reeds lang 
verlaten en doorgaans werd aangenomen dat een staking aileen de schor
sing, niet de beeindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft 
(Arbrb. Bergen, 25 april1977, T.S.R., 1977, 317, Arbrb. Namen, 27 april 
1981, Soc. Kron., 1981, 255), al werd de schorsing oak wel eens voorbehou
den aan stakingen die na het mislukken van overleg plaatshebben, door de 
vakbonden erkend worden en niet in hoofdzaak en in wezen tot doel hebben 
de onderneming te desorganiseren (Arbrb. Luik, 29 oktober 1975, Med. 
V.B.O., 1977, 836). 
In zijn arrest van 14 april 1980 beslist het Hof van Cassatie dat staken op 
zichzelf in geen geval de arbeidsovereenkomst doet eindigen ( Cass., 14 april 
1980, Arr. Cass., 1979-80, 1002, R. W., 1980-81, 979, concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H., en noot RIGAUX, M. en Soc. Kron., 1982, 157, noot 
RIGAUX, M.). Deze opvatting is gesteund op de overweging dat een tekort
koming van een partij aan haar verplichtingen op zichzelf de arbeidsover
eenkomst niet doet eindigen (zie hierover verder, nr. 338). Dit is oak het 
gevai wanneer de tekortkoming bestaat in het niet verrichten van de bedon
gen arbeid en de weigering de arbeid te hervatten. Anderzijds blijft de 
arbeidsovereenkomst oak voortbestaan bij een staking die een wijziging van 
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de bestaande arbeidsovereenkomst beoogt en derhalve de beeindiging daar
van, aangezien de aangegane arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijft voort
bestaan zolang dit doel niet is bereikt. 

Kan men uit bet voornoemde arrest afleiden dat staking de arbeidsovereen
komst schorst, daarmee was nog niet uitgemaakt dat staking een wettige 
schorsingsgrond is. Inderdaad, dat deelname aan een staking de uitvoering 
van de overeenkomst schorst kan, althans wanneer bet gaat om een staking 
waarbij iedere arbeidsprestatie wordt stopgezet, eigenlijk moeilijk worden 
ontkend: ook een ongerechtvaardigde afwezigheid schorst uiteraard de 
uitvoering van de overeenkomst. lets anders is natuurlijk of deelname aan 
een staking ook de arbeidsovereenkomst zelf en met name de daaruit 
voortvloeiende arbeidsverplichting schorst. Alsdan spreekt men van een 
wettige schorsingsgrond. 

Opdat er sprake zou zijn van een wettige schorsingsgrond is vereist dat er 
een recht tot staken bestaat. Het neerleggen van bet werk naar aanleiding 
van een staking is niet opgenomen in de wettelijke gronden van schorsing 
van de uitvoering van de overeenkomst. In een arrest van 23 november 1967, 
gewezen in een zaak die betrekking had op de gevolgen van staking op de 
individuele arbeidsovereenkomst, gaf bet Hof van Cassatie te kennen dat 
de opsomming van de oorzaken van schorsing in de arbeidsovereenkom
stenwetgeving, niet limitatief is (Cass., 23 november 1967, Arr. Cass., 1968, 
421, Pas., 1968, I, 933, J.T., 1968, 41, concl. Adv. Gen. COLARD, 
R.C.J.B., 1968, noot MAGREZ, M. en T.S.R., 1967, 351, noot MAGREZ, 
M.), zonder evenwel duidelijk te beslissen of staking nu al dan niet een 
wettige schorsingsgrond is. 

Hoewel ook voordien reeds op verschillende gronden werd beslist dat bet 
recht tot staken behoort tot de Belgische rechtsorde (Arbh. Brussel, 24 
november 1980, R. W., 1980-81, 2262, noot RIGAUX, M.; Arbrb. Gent, 18 
maart 1977, R. W., 1977-78, 1315), moet worden gewacht op bet cassatiear
rest van 21 december 1981 om daarover uitsluitsel te krijgen. De in dit 
cassatiearrest gevolgde redenering wordt hierna uiteengezet. 

Om de gevolgen van staking op de individuele arbeidsovereenkomst van de 
stakers te bepalen, is vanzelfsprekend vereist dat men vooraf weet hoe men 
bet fenomeen staking juridisch kan kwalificeren. Bij ontstentenis van enige 
wettelijke definitie kan staking arbeidsovereenkomstenrechtelijk bet best 
worden omschreven als het opzettelijk niet verrichten van de krachtens de 
arbeidsovereenkomst bedongen arbeid naar aanleiding van een collectief 
conflict. 

Ben arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, werk-· 
nemer genaamd, zich verbindt om tegen loon onder het gezag van de andere 
partij, werkgever genoemd, arbeid te verrichten. Het verrichten van arbeid 
is derhalve onmiskenbaar een wezenlijk bestanddeel van iedere arbeidsover
eenkomst; zonder bet verrichten van arbeid is die overeenkomst ondenk
baar. 
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Er bestaat in Belgie geen enkele formele rechtsregel die een werknemer het 
recht toekent de arbeid tot het verrichten waarvan hij zich heeft verbonden, 
op te schorten naar aanleiding van een collectief conflict. V olgens de regelen 
van het algemeen verbintenissenrecht, komt de werknemer die weigert 
arbeid te verrichten, derhalve in beginsel te kart aan de meest wezenlijke 
contractuele verplichting. Overeenkomsten die wettig werden aangegaan 
strekken de partijen inderdaad tot wet (art. 1134 B.W.). 
Vertrekkend van dat uitgangspunt kan men vanzelfsprekend niet anders dan 
vaststellen dat, bij ontstentenis van enige andersluidende uitdrukkelijke 
wetsbepaling, het niet verrichten van de in de arbeidsovereenkomst bedon
gen arbeid, gelijkstaat met contractuele wanprestatie. Dit is dan oak het 
vertrekpunt van de redenering die het Hof van Cassatie maakt over de 
weerslag van staking op de individuele arbeidsovereenkomst (Cass., 21 
december 1981, Arr.Cass., 1981-82, 541, R. W., 1981-82,2525, concl. Adv. 
Gen. LENAERTS, H. en noot RIGAUX, M. en Soc. Kron., 1982, 157, noot 
RIGAUX, M.). Helaas spreekt het Hof enigszins ongelukkig van ,onrecht
matige daad", term die eigen is aan de materie van extra-contractuele 
aansprakelijkheid. De deelneming van een staking is voor de werknemer 
noch een onrechtmatige daad noch een contractuele wanprestatie (Arbh. 
Antwerpen (afd. Hasselt), 20 december 1983, Limb. Rechtsl. 1984, 32, noot 
COLLETTE, A.). 

Wanneer men aanneemt dat de werknemer die het werk neerlegt omwille 
van een stakingsbeweging, met andere woorden staakt, contractbreuk 
pleegt, biedt dit aan de werkgever verschillende juridische mogelijkheden, 
gaande van toepassing van de exceptio non adimpleti contractus, over het 
eisen van de ontbinding van de overeenkomst tot eventueel de beeindiging 
daarvan wegens dringende reden. Deze ,verweermogelijkheden" in rechte 
van de werkgever komen vanzelfsprekend fundamenteel neer op een juri
dische neutralisering van de kracht van het stakingswapen. Nochtans moet 
men vaststellen dat vandaag de dag door niemand meer betwist wordt dat 
er een recht te staken bestaat, oak al is er geen enkele wettelijke bepaling 
die zulks uitdrukkelijk stelt. 
Geconfronteerd met deze mogelijkheid heeft het Hof van Cassatie klaarblij
kelijk gezocht naar een rechtsgrond die, zonder afbreuk te doen aan de 
voorgestane gelding van het gemeen recht, de staking haar civielrechtelijke 
kwalificatie van contractuele wanprestatie ontneemt en derhalve leidt tot 
een oplossing die niet indruist tegen de sociale realiteit. Het Hof van 
Cassatie heeft die rechtsgrond via een a contrario-redenering gevonden in 
de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang 
in vredestijd. Aangezien deze strafrechtelijk gesanctioneerde wet een op
somming geeft van de werkzaamheden tot het verrichten waarvan stakende 
werknemers kunnen worden verplicht, houdt hij meteen het recht in voor 
de niet-aangewezen stakende werknemers om geen welkdanige arbeid te 
verrichten. 
Dit brengt met zich mee dat, in de zienswijze van het Hof, de werknemer 
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bet recbt te staken ontleent aan een gewone wet, die bovendien bezwaarlijk 
kan worden bescbouwd als een van de fundamentele wetten van bet arbeids
recbt. Dit grondvesten van bet als fundamenteel te bescbouwen recbt tot 
staken op een vrij marginate wet, dan nog op basis van een, steeds aanvecbt
bare, a contrario-redenering, beeft begrijpelijkerwijze tot frustraties geleid 
(zie o.m. de kritiek op dit arrest, besproken in VAN EECKHOUTTE, W., ,Het 
stakingsrecbt in de prive-sector in Belgie", Preadvies ten beboeve van de 
vereniging voor de vergelijkende studie van bet recbt van Belgie en Neder
land, T.S.R., 1982, 253-256). Zijn de voorstanders van een ruim stakings
recbt mistevreden over de smalle basis die bet Hof aan bet recbt tot stakeil 
geeft, de voorstanders van een beperkt stakingsrecbt zijn verontwaardigd 
over de verregaande consequenties waartoe de opvatting van bet hoogste 
recbtscollege leidt. 

Die consequenties zijn inderdaad verregaand. Wanneer men de Wet Presta
ties Algemeen Belang als uitgangspunt neemt voor bet recbt te staken, kan 
men niet anders dan tot bet besluit komen dat dit recbt aan geen bijzondere 
voorwaarden is onderworpen. De voornoemde wet maakt geen onderscheid 
naar gelang van het motief van de staking, nocb naar gelang van de wijze 
van staking. De wet beeft bet enkel over ,collectieve en vrijwillige stopzet
ting van de arbeid", maar die aspecten vormen precies bet wezen van elke 
staking. Eigenlijke vereisten stelt de Wet Prestaties Algemeen Belang dus 
niet. Politieke, professionele en solidariteitsstakingen staan derbalve op 
gelijke voet, evenals erkende en niet-erkende stakingen (Arbh. Luik, 2 
augustus 1984, T.S.R., 1984, 588, noot LAGNEAUX, T. en VAN DROOGEN
BROEK, J.). 

Verder is bet duidelijk dat, in de zienswijze van bet Hof van Cassatie, bet 
recbt om te staken berust bij de individuele werknemer en niet bij zijn 
organisaties. Ook de lagere recbtspraak oordeelt in die zin (Arbb. Brussel, 
24 november 1980, R. W., 1980-81, 2262, noot RIGAux, M.; Arbb. Luik, 
11 februari 1986, Soc. Kron., 1986, 176). 

Sedert bet cassatiearrest van 21 december 1981 kan er niet de minste 
betwisting meer bestaan over bet feit dat staking een wettige scborsings
grond is. Wanneer men, zoals bet Hof van Cassatie bet uitdrukt, bet recbt 
beeft om, in afwijking van artikel 1134 B.W., de contractueel bedongen 
arbeid niet te verricbten naar aanleiding van een staking, dan is staking 
natuurlijk een wettige grand tot scborsing van de arbeidsovereenkomst zelf, 
en scborst zij met name ook de uit die overeenkomst voortvloeiende 
verplicbtingen (Arbb. Antwerpen (afd. Hassett), 20 december 1983, R. W., 
1983-84, 1989). Reeds v66r bet cassatiearrest van 21 december 1981 werd 
overigens in die zin geoordeeld (Arbrb. Namen, 27 apri11981, Soc. Kron., 
1981, 255). 

§ 2. Uitsluiting 

201. ALGEMEEN - Uitsluiting (of lock-out) is een recenter en scbaarser 
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verschijnsel dan staking. Dit is ongetwijfeld de verklaring voor het feit dat 
de eerste (en vooralsnog enige) uitspraak van het Hof van Cassatie over de 
juridische gevolgen van een uitsluiting op de individuele arbeidsovereen
komst van de uitgeslotenen tot in de tachtiger jaren op zich heeft laten 
wachten (Cass., 7 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, nr. 512, J.T.T., 1984, 
1292, Soc. Kron., 1984, 271, noot PALSTERMAN, P. en VAN DROOGEN
BROEK, J. en R.C.J.B., 1986, 455, noot RIGAUX, M.). Voordien werd in 
de schaarse rechtspraak van de feitenrechters zonder meer aangenomen dat 
een uitsluiting de arbeidsovereenkomst schorst (Corr. Gent, 6 november 
1978, R. W., 1979-80, 1171). 

Tussen staking en uitsluiting bestaat er, juridisch gezien, een verregaand 
parallellisme (Arbrb. Bergen, 29 juni 1981, J.T.T., 1981, 265 en T.S.R., 
1981, 431, advies O.M.). Uitsluiting kan worden gedefinieerd als een 
dwangmaatregel van een of meer werkgevers, waardoor werknemers wor
den verhinderd hun arbeid te verrichten (Sociaalrechtelijk woordenboek, 
Brussel, BENELUX ECONOMISCHE UNIE, 1977, tw. uitsluiting). Het is dus 
precies het tegendeel van staking: het opzettelijk niet laten verrichten van 
de bedongen arbeid door de werkgever, en dit als drukkingsmiddel. Deze 
laatste voorwaarde is niet vervuld wanneer een werkgever wel eenzijdig de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst van niet-stakende werknemers op
schort, maar hen het loon verder uitbetaalt, zodat men dan ook niet te doen 
heeft met een uitsluiting (Arbrb. Brussel, 21 mei 1975, Med. V.B.O., 1978, 
627). 

Wanneer men uitsluiting bekijkt vanuit het individueel arbeidsovereenkom
stenrecht, kan men evenmin als bij staking om de principH!le vaststelling 
heen dat de werkgever door de werknemer te beletten de bedongen arbeid 
te verrichten, een contractuele fout begaat, tenzij hij op de een of andere 
grond zou gerechtigd zijn aldus te handelen. Zoals voor staking, heeft het 
Hof van Cassatie die rechtsgrond gevonden in de Wet Prestaties Algemeen 
Belang. Deze wet spreekt niet van uitsluiting, maar gebruikt de nogal 
ongelukkige bewoordingen ,collectieve afdanking van het personeel", wat 
te verklaren valt door het feit dat in 1948 nog vrij algemeen de zienswijze 
werd voorgestaan dat uitsluiting, zoals staking, leidde tot een onmiddellijke 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst (RIGAUX, M., ,Le lock-out: Une 
cause de suspension legale ou une interruption fautive de !'execution du 
contrat de travail", noot onder Cass., 7 mei 1984, R.C.J.B., 1986, 468). 
Wanneer een werkgever die uitsluit, zo luidt de redenering van het Hof, kan 
worden verplicht aangewezen werknemers te werk te stellen aan de uitvoe
ring van bepaalde werkzaamheden van algemeen belang, heeft hij a contra
rio het recht hen wegens een uitsluiting de overeengekomen arbeid niet te 
laten verrichten en bijgevolg de voor hem uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeiende verbintenis tot tewerkstelling niet uit te voeren. Het uitvaar
digen van een uitsluiting is derhalve geen ongeoorloofde daad, al moet er 
nu al worden op gewezen dat het Hof eigenlijk zegt ,niet noodzakelijk een 
ongeoorloofde daad" (Cass., 7 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, nr. 512, 
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R. W., 1984-85,2194, nootVANHOOGENBEMT, H., J.T., 1984,410, J.T.T., 
1984,292, noot C.W., Soc. Kron., 1984,271, nootPALTERMAN, P. en VAN 
DROOGENBROEK, J., Rev. Reg. Dr., 1984, 242, Soc. Kron., 1984, 478 en 
R.C.J.B., 1986, 455, noot RIGAUX, M.). De uitsluiting als recbtsfiguur 
wordt derbalve benaderd op dezelfde wettelijke grand als de staking, zodat 
de kritiek die op dit punt werd uitgebracbt wat de staking betreft, bier zou 
kunnen worden berbaald (VAN HooGENBEMT, H., , , De ongelijke bebande
ling van staking en lock-out door bet Hofvan Cassatie", noot onder Cass., 

. 7 mei 1984, R. W., 1984-85, 2200). 

Het merkwaardige is evenwel dat met bet voorgaande bet parallellisme met 
staking opboudt. Ten aanzien van staking is de redenering van bet Hof van 
Cassatie, welke kritiek men daarop ook mage bebben, logiscb en duidelijk, 
in die zin dat zij, evenmin als de Wet Prestaties Algemeen Belang, voorwaar
den stelt aan bet op die wet gefundeerde recbt om te staken. In zijn arrest 
van 7 mei 1984 beeft bet Hof ecbter wei voorwaarden gesteld aan bet recbt 
van de werkgever om werknemers uit te sluiten. Inderdaad, bet Hof beeft 
geoordeeld dat de feitenrecbter, om te beslissen of een werknemer die door 
een uitsluiting wordt getroffen, aldan niet recbt beeft op scbadevergoeding 
wegens eenzijdige en foutieve scborsing van de overeenkomst, moet nagaan 
of in casu de door de werkgever uitgevaardigde uitsluiting een scborsing was 
van de overeenkomst die door overmacbt of door de exceptie van niet 
uitvoering verantwoord was. De werkgever kan m.a.w. blijkbaar slecbts 
recbtmatig tot uitsluiting overgaan, indien zulks wordt gerecbtvaardigd 
door overmacbt of door contractuele tekortkomingen van de werknemers 
die voldoende ernstig zijn om te bunnen aanzien de exceptio non adimpleti 
contractus in te roepen. In tegenstelling tot een staking, kan een uitsluiting 
derbalve op zichzelf onrecbtmatig zijn, al is zij dit niet noodzakelijk. 

Deze interpretatie van bet Cassatierecbt van 7 mei 1984 wordt in twijfel 
getrokken door M. Rigaux (RIGAux, M., ,Le lock-out: Une cause de 
suspension legale ou une interruption fautive de !'execution du contrat de 
travail", noot onder Cass., 7 mei 1984, R.C.J.B., 1986, 479-485). Deze 
auteur boudt voor dat bet arrest op vier verscbillende wijzen kan worden 
uitgelegd. Evenwel zijn twee van de andere interpretaties die bij bespreekt, 
zo onwaarscbijnlijk dat zij door niemand blijken te worden voorgestaan, 
terwijl bij van de vierde interpretatie zelf moet toegeven dat zij nagenoeg 
volledig overeenstemt met de eerste. De bier gegeven uitleg stemt overeen 
met de eerste en de vierde interpretatie die Rigaux onderkent. 

Terecbt werd erop gewezen dat de eigenaardige redenering van bet Hof van 
Cassatie erop neerkomt dat bet beroep op de Wet Prestaties Algemeen 
Belang volstrekt overbodig is: ook zonder die wet beeft de werkgever, 
overeenkomstig bet gemeen verbintenissenrecbt, bet recbt zijn verplicbting 
tot tewerkstelling en loonbetaling op te scborten wegens overmacbt (art. 
1148 B.W. en art. 26, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet) of met toepassing 
van de exceptie van niet-uitvbering (art. 1184 B.W.). Meer nog, van een 
eigenlijk recbt tot uitsluiting is er geen sprake, aangezien de voornoemde 
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voorwaarden omzeggens nooit zullen zijn vervuld en dat zeker niet zijn in 
de (meest voorkomende) gevallen waarin de uitsluiting wordt uitgevaardigd 
als antwoord op een staking, die immers, zoals hoger werd aangetoond, op 
zichzelf nooit een contractuele wanprestatie is voor de deelnemende werkne
mers (VAN HoooENBEMT, H., ,De ongelijke behandeling van staking en 
lock-out door het Hofvan Cassatie", noot onder Cass., 7 mei 1984, R. W., 
1984-85, 2202). 

Toch toetst een arrest van het Hof van Cassatie een uitsluiting met toepas
sing van de exceptie van niet-uitvoering aan de ernst van de foutieve aard 
van een staking. Het Hof gaat er van uit dat ook in het raam van een 
arbeidsovereenkomst de exceptio non adimpleti contractus slechts kan 
ingeroepen worden indien een der partijen zich aan een ernstige tekortko
ming aan haar essentitile verplichtingen schuldig maakt. De feitenrechter 
oordeelt hierover op in cassatie onaantastbare wijze. Zo kan het niet-uitvoe
ren van de bedongen arbeid omwille van een staking als een ernstige 
tekortkomihg aan de essentiele verplichtingen van de werknemer be
schouwd worden, doch de feitenrechter kan oordelen dat de werknemer 
geen zware fout beging door deel te nemen aan een staking uitgaande van 
de representatieve werknemersorganisaties en uitgeroepen ter ondersteu
ning van eisen op het beroepsvlak, zonder dat de bedoeling aanwezig is het 
functioneren van het bedrijf ernstig te storen. Bij de beoordeling van de 
ernst van de tekortkoming die ingeroepen wordt tot ondersteuning van de 
toepassing van de exceptio non adimpleti contractus, mag de rechter inder
daad niet aileen nagaan of de wanprestatie gevoelig het evenwicht tussen 
de wederzijdse prestaties verbreekt, maar mag hij tevens rekening houden 
met het doel dat beoogd wordt door de partij die in gebreke blijft haar 
verplichtingen uit te voeren (Cass., 15 juni 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1190, 
J.T.T., 1981, 355 en T.S.R., 1984, 38, noot MALLIE, J.). Het hoeft geen 
betoog dat dit arrest niet verenigbaar is met het later gewezen arrest van 
21 december 1981, in de mate waarin het de mogelijkheid openlaat het 
niet-verrichten van arbeid naar aanleiding van een staking als een ernstige 
tegemoetkoming te beschouwen. 

Ten slotte moet nog worden gewezen op de gevolgen van een benadering 
vanuit het individueel arbeidsovereenkomstenrecht van het collectief ver
schijnsel uitsluiting, dat met name wordt toegepast ten aanzien van de of 
een collectiviteit van werknemers. De ,rechtvaardigingsgrond" van uitslui
ting die bestaat in de toepassing van de exceptie van niet-uitvoering, moet 
alsdan vanzelfsprekend individueel, d.i. ten aanzien van elke werknemer 
afzonderlijk, worden bekeken, zoniet begaat men de onrechtvaardigheid 
,onschuldigen met de schuldigen" te straffen (VANNES, V., ,Le lock-out: 
conditions de Iegitimite'', in X., Honderd jaar Belgisch sociaal recht, 
Brussel, Bruylant, 1986, 392). Aan werknemers die niet deelnamen aan de 
beweging die zou worden beschouwd als een voldoende ernstige contrac
tuele wanprestatie, kan de exceptio non adimpleti contractus niet via 
uitsluiting worden tegengeworpen (P ALSTERMAN, P. en VAN DROOGEN-
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BROEK, J., ,Le lock-out et Ia greve a travers le miroir de Ia cour de 
cassation", noot onder Cass., 7 mei 1984, Soc. Kron., 1984, 281). Over
macht daarentegen kan wei collectief worden bekeken en zou er b. v. in 
kunnen bestaan dat de werknemer omwille van een staking de arbeid niet 
meer in veilige en/ of gezonde voorwaarden kan doen verrichten. 

De leer van bet besproken cassatiearrest leidt tot de volgende implicaties 
voor de individuele arbeidsovereenkomst van de door een uitsluiting getrof
fen werknemers. Slechts wanneer het gaat om een rechtmatige uitsluiting, 
zal hun arbeidsovereenkomst wettig zijn geschorst (PALSTERMAN, P. en 
VAN DROOGENBROEK, J., ,Le lock-out et Ia greve a travers le miroir de 
Ia cour de 'cassation", noot onder Cass., 7 mei 1984, Soc. Kron., 1984, 280). 
In de andere gevallen is weliswaar de uitvoering van de arbeidsovereen
komst van de uitgeslotenen feitelijk geschorst, maar komt zulks neer op 
contractuele wanprestatie van de werkgever, te vergelijken met de ongewet
tigde afwezigheid van een werknemer. 

HOOFDSTUK IX 

EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

AFDELING 1 

CIVIELRECHTELIJKE WIJZEN VAN BEEINDIGING 

202. ALGEMEEN - Artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet somt de 
specifieke wijzen van beeindiging van de arbeidsovereenkomst op. Het gaat 
onder meer over de opzegging, het ontslag wegens dringende reden en bet 
overlijden van een van de partijen. De arbeidsrechtelijke wijzen van beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst komen aan bod in afdeling 2 van bet 
onderhavige hoofdstuk. 

Tegelijk neemt de Arbeidsovereenkomstenwet aan dat een beroep kan 
worden gedaan op de algemene civielrechtelijke wijzen waarop de overeen
komst een einde kan nemen. In de aanhef van artikel32 van de Arbeidsover
eenkomstenwet wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de algemene wijzen waar
op de verbintenissen tenietgaan, van toepassing blijven op de verbintenissen 
voortspruitende uit de door die wet geregelde overeenkomsten. Ben en 
ander neemt niet weg dat men bij de toepassing van deze algemene beeindi
gingswijzen, oog moet blijven hebben voor de typisch arbeidsrechtelijke 
verhouding en meer bepaald voor de dwingende rechtsregelen die hierop van 
toepassing blijven. Over bet vraagstuk van dit samengaan van civielrechte
lijke en arbeidsrechtelijke normen, kan men lezen bij Jamoulle (JAMOULLE, 
M., Le contrat de travail, II, Liege, Faculte de Droit, d'Economie et de 
Sciences sociales de Liege, 1986, nrs. 329-330) en, wat de ontbindende 
voorwaarde en de gerechtelijke ontbinding betreft, bij Rauws (RAuws, W., 
,De kwalificatie en de draagwijdte van het uitdrukkelijk ontbindende 
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beding wegens wanprestatie in een individuele arbeidsverhouding'', R. W., 
1981-82, 2455-2472; RAuws, W., Civielrechtelijke bei!indigingswijzen van 
de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, in Reeks 
Sociaal Recht nr. 30, Antwerpen, Kluwer, 1987, 550-559). 

Hierna komen achtereenvolgens de beeindiging door wederzijdse toestem
ming, de beeindiging door overmacht, de ontbindende voorwaarde, de 
gerechtelijke ontbinding en de schuldvernieuwing aan bod. De nietigheid 
als beeindigingswijze van de overeenkomst is aan bod gekomen in afdeling 
3 van hoofdstuk 2, die bandelt over bet aangaan van de arbeidsovereen
komst (zie nr. 79). 

§ 1. Wederzijdse toestemming 

203. ALGEMEEN- De arbeidsovereenkomst kan steeds beeindigd worden 
met wederzijdse toestemming (art. 1134 B.W.; Cass., 10 oktober 1977,Arr. 
Cass., 1978, 177 en R. W., 1977-78, 2151; Cass., 12 juni 1978, Arr. Cass., 
1978, 1199). 

Dit geldt eveneens wanneer reeds een opzegging werd gegeven van de 
arbeidsovereenkomst, aangezien de overeenkomst ondanks de opzegging 
voortbestaat tot het verstrijken van de in deze opzegging bepaalde termijn. 
Ook tijdens de duur van de opzeggingstermijn blijft het de partijen derhalve 
mogelijk door hun bij onderlinge toestemming tot stand gekomen rechts
handeling, aan de nog bestaande arbeidsovereenkomst een einde te maken 
(Cass., 10 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 177 en R. W., 1977-78, 2151). 

De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming is 
aan geen bijzondere vormvoorwaarden onderworpen. Zo kan men ook van 
een beeindiging met wederzijdse toestemming spreken wanneer een bedien
de zijn werkgever in een brief voor de keuze plaatst die erin bestaat ofwel 
dat hem een boger loon wordt uitbetaald, of dat de bediende zelf afziet van 
zijn diensten tegen een door hem zelf bepaalde datum, en de werkgever 
antwoordt dat hij geen boger loon kan betalen, doch instemt met het ontslag 
(Arbrb. Liege, 24 maart 1975, Med. V.B.O., 1976, 3393). 

Onder de gelding van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst 
en de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 
1955, werd zonder een uitdrukkelijke wetsbepaling in die zin ten aanzien 
van de minderjarigen geoordeeld dat zij rechtsbekwaam zijn de arbeidsover
eenkomst bij onderling akkoord te beeindigen met uitdrukkelijke of stil
zwijgende instemming van ouders of voogd, zoals ook vereist is bij het 
aangaan van de overeenkomst (Arbh. Gent, 10 september 1976, T.S.R., 
1977, 92enMed. V.B.O., 1977, 3239). Oorspronkelijk bevatte deArbeidso
vereenkomstenwet van 3 juli 1978 evenmin enige uitdrukkelijke bepaling 
met betrekking tot de rechtsbekwaamheid van minderjarige werknemers bij 
de beeindiging van de overeenkomst, doch was artikel 43 van deze wet 
beperkt tot de bekwaamheid van deze werknemers bij bet aangaan van de 
arbeidsovereenkomst. Sinds de wet van 30 maart 1981, waardoor artikel43 
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van de Arbeidsovereenkomstenwet werd gewijzigd, is de hypothese van de 
beeindiging wei uitdrukkelijk in deze wet geregeld: de minderjarige werkne
mer die de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft, is rechtsbekwaam om 
aileen een arbeidsovereenkomst te beeindigen (art. 43, lid 1 Arbeidsovereen
komstenwet); is de minderjarige werknemer jonger dan achttien jaar dan 
is hij met uitdrukkelijke machtiging van zijn vader of zijn moeder of van 
zijn voogd rechtsbekwaam de arbeidsovereenkomst te beeindigen (art. 43, 
lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Het komt voor dat de partijen de arbeidsovereenkomst bij onderling 
akkoord beeindigen en eveneens overeenkomen dat de ene partij aan de 
andere een vergoeding verschuldigd is. Het Hof van Cassatie oordeelde 
dienaangaande dat wanneer bij onderling akkoord een einde wordt gemaakt 
aan de arbeidsovereenkomst, de vergoeding die bij overeenkomst aan de 
werknemer wordt toegekend, geen opzeggingsvergoeding is in de zin van 
artikel 20 van de gecoordineerde wetten betreffende bet bediendencontract 
van 20 juli 1955 (thans art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet) (Cass., 10 
november 1980, Arr. Cass., 1980-81, 280; J.T.T., 1981, 9), ook al wordt 
de vergoeding in de overeenkomst opzeggingsvergoeding genoemd (Cass., 
12 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1199). 

§ 2. Overmacht 

204. ALGEMEEN- De verbintenissen die voortspruiten uit de arbeidsover
eenkomst nemen een einde door overmacht. Hoewel overmacht of vreemde 
oorzaak een in het gemeen recht voorkomende oorzaak is van het bevrijden 
van een partij van haar verbintenissen (art. 1148 B.W.}, heeft de Arbeidso
vereenkomstenwet bet toch nodig geoordeeld die afzonderlijk te vermelden 
(art. 32, 5° Arbeidsovereenkomstenwet). 

Overmacht leidt slechts tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst indien 
hij de uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk maakt. De 
door overmacht ontstane gebeurtenissen hebben de beeindiging van de 
overeenkomst niet tot gevolg wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van 
de overeenkomst schorsen (art. 26 Arbeidsovereenkomstenwet). De beteke
nis die aan het woord tijdelijk moet worden gegeven en het daarop gesteun
de onderscheid tussen overmacht als oorzaak van schorsing dan wei als 
oorzaak van beeindiging werden boger verduidelijkt (zie nrs. 158 en 180). 

205. TOEPASSINGSGEVALLEN- In een arrest van 10 november 1976 stelde 
het Hof van Cassatie dat voor de beoordeling van de rechtsgevolgen van 
de overmacht enkel rekening mag worden gehouden met de gebeurtenis zelf 
en niet met de eventuele vergoeding waartoe de gebeurtenis aanleiding geeft. 
Het betrof in casu een brand waardoor de werkplaatsen en bet exploitatie
materieel volkomen werden vernield. Daaruit was een onoverkomelijke 
belemmering ontstaan om de overeenkomst verder uit te voeren. Het feit 
dat de werkgever vrij vlug vergoed werd door de verzekering, waardoor hij 
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het bedrijf eventueel opnieuw had kunnen oprichten, is zonder invloed op 
het bestaan van de vreemde oorzaak en op de rechtsgevolgen die ze heeft 
doen ontstaan in verband met de tussen de partijen bestaande overeenkomst 
(Cass., 10 november 1976, Arr. Cass., 1977, 288, Pas., 1977, I, 285, R. W., 
1977-78, 197 (verkort), J. T. T., 1978, 131; zie ookArbh. Gent, 13 april1987, 
R. W., 1987-88, 224 en Arbrb. Luik, 24 maart 1983, Jur. Liege, 1984, 261, 
noot). 

Zelfs wanneer de werknemer aanvankelijk tijdelijk in dienst werd gehouden 
om de schade ten aanzien van het clienteel te beperken, is de totale 
vernietiging van de bedrijfsgebouwen, de voorraad en de bedrijfsmiddelen 
door een brand een toestand van definitieve overmacht die de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft (Arbh. Gent, 13 april 1987, 
R. W., 1987-88, 224). 

De onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren moet 
beoordeeld worden met inachtneming van de gewone taken van de bedien
de. Wanneer een brand de werkplaatsen vernielt, is het de werkgever 
onmogelijk een bediende die belast is met de Ieiding van de werkplaatsen, 
aan het werk te houden (Arbrb. Brussel, 24 maart 1972, Med. V.B. 0., 1976, 
2917). 

Het Hof van Cassatie heeft de theorie van de beeindigende overmacht ook 
toegepast op de definitieve arbeidsongeschiktheid. De stelling dat de bedon
gen arbeid het criterium is om de onmogelijkheid tot uitvoering te beoorde
len, werd door het Hofvan Cassatie bevestigd (zie hoger nr. 180). Voor een 
bespreking van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge de 
arbeidsongeschiktheid van de werkgever of van de werknemer, kan respec
tievelijk worden verwezen naar de nrs. 172 en 180. 

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt daarentegen niet verhin
derd door het einde van de goede betrekkingen tussen de leverancier en de 
koper. De verdeler moet te allen tijde rekening houden met dit risico (Arbrb. 
Tongeren, 31 oktober 1975, Med. V.B.O., 1977, 2017). 

§ 3. Ontbindende tijdsbepaling, ontbindende voorwaarde, uitdrukkelijk 
ontbindend beding wegens wanprestatie en gerechtelijke ontbinding. 

206. ALGEMEEN- In beginsel kan de civielrechtelijke figuur van de ontbin
ding als wijze van beeindiging van de overeenkomst ook worden toegepast 
op de arbeidsovereenkomst (art. 32, aanhef Arbeidsovereenkomstenwet). 

Duidelijkheidshalve past het hierbij vooraf het onderscheid in herinnering 
te brengen dat in het verbintenissenrecht wordt gemaakt tussen de ontbin
dende tijdsbepaling, de ontbindende voorwaarde en het uitdrukkelijk ont
bindend beding wegens wanprestatie. De ontbindende tijdsbepaling is een 
toekomstige en zekere gebeurtenis waarvan de beeindiging van een schuld 
of verbintenis afhankelijk is. De ontbindende voorwaarde daarentegen, is 
een toekomstige maar onzekere gebeurtenis, waarvan partijen het teniet
gaan van een verbintenis laten afhangen (Arbrb. Brussel, 17 december 1986, 
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Rev. Liege, 1987, 613; RAuws, W., ,De kwalificatie en de draagwijdte van 
het uitdrukkelijk ontbindend beding wegens wanprestatie in een individuele 
arbeidsverhouding", R. W., 1981-82, 2456). Daarnaast kan nog een onder
scheid worden gemaakt tussen de ontbindende voorwaarde en het ontbin
dend beding wegens wanprestatie. Strikt genomen kan slechts sprake zijn 
van een ontbindende voorwaarde, wanneer de ontbinding afhankelijk is 
gemaakt van een voorwaarde die los staat van de uitvoering of de niet-uit
voering van de verbintenissen uit de overeenkomst. Is de voorwaarde wei 
gekoppeld aan de idee van een foutieve niet-uitvoering van de verbintenis
sen, dan hebben we te doen met een uitdrukkelijk ontbindend beding 
wegens wanprestatie. Ten slotte zij opgemerkt dat een verzoek tot ontbin
ding wegens wanprestatie steeds aan de rechter kan worden voorgelegd, 
overeenkomstig artikel 1184 van het B.W., zelfs al hebben de partijen dit 
niet uitdrukkelijk in de overeenkomst bedongen. In de wederkerige overeen
komsten is het ontbindend bedrag immers altijd stilzwijgend begrepen (zie 
art. 1184 B.W.) (RAuws, W., ,De kwalificatie en de draagwijdte van het 
uitdrukkelijk ontbindend beding wegens wanprestatie in een individuele 
arbeidsverhouding", R. W., 1981-82, 2457). 
In de hierna volgende randnummers wordt nader ingegaan op de toepassing 
van de diverse ontbindende bepalingen en de gerechtelijke ontbinding in het 
arbeidsovereenkomstenrecht, evenals op de beperkingen die hieraan door 
de specifiek arbeidsrechtelijke normen worden opgelegd. Vooreerst dient 
hierbij te worden verwezen naar artikel 36 van de Arbeidsovereenkomsten
wet, volgens hetwelk elk beding waarbij wordt bepaald dat het huwelijk, 
het moederschap of het bereiken van de wettelijke of conventionele pensio
engerechtigde leeftijd een einde maken aan de overeenkomst, nietig is. 
Daarnaast blijken ook de dwingende regelen inzake het ontslag wegens 
dringende reden (art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet) de toepassing van 
sommige ontbindende bepalingen aanzienlijk te beperken. 

207. ONTBINDENDE TIJDSBEPALING- De ontbindende tijdsbepaling is een 
toekomstige en zekere gebeurtenis waarvan de beeindiging van een schuld 
of verbintenis afhankelijk is. 
De arbeidsovereenkomst kan in beginsel eindigen door een ontbindende 
tijdsbepaling. De arbeidsovereenkomst met ontbindende tijdsbepaling is in 
beginsel immers te beschouwen als een arbeidsovereenkomst voor een 
bepaalde tijd. Hierbij dient evenwel onmiddellijk te worden opgemerkt dat 
voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd in de 
Arbeidsovereenkomstenwet zelf bepaalde vormvereisten zijn gesteld. Over 
de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de 
beeindiging van deze overeenkomst, werd hoger gehandeld onder nr. 97 
e.v .. 
Het komt voor dat in de arbeidsovereenkomst een bepaling wordt opgeno
men waarbij het einde van de overeenkomst afhankelijk wordt gemaakt van 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook dit is als een ontbin-
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dende tijdsbepaling te beschouwen. Het beding van een arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd volgens hetwelk het bereiken van de wettelijke 
of conventionele pensioengerechtigde leeftij d een einde maakt aan de overeen
komst is evenwel nietig krachtens artikel36 van de Arbeidsovereenkomsten
wet. Door deze bepaling heeft de werkgever met name beoogd uit te sluiten 
dat de werkgever zich door een contractbeding zou kunnen onttrekken aan 
de verplichting een opzegging te geven wanneer hij de overeenkomst wilde 
beeindigen tegen het ogenblik dat de werknemer de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt (Arbh. Antwerpen, 26 februari 1979, R. W., 1979, 2444). De 
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd waarvan de einddatum de dag 
is waarop de bediende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is daarente
gen wei geldig, in zoverre hierdoor geen wetsontduiking nagestreefd wordt. 
Dit laatste zou b.v. het geval kunnen zijn wanneer een lopende overeen
komst voor onbepaalde tijd vrij kart v66r de pensioenleeftijd van de 
werknemer wordt omgezet in een overeenkomst voor een bepaalde tijd met 
als einddatum de pensioenleeftijd. Daarentegen is de overeenkomst waarbij 
een werknemer aangeworven wordt voor een bepaalde tijd van 1 juli 1974 
tot 3 april1981, datum van zijn 65ste verjaardag, als een geldige overeen
komst te beschouwen (Arbh. Antwerpen, 26 februari 1979, R. W., 1979, 
2444). 

208. ONTBINDENDE VOORWAARDE- ALGEMEEN - In beginsel kunnen 
ontbindende voorwaarden geldig bedongen worden in de arbeidsovereen
komst. De mogelijkheid een ontbindende voorwaarde op te nemen in de 
arbeidsovereenkomst werd reeds eerder door het Hof van Cassatie onder
schreven (Cass., 16 september 1969, Arr. Cass., 1970, 50, Pas., 1970, I, 46, 
R. W., 1969-70, 893 en 987, J.T.T., 1970, 19 en J.T., 1970, 189) en wordt 
in de hier besproken periode bevestigd door de lagere rechtspraak (Arbh. 
Antwerpen, 7 mei 1976, R. W., 1976-77, 1249, noot DE JONGHE, J. en noot 
RIGAUX, M.; Arbh. Gent, 9mei 1979,R. W., 1979-80, 1458enJ.T.T., 1980, 
61; Arbh. Bergen, 27 mei 1981, J.T.T., 1982, 83; Arbh. Brussel, 17 
december 1986, Rev. Liege, 1987, 613). 

Opdat deze ontbindende bepaling geldig zou bedongen zijn, dienen evenwel 
een aantal voorwaarden te zijn vervuld. Vooreerst mag dit beding niet 
strijdig zijn met bepalingen van openbare orde of dwingende voorschriften 
(art. 6 B.W. en art. 1172 B.W.;Arbh. Antwerpen, 7 mei 1976, R. W., 
1976-77, 1249, noot DE JONGHE, J. en noot RIGAUX, M.; Arbh. Gent, 9 
mei 1979, R. W., 1979-80, 1458 en J. T. T., 1980, 61; Arbh. Bergen, 27 mei 
1981, J. T. T., 1982, 83). Bovendien moet de voorwaarde duidelijk en 
ondubbelzinnig omschreven zijn (Arbh. Antwerpen, 7 mei 1976, R. W., 
1976-77, 1249, noot DE JONGHE, J. en noot RIGAUX, M.; Arbh. Gent, 9 
mei 1979, R. W., 1979-80, 1458 en J. T. T., 1980, 61). Verder is vereist dat 
het geen loutere potestatieve voorwaarde betreft, d.i. de voorwaarde die 
afhangt van een gebeurtenis die de ene of de andere van de contracterende 
partijen vermag te doen plaatshebben of verhinderen (art. 1170 en 1174 
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B.W.; Arbh. Bergen, 27 mei 1981, J.T.T., 1982, 83; Arbrb. Doornik, 9 
januari 1981, J.T.T., 1981, 138). Een en ander betekent evenwel niet dat 
de geldigheid van de voorwaarde kan afhankelijk worden gesteld van de 
graad van controle die de werknemer op de realisatie ervan kan doen 
uitoefenen (Arbrb. Brussel, 17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 613). Ten 
slotte dient het ontbindend beding in de arbeidsovereenkomst ook te 
beantwoorden aan de specifieke voorwaarde die in de Arbeidsovereenkom
stenwet werd ingevoegd en die erin bestaat dat om geldig te zijn het beding 
niet mag bepalen dat het huwelijk of het moederschap een einde maakt aan 
de overeenkomst (Art. 36 Arbeidsovereenkomstenwet). 

209. ONTBINDENDE VOORWAARDE- GEVALLEN- Door een ontbindende 
voorwaarde in te lassen in een arbeidsovereenkomst wordt de ontbinding 
van de overeenkomst afhankelijk gesteld van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis, doch los van de idee van een foutieve uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. 
Zo werd de ontbindende voorwaarde van artikel 33, 1°, C van het stabili
teits- en disciplinair statuut van het personeel van het katholiek onderwijs, 
die bepaalt dat de overeenkomst een einde neemt zonder opzegging of 
vergoeding, de dag waarop de inrichtende macht van bet Ministerie ver
neemt dat de afwijking inzake de bekwaamheidstitels voor de subsidiering 
van de betrekking geweigerd wordt, geacht geldig te zijn, aangezien het in 
beginsel mogelijk is in de arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaar
de op te nemen en de genoemde voorwaarde niet potestatief is. Deze 
ontbindende voorwaarde kan a fortiori van toepassing worden verklaard 
op bet geval waarin de bierboven bedoelde afwijking inzake de bekwaam
beidstitels om bepaalde redenen niet kan worden gevraagd (Arbh. Bergen, 
27 mei 1981, J. T. T., 1982, 83). Tegen de voormelde beslissing werd een 
voorziening in cassatie ingeleid, die grotendeels werd verworpen op grond 
dat de ingeroepen middelen feitelijke grondslag misten. De beslissing dat 
de bedoelde ontbindende voorwaarde van toepassing is wanneer geen afwij
king kon worden gevraagd, werd door bet Hof van Cassatie bovendien 
geacht conform te zijn aan het wettelijk begrip van de ontbindende voor
waarde (Cass., 16 mei 1983, Soc. Kron., 1983, 370). 
In dezelfde zin werd geoordeeld dat de ontbindende voorwaarde volgens 
welke de arbeidsovereenkomst een einde neemt op bet ogenblik van de 
realisatie van de , ,Plant Acceptance'', die de aanvaarding inhoudt van een 
welbepaald project door de Thalse klant van de werkgever, geldig is en de 
realisatie ervan de beeindiging inhoudt van de overeenkomst. De geldigheid 
van deze voorwaarde wordt overigens niet in het gedrang gebracht door het 
feit dat de werknemer onvoldoende controle kan uitoefenen op de realisatie 
van de voorwaarde (Arbrb. Brussel, 17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 
613). 

210. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING WEGENS WANPRESTATIE- AL-
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GEMEEN - De partijen kunnen de ontbinding van de overeenkomst wegens 
wanprestatie uitdrukkelijk regelen. Hoewel dergelijke bedingen doorgaans 
met de algemene term ontbindende voorwaarde worden aangeduid, dient 
bier eigenlijk te worden gesproken van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
wegens wanprestatie. Het onderscbeid tussen bet uitdrukkelijk ontbindend 
beding wegens wanprestatie en de loutere ontbindende voorwaarde die 
vreemd is aan de idee van de wanprestatie, wordt in de recbtspraak door
gaans niet met zoveel woorden gemaakt (dit is b.v. wel bet geval in Arbb. 
Antwerpen, 15 november 1982, T.S.R., 1982, 614). Dit onderscbeid wordt 
in een zeer uitvoerige bijdrage van Rauws toegelicbt, die tegelijk ook bet 
belang ervan onderstreept voor de toetsing van de geldigbeid van de 
ontbindende bepalingen aan de specifieke normen van bet arbeidsovereen
komstenrecbt, inzonderbeid aan de regelen inzake ontslag we gens dringende 
reden (RAuws, W., , ,De kwalificatie en de draagwijdte van bet uitdrukke
lijk ontbindend be ding we gens wanprestatie in eenindividuele arbeidsverbou
ding", R. W., 1981-82, 2455,2472; RAuws, W., Civielrechtelijke beeindi
gingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en over
macht, in RSR nr. 30, Antwerpen, Kluwer, 1987, 530-559). 

211. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING WEGENS WANPRESTATIE- HU
WELIJK - In de eerste plaats zijn in de recbtspraak vragen gerezen over de 
draagwijdte van artikel 36 van de Arbeidsovereenkomstenwet, overeen
komstig betwelk bet beding waarbij wordt bepaald dat bet buwelijk een 
einde maakt aan de overeenkomst, nietig is. 

Meerdere malen beeft de recbtspraak zicb dienen uit te spreken over de 
toepassing van artikel 31, § 1, lid 4 van bet algemeen reglement van bet 
katboliek onderwijs luidens welk de arbeidsovereenkomst van recbtswege 
en zonder vergoeding beeindigd is: ,4. zodra bet personeelslid zicb in een 
persoonlijke of gezinstoestand bevindt die onverenigbaar is met de wetten 
van de katbolieke moraal of de wetten van de katbolieke kerk ernstig 
scbendt of zodra bet stellingen verdedigt die in strijd zijn met de katbolieke 
leer''. In de praktijk werd dit beding in talloze gevallen ingeroepen om de 
onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst te verantwoorden 
wanneer bet personeelslid buwde met een uit de ecbt gescbeiden persoon. 
Vraag is derbalve of de toepassing van dit beding in deze omstandigbeden 
moet geacbt worden strijdig te zijn met artikel 36 van de Arbeidsovereen
komstenwet. 

In de periode voorafgaande aan bet bier besproken tijdvak was de recbt
spraak duidelijk verdeeld over bet antwoord op deze vraag (zie VERSTEGEN, 
R., ,Huwelijksvrijbeid en katboliek onderwijs: een keerpunt", noot onder 
Cass., 12 januari 1977, R. W., 1976-77, 1953-1955). Waar een deel van de 
recbtspraak ervan uitging dat de toepassing van bet voormelde beding 
strijdig was met artikel21bis van de gecoordineerde wetten betreffende bet 
bediendencontract van 20 juli 1955 (tbans art. 36 Arbeidsovereenkomsten
wet), oordeelde een ander deel dat zulks niet bet geval was, aangezien bet 

654 



___ ] • i- ____:_ - --- I- I 

huwelijk hierdoor niet rechtstreeks werd verboden. Dit laatste standpunt is 
in de hier besproken periode terug te vinden in een arrest van het Arbeidshof 
te Antwerpen. Dit besliste dat de arbeidsovereenkomst van een 
kleuteronderwijzeres uit het vrij gesubsidieerd onderwijs ingevolge haar 
huwelijk met een uit de echt gescheiden man, met wie zij voordien een 
tijdlang had samengeleefd, terecht kon ontbonden worden met toepassing 
van het voormelde beding van algemeen reglement van het katholiek 
onderwijs, aangezien de betrokkene zich hierdoor in een persoonlijke en 
gezinstoestand had geplaatst die onverenigbaar is met de katholieke wetten. 
Het bedoelde beding werd vooreerst niet strijdig geacht met de openbare 
orde, aangezien hierdoor een rechtmatig belang gelegen in het recht op 
christelijk georienteerd onderwijs werd verdedigd. Anderzijds beklemtoon
de het arbeidshof dat dit beding in een vrijwillig gesloten overeenkomst was 
opgenomen en niet het huwelijk als zodanig, maar de persoonlijke en 
gezinstoestand onverenigbaar met de kerkelijke wetten, verbood. De ont
bindende bepaling werd om die. redenen niet strijdig geacht met artikel21 bis 
van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 
1955, noch met artikel8 van het E.V.R.M. (Arbh. Antwerpen, 7 mei 1976, 
R. W., 1976-77, 1249, noot DE JONGHE, J. en noot RIGAUX, M.). Deze 
uitspraak werd onder meer bekritiseerd door Rigaux (RIGAux, M., ,Enkele 
arbeidsrechtelijke beschouwingen omtrent het ontslaan van leerkrachten 
van het vrij onderwijs", noot onder Arbh. Antwerpen, 7 mei 1976, R. W., 
1976-77, 1262). 

Aan de voormelde discussie werd door het Hof van Cassatie een einde 
gemaakt in een aantal opvallend eensluidende arresten. Het Hof ging ervan 
uit dat artikel21bis van de gecoordineerde wetten betreffende bet bedien
dencontract van 20 juli 1955 (thans art. 36 Arbeidsovereenkomstenwet) een 
dwingende wetsbepaling is en geen onderscheid maakt tussen de verschillen
de clausules, waarbij bedongen wordt dat het huwelijk van de bediende aan 
de overeenkomst een einde maakt. Uit deze vaststellingen leidde het Hof 
af dat het bedoelde artikel derhalve een algemene draagwijdte heeft (Cass., 
8 december 1976, Arr. Cass., 1977, Pas., 1977, I, 395, concl. Adv. Gen. 
DUMON, F. en J. T. T., 1977, 27; Cass., 12 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 
530, concl. Adv. Gen. DuMoN, F., noot en J.T. T., 1977, 152, concl. Adv. 
Gen. DuMoN, F., noot; Cass., 25 juni 1979, Arr. Cass., 1979, 1276, R. W., 
1979-80, 183, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. en J. T. T., 1979, 270, noot). 
Het voormelde beding in het algemeen reglement van het katholiek onder
wijs werd door bet Hof ook strijdig geacht met artikel 21 bis in de mate 
waarin het van het huwelijk met een bepaald persoon of van een bepaalde 
categorie van huwelijken, de verwezenlijking van de ontbindende voorwaar
de zou hebben gemaakt (Cass., 12 januari 1977, J.T.T., 1977, 152, concl. 
Adv. Gen. DuMON, F., noot en R. W., 1976-77, 1937, concl. Adv. Gen. 
DUMON, F., noot). 

Vermeldenswaard is bovendien dat bet Hof tegelijk oordeelde dat, uit het 
feit dat een dwingende wetsbepaling de bedingen nietig verklaart waarbij 
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bepaald wordt dat het huwelijk van de werknemer een einde maakt aan de 
overeenkomst, noodzakelijk volgt dat het huwelijk geen dringende reden 
tot ontslag kan uitmaken (Cass., 12 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 530, 
concl. Adv. Gen. DUMON, F., R. W., 1976-77, 1937, concl. Adv. Gen. 
DuM ON, F., noot en J. T. T., 1977, 152, concl. Adv. Gen. DUM ON, F., 
noot). Wel verbiedt artikel 36 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet, 
onder meer in geval van een huwelijk dat strijdig zou zijn met de morele 
regels van de kerk, een einde te maken aan de overeenkomst met inachtname 
van een opzeggingstermijn of met betaling van een opzeggingsvergoeding 
(Cass., 8 december 1976, Arr. Cass., 1977, 399, Pas., 1977, I, 395, concl. 
Adv. Gen. DUMON, F., enJ.T.T., 1977, 27; concl. Adv. Gen. DUMON, F., 
v66r Cass., 12januari 1977, R. W., 1976-77, 1947; VERSTEGEN, R., ,Huwe
lijksvrijheid en katholiek onderwijs: een keerpunt", noot onder Cass., 12 
januari 1977, R. W., 1976-77, 1957). Het ontslag gegeven door een katholie
ke onderwijsinrichting wegens een kerkelijk onaanvaardbaar huwelijk is 
evenmin noodzakelijkerwijze willekeurig (VERSTEGEN, R., ,Huwelijksvrij
heid en katholiek onderwijs: een keerpunt", noot onder Cass., 12 januari 
1977, R. W., 1976-77, 1957). 

Wanneer ten slotte blijkt dat de partijen niet de beeindiging, maar de 
definitieve benoeming afhankelijk hebben gesteld van de ontbindende bepa
ling van artikel 31, § 1, 4 van het algemeen reglement, kan deze bepaling 
in geval van het niet-naleven van de wetten van de Kerk rechtsgeldig worden 
toegepast, zonder dat artikel 36 van de Arbeidsovereenkomstenwet in het 
gedrang komt. De vast benoemde werknemer die een tweede huwelijk 
aangaat zonder dat een eerste kerkelijk huwelijk nietig verklaard is, is, met 
toepassing van dit beding, opnieuw verbonden door een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd zonder vastheid van betrekking, waaraan een 
einde kan worden gemaakt met inachtname van' een opzeggingstermijn 
(Arbh. Antwerpen, 15 november 1982, T.S.R., 1982, 614). 

212. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING WEGENSWANPRESTATIE- CON
CUBINAAT- Daarnaast heeft de rechtspraak zich moeten inlaten met de 
vraag naar de toepassing van de ontbindende bepaling opgenomen in artikel 
31, § 1, lid 4 van het algemeen reglement van het katholiek onderwijs, in 
geval van concubinaat van het personeelslid. 

Zo werden in de besproken periode aan de arbeidsgerechten gevallen 
voorgelegd van beeindiging van de arbeidsovereenkomst in het vrij onder
wijs op grond van het feit dat de betrokken leerkracht feitelijk gescheiden 
leeft van zijn echtgenoot, waarmee hij in een echtscheidingsprocedure 
verwikkeld is en een overspelige verhouding onderhoudt met een andere 
partner. De onmiddellijke beeindiging werd hierbij gesteund op de omstan
digheid dat de betrokkene zich hierdoor in een persoonlijke en gezinstoe
stand heeft geplaatst die onverenigbaar is met de wetten van de katholieke 
moraal en die de ontbinding verantwoordt met toepassing van het bedoelde 
artikel 31, § 1, 4 van het reglement. Over de vraag of de beeindiging zonder 
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enige vergoeding in deze omstandigheden terecht op deze ontbindende 
bepaling kan worden gesteund, is de rechtspraak verdeeld. 

Na te hebben vastgesteld dat de bedoelde ontbindende bepaling in het 
algemeen reglement van het katholiek onderwijs niet strijdig is met de 
openbare orde, beantwoordt aan de vereisten van duidelijkheid en ondub
belzinnigheid en de betrokken leraar voldoende bekend was, oordeelde het 
Arbeidshof te Gent dat de levenswijze van deze laatste inderdaad niet in 
overeenstemming te brengen was met de principes van de christelijke moraal 
en derhalve op die grond terecht tot de beeindiging van de overeenkomst 
was overgegaan. De ontbindende bepaling werd niet strijdig geacht met 
artikel 36 van de Arbeidsovereenkomstenwet, noch met artikel 4 van het 
E.V.R.M. (Arbh. Gent, 9 mei 1979, R. W., 1979-80, 1458 en J.T.T., 1980, 
61). 
Het Arbeidshof te Brussel oordeelde in dezelfde zin dat artikel 36 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet betreffende de nietigheid van het huwelijks- en 
moederschapsbeding, niet kan worden uitgebreid tot het concubinaat. Het 
hof was evenwel van oordeel dat het onaanvaardbaar is dat een niet 
openbare macht die zich beweegt op godsdienstig, filosofisch, politiek, 
syndicaal of sportief vlak, de contractuele verzaking oplegt van rechten en 
vrijheden gewaarborgd in het Europees Verdrag Rechten van de Mens, en 
inzonderheid het recht op eerbiediging van het prive of gezinsleven, waartoe 
het wonen, het samenwonen en het overspel behoort. Zolang het openbaar 
gedrag van een leerkracht geen schande veroorzaakt, is het reglement van 
het onderwijs, dat de beeindiging van de overeenkomst toelaat zo een 
leerkracht zich gedraagt in strijd met de normen van de christelijke moraal, 
dan ook strijdig met voormeld gedrag en kan de overeenkomst niet met 
toepassing van dit beding worden beeindigd (Arbh. Brussel, 24 november 
1977, J.T.T., 1978, 63). 

213. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING WEGENS WANPRESTATIE- AN

DERE - Het komt ten slotte ook voor, zij het wellicht eerder zelden, dat 
in de arbeidsovereenkomst bedingen worden opgenomen waarin de ontbin
ding van de overeenkomst als sanctie wordt gesteld voor de niet-nakoming 
van bijzondere verplichtingen, andere dan de naleving van de wetten van 
de katholieke moraal. 

Zo is betwisting gerezen ten aanzien van het beding in een arbeidsreglement 
volgens welk de overtreding van de voorschriften betreffende de verwitti
ging van de afwezigheid we gens arbeidsongeschiktheid, het indienen van het 
getuigschrift en het zich spontaan aanbieden bij een geneeskundige contro
le, de onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst tot gevolg heeft. Deze 
ontbindende bepaling werd door het Arbeidshof te Antwerpen beschouwd 
als een ontbindende voorwaarde en werd zonder meer geacht geldig te zijn. 
In geval van realisatie van deze voorwaarde door de houding van de 
werknemer, zou het de werkgever dan ook mogelijk zijn contractbreuk aan 
te zeggen, met dien verstande dat de werknemer de mogelijkheid moet 
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hebben de omstandigheden ter verontschuldiging te bewijzen (Arbh. Ant
werpen, 23 april1980, R. W., 1981-82, 2513 en Limb. Rechtsl., 1980, 152, 
noot PANIER, G.). Op deze uitspraak werd kritiek uitgebracht door Panier 
(PANIER, G., noot onder Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 23 april 1980, 
Limb. Rechtsl., 1980, 152) evenals, in gelijkluidende zin, in een opmerkelijk 
artikel van Rauws. Vooreerst ware het wenselijk geweest dat het arbeidshof 
het bedoelde beding niet als een ontbindende voorwaarde, doch als een 
ontbindend beding wegens wanprestatie kwalificeerde, aangezien de ant bin
ding als een sanctie voor niet-naleving van de verplichtingen was gesteld. 
Daarnaast heeft het arbeidshof volkomen ten onrechte geweigerd de ernst 
van de wanprestatie te apprecieren, omdat het beding van rechtswege de 
ontbinding van de overeenkomst zou inhouden. Dit laatste is immers 
strijdig met het wettelijk systeem van het ontslag wegens dringende reden, 
dat van dwingend recht is. Waar de conventionele dringende reden de 
appreciatieplicht van de rechter onverkort laat (zie nr. 274), geldt dit 
evenzeer voor het ontbindend beding wegens wanprestatie, waarbij even
eens de onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst als sanctie voor 
wanprestatie wordt bepaald. Uit artikel 35, lid 1 van de Arbeidsovereen
komstenwet (ontslag wegens dringende reden), art. 6, 4° van de Arbeidsreg
lementenwet ( omschrijving van de dringende reden in het arbeidsreglement, 
onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de rechtbank) en 
uit de cassatierechtspraak over de conventionele dringende reden dient dan 
oak te worden besloten, dat de rechter verplicht is in concreto te beoordelen 
of de wanprestatie de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaar
digt. Is de arbeidsovereenkomst bovendien reeds eenzijdig beeindigd v66r 
het einde van de gerechtelijke ontbindingsprocedure, dan dient de rechter 
oak nate gaan of voldaan is aan de vereisten van het ontslag om dringende 
reden (RAuws, W., ,De kwalificatie en de draagwijdte van het uitdrukke
lijk ontbindend beding wegens wanprestatie in een individuele arbeidsver
houding", R. W., 1981-82, 2455-2472). 

Het komt daarnaast voor dat de werknemer zich er in de arbeidsovereen
komst toe verbindt aan bepaalde testen of examens deel te nemen en dat 
tegelijk bedongen wordt dat het zakken van de werknemer de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst met zich brengt. De ontbindende voorwaarde, 
die bestaat in het zakken van de werknemer bij een test of examen waarvan 
de organisatie (voorwaarden en termijn) en het resultaat uitsluitend van de 
macht van de werkgever afhangen, zonder enig toezicht van derden, is 
evenwel te beschouwen als een zuivere potestatieve voorwaarde en maakt 
het ontbindend beding derhalve nietig, zonder dat hierdoor de arbeidsover
eenkomst voor het overige wordt aangetast (Arbrb. Doornik, 9 januari 
1981, J. T. T., 1981, 138). 

214. GERECHTELIJKE ONTBINDING - Overeenkomstig artikel1184 van het 
B.W. kan elk van de partijen bij een wederkerige overeenkomst de ontbin
ding in rechte vorderen van deze overeenkomst in geval de andere partij haar 
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verbintenissen niet nakomt. Ook de door een arbeidsovereenkomst verbon
den partijen kunnen de gerechtelijke ontbinding daarvan vorderen met 
toepassing van artikel 1184 van bet B.W. (Cass., 26 oktober 1981, Arr. 
Cass., 1981-82, 192; Cass., 23 november 1981, Arr. Cass., 1981-82, 402, 
Pas., 1987, 401, noot en R. W., 1981-82, 1405, noot; Arbh. Luik (afd. 
Neufchateau), 17 september 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 258; Arbrb. Brus
sel, 1 oktober 1979, T.S.R., 1979, 447, met noot REYNDERS, W.; Arbrb. 
Bergen, 13 februari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 201). 

De beeindiging van de arbeidsovereenkomst door gerechtelijke ontbinding 
vereist in elk geval dat een van beide partijen haar verbintenissen in vrij 
belangrijke mate niet nakomt. Ben arbeidsovereenkomst kan niet gerechte
lijk ontbonden worden indien een der partijen slechts een onbelangrijke 
tekortkoming kan verweten worden of de andere partij de arbeidsovereen
komst zou gesloten hebben indien zij deze tekortkoming had kunnen 
voorzien (Arbrb. Brussel, 5 september 1983, J. T. T., 1985, 18, noot en 
Rechtspr. Arb. Br., 1985, 70). Zo werd geoordeeld dat de ontbinding 
mogelijk is in geval van systematische nalatigheid, belangrijke tekortkomin
gen aan de verplichtingen die deze functie met zich meebrengt en een 
laakbaar gedrag tegenover dekgever (Arbrb. Brussel, 5 september 1983, 
J. T. T., 1985, noot en Rechtspr. Arb. Br., 1985, 70). Ook bet tewerkstellen 
in onaangepaste arbeidsvoorwaarden, zelfs al werden de bepalingen van bet 
A.R.A.B. gerespecteerd, werd afdoende geacht om een gerechtelijke ant
binding van de arbeidsovereenkomst toe te staan (Arbrb. Bergen, 13 februa
ri 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 201). Het feit dat door de werkgever essentiele 
wijzigingen werden aangebracht aan de functie van de betrokken werkne
mer, werd eveneens geacht een fout uit te maken op grand waarvan de 
gerechtelijke ontbinding kan worden uitgesproken (Arbh. Luik (afd. Neuf
chateau), 17 september 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 258). 

De beeindiging van de arbeidsovereenkomst door gerechtelijke ontbinding 
gebeurt vanaf de dag van de inleidende vordering (Arbrb. Brussel, 1 oktober 
1979, T.S.R., 1979,447, noot REYNDERS, W.; Arbrb. Brussel, 5 september 
1983, J.T.T., 1985, 18, noot enRechtspr. Arb. Br., 1985, 70). Werd de 
arbeidsovereenkomst ontbonden op verzoek van de werkgever, dan kan de 
werknemer veroordeeld worden tot teruggave van bet reeds betaalde loon 
vanaf de neerlegging van bet verzoekschrift tot aan de gerechtelijke eindbe
slissing (Arbrb. Brussel, 1 oktober 1979, T.S.R., 1979, 477, noot REYN

DERS, W.). 

Bij gerechtelijke ant binding van de overeenkomst kan er slechts sprake zijn 
van een schadevergoeding op basis van gemeen recht. Dit betekent dat enkel 
een vergoeding kan worden toegekend, indien bet bewijs wordt geleverd van 
bet bestaan en de omvang van de schade. Deze schadeloosstelling kan niet 
bestaan in een vergoeding overeenstemmende met de opzeggingsvergoe
ding, doch moet worden begroot met inachtneming van aile omstandighe
den van de zaak, zoals b.v. de verhuis naar een andere woonplaats ingevolge 
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de beeindiging van de overeenkomst (Arbh. Luik (afd. Neufcha.teau), 17 
september 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 258). 

§ 4. Schuldvernieuwing 

215. ALGEMEEN - Verbintenissen uit een overeenkomst kunnen teniet 
gaan door schuldvernieuwing (art. 1234 B.W.). Schuldvernieuwing komt 
tot stand op drieerlei wijze: 
1° wanneer de schuldenaar tegenover zijn schuldeiser een nieuwe schuld 
aangaat welke gesteld wordt in de plaats van de oude, die teniet gaat; 
2° wanneer een nieuwe schuldenaar gesteld wordt in de plaats van de vorige, 
die door de schuldeiser van zijn verbintenis ontslagen wordt; 
3° wanneer, ten gevolge van een nieuwe verbintenis, een nieuwe schuldeiser 
gesteld wordt in de plaats van de vorige, ten opzichte van wie de schuldenaar 
van zijn verbintenis ontslagen wordt (art. 1271 B.W.). 

Ook een arbeidsovereenkomst kan eindigen door schuldvernieuwing, zij het 
dat deze wijze van beeindiging slechts zelden wordt ingeroepen. In 1978 
werd in dit verband de volgende betwisting voorgelegd aan het Hof van 
Cassatie. Het arrest a quo stelde vast dat op 2 januari 1973 een aantal 
essentiele arbeidsvoorwaarden die bepaald waren in de op 2 januari 1964 
gesloten arbeidsovereenkomst, in onderling akkoord ingrijpend werden 
gewijzigd. Waar de betrokken werkneemster oorspronkelijk als naaister
demonstratrice was aangeworven, werd zij thans met het beheer van de zaak 
belast en werden ook het loon, de wijze van berekening van het loon en de 
plaats van uitvoering van de overeenkomst ingrijpend gewijzigd. Uit deze 
vaststellingen werd door het arrest a quo afgeleid dat de wederzijdse 
verbintenissen van de partijen voorwerp hebben uitgemaakt van een schuld
vernieuwing waardoor aan de oorspronkelijke overeenkomst een einde werd 
gesteld. Deze uitspraak werd in hoofdzaak aangevochten op grond dat de 
wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst slechts het voorwerp had 
uitgemaakt van een ,annexe au contrat d'emploi" van de betrokkene, 
waaruit de bedoeling van de partijen blijkt de oorspronkelijke arbeidsrelatie 
te behouden en dat de bedoeling tot schuldvernieuwing over te gaan niet 
uit het loutere feit dat hierdoor de essentiele voorwaarden van de overeen
komst ingrijpend zijn gewijzigd, kan worden afgeleid. Het Hofvan Cassatie 
oordeelde dat, indien de bedoeling tot schuldvernieuwing over te gaan 
inderdaad een essentieel element is bij elke schuldvernieuwing en indien de 
woorden ,annexe au contrat d'emploi" de wil kunnen veronderstellen de 
overeenkomst te behouden, deze termen niet de bovenhand kunnen hebben 
op de wil van de partijen, die, zoals door het arrest is vastgesteld, uit de 
aard van de nieuwe bedingen zelf blijkt. Het Hof bevestigde ook dat het 
arrest a quo op grond van de ingrijpende wijzigingen die aan het loon, de 
prestaties en de plaats van uitvoering van de arbeid in onderling akkoord 
werden aangebracht, wettig heeft kunnen afleiden dat deze laatste overeen
komst een schuldvernieuwing inhield (Cass., 24 april1978, T.S.R., 1978, 
340). 
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Zeer nauw verwant met de problematiek van schuldvernieuwing is het 
hoofdstuk over de overname van de onderneming en de gevolgen hiervan 
op het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Hierop wordt evenwel niet 
nader ingegaan, aangezien deze aangelegenheid het voorwerp uitmaakt van 
een in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, 
de C.A.O. nr. 32bis van 7 juni 1985, en dus het onderwerp van het 
onderhavige rechtspraakoverzicht, dat enkel betrekking heeft op de arbeids
overeenkomstenwetgeving, te buiten gaat. 

AFDELING 2 

ARBEIDSRECHTELIJKE WIJZEN VAN BEEINDIGING 

§ 1. Algemeen 
216. ALGEMEEN- Naast de civielrechtelijke wijzen van beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst, kent het arbeidsrecht een aantal bijzondere beeindi
gingswijzen, die zijn geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet. 
De ontslagregelen bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet beogen een 
dubbele doelstelling: enerzijds strekken zij ertoe de arbeidsvrijheid te waar
borgen door de partijen toe te Iaten steeds een einde te stellen aan de 
persoonlijke arbeidsrelaties; anderzijds beogen zij voor beide partijen een 
zekere stabiliteit aan de dienstbetrekking te verlenen (LENAERTS, H., Inlei
ding tot het sociaal recht, Brussel, Story, 1988, nr. 30). Ben en ander komt 
zeer duidelijk tot uiting in de regelen in zake de opzegging. 
In artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet worden de regelmatige 
arbeidsrechtelijke wijzen van beeindiging van de arbeidsovereenkomst op
gesomd. De arbeidsovereenkomsten gesloten voor een bepaalde tijd of voor 
een duidelijk omschreven werk eindigen respectievelijk door afloop van de 
termijn of door de voltooiing van het werk, waarvoor de overeenkomst 
werd gesloten (art. 32, 1° en 2° Arbeidsovereenkomstenwet; zie hoger, nr. 
102 e.v.). 
De arbeidsovereenkomst kan ook regelmatig worden beeindigd door de wil 
van een der partijen: de overeenkomst kan eenzijdig worden beeindigd door 
opzegging, wanneer zij voor onbepaalde tijd is gesloten (zie verder, § 2) en 
kan steeds eenzijdig worden beeindigd wanneer een dringende reden voor
handen is, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (zie verder, § 3). 
Ten slotte neemt de arbeidsovereenkomst een einde door de dood van de 
werknemer (zie verder, §4) en door overmacht (zie hoger, nr. 204-205). 
W anneer de arbeidsovereenkomst op een andere manier wordt beeindigd 
en dus niet conform de gemeenrechtelijke of arbeidsrechtelijke wijzen van 
beeindiging, heeft men te maken met een onregelmatige beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst (zie verder, § 5). 
De eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereenkomst door een partij 
wordt doorgaans met de term ,ontslag" aangeduid. Het ontslag werd als 
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dusdanig niet op algemene wijze geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet. 
Artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet maakt enkel gewag van het 
feit dat de arbeidsovereenkomst kan worden beeindigd door de wil van een 
der partijen. 

Voor een goed begrip van de ontslagregelen in hun geheel, is het nochtans 
aangewezen eerst in te gaan op het begrip ontslag in het algemeen, vooraleer 
op de specifiek in de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde arbeidsrechtelij
ke wijzen van eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereenkomst zoals de 
opzegging, het ontslag wegens dringende reden en de dood, in te gaan. 

Volledigheidshalve past het hierbij nog op te merken dat de bijzondere 
ontslagbescherming die bepaalde categorieen werknemers genieten, buiten 
het bestek valt van het onderhavig overzicht van de rechtspraak, aangezien 
die bescherming, met uitzondering van die welke geldt bij militaire dienst 
en burgerdienst (zie hierover nr. 370 e.v.), steunt op andere wetten dan de 
Arbeidsovereenkomstenwet. 

217. BEGRIP ONTSLAG - Het begrip ontslag wordt door het Hof van 
Cassatie gedefinieerd als ,de handeling waarbij een partij aan de andere 
haar wil te kennen geeft om een einde te maken aan een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd" (Cass., 11 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1038 enR. W., 
1981-82, 2837), of, zoals het in franstalige arresten van het Hof werd 
geformuleerd, ,le conge est l'acte par lequel une partie notifie a l'autre 
qu'elle entend que le contrat d'emploi prenne fin" (Cass., 14 mei 1975, Arr. 
Cass., 1975,911 en J.T.T., 1976, 206; Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 
1980-81, 817, J.T.T., 1981, 240, noot TAQUET, M. en WANTIEZ, C., 
T.S.R., 1981, 279 en Soc. Kron., 1981, 125). 

Er is reeds sprake van ontslag wanneer een van de partijen tegenover de 
andere haar wil manifesteert om de arbeidsovereenkomst te beeindigen, 
zelfs al krijgt de ontslagen werknemer hiervan slechts later effectief kennis 
(Arbrb. Brussel, 3 oktober 1984, J.T.T., 1985, 121). 

Het ontslag is een eenzijdige handeling die aan geen vormvereisten is 
onderworpen (Cass., 11 mei 1981; Arr. Cass., 1980-81, 1038 en R. W., 
1981-82, 2837; Cass., 15 juni 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1179 en J.T.T., 
1981, 294). Hierdoor onderscheidt het ontslag in het algemeen zich van de 
opzegging en het ontslag wegens dringende reden, die beide aan bijzondere 
formele voorwaarden, bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet, onder
worpen zijn. 

Het ontslag is een ondeelbare, onherroepelijke en definitieve rechtshande
ling waarbij de partij tegen wie het gericht is, zich kan beroepen en waarop 
de partij die ontslaat niet kan terugkomen (Arbh. Antwerpen, 15 december 
1975, J.T.T., 1977, 17; Arbh. Luik, 1 oktober 1984, J.T.T., 1985, 293; 
Arbh. Bergen, 10januari 1985, J. T. T., 1985, 257; Arbh. Bergen, 28 oktober 
1985, J. T. T., 1986, 296) (zie verder, nr. 220). 

Ten slotte zij nog opgemerkt dat het ontslag niet mag worden gerangschikt 
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onder de tuchtstraffen: het ontslag is immers een wijze waarop de arbeidso
vereenkomst wordt beeindigd. De wetsbepalingen inzake het ontslag zijn 
overigens in beginsel op beide partijen toepasselijk. Het voorschrift in een 
arbeidsreglement dat geen tuchtstraf mag worden uitgesproken, zonder dat 
de betrokkene de gelegenheid heeft gekregen zijn verweer naar voren te 
brengen, is dan ook niet van toepassing bij ontslag (Arbrb. Charleroi, 7 
oktober 1975, Med. V.B.O., 1977, 455). 

218. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VOOR HET ONTSLAG- ALGEMEEN -
Algemeen wordt aangenomen dat voor het ontslag als eenzijdige rechtshande
ling dezelfde geldigheidsvoorwaarden van toepassing zijn als voor een 
overeenkomst (RAuws, W., ,De nietigheid in het arbeidsovereenkomsten
recht", in Actuele problemen van het arbeidsrecht, II, RroAux, M. (ed.), 
Antwerpen, Kluwer, 1987, 405). Deze voorwaarden hebben betrekking op 
de toestemming van de partij die zich verbindt, haar rechtsbekwaamheid, 
een bepaald voorwerp en een geoorloofde oorzaak (art. 1108 B.W.). 

De laatste twee aspecten komen in de rechtspraak omzeggens niet aan bod. 
Voor een bespreking van de vereisten van een geoorloofd voorwerp en een 
geoorloofde oorzaak kan worden verwezen naar de bijdrage van Rauws 
(RAuws, W., ,De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht", in Ac
tuele problemen van het arbeidsrecht, II, RroAux, M. (ed.), Antwerpen, 
Kluwer, 1987, 408-413). 

219. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VOOR HET ONTSLAG- VOLWAARDIGE 
WILSUITING- Het ontslag veronderstelt dus in de eerste plaats een volwaar
dige wilsuiting. Het ontslag gegeven door een bediende die geestelijk en 
fysiek niet bekwaam is om de draagwijdte van zijn handeling te beoordelen, 
werd door de Arbeidsrechtbank te Brussel nietig geacht, niet op grand van 
een gebrek in de wilsuiting, maar omwille van het ontbreken van de vereiste 
toestemming van de betrokken werknemer (Arbrb. Brussel, 16 januari 1978, 
J. T. T., 1978, 281). Deze nietigheid heeft tot gevolg, aldus de rechtbank, 
dat er geen ontslag is geweest en de werkgever in beginsel tot rei'ntegratie 
van de werknemer gehouden was. Aangezien dit laatste door het verloop 
van de lange duur tussen het ontslag en de nietigverklaring niet meer 
mogelijk was en het ontslag door iedereen te goeder trouw als geldig werd 
aanvaard, oordeelde de rechtbank dat er in deze omstandigheden een 
voldoende maatschappelijk belang voorhanden was om het ontslag met 
toepassing van het adagium ,error communis facit jus" tach als verworven 
te beschouwen. Deze beslissing werd bekritiseerd door Jean Eeckhout 
(EECKHOUT, J., ,Error communis facit jus", noot onder Arbrb. Brussel, 
16januari 1976, J.T.T., 1979, 47). 

De wilsuiting bij ontslag mag niet aangetast zijn door wilsgebreken. Waar 
in de rechtsleer soms de toepasselijkheid van de theorie van de wilsgebreken 
op het ontslag soms in vraag wordt gesteld, lijkt de rechtspraak, inclusief 

663 



het Hof van Cassatie, dit leerstuk wei toepasselijk te achten (zie Cass., 28 
april 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1075 en R. W., 1980-81, 2699 (verkort)). 

De geldigheid van het ontslag gegeven door de werknemer is hethaaldelijk 
betwist op grond van dwang of geweld (zie ook RAuws, W., Civielrechtelij
ke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding 
en overmacht, in R.S.R. nr. 30, Antwerpen, Kluwer, 1987, 216-228; wat 
de andere wilsgebreken betreft, zie RA.uws, W., , ,De nietigheid in het 
arbeidsovereenkomstenrecht", in Actuele problemen van het arbeidsrecht, 
II, RIGAUX, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1987, 405). 

In de rechtspraak is een en ander te doen geweest rond de vraag of de 
dreiging van de werkgever de werknemer te ontslaan wegens dringende 
reden, indien deze niet zelf zijn ontslag aanbiedt, als dusdanig geweld 
oplevert waardoor de geldigheid van het ontslag door de werknemer gege
ven is aangetast. 

Aanvankelijk was men in de rechtspraak van oordeel dat, wanneer een 
werknemer ingaat op de eis van de werkgever om ontslag te nemen, omdat 
hij anders op grond van feiten die deze laatste als een dringende reden 
beschouwt zou worden ontslagen, het ontslag als nietig te beschouwen is, 
omdat het onder morele dwang werd verkregen (Arbh. Antwerpen, 15 
maart 1976, Med. V.B.O., 1977, 1857 enJ.T.T., 1977, 330; Arbh. Brussel, 
19 maart 1976, R. W., 1976-77, 381). 
Deze zienswijze werd in latere rechtspraak terecht ter zijde geschoven. 
Opdat de morele dwang de geldigheid van de wil kan aantasten, is immers 
vereist dat deze onrechtvaardigd of ongeoorloofd is (Cass., 7 november 
1977, Arr. Cass., 1978, 288, R. W., 1977-78, 1245 en J.T.T., 1978, 45; 
Arbrb. Verviers, 15 november 1978, T.S.R., 1979, 359 en Med. V.B.O., 
1980, 458; Arbrb. Brussel, 15 april1983, J. T. T., 1983, 402; Arbrb. Brussel, 
25 maart 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 142). De enkele omstandigheid 
dat een werknemer ontslag neemt omdat de werkgever ermee dreigt hem zelf 
ontslag te geven wegens een dringende reden en te dien einde een rechtsvor
dering tegen hem in te stellen, kan derhalve, niet als zodanig het geweld 
opleveren in de zin van artikel1109 en volgende B.W. (Cass., 7 november 
1977, Arr. Cass., 1978, 288, R. W., 1977-78, 1245 en J.T.T., 1978, 45, 
waardoor het voormelde arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 15 
maart 1976 werd vernietigd, en Cass., 12 mei 1980, J. T. T., 1981, 169). De 
loutere dreiging met de uitoefening van een recht houdt immers geen 
ongeoorloofd geweld in, zolang hiervan geen misbruik wordt gemaakt 
doordat b.v. de dreiging geen rechtstreeks verband houdt met het voorwerp 
van de verbintenis of enkel beoogt te schaden of een overdreven voordeel 
te bekomen. De loutere dreiging van de werkgever een werknemer wegens 
dringende reden te ontslaan, ten einde hem te overtuigen zelf zijn ontslag 
aan te bieden, vormt op zich dan ook geen ongeoorloofde dwang en tast 
de wil van de werknemer niet aan (Arbrb. Verviers, 15 november 1978, 
T.S.R., 1979, 359enMed. V.B.O., 1980, 458;Arbrb. Brussel, 15 april1983, 
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J. T.T., 1983, 402; Arbrb. Brussel, 25 maart 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 
142). 

Het geweld inroepen ter rechtvaardiging van een vernietiging van een 
rechtshandeling moet bovendien determinerend zijn voor de toestemming 
en van aard zijn om indruk te maken op een redelijk persoon, in acht 
genomen de leeftijd, het geslacht en de stand van de ondertekenaar van de 
akte (zie art. 1112 B.W.; Arbrb. Verviers, 15 november 1978, T.S.R., 1979, 
359 enMed. V.B.O., 1980, 458; Arbrb. Brussel, 15 apri11983, J. T. T., 1983, 
402; Arbrb. Brussel, 25 maart 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 142). De 
Arbeidsrechtbank te Charlerloi oordeelde dat uit de omstandigheid dat de 
ontslagbrief ondertekend werd in de kantoren van de werkgever en op zijn 
firmapapier, het bewijs van het geweld niet kan worden afgeleid. Dit is des 
te meer het geval nu de betrokkene 43 jaar was, vader was van drie kinderen 
en in de onderneming een belangrijke functie had (Arbrb. Charleroi, 21 juni 
1976, J.T.T., 1977, 337, noot CLAEYS, T. en SCHEYVAERTS, H.). 

Het geweld moet ten slotte aanleiding geven tot een vrees voor een groat 
en onrechtvaardig kwaad (art. 1112 B.W.; Arbrb. Charleroi, 21 juni 1976, 
J.T.T., 1977, 337, noot CLAEYs; T. en SCHEYVAERTS, H.). De loutere 
omstandigheid dat aan de bediende door de werkgever de keuze gelaten 
werd zelf ontslag te nemen of ontslagen te worden om dringende reden, 
werd, bij gebreke van bewezen andere bedreigingen, geacht geen geweld of 
dwang op te leveren in de zin van artikel1109 B.W., omdat de bedreiging 
met het ontslag op staande voet niet van die aard is dat zij de vrees voor 
een aanzienlijk grater kwaad dan het zelf nemen van het ontslag doet 
ontstaan (Arbh. Luik, 11 december 1975, R. W., 1977-78, 522, noot). 
Andere rechtspraak daarentegen was van oordeel dat welke oak de leeftijd, 
het geslacht en de stand zijn van de betrokken werknemer, de dreiging met 
een ontslag wegens dringende reden, gelet op de huidige situatie op de 
arbeidsmarkt, bij elk individu de vrees doet ontstaan zijn fortuin aan een 
groat en tegenwoordig kwaad te zien blootstaan (Arbrb. Brussel, 15 april 
1983, J. T. T., 1983, 402; Arbrb. Brussel, 25 maart 1987, Rechtspr. Arb. Br., 
1987, 142). 

Dit betekent niet dat het ontslag gegeven door de werknemer nooit aangetast 
zou zijn door moreel geweld dat aan de voormelde voorwaarden beant
woordt en derhalve de nietigheid van dit ontslag oplevert. Zo besliste het 
Arbeidshof te Gent dat wanneer een lagere vrouwelijke bediende (kassier
ster) van 33 jaar, zonder uitgebreide ontwikkeling, onderworpen wordt aan 
een vier uren durende ondervraging door een commissie van zeven perso
nen, waaronder een advocaat, over feiten die, wanneer ze juist zijn, ,straf
rechtelijk kunnen worden vervolgd en een grand voor ontslag wegens 
dringende reden kunnen opleveren, en zij onmiddellijk daarna een door de 
zaakvoerder opgestelde ontslagbrief ondertekent met de vermelding , ,gele
zen en goedgekeurd", er sprake is van moreel geweld door de werkgever 
in de zin van artikel 1109 e.v. van het B.W., waardoor dit ontslag nietig 
is (Arbh. Gent, 10 maart 1986, Soc. Kron., 1986, 169). 
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220. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VOOR HET ONTSLAG - DEFINITIEVE 

WILSUITING - Opdat het ontslag geldig zou zijn is bovendien vereist dat 
er geen twijfel bestaat over de wil ontslag te geven. Het ontslag is immers 
een definitieve handeling die vereist dat de ontslaggevende partij werkelijk 
de intentie heeft de overeenkomst te beeindigen op de vooropgestelde datum 
(Cass., 16 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1151 en J.T.T., 1976, 349; Arbrb. 
Verviers, 26 oktober 1976, J. T. T., 1977, 227). Het ontslag door betekening 
van een opzegging ,als een bewarende maatregel" voor het geval de 
onderneming zou sluiten, is dan ook als niet-definitief en om deze reden als 
nietigtebeschouwen(Cass.16juli 1976,Arr. Cass., 1976,1151 enJ.T.T., 
1976, 349; in dezelfde zin: Arbh. Luik, 15 januari 1981, Jur. Liege, 1981, 
250, noot R.M.; Arbrb. Verviers, 26 oktober 1976, J.T.T., 1977, 227). 

Om dezelfde redenen wordt ook het ontslag gegeven onder voorwaarde in 
beginsel geacht ongeldig te zijn. Zo werd geoordeeld dat het onverenigbaar 
is met de eigen aard van het ontslag dat de ontslaggevende partij zich het 
recht voorbehoudt op zijn eigen wilsuiting terug te komen en de opzegging 
te annuleren, indien de voorwaarde (in casu een ingrijpende wijziging van 
de conjunctuur) bepaald in de ontslagbrief vervuld wordt. Dergelijk ontslag 
is aangetast door nietigheid en kan de beeindiging van de overeenkomst niet 
met zich meebrengen (Arbh. Luik, 1 oktober 1984, J. T. T., 1985, 293; zie 
ook: Arbh. Brussel, 21 maart 1979, T.S.R., 1979, 197 en Med. V.B.O., 
1980, 123). 

Het ontslag gegeven onder een voorwaarde waarvan de verwezenlijking niet 
afhangt van de louter potestatieve wil van degene die het ontslag geeft, maar 
uitsluitend van de persoonlijke wil van diegene die wordt ontslagen, werd 
geldig geacht. Het Arbeidshof te Bergen achtte met name het ontslag door 
betekening van een opzegging, met de vermelding dat de betrokken werkne
mer in dienst kon blijven indien hij tijdens de opzeggingstermijn aanvaard
de een borg te betalen, geldig, omdat de verwezenlijking van deze ontbin
dende voorwaarde volledig van de werknemer afhing (Arbh. Bergen, 28 
oktober 1985, J.T.T., 1986, 296). 

221. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VOOR HET ONTSLAG- BEKWAAMHEID 

- Behoudens een volwaardige en definitieve wilsuiting is vereist dat het 
ontslag wordt gegeven door een partij die handelingsbekwaam is. 

In de eerste plaats spreekt het vanzelf dat het ontslag dient uit te gaan van 
een partij bij de arbeidsovereenkomst. Het ontslag van een werknemer dat 
niet uitgaat van een werkgever, noch van een door de werkgever gemachtig
de persoon kan dan ook geen rechtsgevolg hebben. Dit laatste is het geval 
wanneer de werknemer wordt aangeworven door ,Agenda p.v.b.a. te 
Hasselt, Genkersteenweg 433" en de ontslagbrief uitgaat van ,Agenda en 
co N.V., Bondgenotenlaan 171, 3000 Leuven" (Arbrb. Brussel, 19 mei 
1978, J. T. T., 1979, 98). 

De omstandigheid dat het ontslag door de werkgever afhankelijk is gemaakt 
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van de naleving van een voorafgaandelijke procedure, ontneemt deze partij 
niet de bekwaambeid te ontslaan. In die zin werd door bet Hof van Cassatie 
bevestigd dat, boewel bet ontslag van een adviserend geneesbeer in dienst 
van een ziekenfonds afhankelijk is van de intrekking van zijn erkenning 
door bet comite van de dienst voor geneeskundige controle (art. 88, lid 4 
Z.I.V.-wet en art. 30 van bet K.B. nr. 35 van 20 juli 1967 met betrekking 
tot bet statuut van de adviserende geneesberen), bet ziekenfonds bevoegd 
blijft de geneesbeer met wie zij door een arbeidsovereenkomst verbondfm 
is, te ontslaan (Cass., 7 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 23, R. W., 
1981-82, 1341 en J.T.T., 1982, 117). 

Volledigbeidsbalve zij nag opgemerkt dat de beeindiging van de arbeidso
vereenkomst bij faillissement of op initiatief van de curator, niet kan 
gelijkgesteld worden met een beeindiging waartoe werd beslist door de 
werkgever, docb bet gevolg is van een gerecbtelijke beslissing genomen in 
bet kader van bet faillissement (Arbrb. Brussel, 24 juni 1985, Rechtspr. 
Arb. Br., 1986, 254). 

Het komt voor dat de werkgever aan een lastbebber de bevoegdbeid 
toevertrouwt om bet personeel aan te werven en te ontslaan. Wanneer een 
lastbebber van de werkgever een einde beeft gemaakt aan de arbeidsovereen
komst zonder daartoe de bevoegdbeid te bebben en de werkgever die 
bandeling bekracbtigt, werkt de bekracbtiging van dit ontslag door de 
werkgever terug tot op de datum van bet ontslag zelf (Arbb. Brussel, 30 
maart 1982, J. T. T., 1982, 352). 

Wat de recbtsbekwaambeid van minderjarigen betreft, onder de gelding van. 
de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst en de gecoordineerde 
wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955, werd zonder een 
uitdrukkelijke wetsbepaling in die zin geoordeeld dat minderjarigen recbts
bekwaam zijn om eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereen
komst, zonder dat biertoe de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming 
van de ouders of van de voogd vereist is (Arbb. Gent, 10 september 1976, 
T.S.R., 1977, 92enMed. V.B.O., 1977, 3239; Arbb. Verviers, 27 juni 1977, 
Jur. Liege, 1977-78, 229; Arbrb. Verviers, 18 mei 1977, Jur. Liege, 1977-78, 
61 en J. T. T., 1977, 254). Oorspronkelijk bevatte de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978 evenmin enige uitdrukkelijke bepaling met betrek
king tot de recbtsbekwaamheid van minderjarige werknemers bij de beeindi
ging van de overeenkomst, docb was artikel43 van deze wet beperkt tot de 
bekwaambeid van deze werknemers bij het aangaan van de arbeidsovereen
komst. Sinds de wet van 30 maart 1981, waardoor artikel 43 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet werd gewijzigd, is de hypothese van de beeindi
ging wei uitdrukkelijk in deze wet geregeld: de minderjarige werknemer die 
de leeftijd van acbttien jaar bereikt beeft, is recbtsbekwaam om aileen een 
arbeidsovereenkomst te beeindigen (art. 43, lid 1 Arbeidsovereenkomsten
wet); is de minderjarige werknemer jonger dan acbttien jaar, dan is bij met 
uitdrukkelijke macbtiging van zijn vader of zijn moeder of van zijn voogd 
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rechtsbekwaam de arbeidsovereenkomst te beeindigen (art. 43, lid 2 Ar
beidsovereenkomstenwet). 

222. GEVOLGEN VAN HET ONTSLAG - Het ontslag is een definitieve rechts
handeling waardoor een einde wordt gemaakt aan de arbeidsovereenkomst 
(Cass., 16 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1151 en J.T.T., 1976, 349). Deze 
handeling is bovendien onherroepelijk, hetgeen inhoudt dat de partij tegen 
wie zij gericht is zich op deze handeling kan beroepen en dat de partij die 
het ontslag geeft hierop niet kan terugkomen (Arbh. Antwerpen, 15 decem
ber 1975, J.T.T., 1977, 17; Arbh. Luik, 1 oktober 1984, J.T.T., 1985, 293; 
Arbh. Bergen, 10 januari 1985, J. T. T., 1985, 257; Arbh. Bergen, 28 oktober 
1985 J. T. T., 1986, 296). De beeindiging van de arbeidsovereenkomst kan 
niet ongedaan worden gemaakt, zelfs niet wanneer het ontslag is gegeven 
door de curator, handelend in het kader van zijn gerechtelijk mandaat, en 
het faillissement nadien wordt herroepen. Waar in beginsel aile door de 
curator verrichte handelingen ingevolge de herroeping van het faillissement 
ongedaan zouden moeten worden gemaakt, is zulks evenwel onmogelijk 
voor het ontslag van de betrokken werknemer, aangezien dit een handeling 
betreft die voor derden een definitieve toestand heeft geschapen die niet 
meer kan worden teniet gedaan. De betrokken werknemer, die weigert in 
te gaan op het verzoek van de curator na de herroeping van het faillissement 
het werk te hervatten, behoudt dan oak het recht op een opzeggingsvergoe
ding (Arbh. Brussel, 13 januari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 357). Het 
is de partij die ontslag geeft evenmin mogelijk de datum waarop de 
arbeidsverhouding een einde moet nemen eenzijdig te verdagen, noch een 
onmiddellijke beeindiging om te zetten in een beeindiging op termijn (Arb h. 
Bergen, 10 januari 1985, J.T.T., 1985, 257). 

Naar gelang van de omstandigheden waarin het ontslag is gegeven of van 
de inhoud van de ontslagbrief, kan men zich afvragen op welk ogenblik een 
einde van de arbeidsovereenkomst moet worden bepaald. In een arrest van 
1981 formuleerde het Hofvan Cassatie in dit verband het volgende beginsel: 
de partij aan wie ontslag is gegeven kan zich op de gevolgen daarvan 
beroepen op de datum waarop de andere partij haar wil te kennen heeft 
gegeven, oak al heeft ze pas na die datum bij een haar door die andere partij 
toegezonden bevestiging kennis gekregen van het ontslag (Cass., 11 mei 
1981, Arr. Cass., 1980-81, 1038, R. W., 1981-82, 2837). In die zin werd het 
bestreden arrest waarin werd beslist dat het ontslag gegeven bij brief van 
28 oktober 1976, die door de betrokken werknemer niet werd ontvangen 
en waarvan deze laatste eerst op 24 augustus 1977 een fotokopie werd 
toegestuurd, uitwerking had op 28 oktober 1976, door het Hofvan Cassatie 
bevestigd. 

Wanneer elk van de partijen op dezelfde dag aan de andere een brief richt 
om de overeenkomst te beeindigen, bepaalt de eerste brief het ogenblik 
waarop de overeenkomst is beeindigd. Men dient dan oak met aile wettelijke 
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middelen nate gaan welke brief de eerste is (Arbh. Brussel, 16 maart 1977, 
Med. V.B.O., 1977, 3581). 

Het komt ook voor dat de ontslaggevende partij zelf in de ontslagbrief het 
ogenblik bepaalt waarop de overeenkomst een einde neemt of deze intentie 
blijkt uit een opzeggingsbrief die niet aan de wettelijke voorwaarden beant
woordt. Men kan zich afvragen of het door de ontslaggevende partij 
aangegeven tijdstip van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst ook het 
ogenblik aanwijst waarop de arbeidsovereenkomst effectief een einde 
neemt. Het Hof van Cassatie beantwoordt deze vraag ontkennend en 
besliste bij arrest van 23 maart 1981 dat wanneer het ontslag niet vergezeld 
gaat van een opzegging of deze nietig is, het ontslag geen geldig uitgedrukte 
termijn bevat, zodat de overeenkomst onmiddellijk beeindigd is (Cass., 23 
maart 1981, Arr. Cass., 1980-81,817, J.T.T., 1981, 240, noot TAQUET en 
WANTIEZ, T.S.R., 1981, 279enSoc. Kron., 1981, 125). Dezezienswijzevan 
het hof wordt in een noot onder dit arrest aangevochten door Taquet en 
Wantiez (TAQUETen WANTIEZ, noot onder Cass., 23 maart 1981, J.T.T., 
1981' 241-242). 
Aangezien het ontslag in beginsel onmiddellijk een einde maakt aan de 
arbeidsovereenkomst, is bij ontslag zonder opzegging geen loon verschul
digd voor het gedeelte van de maand volgend op de datum van de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst (Arbh. Brussel, 2 oktober 1979, Med. 
V.B.O., 1980, 4224). 

223. CONVENTIONELE BEPERKINGEN VAN HET ONTSLAGRECHT - Het 
komt voor dat in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst bepa
lingen worden opgenomen die het recht de arbeidsovereenkomst eenzijdig 
te beeindigen, beperken (voor een overzicht van de conventionele beperkin
gen van het ontslagrecht bepaald in collectieve arbeidsovereenkomsten, zie 
MERGITS, B., ,Conventionele beperkingen van het ontslagrecht" RIGAUX, 
M., (ed.), inActueleproblemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1984, 415-439). In de rechtspraak zijn betwistingen gerezen aangaande de 
geldigheid van deze bepalingen, evenals aangaande de eventuele sanctie die 
zich bij schending van deze bedingen opdringt. 
Wat de werknemer betreft, staat het vast dat een conventionele afstand of 
beperking van het recht de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beeindigen niet 
toelaatbaar is. In de eerste plaats bepaalt artikel 7 van de Arbeidsovereen
komstenwet immers:, De arbeidsovereenkomst wordt gesloten hetzij voor 
een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, hetzij voor een 
onbepaalde tijd. Zij kan nooit voor het Ieven worden gesloten." Deze 
bepaling gaat terug op het beginsel van artikel 1780 van het B. W. dat men 
zijn diensten slechts voor een bepaalde tijd of voor een bepaalde onderne
ming kan verbinden. De regel van artikel 7 van de Arbeidsovereenkomsten
wet en van artikel1780 van het B.W. verbiedt de werknemer dan ook zich 
levenslang te binden door een arbeidsovereenkomst en derwijze af te zien 
van zijn ontslagrecht. Anderzijds is het de werknemer ook niet mogelijk 
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tijdelijk afte zien van zijn ontslagrecht of de uitoefening ervan aan bepaalde 
voorwaarden te verbinden. Ben en ander druist immers in tegen artikel 6 
van de Arbeidsovereenkomstenwet volgens welke aile niet met de arbeidso
vereenkomstenwetgeving strijdige bedingen nietig zijn inzoverre zij ertoe 
strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen 
te verzwaren. 

Wat de beperking van het ontslagrecht van de werkgever betreft, is er 
vooreerst betwisting gerezen over de vraag of oak ten aanzien van de 
werkgever een verbod van levenslange binding geldt. Het Hof van Cassatie 
oordeelde in 1975 dat de bepaling van een arbeidsovereenkomst volgens 
welke de werkgever de werknemer nooit kan ontslaan tenzij wegens dringen
de reden, nietig is wegens strijdbaarheid met artikel1780 B.W. (men kan 
zijn diensten slechts voor een bepaalde tijd of voor een bepaalde onderne
ming verbinden). Ben verbintenis voor het Ieven is strijdig met artikel 1780 
B.W., zelfs indien de overeenkomst de mogelijkheid bevat de verbintenis 
uitsluitend wegens dringende reden te beeindigen (Cass. 31 oktober 1975, 
Arr. Cass., 1976, 278). Deze uitspraak werd scherp bekritiseerd door 
Mergits (MERGITS, B., ,Conventionele beperkingen van het ontslagrecht" 
RIGAUX, M., (ed.) in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, 
Kluwer, 1984, 407-408). Oak in de lagere rechtspraak werd de voormelde 
uitspraak van het Hof klaarblijkelijk niet gevolgd. De geldigheid van de 
definitieve, benoeming" van een werknemer in het vrij onderwijs, waaraan 
slechts een einde kan worden gemaakt bij ernstige tekortkomingen, of van 
het beding dat de werkgever de werknemer niet kan ontslaan tenzij wegens 
dringende reden, kan volgens deze rechtspraak niet worden betwist op 
grand van artikel1780 B. W. (Arbh. Brussel, 23 mei 1978, J. T. T., 1979, 204; 
Arbh. Bergen, 26 januari 1984, J. T. T., 1984, 367; Arbrb. Charleroi, 7 
oktober 1975, T.S.R., 1976, 112). Artikel1780 B.W. verbiedt immers enkel 
de werknemer zich voor het Ieven te verbinden, maar verbiedt de werkgever 
geenszins zich te verbinden de werknemer voor de duur van zijn Ieven in 
dienst te houden (Arbh. Brussel, 23 mei 1978, J. T. T., 1979, 204). Mergits 
merkt bovendien op dat artikel 7 van de Arbeidsovereenkomstenwet even
min een grondslag tot nietigheid van een dergelijk beding kan inhouden, 
aangezien uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever bedoeld 
heeft aileen ten overstaan van de werknemer een verbod van levenslange 
binding te formuleren (MERGITS, B., ,Conventionele beperkingen van het 
ontslagrecht" RIGAUX, M. (ed.), in Actuele problemen van het 
arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, 404-409). 

De rechtspraak heeft zich inzonderheid dienen uit te spreken over de 
toepassing en de geldigheid van het statuut inzake de vastheid van betrek
king van het personeel van het vrij onderwijs vastgelegd in de coilectieve 
overeenkomsten van 11, 22 en 26 april1968 en 12 juli 1977. De vraag naar 
de toepasselijkheid van deze collectieve overeenkomsten sinds de wet van 
11 juli 1973 tot wijziging van de Schoolpactwet wordt in dit overzicht buiten 
beschouwing gelaten, aangezien zij geen betrekking heeft op het individueel 
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arbeidsovereenkomstenrecht (zie over deze vraag o.m Arbh. Bergen, 26 
januari 1984, J.T.T., 1984, 367; Arbrb. Brussel, 13 januari 1986, J.T.T., 
1986, 184, Arbrb Brussel, 13 oktober 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 392). 

Bepaalde rechtspraak gaat ervan uit dat de bepalingen inzake de vastheid 
van betrekking die voorkomen in de voornoemde collectieve overeenkom
sten toepasselijk en volkomen geldig in zoverre zij aan de betrokken 
werknemer een groter voordeel verstrekken en in het bijzonder gunstiger 
zijn voor deze laatste dan de regelen in zake de opzegging van de arbeidso
vereenkomst bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbh. Brussel, 23 
mei 1978, J. T. T., 1979, 204; Arbrb. Brussel, 27 juni 1977, J. T. T., 1978, 
67; zie ook: Arbh. Luik, 4 oktober 1977, J. T. T., 1978, 64). Hierbij werd 
soms verwezen naar de tekst van artikel 22 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract van 20 juni 1955, volgens welk elk beding 
waarbij kortere termijnen worden bepaald dan die vermeld in de regelen 
inzake de opzegging bepaald in artikelen 14 en 15 van die wet (thans art. 
37 en 82 Arbeidsovereenkomstenwet), nietig is, in zoverre de opzegging van 
de werkgever uitgaat. Uit deze regel kan a contrario worden afgeleid dat 
bedingen die gunstiger zijn voor de werknemer, geldig zijn (Arbh. Brussel, 
23 mei 1978, J. T. T., 1979, 204). De definitieve ,benoeming" van de 
werknemer, waaraan slechts een einde kan worden gesteld wegens zwaar
wichtige tekortkomingen, werd bovendien niet strijdig geacht met artikel 
1780 B.W., aangezien deze bepaling enkel ten aanzien van de werknemer, 
en niet ten aanzien van de werkgever, een verbod inhoudt van levenslange 
binding en het statuut inzake vastheid van betrekking het ontslagrecht van 
de betrokkene geenszins aantast (Arbh. Brussel, 23 mei 1978, J. T. T., 1979, 
204; Arbh. Bergen, 26 januari 1984, J. T. T., 1984, 367). De Arbeidsrecht
bank te Brussel oordeelde daarentegen dat de bepalingen betreffende de 
vastheid van betrekking respectievelijk opgenomen in de collectieve over
eenkomsten van 12 juli 1977 en 11 april 1968, strijdig zijn met de regelen 
van artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, die dwingend recht 
uitmaken voor beide partijen, en derhalve nietig zijn, daar zij het recht de 
overeenkomst eenzijdig te beeindigen uitsluiten (Arbrb. Brussel, 13 januari 
1986, J. T. T., 1986, 184; Arbrb. Brussel, 13 oktober 1986, Rechtspr. Arb. 
Br., 1986, 392). 

Over de conventionele beperkingen van het ontslagrecht van de werkgever 
die slechts een tijdelijke afstand van dit recht inhouden of de uitoefening 
daarvan slechts bemoeilijken, bestaat doorgaans weinig betwisting (zie ook 
Cass. 16 oktober 1969, Arr. Cass., 1970, 167 en T.S.R., 1969, 355). Zo werd 
de overeenkomst gesloten ,met de waarborg van een jaar", waarna de 
wettelijke opzeggingstermijnen zouden gelden voor beide partijen, geacht 
een beding van vastheid van betrekking van een jaar in te houden, dat niet 
strijdig is met de openbare orde, aangezien het de uitoefening van het 
ontslagrecht bemoeilijkt, doch niet onmogelijk maakt (Arbh. Brussel, 23 
augustus 1977, J.T.T., 1978, 72 noot WILHELM, P.). Zo ook werd de 
bepaling volgens welke een ontslag om technische en economische redenen 
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in geval van fusie of absorptie werd verboden gedurende twintig maanden, 
vastgelegd in artikellO van de C.A.O. van 19 februari 1979, gesloten in het 
Paritair co mite nr. 306 voor het verzekeringswezen, betreffende de be
staanszekerheid, geldig bevonden. Het daarin bedongen ontslagverbod 
maakt immers de uitoefening van het ontslagrecht niet onmogelijk, aange
zien het beperkt is in de tijd, betrekking heeft op een welbepaalde hypothese 
(fusie of opslorping van ondernemingen) en slechts geldt voor ontslagen om 
economische of technische redenen (Arbrb. Brussel, 18 november 1985, 
J. T. T., 1986, 299; zie oak Cass., 7 december 1981, Arr. Cass., 1981-82,469 
en R. W., 1981-82, 1618, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H. inzake de 
voorafgaande verplichtingen opgelegd bij ontslag door de werkgever in 
artikel 5 van de C.A.O. van 14 november 1975, gesloten in het Paritair 
comite voor het verzekeringswezen en Arbrb. Antwerpen, 16 april 1985, 
T.S.R., 1985, 473, in zake de schending van de voorafgaande procedure tot 
ontslag bepaald in artikel 4 van de C.A.O. van 19 februari 1979, gesloten 
in hetzelfde paritair comite). 

Verder rijst de vraag welke sanctie dient te worden toegepast bij schending 
van een beding van vastheid van betrekking. In de rechtspraak wordt deze 
vraag doorgaans beantwoord met de toekenning van een schadevergoeding, 
die al dan niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zelf was bepaald. 

Nopens de aard van de toe te kennen vergoeding zijn de meningen verdeeld. 
Een deel van de rechtspraak beperkt zich ertoe de schending van het beding 
in zake de vastheid van betrekking in aanmerking te nemen als criterium 
bij de vaststelling van de opzeggingstermijn en de overeenstemmende ver
goeding (Arbh. Brussel, 23 augustus 1977, J. T. T., 1978, 72; Arb h. Luik, 
4 december 1977, J.T.T., 1978, 64; Arbh. Luik, 3 juni 1983, J.T.T., 1984, 
369; Arb h. Brussel, 7 november 1986, Soc. Kron., 1987, 224 en Rechtspr. 
Arb. Br., 1987, 189). Een ander deel van de rechtspraak kent een afzonder
lijke vergoeding toe, die ex aequo et bono wordt begroot volgens de 
beginselen van het burgerlijk recht (Arbh. Bergen, 26 januari 1984, J. T. T., 
1984, 367; Arbrb. Charleroi, 7 oktober 1975, T.S.R., 1976, 112; Arbrb. 
Brussel, 27 juni 1977, J. T. T., 1978, 67), zij het dan dat deze vergoeding niet 
lager mag zijn dan de opzeggingsvergoeding die normaal krachtens de 
Arbeidsovereenkomstenwet verschuldigd is bij beeindiging zonder opzeg
ging en zonder dringende reden van de arbeidsovereenkomst gesloten voor 
onbepaalde tijd (Arbh. Bergen, 26 januari 1984, J. T. T., 1984, 367; Arbrb. 
Brussel, 27 juni 1977, J.T.T., 1978, 67). 

Wat ten slotte de hoegrootheid van de toegekende vergoedingen betreft, 
dient te worden vastgesteld dat deze doorgaans niet worden bepaald op een 
bedrag gelijk aan het loon voor de resterende gewaarborgde periode van 
tewerkstelling. Zo besliste het Arbeidshof te Luik dat een definitieve benoe
ming in het vrij onderwijs niet inhoudt dat de betrokkene met zekerheid 
aanspraak kan maken op een loopbaan in dezelfde onderwijsinrichting tot 
aan zijn pensioen. Bij beeindiging van de overeenkomst in strijd met de 
gewaarborgde vastheid van betrekking, heeft de betrokkene dan oak geen 
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recht op een vergoeding overeenstemmende met het loon voor het resterende 
gedeelte van de volledige loopbaan (Arbh. Luik, 4 december 1977, J.T.T., 
1978, 64). 

Ter illustratie van de begroting van de toegekende vergoeding, kunnen 
volgende uitspraken worden vermeld: 

- aan een veertigjarige vast benoemde directeur van een hogere secundaire 
beroepsschool, met een ancienniteit van 18 jaar en een maandloon van 
96.724 frank, die werd ontslagen in strijd met het statuut van vastheid van 
betrekking van het personeel van het vrij onderwijs, werd, gelet op zijn 
beperkte reclaseringsmogelijkheden een vergoeding toegekend, ex aequo et 
bono begroot op 30 maanden loon, zonder dat het loon dat gedurende de 
opzeggingstermijn van 20 maanden was uitbetaald, in mindering werd 
gebracht van de toegekende vergoeding (Arbh. Bergen, 26 januari 1984, 
J. T. T., 1984, 367); 

- een licenciaat germaanse filologie van 27 jaar met een ancienniteit van 
bijna 4 jaar en een jaarloon van 620.000 F., die werd ontslagen terwijl hij 
het recht had verworven op een definitieve benoeming in het vrij onderwijs, 
heeft recht op een vergoeding overeenstemmende met een opzeggingster
mijn van 18 maanden (Arbh. Luik, 30 juni 1983, J.T.T., 1984, 369); 

- de vergoeding voor de werknemer die in strijd met het beding dat de 
werkgever de overeenkomst niet eenzijdig kan beeindigen, tenzij wegens 
dringende reden, werd ontslagen, werd in de omstandigheden eigen aan de 
zaak, ex aequo et bono begroot op een bedrag overeenstemmende met 4 jaar 
loon (Arbrb. Charleroi, 7 oktober 1975, T.S.R., 1976, 112). 

Ten slotte werd een enkele keer aan de werknemer een vergoeding toegekend 
overeenstemmende met het loon voor de duur van de gewaarborgde vast
heid van betrekking. Aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst in het 
begin van de uitvoering werd beeindigd in strijd met een beding in zake 
vastheid van betrekking van een jaar, werd met name een vergoeding 
toegekend voor materiele en morele schade, begroot op een jaar loon (Arbh. 
Brussel, 23 augustus 1977, J.T.T., 1978, 72). 

§ 2. Opzegging 

a. Algemeen 

224. BEGRIP - Het Hof van Cassatie definieert het begrip opzegging als 
de voorafgaandelijke bekendmaking van de datum waarop de arbeidsover
eenkomst een einde moet nemen (Cass., 10 december 1975, Arr. Cass., 
1976,447 en J. T.T., 1976, 293; Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 
81, J.T.T., 1981,240, noot TAQUET, Men WANTIEZ, C., T.S.R., 1981,279 
en Soc. Kron., 1981, 125). Volgens Taquet en Wantiez kan men zich 
afvragen of de definitie van het Hof wei overeenstemt met de wettelijke 
bepaling ter zake. Artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft het 
immers over een meer formele handeling, die een geschrift veronderstelt met 
vermelding van het begin en de duur van de opzeggingstermijn, en niet enkel 
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over de bekendmaking van de datum waarop de overeenkomst een einde 
neemt. Ben en ander is niet zonder belang, aldus nog deze auteurs, aange
zien er inderdaad een onderscbeid bestaat tussen bet ontslag met vooraf
gaande kennisgeving overeenkomstig de wettelijke vereisten, of opzegging, 
en bet ontslag dat met een Ioutere kennisgeving van de datum waarop de 
de overeenkomst een einde neemt, gepaard gaat (TAQUET, M. en WANTIEZ, 
W., noot onder Cass., 23 maart 1981, J.T.T., 1981, 241-242; zie bierover 
verder, nr. 233). 
De opzegging is een eenzijdige recbtsbandeling, die definitiefis en onberroe
pelijk (Arbrb. Gent, 14 apri11980, T.S.R., 1980, 448). De werkgever die 
deze opzegging ontvangt, mag deze wilsuitdrukking van de werknemer niet 
eenzijdig wijzigen. Ben en ander boudt in dat zo de werknemer een langere 
opzeggingstermijn naleeft dan bet wettelijk minimum, de werkgever dit 
moet respecteren. Deze laatste kan er zicb immers niet over beklagen dat 
bij vroeger op de boogte wordt gesteld dan wettelijk en reglementair is 
opgelegd (Cass., 10 december 1975, Arr. Cass., 1976, 447 en J. T. T., 1976, 
293). 
Aangezien de opzegging in beginsel definitief en onberroepelijk is, maakt 
zij op zichzelf de beeindiging van de arbeidsovereenkomst uit en is zij 
derbalve niet onderworpen aan een geldig en van waarde verklaring door 
de recbtbank. De sanctie bij een ontoereikende opzeggingstermijn bestaat 
er trouwens niet in dat de opzegging ongeldig wordt verklaard, docb dat 
een opzeggingsvergoeding verscbuldigd is. Bij ontstentenis van een vorde
ring tot betaling van deze vergoeding, is de vordering tot geldigverklaring 
van de opzegging, bij gebrek aan belang, dan ook niet ontvankelijk (Arbrb. 
Gent, 14 april 1980, T.S.R., 1980, 448). 

225. GELDIGHEIDSVOORW AARDEN - De opzegging van de arbeidsovereen
komst dient vooreerst, als eenzijdige wijze van beeindiging van de arbeidso
vereenkomst, te beantwoorden aan de geldigbeidsvoorwaarden die van 
toepassing zijn voor bet ontslag. Zoals boger werd uiteengezet, bebben deze 
voorwaarden betrekking op de toestemming van de partij die zicb verbindt, 
baar rechtsbekwaambeid, een bepaald voorwerp en een geoorloofde oor
zaak (art. 1108 B.W.; zie bierover boger de nr. 218 e.v.). 

Daarnaast dient de opzegging ook te beantwoorden aan de formele vereisten 
bepaald in artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet. De kennisgeving 
van de opzegging dient op straffe van nietigbeid het begin en de duur van 
de opzeggingstermijn te vermelden (art. 37, lid 1 Arbeidsovereenkomsten
wet). Indien de opzegging uitgaat van de werknemer dient deze kennisgeving 
te geschieden betzij door afgifte van een gescbrift aan de werkgever, betzij 
bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot 
(art. 37, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). Gaat de opzegging uit van de 
werkgever dan kan deze kennisgeving enkel volgens de twee laatstgenoemde 
modaliteiten geschieden (art. 37, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet). Deze 
formele voorwaarden evenals de desbetreffende nietigbeidssanctie, worden 

674 



hierna toegelicht in de paragraaf die betrekking heeft op de vorm van de 
opzegging (zie verder, nr. 227 e.v.). 

226. GEVOLGEN - Bij ontslag door opzegging neemt de arbeidsovereen
komst in beginsel eerst een einde na het verstrijken van de betekende 
opzeggingstermijn. Gedurende de opzeggingstermijn blijft de overeenkomst 
bestaan (Cass., 10 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 177 en R. W., 1977-78, 
2151). De partijen kunnen derhalve ook tijdens de duur van de opzeggings
termijn bij onderlinge toestemming een einde maken aan de overeenkomst 
(Cass., 10 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 177 en R. W., 1977-78, 2151). 

Aangezien de arbeidsovereenkomst blijft bestaan tijdens de opzeggingster
mijn, blijven ook de rechten en verplichtingen van de partijen onverkort 
van kracht tijdens de duur van deze termijn. De werkgever is derhalve 
verplicht zijn werknemer te Iaten arbeiden gedurende de volledige duur van 
de opzegging, zelfs wanneer zijn personeel technisch werkloos is (Arbh. 
Bergen, 12 februari 1979, adv. O.M., T.S.R., 1979, 163). Wanneer de 
werkgever de werknemer na de opzegging evenwel vrijstelt van alle presta
ties en hem het loon blijft doorbetalen op de normale vervaldagen, dan staat 
dit, behoudens akkoord van de werknemer, gelijk met een eenzijdige 
onrechtmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Arbh. Brussel, 8 
december 1976, J.T.T., 1977, 69; Arbh. Brussel, 18 maart 1981, Med. 
V.B.O., 1982, 2534). Daarentegen wordt de arbeidsovereenkomst, die door 
een van beiden is opgezegd, niet noodzakelijk beeindigd v66r het verstrijken 
van de opzeggingstermijn wanneer de partijen overeenkomen dat de werk
nemer ervan ontslagen is de bedongen arbeid te verrichten en dat de 
werkgever het verschuldigde loon regelmatig blijft doorbetalen (Cass., 24 
juni 1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 643, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., 
Pas., 1985, I, 1359 en R. W., 1985-86, 1297). In zijn conclusie v66r het 
voormelde cassatiearrest van 24 juni 1985, verduidelijkte Advocaat Gene
raal Lenaerts dat men de arbeidsovereenkomst niet als beeindigd kan 
beschouwen wanneer de uitvoering ervan slechts gedeeltelijk is geschorst, 
omdat beide partijen het erover eens zijn, hetzij de uitvoering tijdelijk te 
schorsen, hetzij slechts bepaalde verbintenissen niet meer nate komen, doch 
de overige verder uit te voeren zoals overeengekomen. In dit geval de 
arbeidsovereenkomst tach als beeindigd beschouwen, zou er immers op neer 
komen dat de verdere gedeeltelijke uitvoering of hervatting van de uitvoe
ring geen rechtsgrond meer zou hebben. Kamen de partijen evenwel overeen 
geen van de aangegane verbintenissen zonder enige beperking voorgoed niet 
meer uit te voeren, dan is er wel sprake van een beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst (concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. v66r Cass., 24 juni 
1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 643). 

Aangezien de arbeidsovereenkomst ten slotte effectief een einde neemt bij 
het verstrijken van de opzeggingstermijn, houdt op dat ogenblik de ver
plichting arbeidsprestaties te leveren op te bestaan. Blijft de werknemer tach 
arbeidsprestaties verrichten na het verstrijken van de opzeggingstermijn, 
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dan wordt tot het bewijs van het tegendeel vermoed dat die prestaties 
verricht worden binnen het kader van de door de opzegging beoogde 
arbeidsovereenkomst, die opnieuw definitief is geworden en slechts door 
een nieuwe opzegging kan worden beeindigd (Arbh. Brussel, 30 april1980, 
Med. V.B.O., 1981, 3333; Arbrb. Antwerpen, 12 januari 1982, In/. Soc. 
Seer., 1982, afl. 11, 2). 

b. Vorm 

227. ALGEMEEN - Ben geldige opzegging van de arbeidsovereenkomst 
vereist, in tegenstelling tot een ontslag, een geschrift dat zowel naar inhoud 
als naar vorm, aan bepaalde wettelijke voorwaarden beantwoordt (art. 37, 
lid 2 tot en met 4 Arbeidsovereenkomstenwet). Volgens het Arbeidshof te 
Brussel zou geen enkele wettekst verbieden de opzegging van een arbeidso
vereenkomst te betekenen in verschillende opeenvolgende geschriften, die 
elk een deel van de wettelijk vereiste vermeldingen bevatten. Het zou 
volstaan dat het geheel van de akten die de kennisgeving van de opzegging 
uitmaken, aile vereiste vermeldingen bevatten en dat de laatste akte tijdig 
werd betekend in acht genomen het aanvangstijdstip van de opzeggingster
mijn (Arbh. Brussel, 6 januari 1981, T.S.R., 1982, 146). 

De kennisgeving van de opzegging dient, op straffe van nietigheid, het begin 
en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden (Art. 37, lid 2 Arbeidso
vereenkomstenwet). 

Indien de opzegging uitgaat van een werknemer kan de kennisgeving 
geschieden door afgifte van een geschrift, bij aangetekende brief of bij 
gerechtsdeurwaardersexploot (art. 37, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet). 
Tot 1 januari 1988 golden de drie voormelde wijzen van kennisgeving van 
de opzegging ook bij opzegging door de werkgever. Sinds de wijziging van 
artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet door artikel 73 van de Finan
ciewet van 7 november 1987, in werking getreden op 1 januari 1988, is het 
de werkgever enkel nog mogelijk de opzegging hetzij bij aangetekende brief, 
hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot te betekenen aan de werknemer (art. 
37, lid 4 Arbeidsovereenkomstenwet). De wijze waarop de kennisgeving van 
de opzegging moet geschieden is, net als de inhoud ervan, op straffe van 
nietigheid voorgeschreven (art. 37, lid 3 en 4 Arbeidsovereenkomstenwet). 

De voormelde vormvoorwaarden dienen strikt te worden nageleefd. De 
loutere omstandigheid dat de werknemer schriftelijk verklaart de opzegging 
te hebben ontvangen, volstaat niet om van een geldige opzegging te kunnen 
gewagen, aangezien dit hog niet bewijst dat de werkgever als opzeggevende 
partij, de bedoelde opzegging betekende overeenkomstig de wettelijke, op 
straffe van nietigheid voorgeschreven essentiele vormvoorwaarden (Arbh. 
Antwerpen, 28 januari 1983, In/. Soc. Seer., 1983, afl. 29, 3). 

Ten slotte werd geoordeeld dat wanneer een werkgever opzegging geeft met 
het oog op de wijziging van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer, 
dezelfde vormvereisten blijven gelden als bij een gewone opzegging, onge-
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acht het feit dat het de bedoeling is de werknemer naderhand in dienst te 
houden (Arbh. Bergen, 7 januari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 272). 

228. INHOUD VAN DE KENNISGEVING- De opzeggingsbrief dient bet begin 
en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden. Deze gegevens moeten 
de betrokken werknemer in staat stellen te oordelen of zijn rechten gerespec
teerd zijn (Arbrb. Namen, 12 december 1977, J. T., 1978,457 en Jur. Liege, 
1978, 142). 

De opzegging gegeven zonder nauwkeurige bepaling van de aanvang en de 
duur van de opzeggingstermijn is nietig (Arbrb. Namen, 19 november 1973, 
Pas., 1976, III, 1; Arbrb. Gent, 21 aprill986, T.G.R., 1986, 89, noot VAN 
HERREWEGHE, V .). Zo kan de brief waarin de werkgever de bedoeling of 
de beslissing kenbaar maakt een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst 
nadat beide partijen zich akkoord zullen hebben verklaard met de in acht 
te nemen opzeggingstermijn, evenmin geldig worden bevonden, aangezien 
noch het begin, noch de duur van de opzegging worden bepaald (Arbh. 
Brussel, 17 juni 1983, Soc. Kron., 1983, 389). 

De rechtspraak eist even wei niet dat het begin en de duur van de opzeggings
termijn steeds uitdrukkelijk worden vermeld, doch aanvaardt dat zij impli
ciet uit de opzeggingsbrief blijken. In 1975 oordeelde het Hof van Cassatie 
ten aanzien van de vermelding van het begin van de opzeggingstermijn dat 
artikel14, lid 3 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencon
tract van 20 juli 1955 (thans art. 37, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet) niet 
uitsluit dat deze vermelding impliciet kan voortvloeien uit de nauwkeurige 
vermelding van de duur van de opzeggingstermijn samen met die van de 
datum van het verstrijken ervan. Dergelijke vermelding is geldig, aldus het 
Hof, wanneer zij duidelijk en ondubbelzinnig de juiste datum doet blijken 
waarop de partij, die de opzegging geeft, het begin ervan wil vaststellen 
(Cass., 17 september 1975, Arr. Cass., 1976, 80 en T.S.R., 1976, 18). Het 
Arbeidshof te Brussel besliste b .v. dat de opzeggingsbrief waarin is vermeld 
dat de opzeggingstermijn gelijk is aan drie maanden en de betrokken 
werknemer derhalve het werk beeindigt op 30 november 1974, als geldig 
moet worden beschouwd~ aangezien hieruit kan worden afgeleid dat de 
opzeggingstermijn noodzakelijkerwijze op 1 september 1974 een aanvang 
diende te nemen (Arbh. Brussel, 16 november 1977, J. T. T., 1978, 167). Ook 
ten aanzien van de vermelding van de duur van de opzeggingstermijn werd 
door het Hof van Cassatie een identieke uitspraak verleend. In 1978 
oordeelde het Hof met name dat de vermelding van de duur van de 
opzeggingstermijn impliciet kan voortvloeien uit de nauwkeurige vermel
ding van de data waarop de termijn aanvangt en verstrijkt. Dergelijke 
vermelding voldoet aan de vereiste van de wet, voor zover ze duidelijk en 
ondubbelzinnig doet blijken van de juiste duur van de opzegging welke de 
partij die de arbeidsovereenkomst beeindigt, wil geven (Cass., 17 april1978, 
Arr. Cass., 1978, 941, R. W., 1978-79, 858, J.T.T., 1979, 117 en T.S.R., 
1978, 333). Voor de beoordeling van de geldigheid van een opzeggingsbrief 
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is het van essentieel belang na te gaan of de bestemmeling uit de gebruikte 
formule voor het berekenen van de opzeggingstermijn duidelijk en met 
zekerheid de aanvangsdatum en de duur van de opzeggingstermijn kan 
afleiden (Arbrb. Brussel, 6 januari 1981, T.S.R., 1981, 247 (verkort)). 

Ten slotte staat het vast dat de opzeggingsbrief waarin enkel het begin van 
de opzeggingstermijn en niet de duur ervan werd vermeld, nietig is (Arbh. 
Luik, 17 april1975, T.S.R., 1976, 240 (verkort); Arbrb. Brussel, 19 decem
ber 1980, J.T.T., 1981, 242, noot). Dit kan ook gezegd worden van de 
opzeggingsbrief waarin een opzegging wordt gegeven tegen een bepaalde 
datum, met de vermelding ,de voorgeschreven termijn zal ik eerbiedigen" 
(Arbh. Antwerpen, 21 februari 1977, R. W., 1976-77, 2415). Hetzelfde geldt 
voor de kennisgeving van de opzegging met de vermelding van het begin van 
de opzeggingstermijn, waarbij de werknemer tegelijk wordt uitgenodigd een 
overeenkomst te sluiten over de duur van de opzeggingstermijn. De nietig
heid van de opzeggingsbrief wordt evenwel gedekt door een later tot stand 
gekomen overeenkomst over de opzeggingstermijn (Arbrb. Brussel, 19 
december 1980, J. T. T., 1981, 242, noot). Wanneer de werknemer niet 
ingaat op de uitnodiging, die samen met het begin van deze termijn 
voorkomt in de kennisgeving van de opzegging, om de opzeggingstermijn 
in onder ling akkoord te bepalen en de werkgever hem daarop een eenzijdig 
bepaalde duur van de opzeggingstermijn in een tweede geschrift ter kennis 
brengt, is een dergelijke opzegging volgens het Arbeidshofte Brussel geldig. 
Het is de partijen immers niet verboden de opzegging te betekenen in 
verschillende opeenvolgende akten, die samen aile wettelijk vereiste vermel
dingen bevatten (Arbh. Brussel, 6 januari 1981, T.S.R., 1982, 146). 

Zonder zich uitdrukkelijk over de geldigheid van de opzeggingsbrief uit te 
spreken, oordeelde de Arbeidsrechtbank te Brussel ten slotte dat wanneer 
de duur van de opzeggingstermijn door de werkgever enkel wordt voorge
steld in de kennisgeving van de opzegging, met het oog op het aanknopen 
van onderhandelingen voor het conventioneel vaststellen van de termijn, de 
aldus ter kennis gebrachte termijn, bij ontstentenis van een akkoord van 
de werknemer, niet onherroepelijk is. De werkgever kan zijn voorstel 
intrekken en een ander indienen (Arbrb. Brussel, 8 september 1982, J. T. T., 
1984, 209, noot). 

In aansluiting op de voormelde rechtspraak, dient te worden vastgesteld dat 
de verplichting de duur van de opzeggingstermijn te vermelden in de 
opzeggingsbrief, de opzeggevende partij voor een dilemma kan plaatsen, 
wanneer zij haar opzeggingstermijn in onderling akkoord wil doen vaststel
len. Hierbij dient inzonderheid te worden gedacht aan de opzegging van een 
hogere bediende, waarbij de duur van de opzeggingstermijn kan worden 
vastgesteld in een overeenkomst, die evenwel ten vroegste kan worden 
gesloten op het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven (art. 82, § 3, lid 
1 Arbeidsovereenkomstenwet). Ten einde deze beide vereisten te kunnen 
verzoenen, werd de opzegging van de overeenkomst v66r 1 januari 1988 
doorgaans ter kennis gebracht door de afgifte van een geschrift met vermel-
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ding van de duur van de opzeggingstermijn, waarvan een dubbel door de 
andere partij zowel voor ontvangst als voor akkoord werd ondertekend. 
Een en ander is thans evenwel niet meer mogelijk wanneer de opzegging 
uitgaat van de werkgever, aangezien deze laatste de opzegging enkel nog bij 
aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot kan betekenen (zie 
hierover FuNCK, H., ,De kennisgeving van de opzegging gegeven door de 
werkgever. Over de wijziging van artikel37 van de Arbeidsovereenkomsten
wet", Soc. Kron., 1988, 113-117; HENRARD, M., ,La notification du 
preavis de l'employeur depuis le 1er janvier 1988", J. T., 1988, 133-135; 
WANTIEZ, Cl., ,Les nouvelles modalites de notification du preavis de 
licenciement", J. T. T., 1987, 489-491). 

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat, althans volgens bepaalde recht
spraak, de opzegging betekend met een retroactief in te gane opzeggingster
mijn nietig is. Dit laatste is immers strijdig met de regel dat de opzeggings
termijn bij opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bedienden slechts 
kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin de 
opzegging werd betekend (Arbh. Brussel, 14 mei 1985, T.S.R., 1985, 380, 
en In/. Soc. Seer., 1985, afl. 12, z.p.) (zie verder, nr. 235). 

229. WIJZE VAN KENNISGEVING VAN DE OPZEGGING- AFGIFfE VAN EEN 
GESCHRIFT - Indien de opzegging uitgaat van de werknemer kan de 
kennisgeving van de opzegging geschieden door afgifte aan de werkgever 
van een geschrift. De handtekening van de werkgever op het duplicaat van 
dit geschrift geldt enkel als bericht van ontvangst van de kennisgeving (art. 
37, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet). 

V66r de wijziging van artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet door 
artikel 73 van de Financiewet van 7 november 1987 gold deze bepaling 
mutatis mutandis ten aanzien van beide partijen. Sinds 1 januari 1988 is het 
de werkgever niet meer mogelijk de arbeidsovereenkomst op geldige wijze 
op te zeggen door overhandiging van een geschrift. De rechtspraak dienaan
gaande heeft dan ook sterk aan belang ingeboet. Gelet op de vergelijkbare 
formulering van de oude en de nieuwe tekst van artikel 37 van de Arbeids
overeenkomstenwet, kan deze rechtspraak evenwel nog een belangrijke 
Ieidraad zijn bij de interpretatie van dit artikel ten aanzien van de opzegging 
door de werknemer door afgifte van een geschrift. 

De betwistingen die in de rechtspraak aan de orde zijn gekomen, situeren 
zich vooral rond de vereiste van de handtekening op het dubbel van het 
geschrift en rond de dagtekening van de opzegging. 

Aanvankelijk was men in de rechtspraak van oordeel dat het ontbreken van 
de handtekening van de opgezegde partij op het dub bel van de opzeggings
brief geen nietigheid van dit geschrift opleverde (Arbh. Brussel, 30 juni 
1984, Med. V.B.O., 1977, 3878; Arbrb. Nijvel, 23 januari 1981, J. T.T., 
1981, 115) en dat de vraag of een schriftelijke opzegging a1 dan niet door 
de werkgever aan de werknemer werd overhandigd, een feitelijke kwestie 
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is waarvan het bewijs door alle middelen van recht kan geleverd worden 
(Arbh. Antwerpen, 16 december 1982, J.T.T., 1984, 493). 

Het Hof van Cassatie oordeelde daarentegen in zeer duidelijke bewoordin
gen dat, wanneer een partij een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsover
eenkomst beeindigt en de opzegging door afgifte van een geschrift aan de 
andere partij ter kennis brengt, het bewijs van de afgifte van het geschrift 
slechts kan blijken nit de ondertekening van het duplicaat van het geschrift 
door de partij die de opzegging krijgt. Bij ontstentenis van een door deze 
partij ondertekend duplicaat is de kennisgeving in bedoeld geval nietig 
(Cass., 13 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 309 en R. W., 1986-87, 57). 

Daarnaast is ook de vraag gerezen wanneer de opzegging door overhandi
ging van een geschrift geacht moet worden te zijn gegeven. Meer dan eens 
werd de opzegging door overhandiging van een geschrift immers door de 
werkgever aangewend als een middel om de opzeggingstermijn retroactief 
te laten ingaan door antidatering van dit geschrift. De vraag of het de 
werknemer in deze omstandigheden toegelaten was de werkelijke datum van 
de opzegging te bewijzen, werd door het Hof van Cassatie bevestigend 
beantwoord. Uitgaande van de overweging dat de handtekening van de 
werknemer op de opzeggingsbrief enkel geldt als bericht van ontvangst en 
dat de dagtekening van de opzeggingsbrief beoogt te doen blijken wanneer 
de brief werd opgesteld, maar niet wanneer hij aan de werknemer werd 
overhandigd, besliste het Hof met name dat de datum van overhandiging 
voor de werknemer die enkel zijn handtekening op de opzeggingsbrief heeft 
geplaatst, een louter feit uitmaakt, dat hij door alle middelen van recht 
vermag te bewijzen (Cass., 17 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 243, 
J.T.T., 1985, 290 en Soc. Kron., 1985, 113). 

Anders is het evenwel wanneer de werknemer een opzeggingsbrief die, naar 
hij beweert, werd geantidateerd, heeft ondertekend voor ontvangst en 
akkoord. Hierin heeft hij immers de nietigheid van deze opzegginsbrief 
gedekt. De enkele omstandigheid dat een werknemer dit akkoord heeft 
gegeven onder de bedreiging van een ontslag wegens dringende reden, is 
overigens geen oorzaak van dwang die zijn wilsuiting ongeldig maakt 
(Arbrb. Brussel, 4 februari 1985, J.T.T., 1985,248 en J.T.T., 1985, 331). 

Aangezien het de werkgever sinds 1 januari 1988 enkel nog mogelijk is de 
opzegging hetzij bij aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersex
ploot te betekenen, kunnen gelijkaardige vraagstukken inzake de antidate
ring van de opzeggingsbrief zich voortaan enkel nog stellen bij opzegging 
door de werknemer. 

Volledigheidshalve zij er nog op gewezen dat de bepaling van artikel37 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet inzake de kennisgeving van de opzegging 
niet van toepassing is op de situatie waarbij de partijen zich bij overeen
komst beperken tot de vaststelling van de opzeggingstermijn. Het is dan ook 
niet tegenstrijdig, aldus het Hof van Cassatie, te beslissen dat een overeen
komst wettelijk tot stand is gekomen en te oordelen dat de vermelding , voor 
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ontvangst" voorafgegaan door een handtekening, niets anders kan beteke
nen dan het feit de overeenkomst te hebben ontvangen (Cass., 1 december 
1986, J.T.T., 1987, 155) (zie verder, nr. 248). 

Voor de problematiek in zake de ondertekening door de bediende van de 
opzeggingsbrief voor akkoord en de gevolgen in zake de duur van de 
opzeggingstermijn kan verwezen worden naar nr. 246 e.v .. 

230. WIJZE VAN KENNISGEVING VAN DE OPZEGGING- AANGETEKENDE 

BRIEF - De kennisgeving van de opzegging gegeven door de werkgever of 
door de werknemer kan geschieden bij een ter post aangetekende brief. De 
aangetekende opzeggingsbrief heeft uitwerking de derde werkdag na de 
datum van de verzending (art. 37, lid 3 en 4 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Vooreerst spreekt het vanzelf dat de aangetekende brief tot opzegging van 
de overeenkomst moet uitgaan van een van de partijen bij de arbeidsover
eenkomst. Ben aangetekende opzegging die niet uitgaat van de werkgever 
noch van een door de werkgever gemachtigd persoon, maar van een 
onderneming met vergelijkbare naam, doch met zetel in een andere gemeen
te, kan geen enkel rechtsgevolg hebben (Arbh. ~russel, 19 mei 1978, J. T. T., 
1979, 98). 

Anderzijds werd de aangetekende brief tot opzegging van de overeenkomst 
die niet ondertekend werd door de opzeggevende partij, door het Arbeids
hof te Luik in de omstandigheden eigen aan de zaak geacht te voldoen aan 
de voorschriften van de wet, daar de bestemmeling de afzender kende en 
de opzegging naleefde (Arbh. Luik, 18 mei 1977, T.S.R., 1978, 287 (ver
kort)). 

De aangetekende brief moet bovendien aan het juiste adres worden gericht. 
De opzegging die wordt betekend aan het oude adres van een werknemer, 
die naliet de werkgever over zijn adreswijziging in te lichten, wordt evenwel 
geldig bevonden. De werknemer heeft immers de verplichting, aldus de 
Arbeidsrechtbank te Brussei; de werkgever in te lichten over een eventuele 
adreswijziging (Arbrb. Brussel, 5 november 1978, J. T. T., 1979, 359). In 
dezelfde zin wordt de kennisgeving van de opzegging bij een aangetekende 
brief gericht aan het adres dat de werknemer zelf heeft opgegeven, als 
regelmatig beschouwd, zelfs indien de betrokkene in feite op een ander adres 
woont (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 19 juni 1984, J. T. T., 1986, 180 
en Limb. Rechtsl., 1984, 156). 

Wat ten slotte de ontvangst van de aangetekende brief betreft, werd 
geoordeeld dat wanneer de werknemer die bij een ter post aangetekende 
brief de opzegging betekent van zijn arbeidsovereenkomst, deze aangete
kende brief zelf in ontvangst neemt, de uitwerking van deze betekening 
teniet gedaan wordt en de betrokken werknemer de passende maatregelen 
moet treffen opdat de werkgever werkelijk in kennis zou worden gesteld van 
de opzegging (Arbh. Brussel, 3 juni 1981, Med. V.B.O., 1982, 1022, Arbh. 
Brussel, 25 november 1981, Med. V.B.O., 1982, 3020). 
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Deter post aangetekende opzeggingsbrief beeft, overeenkomstig artikel 37 
lid 3 en 4 van de Arbeidsovereenkomstenwet, uitwerking de derde werkdag 
na de datum van de verzending, ook al was de bestemmeling afwezig of liet 
bij na de aangetekende zending op bet postkantoor af te balen. De omstan
digbeid dat de werknemer eerst we ken nadien kennis kreeg van de opzegging 
is ter zake dan ook niet relevant (Arbb. Luik, 26 mei 1986, Jur. Liege, 1986, 
577; Arbb. Luik, 26 juni 1986, J. T. T., 1987, 304). 

231. NIETIGHEID - ALGEMEEN- De vermelding van bet begin en de duur 
van de opzeggingstermijn in de opzeggingsbrief, alsook de wijze van kennis
geving van de opzegging zijn door de wetgever voorgescbreven op straffe 
van nietigbeid (art. 37, lid 2, 3 en 4 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Bepaalde recbtspraak is van oordeel dat ook onjuiste vermeldingen in de 
opzeggingsbrief door nietigbeid gesanctioneerd worden. Zo werd geoor
deeld dat de vermelding van een verkeerde aanvangsdatum of een retroac
tief in te gane aanvangsdatum tot nietigbeid van de opzegging leidt (Arbb. 
Brussel, 6 januari 1981, T.S.R., 1982, 146; Arbb. Brussel, 14 mei 1985, 
T.S.R., 1985, 380en/n/. Soc. Seer., 1985, afl.12, z.p.). Watdevermelding 
van de duur van de opzeggingstermijn betreft, werd daarentegen beslist dat 
bet betekenen van een onvoldoende geacbte opzeggingstermijn de geldig
heid van de opzegging niet aantast (Arbb. Antwerpen, 25 oktober 1977, 
J. T. T., 1978, 27). In dit geval bestaat de sanctie er immers in dat een 
aanvullende opzeggingsvergoeding dient te worden betaald (zie verder, nr. 
351 e.v.). 

Aanvankelijk werd ook bet ontbreken van de bandtekening op bet dubbel 
van de overhandigde opzeggingsbrief geacbt niet op straffe van nietigbeid 
te zijn voorgeschreven (Arbb. Brussel, 30 juni 1974, Med. V.B.O., 1977, 
3878; Arbrb. Nijvel, 23 januari 1981, J.T.T., 1981, 115). Het Hof van 
Cassatie oordeelde daarentegen in zeer duidelijke bewoordingen dat bij 
ontstentenis van een door de partij aan wie de opzegging is gegeven 
ondertekend duplicaat, de kennisgeving door afgifte van een gescbrift nietig 
is (Cass., 13 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 309 en R. W., 1986-87, 
57). 

232. NIETIGHEID - AARD - De vraag rijst of de nietigbeid bepaald in 
artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet een relatieve of absolute 
nietigbeidis. Het antwoord bierop is voornamelijk van belang voor de vraag 
wie de nietigbeid kan inroepen en of deze kan gedekt worden. Betreft bet 
een relatieve nietigbeid, dan komt bet enkel aan de bescbermde partij toe 
deze sanctie in te roepen en kan de nietigbeid worden gedekt. De absolute 
nietigbeid daarentegen kan door eenieder worden ingeroepen, docb kan niet 
worden gedekt. 

Tot 1 januari 1988 werd in de recbtspraak algemeen aanvaard dat de 
nietigbeid bepaald in artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet in alle 
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gevallen een relatieve nietigheid is (Arbh. Brussel, 6 januari 1981, T.S.R., 
1982, 146; Arbrb. Nijvel, 23 januari 1981, J. T. T., 1981, 115; zie ook Cass., 
3 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 408 en T.S.R., 1980, 148; Arbh. 
Brussel, 20 november 1978, Med. V.B.O., 1980, 346; Arbh. Antwerpen, 1 
maart 1983, Limb. Rechtsl., 1983, 23; Arbrb. Namen, 19 november 1973, 
Pas., 1976, III, 1; Arbrb. Luik, 16 november 1975, T.S.R., 1976, 362; 
Arbrb. Brussel, 14 december 1980, J.T.T., 1981, 242, noot). 
Over de vraag vanaf welk ogenblik de relatieve nietigheid van de opzegging 
in voorkomend geval door de werknemer kan worden gedekt, zijn de 
meningen verdeeld. Het Arbeidshof te Brussel besliste dat de werknemer de 
nietigheid pas na de beeindiging van de professionele relatie kan dekken 
(Arb h. Brussel, 6 januari 1981, T.S.R., 1982, 146). De Arbeidsrechtbank 
te Brussel achtte de bevestiging van de nietigheid daarentegen reeds moge
lijk vanaf de betekening van de opzegging, aangezien de werknemer op dat 
ogenblik opnieuw voldoende bekwaam kan worden geacht (Arbrb. Brussel, 
14 december 1980, J.T.T., 1981, 242). 
Daarnaast diende de rechtspraak zich ook uit te spreken over de vraag hoe 
de nietigheid van de opzegging kan worden bevestigd. Naargelang van de 
omstandigheden van de zaak, werden in dit verband verschillende wijzen 
van bevestiging van de nietigheid aanvaard. 
Zo werd geoordeeld dat de nietigheid van de opzeggingsbrief die enkel de 
aanvangsdatum van de opzeggingstermijn vermeldt, kan gedekt worden 
door een later tot stand gekomen overeenkomst over de termijn, zelfs indien 
deze beneden het wettelijk minimum voor bedienden ligt (Arbrb. Brussel, 
19 december 1980, J. T. T., 1981, 242, noot). In vergelijkbare omstandighe
den werd beslist dat de nietigheid van het eerste geschrift naderhand ook 
door betekening van een tweede geschrift kan worden gedekt. Meer bepaald 
werd het mogelijk geacht dat de werkgever die aan de werknemer de 
aanvangsdatum van de opzeggingstermijn ter kennis bracht en die deze 
laatste tegelijk uitnodigde om een overeenkomst te sluiten over de duur 
ervan, bij ontstentenis van enige reaktie van de werknemer, een eenzijdig 
vastgestelde duur van de opzeggingstermijn in een volgend geschrift bete
kende (Arbh. Brussel, 6 januari 1981, T.S.R., 1982, 146). 
Daarnaast kan de nietigheid van de opzegging ook door de houding van de 
werknemer worden gedekt (Arbh. Brussel, 20 november 1978, Med. 
V.B. 0., 1980, 346). De loutere vraag tot wederopneming in het bedrijf werd 
niet voldoende geacht om de nietigheid wegens het ontbreken van de 
vermelding van het begin en de duur van de opzeggingstermijn in de 
opzeggingsbrief te dekken (Arbrb. Namen, 19 november 1983, Pas., 1976, 
III, 1). Daarentegen werd de werknemer, die na de ontvangst van eennietige 
opzeggingsbrief verder bleef werken zonder enige opmerking te maken 
betreffende deze nietigheid en die de arbeidsovereenkomst als beeindigd 
beschouwde op het door de werkgever aangegeven tijdstip, geacht de 
nietigheid stilzwijgend te hebben gedekt (Arbh. Antwerpen, 1 maart 1983, 
Limb. Rechtsl., 1983, 23). Ben en ander houdt in dat de betrokken werkne-
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mer geen aanspraak meer kan maken op een opzeggingsvergoeding. Een
zelfde zienswijze werd aangenomen door het Hof van Cassatie in een arrest 
van 3 december 1979. Het Hof bevestigde vooreerst dat de werknemer, aan 
wie een nietige opzegging werd betekend, recht heeft op een vergoeding 
overeenstemmende met de opzeggingstermijn of het nog te lopen gedeelte 
van deze termijn, indien hij de overeenkomst niet kan of niet wil uitvoeren 
tijdens de duur van de wettelijke opzeggingstermijn. Wanneer de werkgever 
aan deze werknemer toelaat de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn te 
vervullen en hierbij alle rechten van de werknemer naleeft, kan deze 
werknemer, naast het loon voor de opzeggingsperiode tijdens dewelke hij 
prestaties heeft geleverd, even wei geen aanspraak maken op een opzeggings
vergoeding overeenstemmende met de duur van de opzeggingstermijn 
(Cass., 3 december 1979, T.S.R., 1980, 148). Ten slotte kan men zich in 
dit verband nog afvragen of de partij aan wie een nietige opzegging is 
betekend, doch waarbij het ontslag vergezeld gaat van een termijn, al dan 
niet onmiddellijk het werk moet beeindigen ten einde zijn aanspraak op een 
opzeggingsvergoeding te behouden. De Arbeidsrechtbank te Charleroi be
sliste ten aanzien van deze omstandigheden dat de partij die de opzegging 
heeft ontvangen de keuze heeft de arbeidsrelatie onmiddellijk stop te zetten 
en de betaling te eisen van de opzeggingsvergoeding, of deze relatie verder 
te zetten tot de datum die in de ontslagbrief is vermeld, om dan bij het einde 
van de overeenkomst de opzeggingsvergoeding te vorderen op grond van 
de nietigheid van opzegging. Het feit dat de overeenkomst in het geval van 
een nietige opzegging, o.m. volgens de zienswijze van het Hofvan Cassatie, 
onmiddellijk beeindigd is, werd geacht zonder belang te zijn (Arbrb. 
Namen, 22 februari 1982, J.T.T., 1983, 187; over de gevolgen van de 
nietigheid van de opzegging, zie verder nr. 233). 

Sinds de wijziging van artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet door 
artikel 73 van de Financiewet van 7 november 1987 (in werking getreden 
op 1 januari 1988) zijn de wijzen van kennisgeving bij opzegging uitgaande 
van de werkgever voorgeschreven op straffe van nietigheid ,met dien 
verstande dat de werknemer die nietigheid niet kan dekken en dat ze door 
de rechter van ambtswege wordt vastgesteld'' (art. 37, lid 4 Arbeidsovereen
komstenwet). Uit de parlementaire voorbereiding van de Financiewet blijkt 
dat deze verplichtingen van de werkgever inzake de kennisgeving van de 
opzegging bij aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot uitdruk
kelijk in het belang van de gemeenschap zijn bepaald. De wetgever heeft 
door deze wijziging van artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet met 
name bedoeld een einde te maken aan het frequent voorkomende gebruik 
van antidatering van de opzeggingsbrief bij opzegging door de werkgever 
door middel van de overhandiging van een geschrift (Par!. St. Kamer, 
zitting 1987-88, nr. 1025/1, 14-15). Dit laatste leverde immers aan de 
werkgever het voordeel op vroegtijdig van alle verplichtingen verbonden 
aan de arbeidsovereenkomst te zijn ontheven, doch hield tegelijk in dat de 
betrokken werknemer in voorkomend geval ook eerder ten laste van de 
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werkloosheidsverzekering viel. Door de wijzen van kennisgeving van de 
opzegging door de werkgever te beperken tot een aangetekende brief of een 
gerechtsdeurwaardersexploot heeft de wetgever derhalve beoogd een en 
ander voortaan onmogelijk te maken. Gezien de formulering van artikel37, 
lid 4 van de Arbeidsovereenkomstenwet en de ratio legis van deze bepaling, 
kan er geen twijfel over bestaan dat de nietigheidssanctie bepaald in dit 
artikel een absolute nietigheid betreft. Ten aanzien van de inhoud van de 
opzegging en de wijze van kennisgeving van de opzegging wanneer die van 
de werknemer uitgaat, blijft de relatieve nietigheid gelden. Voor een verdere 
bespreking van de gevolgen die deze wetswijziging inhouden, kan hier 
worden verwezen naar de rechtsleer over dit onderwerp (FUNCK, H., ,De 
kennisgeving van de opzegging door de werkgever. Over de wijziging van 
artikel37 van de Arbeidsovereenkomstenwet", Soc. Kron., 1988, 113-117; 
HENRARD, M., ,La notification du pn!avis de l'employeur depuis le 1er 
janvier 1988", J. T., 1988, 133-135; WANTIEZ, C., ,Les nouvelles modalites 
de notification du preavis de licenciement", J. T. T., 1987, 489-491). 

233. NIETIGHEID- GEVOLGEN- In beginsel heeft de nietigheid van de 
rechtshandeling tot gevolg dat deze als onbestaande te beschouwen is. De 
wetgever heeft zich ervan onthouden te verduidelijken welke de preciese 
gevolgen zijn van de nietigheid van een opzegging. Heeft die tot gevolg dat 
enkel de opzegging en niet het ontslag nietig is of dat daarentegen ook het 
ontslag zelf geen uitwerking kan hebben? En in zoverre het ontslag op zich 
zou worden geacht te blijven bestaan, op welk ogenblik dient dan de 
effectieve beeindiging van de overeenkomst te worden bepaald? Vooral deze 
laatste vraag heeft aanleiding gegeven tot betwistingen in de rechtspraak en 
rechtsleer en heeft tot duidelijk uiteenlopende standpunten geleid. 

Vooreerst blijkt de rechtspraak, althans in de periode die het voorwerp 
uitmaakt van het onderhavige overzicht, eensgezind aan te nemen dat de 
nietigheid van de opzegging op zichzelf het ontslag niet ongedaan maakt 
(Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 817, J.T.T., 1981, 240, noot 
TAQUET, M. en WANTIEZ, C., Soc. Kron., 1981, 125 en T.S.R., 19~1, 279; 
Arbh. Luik, 17 april1975, T.S.R., 1976, 240 (verkort); Arbh. Antwerpen, 
21 februari 1977, R. W., 1976-77, 2415; Arbh. Bergen, 16 september 1982, 
J. T. T., 1983, 96; Arbrb. Dinant, 2 maart 1976, Pas., 1978, III, 18; Arbrb. 
Bergen, 8 november 1982, J.T.T., 1983, 100; Arbrb. Gent, 21 april1986, 
T.G.R., 1986, 89, noot VAN HERREWEGHE, V.). De zienswijze dat een 
nietige opzegging ook tot gevolg zou hebben dat het ontslag zonder uitwer
king zou blijven en de overeenkomst ongewijzigd verder bestaat, wordt 
derhalve niet zonder meer aangenomen. De Arbeidsrechtbank te Bergen 
nuanceerde in dit verband wei dat er geen sprake is van nietigheid van het 
ontslag bij nietige opzegging, inzoverre het ogenblik van de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst is vastgesteld. Laat de partij daarentegen na het 
ogenblik waar hij het ontslag wil Iaten ingaan te bepalen, dan zou men 
evenwel staan voor een daad zonder uitwerking die het bestaan van de 
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arbeidsovereenkomst niet aantast (Arbrb. Bergen, 8 november 1982, 
J. T. T., 1983, 100). 
Eensgezindheid bestaat er evenwel niet over het preciese ogenblik waarop 
de overeenkomst na de betekening van een nietige opzegging door het geldig 
gebleven ontslag, wordt beeindigd. 
In een arrest van 23 maart 1981 besliste het Hof van Cassatie dat wanneer 
het ontslag gepaard gaat met een nietige opzegging er geen geldig uitgedruk
te termijn voorhanden is, zodat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk 
wordt beeindigd (Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 817, J.T.T., 
1981, 240, noot TAQUET, M. en WANTIEZ, C., Soc. Kron., 1981, 125 en 
T.S.R., 1981, 279). Aan dit arrest liggen de volgende feiten ten grondslag. 
Bij brief van 1 augustus 1974 deelde de werkgever schriftelijk mee dat hij 
de arbeidsovereenkomst diende te beeindigen en dat de opzegging een 
aanvang nam op 1 november 1974. Een opzeggingstermijn werd niet be
paald. Deze kennisgeving werd in het arrest a quo als een definitief ontslag 
beschouwd dat vergezeld is van een termijn in die zin dat de werknemer 
verwacht wordt de overeenkomst minstens tot deze datum uit te voeren. 
Deze uitspraak werd door het Hof van Cassatie strijdig geacht met artikel 
20 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 
juli 1955 (thans artikel 39, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet), op grond dat 
het ontslag dat niet gepaard gaat met een opzegging of met een nietige 
opzegging gepaard gaat, geen geldig uitgedrukt eindtijdstip bevat, zodat de 
arbeidsovereenkomst onmiddellijk moet worden beeindigd. 
Deze zienswijze van het Hof van Cassatie inzake de onmiddellijke beeindi
ging van de overeenkomst werd ook in de lagere rechtspraak bijgetreden 
(Arbh. Luik, 17 apri11975, T.S.R., 1976, 240 (verkort); Arbh. Bergen, 16 
september 1982, J. T. T., 1983, 96). 
Vroegere rechtspraak was even wei van oordeel dat in zoverre bij een nietige 
opzegging een datum is bepaald waarop de opzeggingstermijn een aanvang 
neemt of de overeenkomst beeindigd is, de arbeidsovereenkomst eerst op 
die datum als effectief beeindigd kan worden beschouwd. Dewilde arbeids
overeenkomst te beeindigen zal m.a.w. pas vanaf die datum effect sorteren 
(Arbh. Antwerpen, 21 februari 1977, R. W., 1976-77, 2415). Eenzelfde 
standpunt werd ingenomen door Taquet en Wantiez in een kritische noot 
bij het voormelde cassatiearrest van 23 maart 1981 (TAQUET, M. en WAN
TIEZ, C., noot onder Cass., 23 maart 1981, J.T.T., 1981, 241-242). Indien 
de handeling houdende het ontslag het ogenblik vermeldt waarop de overeen
komst een einde dient te nemen, dient deze wil, volgens de auteurs, te 
worden gerespecteerd, aangezien het ontslag precies tot gevolg heeft dat het 
ogenblik wordt bepaald waarop de ontslaggevende partij de beeindiging 
beoogt van de arbeidsovereenkomst. De voormelde uitspraak van het Hof 
van Cassatie werd ook door Votquenne niet overtuigend geacht, aangezien 
precies de wil van een partij de overeenkomst minstens tot een bepaalde 
datum te laten bestaan, volkomen werd genegeerd. Het standpunt van het 
hoogste Hof inzake de onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst bij 
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nietige opzegging zou volgens deze auteur wei kunnen gevolgd worden, 
indien de nietige opzegging geen enkele ontslagtermijn of einddatum bevat 
(VOTQUENNE, D., ,Arbeidsrechtelijke beeindigingswijzen", in Aanwer
ven, Tewerkstellen, Ontstaan (A.T.O.), II, Antwerpen, Kluwer, losbl., nr. 
0 102-203). 

c. Opzeggingstermijn 

234. ALGEMEEN- De opzeggingstermijn is de tijdsruimte tussen de opzeg
ging en de beeindiging van de rechtsbetrekking (Sociaalrechtelijk woorden
boek, tw. opzeggingstermijn). 

Deze termijn biedt aan de werknemer de mogelijkheid om een andere 
dienstbetrekking (of een andere bron van inkomsten) te zoeken en aan de 
werkgever de tijd om een nieuwe arbeidskracht aan te werven. 

De opzeggingstermijn die door de werknemer in acht moet worden geno
men, is altijd korter dan de door de werkgever nate Ieven termijn; verschil 
dat kan verklaard worden door het feit dat het voor de werknemer meestal 
moeilijker is een nieuwe betrekking te vinden, dan het voor de werkgever 
is om een vervanger aan te werven. Bovendien verschilt de duur van de 
opzeggingstermijn op aanzienlijke wijze naargelang het een overeenkomst 
voor werklieden, dan wei een overeenkomst voor bedienden betreft. In het 
hierna volgende overzicht dient dan ook een systematisch onderscheid te 
worden gemaakt tussen beide partijen en tussen voormelde categorieen 
werknemers. 

Niets belet de werkgever evenwel zich ertoe te verbinden ten aanzien van 
een werkman de op de bedienden toepasselijke opzeggingstermijn na te 
Ieven of de opzeggingsvergoeding overeenkomstig deze termijn te betalen 
(Arbh. Luik, 17 december 1974, Med. V.B.O., 1976, 1664). 

235. AANVANGSTIJDSTIP- Bij een arbeidsovereenkomst voor werklieden 
gaat de opzeggingstermijn in de maandag volgend op de week waarin de 
opzeggingstermijn werd betekend (art. 59, lid 1 Arbeidsovereenkomsten
wet). Bij een arbeidsovereenkomst voor bedienden begint de opzeggingster
mijn te !open op de eerste dag van de maand volgend op die waarin kennis 
is gegeven van de opzegging (art. 82, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van deze wettelijke aanvangstijdstip
pen worden afgeweken. Overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsovereen
komstenwet, is het mogelijk bij overeenkomst afte wijken vanhet wettelijke 
aanvangstijdstip voor werklieden die minder dan zes maanden ononderbro
ken in dienst zijn van dezelfde onderneming (Cass., 19 oktober 1962, Pas., 
1963, I, 232). Daarnaast is er de vraag of, buiten dit geval, in een collectieve 
arbeidsovereenkomst een afwijkende aanvangsdatum van de opzeggingster
mijn kan worden vastgesteld. De Arbeidsrechtbank te Namen oordeelde in 
dit verband dat in een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten tussen de 
werkgever en de vakbonden in het kader van de herstructurering van de 
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onderneming, inderdaad geldig kon worden bepaald dat, in afwijking op 
de Arbeidsovereenkomstenwet, de opzeggingstermijn aanvangt op de da
tum door die C.A.O. vastgesteld, ongeacht de datum waarop de opzeggin
gen daadwerkelijk aan de betrokkenen worden betekend (Arbrb. Namen, 
27 februari 1978, Med. V.B.O., 1980, 3640 en T.S.R., 1983, 638, noot 
G.H.). Dit standpunt kan naar onze mening niet worden bijgetreden, 
aangezien dergelijke overeenkomst indruist tegen de wettelijke bepalingen 
in zake het aanvangstijdstip van de opzeggingstermijn, die geacht worden 
imperatief te zijn, en derhalve als nietig te beschouwen is. (zie ook: de 
vaststelling van de duur van de opzeggingstermijn bij C.A.O., nrs. 241 en 
246). 

236. DUUR - ALGEMEEN - De bepaling van de opzeggingstermijn door 
een van de partijen is, evenals het betekenen van de opzegging zelf, in 
beginsel een definitieve handeling. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst 
principieel een einde neemt bij het verstrijken van de opzeggingstermijn en 
dat de betekende opzeggingstermijn niet meer eenzijdig kan worden gewij
zigd. Algemeen wordt aangenomen dat het de partijen wei mogelijk is de 
opzeggingstermijn in onderling akkoord te wijzigen (Arbh. Brussel, 29 
november 1977, J.T.T., 1978, 178; Arbh. Brussel, 24 juli 1979, Med. 
V.B.O., 1980, 1531; Arbh. Brussel, 17november 1985, J.T.T., 1986, 260). 
De oorspronkelijk betekende opzeggingstermijn kan conventioneel worden 
verlengd. Wanneer na het verstrijken van de oorspronkelijk betekende 
opzeggingstermijn verder arbeidsprestaties worden geleverd, betekent dit 
nog niet dat er van een conventionele verlenging sprake is. Blijkt immers 
dat de arbeidsprestaties verder worden uitgevoerd, zonder dat de partijen 
overeenkwamen de opzeggingstermijn te verlengen, dan worden zij geacht 
een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten 
(Arbh. Brussel, 17 september 1985, J.T.T., 1986, 260). 
Om na te gaan of er al dan niet sprake is van een conventionele verlenging 
van de opzeggingstermijn, dient men de werkelijke bedoeling van de partij
en te onderzoeken, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van hun woorden 
te houden. Zo volstaat het feit dat de werkgever voorstelde de verlenging 
door een geschreven overeenkomst voor een bepaalde tijd te dekken niet, 
om te besluiten dat een recht op een nieuwe arbeidsovereenkomst zou zijn 
ontstaan, wanneer blijkt dat enkel een verlenging van de opzeggingstermijn 
in de werkelijke bedoeling van de partijen lag (Arbh. Antwerpen, 23 maart 
1976, J. T. T., 1978, 280). Dit kan zijn belang hebben voor de uiteindelijke 
beeindiging van de overeenkomst, wanneer blijkt dat de formele voorwaar
den voor een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd niet zijn nageleefd 
en men,in de hypothese van een nieuwe overeenkomst, te maken heeft met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in plaats van met een con
ventionele verlenging van de opzeggingstermijn. 
De conventionele verlenging van de opzeggingstermijn is aan geen vorm
voorwaarden verbonden. De overeenkomst tot verlenging van de opzeg-
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gingstermijn moet niet schriftelijk worden vastgelegd, maar kan gebaseerd 
zijn op een mondeling of stilzwijgend akkoord (Arbrb. Charleroi, 27 juni 
1975, J.T.T., 1976, 247; Arbrb. Bergen, 22 september 1986, Rev. Liege, 
1987, 612). Het bewijs van deze laatste overeenkomst kan b.v. blijken uit 
het feit dat de werknemer na ontvangst van de brieven van de werkgever 
tot verlenging, zijn verdere diensten uitoefende bij de werkgever en verder 
gebruik maakte van het recht op afwezigheid om een nieuwe betrekking te 
zoeken (Arbrb. Charleroi, 27 juni 1975, J. T. T., 1976, 247). 

Bij ontstentenis van een akkoord over de opzeggingstermijn of over de 
verlenging ervan, behoort het niet aan de rechter, een andere datum voorop 
te stellen voor het einde van de arbeidsovereenkomst, noch te bevelen dat 
de betrokken werknemer opnieuw in dienst wordt genomen (Arbh. Brussel, 
29 oktober 1975, Med. V.B.O., 1977, 838; Arbh. Antwerpen, 21 juni 1982, 
J.T.T., 1983, 98; Arbrb. Gent, 14 april 1980, T.S.R., 1980, 448). De 
eenzijdige vaststelling van de opzeggingstermijn is immers definitief en 
onherroepelijk. Wanneer de betekende opzeggingstermijn ontoereikend 
geacht wordt door de rechter, behoort het enkel tot zijn taak een aanvullen
de opzeggingsvergoeding toe te kennen (Arbrb. Luik, 24 november 1981, 
Jur. Liege, 1982, 171, noot Manette, R.) (zie nr. 352 e.v.). 

De Arbeidsrechtbank te Brussel, hierin gevolgd door het Arbeidshof, bleek 
evenwel een andere mening te zijn toegedaan ten aanzien van de bevoegd
heid van de rechter tot vaststelling van de opzeggingstermijn voor een 
hogere bediende, wanneer de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. 
Overeenkomstig artikel 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet wordt de op
zeggingstermijn die door of ten aanzien van de hogere bedienden moet 
worden nageleefd, hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het 
ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter vastge
steld. In het concrete geval werd in de opzeggingsbrief uitgaande van de 
werkgever vermeld dat werd voorgesteld de opzeggingstermijn te bepalen 
op 6 maanden. Nadien volgden onderhandelingen tussen de partijen; bij 
gebrek aan een akkoord werd aan de arbeidsrechtbank gevraagd de passen
de opzeggingstermijn te bepalen. De rechtbank stelde de in acht te nemen 
termijn vast op 10 maanden, en oordeelde dat, aangezien de werkgever 
oorspronkelijk bereid was de door de rechter vast te stellen termijn na te 
Ieven en de contractuele relaties nog niet beeindigd waren op het ogenblik 
van het instellen van de vordering, deze termijn nog diende gerespecteerd 
te worden (Arbrb. Brussel, 13 juni 1979, Med. V.B.O., 1981, 1064 en 
J.T.T., 1981,243, noot- bevestigd in graad van beroep: Arbh. Brussel, 
7 januari 1981, J.T., 1981, 627, noot en In/. Soc. Seer., 1982, afl. 10, 3). 
De verlenging van de oorspronkelijke opzeggingstermijn van zes maanden 
door de rechtbank werd in de voormelde uitspraken verantwoord op grond 
dat de opzeggingstermijn niet definitief was bepaald, doch de werkgever 
slechts een voorstel betreffende de duur ervan had geformuleerd. Deze 
uitspraken zijn evenwel voor kritiek vatbaar. Indien de duur van de opzeg
gingstermijn in de opzeggingsbrief niet definitief is vastgesteld, doch slechts 
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is voorgesteld, beantwoordt dit geschrift niet aan de op straffe van nietig
heid voorgeschreven vormvoorwaarden en is de overeenkomst reeds op het 
ogenblik van de opzegging onregelmatig beeindigd. Blijkt anderzijds uit de 
termen van de opzeggingsbrief dat een definitieve opzeggingstermijn is 
betekend, dan kan de rechter deze termijn niet verlengen, doch dient hij er 
zich toe te beperken eventueel een aanvullende opzeggingsvergoeding toe 
te kennen. 
Het komt voor dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst door een 
partij, gevolgd wordt door een opzegging van deze overeenkomst vanwege 
de andere partij, de zgn. tegenopzegging. Dit laat de partij die de tegenop
zegging geeft, evenwel niet toe het bestaan van de arbeidsovereenkomst te 
verlengen door zelf een opzegging te geven. De eerst betekende opzeggings
termijn kan wel van belang zijn voor de vaststelling van de termijn die de 
andere partij bij de beeindiging dient na te leven. Het Hof van Cassatie 
besliste met name dat wanneer een partij de arbeidsovereenkomst onrecht
matig beeindigt tijdens de periode van opzegging gegeven door de andere 
partij, de duur van de opzeggingstermijn die moet in aanmerking genomen 
worden voor de berekening van de verschuldigde opzeggingsvergoeding, ten 
laatste verstrijkt op het ogenblik waarop de overeenkomst een einde had 
moeten nemen ingevolge de opzegging door de andere partij (Cass., 7 
september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 20, Pas., 1982, I, 20, R. W., 1981-82, 
2742 en J. T. T., 1982, 30). 

237. DUUR- ANCIENNITEIT - De opzeggingstermijn wordt steeds bepaald 
volgens liet aantal jaren dat de werknemer ononderbroken in dienst is 
geweest van dezelfde werkgever, m.a.w. in verhouding tot zijn ancienniteit. 
Het begrip ancienniteit is dan ook een sleutelbegrip voor de vaststelling van 
de opzeggingstermijn. 

Hoewel ten aanzien van de bedienden, in tegenstelling tot de werklieden 
(art. 59 en 60 Arbeidsovereenkomstenwet), de term ,ononderbroken" niet 
uitdrukkelijk in de tekst van de Arbeidsovereenkomstenwet is vermeld, 
staat het vast dat deze voorwaarde ook voor een bediende geldt. In artikel 
15 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract (thans 
art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet), dat de opzeggingstermijn waarop een 
bediende recht heeft, afhankelijk maakt van de duur van zijn dienstperiode 
bij de werkgever, wordt met name een ,ononderbroken" dienstperiode 
bedoeld (Arbrb. Luik, afd. Namen, 16 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1984, 
317). Dit werd inzonderheid m. b. t. tweede lid van artikel 82, § 2 Arbeidso
vereenkomstenwet - vermeerdering van de door de werkgever na te leven 
opzeggingstermijn met drie maanden bij aanvang van elke nieuwe periode 
van 5 jaar dienst - bevestigd door het Hof van Cassatie in een arrest van 
15 april1985 (Arr. Cass., 1984-85, nr. 479 en J.T.T., 1985, 356, noot
met verwijzing naar een cassatiearrest van 24 apri11969, Arr. Cass., 1969, 
806 en Pas., I, 755). 

Herhaaldelijk rijst in de rechtspraak de vraag wat in concreto onder 
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,ononderbroken in dienst zijn van dezelfde werkgever" moet worden 
verstaan. Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op in aanmerking ko
mende dienstjaren en het begrip zelfde werkgever. 

238. ANCIENNITEIT- IN AANMERKING TE NEMEN JAREN- Het spreekt 
vooreerst bijna vanzelf dat enkel de arbeidsprestaties geleverd als werkne
mer in de uitvoering van een arbeidsovereenkomst in rekening kunnen 
worden gebracht voor de bepaling van de ancienniteit van de betrokkene. 
De periode gedurende de welke hij aileen de hoedanigheid van lasthebber 
van de vennootschap had, komt hiervoor uiteraard niet in aanmerking 
(Arbh. Brussel, 2 oktober 1979, Med. V.B. 0., 1980, 3527). Hetzelfde geldt 
voor de prestaties geleverd als tewerkgestelde werkloze. De tewerkgestelde 
werkloze geniet immers een bijzondere rechtspositie, die vreemd is aan de 
arbeidsovereenkomst, en kan zich derhalve, indien hij later als werknemer 
wordt aangeworven door de persoon waarbij hij als werkloze was tewerkge
steld, voor de berekening van de ancienniteit niet op zijn prestaties als 
tewerkgestelde werkloze beroepen (Arbrb. Dinant, 4 maart 1986, Rev. Reg. 
Dr., 1986, 302). 
Het is niet vereist dat de in aanmerking te nemen dienst bij dezelfde 
werkgever vervuld werd ter uitvoering van dezelfde arbeidsovereenkomst. 
Ten aanzien van de bedienden bevestigde het Hof van Cassatie in deze zin 
dat wanneer de partijen achtereenvolgens en zonder onderbreking verschei
dene arbeidsovereenkomsten hebben gesloten, waarvan de laatste voor 
onbepaalde tijd, de door de werkgever in acht te nemen minimum-opzeg
gingstermijn, overeenkomstig artikel 82 Arbeidsovereenkomstenwet, vast
gesteld wordt op de jaren ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever op 
het ogenblik dat de opzegging ingaat (Cass., 10 maart 1986, Arr. Cass., · 
1985-86, nr. 438, T.S.R., 1986, 348 en J.T.T., 1987, 58, noot). Op te 
merken valt dat in casu twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
onbepaalde tijd waren gesloten, waarvan de eerste met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van twaalf maanden was beeindigd en de tweede een 
aanvang nam onmiddellijk na het verstrijken van deze termijn. De volko
men regelmatige beeindiging van de eerste overeenkomst door opzegging, 
zo blijkt uit het arrest van het Hof van Cassatie, laat evenwel niet toe een 
uitzondering te maken op het voormelde beginsel dat aile ononderbroken 
dienstjaren, te rekenen vanaf de eerste overeenkomst, in aanmerking komen 
voor de vaststelling van de ancienniteit. 
Evenmin dient voor de vaststelling van de ancienniteit een onderscheid te 
worden gemaakt tussen de jaren tewerkstelling als werkman en die als 
bediende. Is de betrokkene aanvankelijk als werkman en nadien als bedien
de tewerkgesteld, dan dient overeenkomstig artikel82 Arbeidsovereenkom
stenwet. de opzeggingstermijn te worden berekend op basis van het aantal 
dienstjaren als bediende, verhoogd met het aantal dienstjaren als werkman 
(Arbrb. Charleroi, 23 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 963). 
Ten slotte staat het vast dat niet aileen de periodes van arbeidsprestaties, 
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maar oak de periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, om welke reden oak, moeten in aanmerking genomen worden 
voor de bepalingvan de ancienniteit (Cass., 28 juni 1982, Pas., 1982, I, 1284 
enArr. Cass., 1981-82, 1384; Arbh. Brussel, 6 februari 1979, Med. V.B.O., 
1980, 220; Arbrb. Gent, 25 september 1978, J. T. T., 1979, 354). 

Niet zelden komt het voor dat de partijen overeenkomen oak de dienstjaren 
bij een vorige werkgever in aanmerking te nemen bij de bepaling van de 
ancienniteit verworven door de nieuwe overeenkomst, of een fictieve an
cienniteit aan de werknemer toe te kennen. Dergelijke bedingen zijn in 
beginsel gel dig, doch een en ander dient wei contractueel te zijn vastgelegd. 
Het loutere feit dat een werknemer werd aangeworven omwille van zijn 
jarenlange ervaring bij een andere werkgever, zal vanzelfsprekend niet 
volstaan opdat oak de jaren in dienst van deze laatste werkgever moeten 
worden meegerekend voor het bepalen van de ancienniteit (Arbh. Antwer
pen, 14 maart 1983, J. T. T., 1984, 467 (verkort)). 

De fictieve ancienniteit die de werkgever eenzijdig aan de werknemer 
toekent, kan in geval van beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de 
werknemer niet tegen de laatstgenoemde worden ingeroepen om op grand 
van deze ancienniteit een hogere opzeggingstermijn en overeenstemmende 
opzeggingsvergoeding te horen vaststellen (Arbrb. Antwerpen, 30 maart 
1982, J.T.T., 1982, 391, noot DESCHEPPER, M.). 

Volledigheidshalve dient bovendien te worden opgemerkt dat een beding 
van de arbeidsovereenkomst dat aan de werknemer een geringere ancienni
teit toekent dan hij in werkelijkheid verworven heeft, uiteraard nietig is, 
aangezien een dergelijke verkorting van de rechten van de werknemer 
strijdig is met artikel6 van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Charle
roi, 19 juni 1984, T.S.R., 1985, 171). 

Op de vraag op welk ogenblik men zich dient te plaatsen om de preciese 
duur van de ancienniteit van de betrokken werknemer te bepalen, biedt de 
Arbeidsovereenkomstenwet zelf een antwoord: de opzeggingstermijn dient, 
aldus artikel 59, lid 4 en artikel 82, § 4 Arbeidsovereenkomstenwet, te 
worden berekend met inachtneming van de ancienniteit die verworven is op 
het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat. Indien de aanvang van de 
opzeggingstermijn evenwel wegens arbeidsongeschiktheid van de werkne
mer, ontstaan na betekening van de opzegging, wordt verschoven, moet de 
rechter zich plaatsen op het ogenblik waarop de opzeggingstermijn normaal 

·had moeten beginnen te lopen om de duur ervan te bepalen (Arb h. Brussel, 
8 mei 1979, Med. V.B.O., 1980, 864; zie voor verkorte opzeggingstermijn 
verder, nr. 241). 

239. ANCIENNITEIT- ZELFDE WERKGEVER- Vooraf zij opgemerkt dat 
er in artikel 59, lid 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet ten aanzien van 
werklieden sprake is van ,dezelfde onderneming", terwijl in artikel 82, § 2, 
lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet inzake de opzeggingstermijn voor 
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de bedienden de term ,dezelfde werkgever" worden aangewend. Algemeen 
wordt evenwel aanvaard dat telkens eenzelfde begrip wordt bedoeld. 

De notie zelfde werkgever, in artikel82, § 2, lid 2 van deArbeidsovereenkom
stenwet heeft, volgens het Hof van Cassatie, betrekking op de economische 
exploitatie-eenheid aie de onderneming uitmaakt, zonder dat acht moet 
geslagen worden op de wijziging van haar juridische structuur (Cass., 15 
april 1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 479 en J.T.T., 1985, 356, noot). 

Vooreerst volstaat het loutere feit dat een wijziging intreedt in de contract
sluitende persoon op zichzelf dus niet om tot een verandering van werkgever 
te besluiten (Arbrb. Luik, 26 september 1979, Jur. Liege, 1980, 63). Zo werd 
beslist dat wanneer een N. V. wordt opgericht om een dee! van de activiteiten 
van een bestaande P.V.B.A. over te nemen, beide rechtspersonen als 
dezelfde werkgever te beschouwen zijn in de zin van artikel 82 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet. De omstandigheid dat zij onderscheiden tech
nische bedrijfseenheden vormen in de zin van de Veiligheidswet Werkne
mers, werd hierbij zonder belang geacht (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 
20 december 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 83, noot VAN HuFFEL, H.). 

Bij ononderbroken prestaties in dienst van opeenvolgende rechtspersonen 
ingevolge een overname, fusie, verkoop, enz. is er nog steeds sprake van 
een zelfde economische exploitatie-eenheid en dus van een zelfde werkgever, 
indien deze opeenvolgende personen een zelfde of een gelijkwaardige econo
mische finaliteit nastreven (Arbrb. Charleroi, 21 november 1978,T.S.R., 
1979, 85; Arbrb. Charleroi,.19 juni 1984, T.S.R., 1985, 171). In een vonnis 
van de Arbeidsrechtbank te Verviers werd onderstreept dat bij een overna
me van een onderneming, er geen absolute identiteit van de vervaardigde 
producten of economische objectieven van de opeenvolgende werkgevers 
vereist is, doch een complementariteit of gelijkaardigheid van de economi
sche activiteit volstaat om van een zelfde werkgever te kunnen gewagen 
(Arbrb. Verviers, 28 juni 1978, J.T.T., 1980, 181). 

Uit het voorgaande mag nochtans niet worden besloten dat de wijziging van 
de economische activiteit van de onderneming ook noodzakelijk met een 
verandering van werkgever gepaard gaat. Men kan spreken van dezelfde 
werkgever als de werknemer feitelijk in dienst van dezelfde persoon blijft, 
ongeacht het feit dat de activiteit van de werkgever gewijzigd werd (Arbrb. 
Luik, 26 september 1979, Jur. Liege, 1980, 63). 

Ten aanzien van de gelieerde ondernemingen gelden in beginsel dezelfde 
principes. Zoals boger reeds werd vermeld, veronderstelt de notie zelfde 
werkgever in de eerste plaats het bestaan van een economische exploitatie
eenheid. Daarnaast is ook vereist dat tussen de opeenvolgende werkgevers 
een rechtsband bestaat, zoals een fusie, verkoop of opslorping. Dergelijke 
band wordt a fortiori geacht voor handen te zijn wanneer er tussen opeen
volgende werkgevers een permanente band bestaat, zoals deze tussen de 
moedermaatschappij en haar dochtermaatschappij (Arbh. Brussel, 23 mei 
1980, J. T. T., 1981, 75). Indien twee ondernemingen, een moedervennoot-
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schap en haar agentschap, een zelfde, gelijkaardige of aanvullende economi
sche finaliteit hebben, verbonden zijn door een rechtsband en achtereenvol
gens dezelfde werknemer ononderbroken in dienst hebben, dienen zij als 
dezelfde werkgever te worden beschouwd, ongeacht het feit dat de juridi
sche entiteit van de vennootschappen verschilt en de werknemer deels 
verschillende functies uitoefende (Arbh. Brussel, 3 februari 1987, In/. Soc. 
Seer. 1987, afl. 16, z.p.). Zo ook behoudt de werknemer die binnen 
eenzelfde groep vennootschappen, op verzoek van die groep, van de ene 
vennootschap naar een andere wordt overgeplaatst, de ancienniteit verwor
ven in dienst van de eerste vennootschap (Arb h. Brussel, 4 maart 1980, Med. 
V.B.O., 1981, 1909; Arbh. Brussel, 2 december 1980, Med. V.B.O., 1982, 
768). 
Anderzijds heeft het feit dat een groep de financiele controle verwerft over 
verschillende ondernemingen niet noodzakelijk tot gevolg dat al deze onder
nemingen als dezelfde werkgever kunnen worden beschouwd. Dit laatste is 
met name niet het geval wanneer de ondernemingen een onderscheiden 
maatschappelijke zetel hebben, hun maatschappelijke activiteit verschillend 
is, het dagelijks bestuur in verschillende handen is en er geen onderlinge 
personeelsuitwisselingen plaatsvinden (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 20 
december 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 79 en J.T.T., 1986, 380). 
Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat de notie zelfde werkgever 
of zelfde onderneming enkel kan worden aangewend om de ancienniteit van 
de werknemer te bepalen met het oog op de vaststelling van de opzeggings
termijn. Het begrip zelfde werkgever kan met name niet worden ingeroepen 
om de geldigheid van twee opeenvolgende proefbedingen gesloten met twee 
werkgevers te beoordelen (Arbrb. Brussel, 27 juni 1983, J. T. T., 1984, 12), 
en evenmin om, buiten het kader van overname van een onderneming, van 
de werkgever de betaling te vorderen van loonachterstallen verschuldigd 
door de vorige werkgever (Arbh. Luik, 1 maart 1983, J.T.T., 1984, 10, 
noot). In deze gevallen komt telkens aileen de natuurlijke of rechtspersoon 
in aanmerking met wie de arbeidsovereenkomst werd gesloten. 

240. DUUR - WERKLIEDEN - De opzeggingstermijn die moet worden in 
acht genomen bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst voor werklie
den, wordt uitsluitend bepaald volgens de ancienniteit van de betrokken 
werkman. Is de werkman gedurende minder dan twintig jaar ononderbro
ken in dienst gebleven van dezelfde werknemer, dan wordt de opzeggings
termijn vastgesteld op achtentwintig dagen, indien de werkgever opzegt, en 
op veertien dagen, indien de werkman zelf de opzegging geeft. Heeft de 
werkman minstens twintig jaar ancienniteit, dan behoort de werkgever een 
termijn van zesenvijftig dagen, en de werknemer een termijn van achten
twintig dagen nate Ieven (art. 59 Arbeidsovereenkomstenwet). 
De term ,dag" in artikel 59, lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet is in 
zijn gewone betekenis, namelijk als kalenderdag, te begrijpen. De opzeg
gingstermijn voor werklieden wordt dus gerekend in kalenderdagen en niet 
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in werkdagen (Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 823 en J.T.T., 
1982, 121). 

241. WERKLIEDEN- VERKORTE OPZEGGINGSTERMIJN- Voor werklieden 
die minder dan 6 maanden ononderbroken in dienst zijn van dezelfde 
onderneming, kan de overeenkomst afwijken van de hoger vermelde wette
lijke opzeggingstermijnen. De door de werkgever in acht te nemen opzeg
gingstermijn mag evenwel nooit korter zijn dan zeven dagen en de opzeg
gingstermijn die de werkman moet respecteren mag de helft niet overschrij
den van de conventioneel bepaalde termijn die van toepassing is in geval 
de werkgever opzegt (art. 60 Arbeidsovereenkomstenwet). 
Hoewel de termen van het voormelde artikel 60 van de Arbeidsovereenkom
stenwet duidelijk kunnen genoemd worden, hebben zich in de rechtspraak 
dienaangaande betwistingen voorgedaan, die veelal hun oorzaak vinden in 
een al te letterlijke interpretatie van dit artikel. In de eerste plaats bepaalt 
artikel60 van de Arbeidsovereenkomstenwet dat de verkorte opzeggingster
mijn enkel kan worden toegepast voor werklieden die minder dan zes 
maanden ononderbroken in dienst zijn van dezelfde onderneming. De 
Arbeidsrechtbank te Nijvel oordeelde ten aanzien van deze voorwaarde, dat 
enkel de ononderbroken arbeidsprestaties in aanmerking komen en niet de 
periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsonge
schiktheid (Arbrb. Nijvel, 11 december 1981, J. T. T., 1983, 101). Dit vonnis 
werd in graad van beroep terecht hervormd op grond dat er geen enkele 
reden is om aan te nemen dat het begrip ,ononderbroken in dienst zijn van 
dezelfde onderneming'' in artikel60 van de Arbeidsovereenkomstenwet een 
andere betekenis zou hebben dan in artikel 59 van deze wet, waar het niet 
staat voor de ononderbroken uitvoering van de arbeidsprestaties, maar voor 
de ononderbroken voortzetting van de overeenkomst, inclusief de schor
singsperiodes (Arbh. Brussel, 6 juni 1983, J. T. T., 1985, 16). 
Anderzijds dient de ancH~nniteit van de betrokken werkman te worden 
beoordeeld op het ogenblik dat de opzeggingstermijn normaal een aanvang 
neemt krachtens artikel 59 van de Arbeidsovereenkomstenwet, zonder 
rekening te houden met het feit dat deze. aanvangsdatum ten gevolge van 
een schorsing van de overeenkomst wegens arbeidsongeschiktheid wordt 
uitgesteld (Arbh. Bergen, 27 september 1985, J. T. T., 1986, 244) (zie hoger, 
nr. 238). De periodes van schorsing na de normale aanvangsdatum van de 
opzeggingstermijn tellen derhalve niet mee voor de bepaling van de ancien
niteitsvoorwaarde van zes maanden. 
De vraag rijst of deze verkorte opzeggingstermijn exclusief in de individuele 
arbeidsovereenkomst dient te worden· bepaald, dan wei of zulks ook bij 
collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement kan worden 
vastgesteld. Doorgaans is men van oordeel dat, hoewel dit niet uitdrukkelijk 
in de tekst van de wet is bepaald, de verkorte opzeggingstermijn niet 
noodzakelijk moet volgen uit de individuele wil van de partijen, maar ook 
volkomen rechtsgeldig in een C.A.O. of in het arbeidsreglement kan zijn 
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opgenomen (Zie b. v. JAMOULLE, M. Le contrat de travail, II, Luik, Faculte 
de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1986, 289, nr. 253). 
Dit laatste werd ten aanzien van het arbeidsreglement ook bevestigd in de 
parlementaire voorbereidingen van artikel 60 van de Arbeidsovereenkom
stenwet (Verslag namens de Commissie voor de tewerkstelling en de arbeid, 
Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 293/4, 20). De Arbeidsrechtbank te Antwer
pen was daarentegen van oordeel dat de bepalingen van artikel 60 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, die afwijken van de algemene termijnen be
paald in artike159 van dezelfde wet, op beperkende wijze moeten geinterpre
teerd worden en de werkgever niet toelaten kortere opzeggingstermijnen na 
te leven op grand van om het even welke rechtsbron. De rechtbank besliste 
met name dat de term ,overeenkomst" vermeld in artikel 60 per definitie 
de individuele instemming van de betrokken werkman veronderstelt en het 
derhalve niet volstaat dat een kortere opzeggingstermijn is bepaald in het 
arbeidsreglement (Arbrb. Antwerpen, 10 december 1985, J. T. T., 1986, 410 
en Int. Soc. Seer., 1986, afl. 11, z.p.). Deze uitspraak werd bekritiseerd in 
een artikel van M. Deschepper. Onder verwijzing naar de parlementaire 
voorbereiding en de doctrine, stelt Deschepper dat waar de term ,overeen
komst" inderdaad de arbeidsovereenkomst bedoelt, d.i. het geheel van de 
rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer, de arbeids
rechtbank evenwel uit het oog is verloren dat de partijen, in de mate waarin 
de overeenkomst hiervan niet schriftelijk afwijkt, in beginsel gehouden zijn 
door de bepalingen van het arbeidsreglement, die deel uitmaken van hun 
rechten en verplichtingen (DESCHEPPER, M., ,La rupture du contrat de 
travail des ouvriers dont l'anciennete dans l'entreprise est inferieure a six 
mois", J.T.T., 1986, 405-407). 

Indien de partijen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid bepaald 
in artikel 60 van de Arbeidsovereenkomstenwet de opzeggingstermijn bij 
overeenkomst in te korten, dient de duur van deze verkorte termijn in elk 
geval uitdrukkelijk te zijn bepaald. Het volstaat niet dat in de arbeidsover
eenkomst enkel wordt vermeld dat de termijn van opzegging is bepaald 
,overeenkomstig artikel 60 Arbeidsovereenkomstenwet". Bij ontstentenis 
van een uitdrukkelijke bepaling van de verkorte duur van de opzeggingster
mijn, zijn de gewone termijnen van artikel 59 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van toepassing (Arbrb. Brussel, 7 november 1975, Med. V.B.O., 
1977, 1050). 

Aangaande de vraag of de verkorte opzeggingstermijn ook in aanmerking 
komt voor de berekening van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding 
past het hierbij te verwijzen naar nr. 354. 

242. WERKLIEDEN - AFWIJKENDE OPZEGGINGSTERMIJN BIJ KONINKLIJK 
BESLUIT - In het belang van bijzondere categorieen werknemers of voor 
opzeggingen die om sociale of economische redenen zijn gedaan, kan bij 
K.B., op voorstel van het paritair comite of van de Nationale Arbeidsraad, 
worden afgeweken van de in artikel 59 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
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bepaalde opzeggingstermijnen (art. 61 Arbeidsovereenkomstenwet). Op dit 
ogenblik zijn een twintigtal koninklijke besluiten van kracht, genomen in 
uitvoering van artikel 61 van de Arbeidsovereenkomstenwet, waarbij de 
opzeggingstermijnen, die ten aanzien van of door de werklieden nate Ieven 
zijn, hetzij verkort, hetzij verlengd worden. 

Dergelijke afwijking bij koninklijk besluit dient steeds een beperkte draag
wijdte te hebben. Nog voor de opzeggingstermijn bij de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978 was vastgesteld, bedroeg de opzeggingstermijn 
ten aanzien van werklieden met een ancH~nniteit van minder dan tien jaar, 
veertien dagen, wanneer de opzegging van de werkgever uitging en zeven 
dagen, bij opzegging door de werkman (art. 19, § 2, lid 1 wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst). Deze termijnen werden verdubbeld en 
vervierdubbeld wat de werklieden betreft die gedurende ten minste tien en 
twintig jaar ononderbroken in dienst waren (art. 19, § 2, lid 2 wet van 10 
maart 1900 op de arbeidsovereenkomst). Bij K.B. van 13 juli 1973 tot 
verlenging van sommige opzeggingstermijnen vastgesteld bij de wet van 10 
maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, genomen in uitvoering van artikel 
19 ter van de voormelde wet (thans art. 61 van de Arbeidsovereenkomsten
wet) op advies van de Nationale Arbeidsraad, werd de opzeggingstermijn 
voor werklieden met een ancienniteit van minder dan tien jaar verdubbeld: 
de termijn werd gebracht van veertien op achtentwintig dagen bij opzegging 
uitgaande van de werkgever en van zeven op veertien dagen bij opzegging 
uitgaande van de werknemer. In een procedure voor de Arbeidsrechtbank 
te Brussel werd de geldigheid van dit K.B. betwist, op grond dat dit besluit 
een algemene draagwijdte zou hebben en de wijzigingen ,niet in het belang 
van bijzondere categorieen werknemer" zouden zijn vastgesteld. De ar
beidsrechtbank oordeelde daarentegen dat het K.B. van 13 juli 1973 geen 
algemene draagwijdte had, omdat in dit K.B. van 13 juli 1973 uitdrukkelijk 
worden uitgesloten ,diegenen die een afwijkend stelsel genieten door de 
Koning ingevoerd krachtens artikel 19 ter" van de wet van 10 maart 1900 
(thans art. 61 Arbeidsovereenkomstenwet) en het besluit dus enkel gold 
voor werknemers en werkgevers die niet onder een van de talrijke afwijken
de regelingen vallen die reeds op grond van het voornoemd artikel waren 
getroffen (Arbrb. Brussel, 6 mei 1977, R. W., 1977-78,2085, J.T.T., 1977, 
335 enMed. V.B.O., 1978, 1115). HetK.B. van 13 juli 1973 heeft inmiddels, 
door de veralgemening in artikel 59 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 
de opzeggingstermijnen van respectievelijk achtentwintig en veertien dagen 
voor de werklieden met een ancienniteit van minder dan twintig jaar, geen 
uitwerking meer. 

In de rechtspraak is ook kritiek gerezen op het K.B. van 13 januari 1982 
tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder 
het Paritair comite voor het bouwbedrijf ressorteren. Voor het Arbeidshof 
te Antwerpen werd de onwettelijkheid van het voormelde K.B. aangevoerd 
op grond dat de verkorte opzeggingstermijnen vastgesteld in dit besluit niet 
in het belang van de werknemers waren vastgesteld. Het arbeidshof oordeel-
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de evenwel dat, aangezien bet bedoelde besluit genomen werd op voorstel 
van bet Paritair comite voor bet bouwbedrijf en de werknemersafgevaardig
den in dit paritair comite mede van oordeel waren dat deze verkorte 
termijnen in bet belang zijn van de werknemers van de bouwsector, bet zicb 
bij dit oordeel geredelijk kon aansluiten. Ret K.B. werd door bet arbeidsbof 
zowel naar vorm als naar inboud conform de wettelijke bepaling van artikel 
61 Arbeidsovereenkomstenwet geacbt (Arbb. Antwerpen, 11 december 
1986, R. W., 1986-87, 2159 en J.T.T., 1987, 390). 

De vraag of de opzeggingstermijn bepaald in uitvoering van artikel 61 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, ook bij de berekening van de opzeggings
vergoeding in aanmerking moet worden genomen, wordt bebandeld in nr. 
354. 

243. DUUR - BEDIENDEN - De duur van de opzeggingstermijn die door 
of ten aanzien van een bediende moet worden gerespecteerd, verscbilt in de 
eerste plaats naargelang van de boogte van bet jaarlijks loon van de 
bediende. Artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet maakt met name 
een onderscbeid naargelang van bet jaarloon van de bediende minder of 
meer bedraagt dan 650.000 frank: voor de bediende met een jaarloon 
beneden deze grens of ,lagere bediende" zijn de opzeggingstermijnen bij 
wet bepaald (art. 82, § 2 Arbeidsovereenkomstenwet); overscbrijdt bet 
jaarloon van de bediende deze grens dan spreekt men van een ,bogere 
bediende'' en dient de opzeggingstermijn betzij bij overeenkomst, gesloten 
ten vroegste op bet ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, betzij 
door de recbter worden vastgesteld (art. 82, § 3 Arbeidsovereenkomsten
wet). Binnen in de categorie van de bogere bedienden, is een tweede 
jaarloongrens van 1.300.000 frank bepalend om de wettelijk vastgestelde 
maximumtermijn te kennen die bij opzegging door de bediende moet 
worden in acbt genomen (art. 82, § 3, laatste lid Arbeidsovereenkomsten
wet). 

De voormelde jaarloongrenzen van 650.000 frank en 1.300.000 frank zijn 
de basisbedragen, die voordien waren vastgesteld op respectievelijk 250.000 
en 500.000 frank. Hoewel in de oude tekst van artikel 131, lid 2 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet in de mogelijkbeid was voorzien deze bedragen 
om de twee jaar, na advies van de N.A.R., bij koninklijk besluit aan te 
passen, zijn deze grenzen eerst bij K.B. van 14 december 1984 (B.S. 28 
december 1984) verboogd. De genoemde bedragen zijn met ingang van 1 
januari 1985 gebracbt op respectievelijk 650.000 frank en 1.300.000 frank. 
V oortaan worden deze loongrenzen, overeenkomstig artikel 131, lid 2 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet zoals gewijzigd door artikel 64 van de Her
stelwet van 22 januari, bovendien automatiscb jaarlijks op 1 januari aange
past aan bet indexcijfer van de conventionele lonen voor de bedienden 
(vanaf 1 januari 1986: 676.000 frank en 1.351.000 frank; vanaf 1 januari 
1987: 677.000 frank en 1.354.00 frank; vanaf 1 januari 1988: 684.000 frank 
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en 1.368.000 frank). De jaarloongrenzen zijn thans, d.i. vanaf 1 januari 
1989, bepaald op 699.000 frank en 1.397.000 frank). 

De beduidende optrekking van de jaarloongrens op 1 januari 1985 van 
250.000 naar 650.000 frank liet zich uiteraard in de eerste plaats voelen voor 
de bedienden wier jaarloon beneden de grens van 650.000 frank ligt en ten 
aanzien van wie voortaan enkel de wettelijk bepaalde termijnen van toepas
sing zijn. Ook voor de hogere bedienden tekent zich sindsdien een lichte 
daling van de opzeggingstermijnen af (CLAEYS, Th., ,Preavis: Legere 
baisse! ", J. T. T., 1987, 325-329). Anderzijds kan de omstandigheid dat deze 
actualisering, die oorspronkelijk om de twee jaar zou plaatsvinden, eerst 
bij K.B. van 14 december 1984 is geschied, niet tot retroactieve implicaties 
leiden, in die zin dat met deze laattijdige verhoging van de jaarloongrens 
rekening zou moeten gehouden worden voor de bepaling van de opzeggings
termijn die bij opzegging gegeven v66r deze aanpassing diende te worden 
gerespecteerd (Arbrb. Antwerpen, 22 apri11985, In/. Soc. Seer., 1985, aft. 
15, z.p.). 

Het jaarloon dat in aanmerking dient te worden genomen voor het bepalen 
van de opzeggingstermijn, is het loon dat verworven is op het ogenblik dat 
de opzeggingstermijn een aanvang neemt (Arbrb. Brussel, 21 mei 1979, 
Med. V.B.O., 1986, 616). Wat moet worden verstaan onder het jaarloon 
werd in de Arbeidsovereenkomstenwet niet verduidelijkt. Artikel 131, lid 
1 van de Arbeidsovereenkomstenwet beperkt zich ertoe te bepalen dat voor 
de toepassing van artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet de commis
sielonen en veranderlijke verdiensten berekend worden naar het loon van 
de twaalf voorafgaande maanden. Algemeen wordt evenwel aangenomen 
dat het jaarloon zowel het lopend loon als de voordelen verworven krach
tens de overeenkomst omvat en dus eenzelfde inhoud kent als het loon dat 
als basis geldt voor de berekening van de opzeggingsvergoeding (VOTQUEN
NE, D., , Wijzen van beeindiging van de arbeidsovereenkomst", in Aanwer
ven, Tewerkstellen, Ontslaan (A.T.O.), Antwerpen, Kluwer, 1988, losbl., 
nr. 0 102-552). Het volstaat bier dan ook voor de uiteenzetting van het 
begrip ,lopend loon en voordelen verworven krachtens de overeenkomst" 
te verwijzen naar nr. 355 e.v .. 

Om te bepalen of het jaarloon van een deeltijdse bediende de jaarloongrens 
bepaald in artikel 82, § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet al dan niet 
overschrijdt, kan niet, op grond van het evenredigheidsbeginsel, worden 
verwezen naar een fictief loon dat overeenstemt met een voltijdse tewerk
stelling (Arbh. Brussel, 8 april 1981, Med. V.B.O., 1982, 1022; Arbrb. 
Charleroi, 20 november 1984, J. T. T., 1986, 83 (verkort) en In/. Soc. Seer., 
1985, aft. 26, z.p.). 

244. OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER - LAGERE BEDIENDEN - De 
opzeggingstermijn die door de werkgever moet worden in acht genomen ten 
aanzien van de lagere bediende, bedraagt ten minste drie maanden per 
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begonnen periode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever (art. 82, § 2, 
eerste en tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet). 

In een belangwekkend arrest van 11 februari 1980 diende het Hof van 
Cassatie de vraag te beantwoorden of het de partijen vrij staat in onderling 
akkoord een kortere opzeggingstermijn te bepalen dan het wettelijk voorge
schreven minimum bij opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bedien
den door de werkgever. In casu had een bediende met een jaarloon van 
222.648 frank (beneden de grens van 250.000 frank) op het ogenblik van 
de opzegging door de vermelding ,gelezen en goedgekeurd" op de opzeg
gingsbrief ingestemd met een opzeggingstermijn van acht dagen, terwijl de 
wettelijke minimumtermijn die de werkgever had moeten naleven, drie 
maanden bedraagt. Het bestreden arrest van het Arbeidshof te Antwerpen, 
afdeling Hasselt van 24 mei 1977, achtte dit akkoord met de gegeven 
opzeggingstermijn volstrekt geldig, aangezien het pas tot stand kwam op 
het ogenblik waarop de opzegging werd gegeven. In het middel voerde de 
betrokken bediende aan dat hij van zijn recht op een opzeggingstermijn van 
minstens drie maanden niet geldig kon afzien, aangezien dit hem door een 
dwingende wetsbepaling werd toegekend. Hij steunde zich in hoofdzaak op 
een schending van artikel 22 van de gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955 volgens welke de bedingen waarbij 
kortere termijnen zijn bepaald dan die welke de wet vaststelt, nietig zijn 
wanneer de opzegging van de werkgever uitgaat (vergelijk thans: art. 6 
Arbeidsovereenkomstenwet). Uitgaande van de overweging dat de oude 
regel van artikel 22 van de voormelde wetten enkel de bedingen en overeen
komsten bedoelt die tussen de partijen worden gesloten v66r de kennisge
ving van de opzegging door de werkgever, besliste het Hof van Cassatie dat 
de werknemer vanaf dat ogenblik wei degelijk alle overeenkomsten mag 
sluiten en met name afstand mag doen van zijn recht op de wettelijk 
voorgeschreven opzeggingstermijn (Cass., 11 februari 1980, Arr. Cass., 
1979-80, 683 en R. W., 1979-80, 2037, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H.). 
Het akkoord van de bediende met een opzeggingstermijn van acht dagen 
werd derhalve geldig bevonden. 

245. OPZEGGING DOOR DE LAGERE BEDIENDE - De opzeggingstermijn die 
de lagere bediende moet respecteren bedraagt in beginsel de helft van die 
welke de werknemer zou moeten naleven of is gelijk aan anderhalve maand 
bij elke nieuwe periode van vijf jaar dienst. Het absolute maximum is 
evenwel vastgesteld op drie maanden (art. 82, § 2, laatste lid Arbeidsover
eenkomstenwet). 

Het is de rechter niet verboden, aldus het Hof van Cassatie, een kortere 
termijn vast te stellen dan die welke bepaald is in artikel 15, § 1 van de 
gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955, 
thans artikel 82, § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet (Cass., 9 oktober 
1974, Arr. Cass., 1975, 181 en Med. V.B.O., 1976, 535). De door de 
bediende in acht te nemen opzeggingstermijn is derhalve niet noodzakelijk 
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gelijk aan de helft van die welke de werkgever had moeten in acht nemen 
(Arbh. Brussel, 20 februari 1987, J.T.T., 1987, 429). 

246. OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER- HOGERE BEDIENDEN- VAST

STELLING VAN DE TERMIJN BIJ OVEREENKOMST - ALGEMEEN - De opzeg
gingstermijn die ten aanzien van een bediende wiens jaarloon 650.000 frank 
(te indexeren) overschrijdt, hogere bediende genaamd, moet worden nage
leefd, wordt vastgesteld hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op 
het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter 
(art. 82, § 3, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet). 
In beginsel komt het dus aan de partijen zelf toe de duur van de opzeggings
termijn te bepalen. Bij ontstentenis van een overeenkomst tussen de werkge
ver en de bediende kan, overeenkomstig artikel 82, § 3 van de Arbeidsover
eenkomstenwet, deze termijn enkel door de rechter worden vastgesteld. 
Lange tijd heerste in rechtspraak en in rechtsleer onenigheid over de vraag 
of de opzeggingstermijn die ten aanzien van hogere bedienden moet in acht 
genomen worden geldig in een C.A.O. of andere collectieve overeenkomst 
kan worden vastgelegd. Ben eerste strekking in de rechtspraak verwierp dit, 
hetzij op grand dat met overeenkomst in de zin van het voormelde artikel 
82, § 3 een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer 
wordt bedoeld en geenszins een C.A.O. (Arbh. Luik, 19 januari 1984, Rev. 
Reg. Dr., 1984, 88), hetzij omwille van het feit dat de overeenkomst tussen 
de werkgever en de vakorganisaties of de C.A.O. is gesloten v66r de 
betekening van de opzegging (Arbh. Brussel, 20 mei 1986, J. T. T., 1987, 63 
(verkort); Arbrb. Doornik, 21 september 1979, J. T. T., 1981, 59). Ben 
tweede strekking achtte de vaststelling van een opzeggingstermijn bij 
C.A.O. perfect mogelijk, zelfs indien deze C.A.O. was gesloten v66r de 
individuele opzegging (Arbrb. Hoei, 1 februari 1980, Med. V.B.O., 1980, 
4652). In dezelfde zin werd oak geoordeeld dat in een C.A.O. gesloten in 
het kader van de herstructurering van de onderneming geldig kan worden 
bepaald dat de opzeggingstermijn in voorkomend geval zal gebaseerd 
worden op de formule Claeys (Arbrb. Namen, 27 februari 1978, T.S.R., 
1982, 638, noot G.H.; over de formule Claeys, zie nr. 250). Ten slotte werd 
oak de mening geopperd dat een C.A.O. geen opzeggingstermijn kan 
bepalen voor werknemers die collectief zullen ontslagen worden, tenzij het 
als minimum geldende opzeggingstermijnen betreft die voor de werknemer 
gunstiger zijn dan de wettelijke minima en de rechterlijke appreciatiebe
voegdheid niet aantasten (Arbh. Brussel, 12 december 1978, T.S.R., 1982, 
492 (verkort)). 
Het Hof van Cassatie maakte inmiddels een einde aan deze discussie. Bij 
arrest van 16 maart 1987 oordeelde het Hof dat aangezien het, bij ontstente
nis van een overeenkomst tussen de werkgever en de bediende, krachtens 
artikel 82, § 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet, enkel aan de rechter 
toekomt de opzeggingstermijn vast te stellen, deze termijn niet bij een 
collectieve arbeidsovereenkomst kan worden vastgelegd (Cass., 16 maart 
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1987, Arr. Cass., 1986-87, nr. 420, J.T.T., 1987, 441, noot C.W. en Soc. 
Kron., 1987, 188). 

Reeds eerder had het Hof van Cassatie zich dienen uit te spreken over de 
vraag of de opzeggingstermijn geldig kan worden bepaald in het arbeidsreg
lement. Ook deze vraag werd ontkennend beantwoord: bij ontstentenis van 
een overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzeg
ging wordt gegeven, komt het aileen de rechter toe de opzeggingstermijn 
vast te steilen die moet in acht genomen worden ten aanzien van een hogere 
bediende, zonder dat de rechter daarbij door een bepaling van het arbeids
reglement gebonden is (Cass., 10 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 269, 
Pas., 1983, I, 541, noot, R. W., 1983-84, 1200, concl. Adv. Gen. LENAERTS, 
H., J.T., 1983, 465, J.T.T., 1983, 78, noot en T.S.R., 1983, 198; in 
identieke zin: Arbrb. Charleroi, 10 december 1984, T.S.R., 1985, 410). 
Deze uitspraak werd door het Hof van Cassatie gesteund op grond dat de 
wettelijke regeling, neergelegd in artikel 15, § 2 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 82, 
§ 3 Arbeidsovereenkomstenwet) dwingend is voor aile partijen (zie hierover 
de conclusie van Advocaat Generaal Lenaerts, H., R. W., 1983-84, 1201-
1206). De door het Hof van Cassatie en door Advocaat Generaal Lenaerts 
ontwikkelde stelling aangaande de dwingende aard van het genoemde 
artikel15 in zijn geheel werd uitvoerig bekritiseerd door Rigaux en Mergits 
(RIGAUX, M. en MERGITS, B., ,Het dwingend karakter van art. 15, § 2 van 
de gecoordineerde bediendenwetten", R. W., 1983-84, 1169-1184). Deze 
auteurs komen op basis van de parlementaire voorbereiding van dit artikel 
tot het besluit dat, waar het element ,overeenkomst" bij de vaststelling van 
de opzeggingstermijn als imperatieve norm kan worden beschouwd ten 
aanzien van beide partijen, zulks niet het geval is met de andere regels 
bepaald in artikel15, § 2 of in artikel82, § 3 van de Arbeidsovereenkomsten
wet. Deze controverse vergt enige toelichting. 

247, OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER- HOGERE BEDIENDEN- VAST
STELLING VAN DE TERMIJN BIJ OVEREENKOMST- TIJDSTIP- De overeen
komst waarvan sprake in artikel 82, § 3, lid 1 van de Arbeidsovereenkom
stenwet kan niet geldig worden gesloten v66r de opzegging. Bij de invoering 
van de termen ,ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging is 
gegeven" in artikel 15, § 2 van de gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955 is de wetgever ervan uitgegaan dat de 
bediende op het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst is gesloten en 
tijdens de uitvoering ervan niet vrij kan onderhandelen over de opzeggings
voorwaarden (Cass., 8 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 166, T.S.R., 1975, 
480). De wetgever heeft door het gebruik van de termen ,ten vroegste" 
m.a.w. willen vermijden dat de bediende verplicht zou worden, onder druk 
van het gezag van zijn werkgever, welke overeenkomst ook te sluiten die 
voor hem nadelig zou zijn. Anders is het wanneer de werkgever de wil heeft 
uitgedrukt stellig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Op dat 
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ogenblik heeft de bediende zijn vrijheid teruggewonnen ten opzichte van de 
werkgever en kan hij onderhandelen op voet van gelijkheid (Arbh. Brussel, 
14 maart 1978, R. W., 1978-79, 1984). 

In de rechtspraak werd op de regel dat de overeenkomst over de opzeggings
termijn slechts geldig kan gesloten worden ten vroegste op het ogenblik van 
de opzegging, een uitzondering gemaakt, in zoverre de overeenkomst die 
v66r dit tijdstip is gesloten, grotere voordelen verschaft aan de bediende 
(Arbh. Antwerpen, 13 september 1982, J. T. T., 1984, 204, noot; Arbh. 
Antwerpen, 25 september 1986, R. W., 1986-87, 1835, J. T. T., 1987, 222 en 
Soc. Kron., 1987, 8; Arbrb. Brussel, 21 april 1972, Med. V.B.O., 1976, 
2170; Arbrb. Tongeren, 31 oktober 1975, R. W., 1976-77, 874 en Med. 
V.B.O., 1977, 2108). Dit kan in bepaalde gevallen leiden tot zeer verregaan
de gevolgen. Zo werd b.v. aangenomen dat wanneer in de arbeidsovereen
komst voor onbepaalde duur een opzeggingstermijn van vijf jaar is bedon
gen ten voordele van de bediende, dit grotere voordeel voor hem verworven 
blijft, ongeacht het feit dat de overeenkomst reeds na anderhalf jaar wordt 
beeindigd door de werkgever (Arbrb. Tongeren, 31 oktober 1975, R. W., 
1976-77, 874 (verkort) en Med. V.B.O., 1977, 2108). De gunstiger opzeg
gingstermijn die in de arbeidsovereenkomst is bepaald, werd bovendien 
geacht niet aileen te gelden in geval van opzegging door de werkgever, doch 
ook bij onrechtmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de 
werkgever (Arbh. Antwerpen, 13 september 1982, J. T. T., 1984, 204, noot). 

De geldigheid van dergelijke overeenkomsten betreffende de duur van de 
opzeggingstermijn wordt gesteund op de volgende juridische gronden. Als 
uitgangspunt wordt aangenomen dat de regel van artikel 82, § 3 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (voorheen: art. 15, § 2 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955) imperatief is ten 
voordele van de werknemer (Cass., 8 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 166 
en T.S.R., 1975, 480; Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 20 december 1983, 
Limb. Rechtsl., 1984, 83, noot VAN HUFFEL, H.). Dit houdt in, aldus het 
Hof van Cassatie in 1973, dat een overeenkomst gesloten v66r het ogenblik 
van de opzegging, waarbij de bediende een langere termijn wordt toegekend 
dan die welke door d~ rechter moet worden vastgesteld, geldig is (Cass., 15 
februari 1973, Arr. Cass., 1973, 601, Pas., 1973, I, 572 en J.T.T., 1973, 
260, noot GOFFIN, R-Ch.). In 1975 oordeelde het Hof, op grond van een 
zuiver exegetische interpretatie van het wetsartikel, dat de wetgever aile 
overeenkomsten gesloten v66r de opzegging heeft willen verbieden en dat 
de tekst van de wet niet toelaat hierbij een onderscheid te maken tussen de 
bedingen die aan de werkgever opleggen de wettelijke minimumterrnijn te 
respecteren en die welke een hogere termijn dan de wettelijke minima 
bepalen. Het arrest a quo kon dan ook niet wettig besluiten tot de geldigheid 
van het beding in de arbeidsovereenkomst, krachtens hetwelk aan de 
bediende tijdens de eerste vijf jaar een opzeggingstermijn werd toegekend, 
gelijk aan het dub bel van het wettelijk minimum, op grond dat een dwingen
de wetsbepaling in het sociaal recht steeds aan de werkgever de naleving 

703 



oplegt van een minimumbescherming van de werknemer (Cass., 8 oktober 
1975,Arr. Cass., 1976, en 166, T.S.R., 1975, 480). Devoormeldecassatiear
resten handelen over artikel15, § 2 van de gecoordineerde wetten betreffen
de het bediendencontract van 20 juli 1955 en zijn doorgaans op de tekst van 
de wet en haar parlementaire voorbereiding gesteund. Tot staving van de 
imperatieve aard van 82, § 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet werd door 
sommige arbeidsgerechten ook verwezen naar artikel 6 van diezelfde wet. 
Het voornoemde artikel 82, § 3 dient immers te worden gelezen in het licht 
van artikel6, volgens welke aile met de Arbeidsovereenkomstenwet strijdige 
bedingen nietig zijn, voor zover zij ertoe strekken de rechten van. de 
werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren. Ben en ander 
laat toe om te besluiten dat afwijkingen op bepalingen van de Arbeidsover
eenkomstenwet, inzonderheid op artikel 82, § 3 van deze wet, in beginsel 
wel geldig zijn indien deze voor de bediende gunstiger bedingen inhouden 
(Arbh. Luik, 17 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 389, noot CLESSE, J. en 
T.S.R., 1986, 491 (verkeerdelijk wordt hier de datum 17 oktober 1986 
vermeld); Arb h. Antwerpen, 25 september 1986, Soc. Kron., 1987, 8, R. W., 
1986-87, 1835 en J. T. T., 1987, 222). Gelet op het feit dat artikel 82, § 3 van 
Arbeidsovereenkomstenwet imperatief wordt geacht in het voordeel van de 
bediende, is het enkel aan deze laatste in voorkomend geval de relatieve 
nietigheid van de overeenkomst die v66r de opzegging is gesloten op te 
werpen. 

In 1983 oordeelde het Hof van Cassatie daarentegen dat artikel15, § 2 van 
de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 
1955 (thans art. 82, § 3 Arbeidsovereenkomstenwet) dwingend is voor beide 
partijen (Cass., 10 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 269, Pas., 1983, 
I, 541, noot, R. W., 1983-84, 1200, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., J. T., 
1983, 465, J.T.T., 1983, 78, noot en T.S.R., 1983, 198). Het imperatief 
karakter ten aanzien van beide partijen vindt, aldus Advocaat Generaal 
Lenaerts, steun in: het feit dat artikel15, § 2 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract de openbare orde raakt, in de mate 
waarin het de bevoegdheid van de rechter betreft en het feit dat de term 
,overeenkomst" wijst op de wil van de wetgever bij het vastleggen van de 
opzeggingstermijn beide belangen te beschermen (concl. Adv. Gen. LE
NAERTS, H., R. W., 1983-84, 1201-1206). 

In een vrij uitvoerig artikel van de hand van Rigaux en Mergits wordt het 
voormelde cassatiearrest van 10 januari 1983 bekritiseerd en wordt deze 
uitspraak, in het Iicht van de parlementaire voorbereiding van artikel 15, 
§ 2 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 
juli 1955, inzonderheid de wijzigingen hieraan aangebracht in 1969, als te 
ongenuanceerd afgedaan (RIGAUX, M. en MERGITS, B., ,Het dwingend 
karakter van artikel 15, § 2 van de gecoordineerde bediendenwetten'', 
R. W., 1983-84, 1170-1183). Uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 21 november 1969, waarbij in de tekst van het voormelde artikel 15, 
§ 2 werd ingelast dat de overeenkomst betreffende de opzeggingstermijn ten 
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vroegste op het ogenblik van de opzegging kan worden gesloten, maken de 
auteurs op dat deze tekst is herschreven met het oog op het waarborgen van 
een vastheid van betrekking, en dus in het belang van de werknemer. Op 
basis hiervan verdedigen de auteurs de zienswijze dat de regel vervat in het 
besproken artikel slechts dwingend is ten voordele van de bediende, behou
dens wat het element ,overeenkomst" betreft, dat dwingend lijkt te zijn 
voor beide partijen. 

Ook door sommige arbeidsgerechten wordt de uitspraak van het Hof van 
Cassatie in zake de dwingende aard van het besproken artikel15, § 2 terzijde 
gelaten bij de beoordeling van de geldigheid van de overeenkomst betreffen
de de opzeggingstermijn gesloten v66r de opzegging. Met een duidelijke 
verwijzing naar het eerder ingenomen standpunt door Rigaux en Mergits, 
wordt met name geargumenteerd dat de regel dat deze overeenkomst ten 
vroegste op het ogenblik van de opzegging kan worden gesloten, enkel 
dwingend kan zijn ten aanzien van de bediende, gelet op de ratio legis van 
deze bepaling en op de toepassing van artikel 6 van de Arbeidsovereenkom
stenwet. Tegelijk erkent men ook dat het sluiten van de overeenkomst zelf 
dwingend recht uitmaakt voor beide partijen (Arbh. Luik, 17 oktober 1985, 
Jur. Liege, 1986, 389, noot CLESSE, J. en T.S.R., 1986, 491 (verkeerdelijk 
wordt hier de datum 17 oktober 1985 vermeld); Arbh. Antwerpen, 25 
september 1986, Soc. Kron., 1987, 8; R. W., 1986-87, 1835 en J. T. T., 1987, 
222). 

248. OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER- HOGERE BEDIENDEN- VAST
STELLING VAN DE TERMIJN BIJ OVEREENKOMST - VORM - Aangaande de 
vorm waarin de overeenkomst betreffende de duur van de opzeggingster
mijn dient te worden gesloten, zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen 
in de Arbeidsovereenkomstenwet. Uit de tekst van artikel 42 van de Ar
beidsovereenkomstenwet dient evenwel te worden afgeleid dat een overeen
komst betreffende de opzeggingstermijn vooreerst niet kan blijken uit een 
kwijting voor saldo van rekening. Anderzijds kon v66r de wijziging van 
artikel 37 Arbeidsovereenkomstenwet door artikel 73 van de wet van 7 
november 1987 (in werking getreden op 1 januari 1988), een tweede beper
king ten aanzien van de vorm van de overeenkomst worden afgeleid uit het 
derde lid van dit artikel. Kracht~ns het oude artikel 37, lid 3 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet kon de werkgever de opzegging niet alleen bij 
aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot laten betekenen, maar 
stond het hem ook vrij de opzegging ter kennis te brengen door afgifte van 
een geschrift. In dit laatste geval, zo was eveneens uitdrukkelijk bepaald in 
de tekst van dit artikel, kon de handtekening van de partij aan wie de 
opzegging was betekend op het duplicaat van dit geschrift enkel gelden als 
bericht van ontvangst. Deze handtekening volstond derhalve niet als instem
ming met de duur van de opzeggingstermijn, zoals die werd vermeld in het 
ondertekende geschrift. Vandaar dat, in de praktijk, de werkgever bij de 
opzegging van de overeenkomst door middel van de overhandiging van een 
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geschrift, dit stuk niet alleen door de betrokken bediende liet ondertekenen, 
maar deze laatste ook dikwijls verzocht werd zijn handtekening door de 
vermelding ,gelezen en goedgekeurd" of ,voor akkoord" te Iaten vooraf
gaan. 

Aanvankelijk bestond er in de rechtspraak verdeeldheid over de vraag of 
uit deze formuleringen het akkoord van de bediende met de duur van de 
opzeggingstermijn kon worden afgeleid (pro: Arbh. Brussel, 6 november 
1974, Med. V.B.O., 1978, 246; Arbh. Luik, 24 januari 1985, T.S.R., 1986, 
93 en In!. Soc. Seer., 1985, afl. 26, z.p.; Arbrb. Verviers, 4 januari 1978, 
Jur. Liege, 1978, 86 en J.T., 1978, 263; anders: de formule ,bon pour 
accord" werd te vaag geacht om als akkoord van de bediende te gelden in 
Arbh. Luik, 15 december 1977, Jur. Liege, 1978, 161). HetHofvan Cassatie 
maakte begin 1980 een einde aan deze betwisting en besliste in zeer duidelij
ke termen dat de partij die de opzegging ontvangt haar instemming kan 
betuigen met de duur van de gegeven opzeggingstermijn door haar handte
kening op de ontvangstmelding te Iaten voorafgaan door de woorden 
,gelezen en goedgekeurd" (Cass., 11 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 
683 en R. W., 1979-80, 2037). 

Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat de oude bepaling van 
artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet inzake de kennisgeving van de 
opzegging door het Hof van Cassatie niet toepasselijk werd geacht op de 
situatie waarbij de partijen zich in hun overeenkomst tot de vaststelling van 
de opzeggingstermijn hebben beperkt. In het arrest a quo werd enerzijds 
beslist dat de vermelding , voor ontvangst" voorafgegaan door een handte
kening op een overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de 
opzeggingstermijn, niets anderskan betekenen dan het feit dit stuk effectief 
te hebben ontvangen. Anderzijds stelde bet arrest a quo vast dat het 
ondertekende stuk in de omstandigheden van de zaak een overeenkomst 
betrof, hetgeen werd afgeleid uit de titel en de redactie van dit stuk en de 
ondertekening ervan door de beide partijen. Het Hof van Cassatie bevestig
de deze uitspraak en achtte bet met name niet tegenstrijdig te beslissen dat 
een overeenkomst wettelijk tot stand is gekomen en tegelijk te oordelen dat 
de vermelding , , voor ontvangst'' voorafgegaan door een handtekening niets 
anders kan betekenen dan het feit de overeenkomst te hebben ontvangen 
(Cass., 1 december 1986, J.T.T., 1987, 155). 

Sinds 1 januari 1988 kan de kennisgeving van de opzegging door de 
werkgever enkel nog geschieden bij aangetekende brief of gerechtsdeur
waardersexploot. Bike andere wijze van opzegging wordt met een absolute 
nietigheid gestraft (zie boger nr. 227 e.v.). De veelvuldige rechtspraak die 
aangaande de vermelding van de termen ,gelezen en goedgekeurd" en 
,voor akkoord" op de aan de bediende overhandigde opzeggingsbrief is 
ontstaan, heeft dan ook aan belang ingeboet. Niettemin kan zij een belang
rijke leidraad zijn bij de interpretatie van soortgelijke formuleringen die in 
voorkomend geval op verzoek van de werkgever door de bediende zullen 
worden geplaatst op een afzonderlijk geschrift betreffende de duur van de 

706 



opzeggingstermijn, of die door de werkgever bij opzegging door de werkne
mer op de overhandigde opzeggingsbrief werden aangebracht (zie verder, 
nr. 251). 
Voortaan kunnen zich, in gevolge de beperking van de wijzen van de 
opzegging voor de werkgever, ook moeilijkheden voordoen bij de toepas
sing van de regelen inzake de vaststelling van de opzeggingstermijn bij 
overeenkomst. Enerzijds kan de overeenkomst tot vaststelling van de opzeg
gingstermijn krachtens artikel82, § 3, lid 1 van de Arbeidsovereenkomsten
wet ten vroegste worden gesloten op het ogenblik waarop de opzegging is 
gegeven, d.i. op het ogenblik waarop de opzegging wettelijk uitwerking 
heeft. Anderzijds kan de opzegging slechts worden betekend bij aangeteken
de brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. De opzegging die bij aangete
kende brief wordt gegeven heeft eerst uitwerking de derde werkdag na de 
verzending, zodat het akkoord over de termijn ten vroegste op dat tijdstip 
kan worden gegeven. Blijft evenwel de regel dat in aile gevallen de opzeg
gingsbrief naast het begin van de opzeggingstermijn, bovendien de duur van 
deze termijn moet vermelden ... (zie hierover: WANTIEZ, C., ,Les nouvelles 
modalites de notification du preavis de licenciement", J. T. T., 1987, 489-
491; HENRARD, M., ,La notification du preavis de l'employeur depuis le 
1er janvier 1988", J. T., 1988, 133-135). 

Ten slotte betekent het feit dat het akkoord betreffende de duur van de 
opzeggingstermijn aan geen enkele voorwaarde onderhevig is, niet dat dit 
uit het loutere stilzwijgen en presteren van arbeid door de werknemer tijdens 
de door de werkgever betekende opzeggingstermijn kan worden afgeleid. 
Evenmin kan de betrokkene op deze grond geacht worden zijn recht op een 
aanvullende opzeggingsvergoeding te hebben verzaakt (Arbh. Antwerpen, 
15 oktober 1977, J. T. T., 1978, 27). 

249. OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER- HOGERE BEDIENDEN- VAST
STELLING VAN DE TERMIJN BIJ OVEREENKOMST - INHOUD - Is daarente
gen duidelijk bewezen dat de duur van de door de werkgever in acht te 
nemen opzeggingstermijn bij overeenkomst is vastgesteld, overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen, nadat de opzegging werd gegeven, dan kan de 
werknemer vanzelfsprekend geen aanspraak maken op een aanvullende 
opzeggingsvergoeding (Arb h. Brussel, 12 november 1985, J. T. T., 1987, 61 ). 
Ook een akkoord gesloten tussen de werkgever en de werknemer na beteke
ning van de opzegging, waarbij is bepaald dat, op verzoek van de werkne
mer niet verder te presteren, de partijen overeengekomen zijn dat de 
tegenwaarde van ,acht maanden salaris als saldo van aile verplichtingen" 
aan de werknemer wordt uitgekeerd, werd bindend geacht wat de duur van 
de opzeggingstermijn betreft (Arbrb. Brussel, 12 maart 1981, R. W., 1981-
82, 186, noot DIRIX, E.). 

Indien de opzeggingstermijn die door de werkgever ten aanzien van de 
hogere bediende wordt nageleefd, bij overeenkomst wordt vastgelegd, 
kunnen de partijen in beginsel volkomen vrij beschikken over de duur van 
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deze termijn. Aangezien dit beginsel, dat blijkt uit rechtspraak van het Hof 
van Cassatie, regelrecht blijkt in te gaan tegen de regel van artikel 82, § 3, 
lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet (wettelijke minima bij opzegging 
door de werkgever), past het deze rechtspraak van het Hof van Cassatie in 
het kort toe te lichten. 

Wanneer de opzegging van de werkgever uitgaat, mag de opzeggingster
mijn, krachtens artikel 82, § 3,lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet, niet 
korter zijn dan die welke ten aanzien van de lagere bedienden moet worden 
nageleefd. Aanvankelijk oordeelde het Hof van Cassatie dat de overeen
komst waarbij een opzeggingstermijn is bepaald die Jager is dan het wettelijk 
minimum nietig is, wegens schending van artikel 22 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 (vergelijk thans 
artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet) (Cass., 5 februari 1975, Arr. Cass., 
1975,636 en T.S.R., 1975, 159). Het Hofvan Cassatie is klaarblijkelijk zeer 
snel op deze zienswijze teruggekomen: bij arrest van 22 mei 1978 overweegt 
het Hof dat het voormelde artikel22 (een beding waarbij kortere termijnen 
worden bepaald dan die bij wet bepaald, is nietig, indien de opzegging van 
de werkgever uitgaat) enkel betrekking heeft op de bedingen en overeen
komsten die tussen de partijen worden gesloten v66r de kennisgeving van 
de opzegging door de werkgever. Vanaf deze kennisgeving staat het de 
werknemer vrij aile overeenkomsten te sluiten en met name afstand te doen 
van bepaalde voordelen die hem door het contract worden verleend (Cass., 
22 mei 1978, Arr. Cass., 1978, 1115). Dit laatste werd nogmaals in algemene 
termen bevestigd door het arrest van het Hof van Cassatie van 11 februari 
1980, naar aanleiding van een betwisting over de geldigheid van een overeen
komst tussen de werkgever en een lagere bediende waarbij de door de 
werkgever na te Ieven opzeggingstermijn beneden het wettelijk minimum 
was bepaald (Cass., 11 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 683 en R. W., 
1979-80, 2037, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H.) (zie hoger nr. 244). Door 
te beslissen dat de werknemer vanaf het ogenblik van de opzegging door 
de werkgever afstand mag doen van zijn recht op de wettelijk voorgeschre
ven opzeggingstermijn, stelt het Hofvan Cassatie in feite de regel van artikel 
82, § 3, tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet buiten werking, wanneer de 
partijen de duur van de opzeggingstermijn bij overeenkomst bepalen. 

250. OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER- HOGERE BEDIENDEN- VAST

STELLING VAN DE TERMIJN DOOR DE RECHTER- lndien de partijen niet 
tot een akkoord komen, behoort het aan de rechter de opzeggingstermijn 
te bepalen (art. 82, § 3, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Volgens het Hof van Cassatie dient de opzeggingstermijn door de rechter 
te worden bepaald met inachtneming van de op het tijdstip van de kennisge
ving van de opzegging voor de bediende bestaande kans om spoedig een 
gelijkwaardige betrekking te vinden (Cass., 8 september 1980, Arr. Cass., 
1980-81, 17), rekening houdend met zijn ancienniteit, zijn leeftijd en de 
belangrijkheid van zijn functie en van het bedrag van zijn loon, dit volgens 
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de gegevens eigen aan de zaak (Cass., 17 september 1975, Arr. Cass., 1976, 
82 en T.S.R., 1976, 14; Cass., 3 februari 1986, J. T. T., 1987, 58; in dezelfde 
zin: Arb h. Brussel, 12 juni 1979, J. T. T., 1980, 294; Arb h. Antwerpen (afd. 
Hasselt), 7 juni 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 1142; Arbrb. Antwerpen, 15 
november 1976, R. W., 1977-78, 1902, J.T.T., 1977, 317 en Med. V.B.O., 
1976, 3065; Arbrb. Bergen, 7 februari 1977, J. T., 1977, 395). 

Zoals hager werd vermeld, mag de opzeggingstermijn die ten aanzien van 
de hogere bediende moet worden nageleefd, overigens niet korter zijn dan 
de wettelijke minimumtermijnen bepaald voor de lagere bedienden. Dit 
betekent even wei niet dat de rechter verplicht zou zijn de opzeggingstermij
nen die ten aanzien van lagere bedienden zijn vastgelegd in artikel 82, § 2 
van de Arbeidsovereenkomstenwet te overschrijden. De enige vraag die de 
rechtbank zich met name moet stellen is of deze persoon al dan niet 
moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt zal vinden, dan een lagere bediende 
(Arbh. Antwerpen, 25 februari 1975, T.S.R., 1976, 390). Anderzijds werd 
oak geoordeeld dat de bevoegdheid van de rechter de opzeggingstermijn te 
bepalen, niet aileen wordt beperkt door de dwingende bepalingen van 
artikel 82, § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet, maar oak door de opzeg
gingstermijn die door de werkgever in voorkomend geval is betekend. Deze 
termijn vormt immers, aldus het Arbeidshof te Bergen, een minimumgrens 
beneden welke de rechter niet kan gaan, behoudens in geval van zware fout 
(Arbh. Bergen, 13 maart 1978, J.T.T., 1979, 25). 

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de rechter in geen geval gebonden is 
door de opzeggingstermijnen die in voorkomend geval in het arbeidsregle
ment of in een collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald (Cass., 10 
januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 269, Pas., 1983, I, 541, noot, R. W., 
1983-84, 1200, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., J.T., 1983, 465, J.T.T., 
1983, 78, noot en T.S.R., 1983, 198; Cass., 16 maart 1987, Arr. Cass., 
1986-87, nr. 420, J. T. T., 1987, 441, noot C.W. en Soc. Kron., 1987, 188; 
zie hager, nr. 246). 

Aangezien de opzeggingstermijn moet worden vastgesteld op het ogenblik 
van de kennisgeving van de opzegging, kunnen feiten die zich na datum van 
de opzegging hebben voorgedaan hierbij niet in aanmerking worden gena
men. Zo heeft de onmiddellijke wederaanwerving van de betrokken bedien
de geen weerslag op de duur van deze termijn (Cass., 19 juni 1978, T.S.R., 
1979, 229), evenmin als de vraag of de betrokkene al dan niet geweigerd 
heeft weder in dienst te treden van dezelfde werkgever voor blijkbaar 
dezelfde functie, maar aan andere loonvoorwaarden (Arbh. Ahtwerpen, 16 
juni 1984, Or., 1986, 19, noot CUYPERS, D.). Oak de omstandigheid dat 
het de bedoeling van de werkgever is de bediende naderhand in dienst te 
houden en de opzegging enkel met het oog op de wijziging van de arbeids
voorwaarden werd gegeven, heeft geen invloed op de duur van de opzeg
gingstermijn (Arbh. Bergen, 7 januari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 272). 
Hetzelfde geldt voor de eventuele werkelijke herklasseringsmoeilijkheden 
van de betrokkene (Arbh. Brussel, 7 februari 1978, J. T. T., 1978, 198) of 
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voor de gedragingen van de bediende na de kennisgeving van de opzegging 
(Cass., 8 september 1980, Arr. Cass., 1980-81, 17). 
Bij de vaststelling van de passende opzeggingstermijn, beperken de recht
banken zich meestal ertoe zonder meer te verwijzen naar de criteria die door 
bet Hofvan Cassatie werden vooropgesteld of, zij bet in mindere mate, naar 
de toepassing van bepaalde rekenkundige formules die door de rechtsleer 
zijn uitgewerkt. Deze formules werden door bepaalde auteurs ontworpen, 
omdat de door de rechtbanken toegekende opzeggingstermijnen meestal 
langer waren dan de wettelijke minimumtermijnen en omdat de uitspraken 
nogal uiteenlopend waren, en beoogden tot een zekere methode en stabiliteit 
te komen. De bedoelde formules zijn uiteraard niet bindend voor de 
rechtbanken. De meest gebruikte beoordelingsmethodes zijn de formule 
Claeys, de formule Van Meel, bet rooster Major, de formule P.U.B., de 
formule Meyers en Geens en de formules Langerwerf en Van Loon (voor 
een bespreking van deze formules zie VoTQUENNE, D., ,Wijzen van beein
diging van de arbeidsovereenkomst, in Aanwerven, Tewerkstellen, Ont
slaan (A. T.O.), Antwerpen, Kluwer, 1988, losbl., 0-102 612). In deze 
formules wordt telkens in meerdere of in mindere mate rekening gehouden 
met de criteria die door bet Hof van Cassatie zijn bepaald (ancienniteit, 
leeftijd, loon, functie). Sommige van deze rekenkundige formules worden 
regelmatig aangepast en getoetst aan de evolutie van de rechtspraak. Zo 
werden, ingevolge bet optrekken van de loongrens van 250.000 frank naar 
650.000 frank per 1 januari 1985 (zie boger nr. 243), de formules Claeys 
en bet rooster Major aangepast, omdat de bedoelde auteurs aannembn dat 
deze verhoging toch enige invloed heeft op de rechtspraak in zake de 
opzeggingstermijnen (zie voor wat betreft de formule Claeys: CLAEYS, T., 
,Pn!avis: Legere baisse!", J. T. T., 1987, 325-329). 
Bepaalde rechtspraak toont zich terughoudend ten aanzien van de automati
sche toepassing van door bet Hof van Cassatie vooropgestelde criteria 
(ancienniteit, leeftijd en belangrijkheid van de functie) en zeker ten aanzien 
van de formules die in de rechtsleer zijn uitgewerkt en waarbij in meerdere 
of mindere mate rekening wordt gehouden met deze criteria. 

Zo oordeelde de Arbeidsrechtbank te Antwerpen dat deze beoordelingscri
teria niet kunnen worden toegepast, zonder de betrouwbaarheid ervan te 
toetsen aan de finaliteit van de opzeggingstermijn, zijnde de vastheid van 
betrekking. Een en ander betekent, aldus deze rechtbank, dat b.v. niet a 
priori kan gesteld worden dat een hoge ancienniteit een remmende werking 
zou hebben op de wedertewerkstellingskansen van de bediende, vaak zal zij 
immers eerder bespoedigend werken (Arbrb. Antwerpen, 8 januari 1978, 
J.T.T., 1979, 49). 
De toepassing van de formules en schalen die werden uitgewerkt door 
bepaalde rechtsleer wordt soms van de hand gewezen om reden dat bet 
bepalen van de opzeggingstermijn strikt individueel moet gebeuren (Arbh. 
Brussel, 12 februari 1985, J. T. T., 1985, 382 (verkort)) of om reden dat deze 
formules te weinig rekening houden met de potentiele reclasseringsmakke-
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lijkheid of -moeilijkheid (Arbrb. Doornik, 16 november 1981, J. T.T., 1983, 
102). Meer in het bijzonder werd ook geoordeeld dat de bedoelde formules 
moeilijk kunnen toegepast worden in geval van een geringe ancienniteit 
(Arbrb. Doornik, 16 november 1981, J.T. T., 1983, 102) often aanzien van 
bepaalde beroepen, zoals dit van verpleegster, dat geacht werd tot een van 
de zeldzame beroepen te behoren waarvoor de arbeidsmarkt nog gunstig lag 
(Arbrb. Doornik, 20 december 1978, Med. V.B.O., 1980, 2918). De princi
piele aanvaarding van om het even welke formule zou trouwens de door de 
wet aan de rechter toegekende beoordelingsmacht miskennen (Arbrb. Ant
werpen, 15 november 1976, R.W., 1977-78, 1902 en J.T.T., 1977, 317, 
3065). 

Ten slotte werd op de formule Claeys de kritiek uitgebracht dat deze de 
vaststellingsnormen voor de duur van de opzeggingstermijn bevriest op een 
rechtspraak die gedurende een willekeurig gekozen periode voor het ver
spreiden van deze thesis was gepubliceerd en aldus a priori de evolutieve 
dimensie van de rechtspraak en de interpretatie van het arbeidsrecht miskent 
(Arbrb. Antwerpen, 15 november 1976, R. W., 1977-78, 1902 en J.T.T., 
1977, 317). Tegen deze formule werd ook ingebracht dat, hoewel de formule 
op rechtspraak is gesteund, het resultaat in feite enkel een abstract gemid
delde betreft, dat Iouter doctrinair en fictief is berekend en dus niet 
beantwoordt aan enige concrete beslissing van een gerechtelijk orgaan en 
evenmin de subjectieve elementen eigen aan de zaak naar waarde inschat 
(Arbrb. Brussel, 17 maart 1982, J.T.T., 1983, 103; Arbrb. Antwerpen, 26 
februari 1985, In!. Soc. Seer., 1985, afl. 13, z.p.). 

Doorgaans wordt aangenomen dat aan de voormelde vier beoordelingscrite
ria een verschillend belang dient te worden gehecht (anders evenwel: Arbrb. 
Antwerpen, 11 januari 1983, J.T.T., 1984, 15). 

Zo wordt de ancienniteit doorgaans geacht het belangrijkste criterium te 
zijn (Arbh. Brussel, 17 december 1985, J. T. T., 1986, 292). 

Ret belang van de functie is daarentegen niet noodzakelijk een handicap 
om een nieuwe betrekking te vinden (Arbrb. Brussel, 7 januari 1977, J. T. T., 
1977, 127). Aan de uitgeoefende functie mag geen absoluut belang worden 
gehecht, aangezien, zeker in de huidige periode van economische moeilijk
heden, de hooggekwalificeerde werknemer gemakkelijker een nieuwe be
trekking vindt dan de massa niet of weinig gekwalificeerden (Arbh. Luik, 
24maart 1986, J. T. T., 1986, 61; Arbrb. Brussel, 19 december 1980, J.T. T., 
1981, 77, noot TAQUET, M. en WANTIEZ, C.; Arbrb. Brussel, 15 oktober 
1986, J.T.T., 1987, 171). 

Ook het belang van het loon is niet noodzakelijk een handicap om een 
nieuwe betrekking te vinden (Arbrb. Brussel, 7 januari 1977, J. T.T., 1977, 
127). Opdat de vaststelling van de termijn niet los zou gezien worden van 
economische en maatschappelijke fenomenen, dient, volgens de Arbeids
rechtbank te Charleroi, wei op een relatieve wijze rekening te worden 
gehouden met het loon van de bediende waarvan het veranderlijk bedrag 
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voor een groot gedeelte aan de periode van economische hoogconjunctuur 
te danken is (Arbrb. Charleroi, 14 februari 1977, J. T. T., 1977, 359). Boven 
een bepaalde drempel kan de hoogte van bet loon geen wezenlijke factor 
meer zijn bij bet bepalen van de opzeggingstermijn (Arbh. Luik, 24 maart 
1986, J.T.T., 1986, 61). 
Ten slotte mag ten aanzien van een bediende met een geringe ancienniteit 
geen overdreven belang worden gehecht aan zijn leejtijd, ten einde te 
beletten dat de werkgever door bet aanwerven van een werknemer op 
gevorderde leeftijd nadeel zou lijden en hiervoor de aanwerving van oudere 
bedienden wordt tegengewerkt (Arbrb. Brussel, 4 december 1979, Med. 
V.B.O., 1980, 2377; Arbh. Luik, 12 maart 1984, T.S.R., 1984, 580; Arbh. 
Brussel, 17 december 1985, J.T.T., 1986, 292; Arbh. Luik, 24maart 1986, 
J. T. T., 1986, 61). 
In de voormelde cassatiearresten werd ook beslist dat bij de beoordeling van 
de mogelijkheid snel een aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, 
aan de hand van de voormelde beoordelingscriteria, deze laatste in aanmer
king moeten worden genomen naargelang de elementen eigen aan de zaak. 
De vraag dringt zich op of derhalve ook andere elementen van belang 
kunnen zijn voor de vaststelling van de opzeggingstermijn. 
Zo werd geoordeeld dat bij de bepaling van de reclasseringsmogelijkheden 
van de werknemer rekening moet worden gehouden met 
- de bijkomende aard van de tewerkstelling als loontrekkende in verhou
ding tot zijn zelfstandige activiteit (Cass., 3 februari 1986, J. T. T., 1987, 58; 
in dezelfde zin: Arbh. Brussel, 12 februari 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
325 (verkort)); 
- de algemene economische toestand (Arbh. Brussel, 7 februari 1978, 
J.T.T., 1978, 198); 
- bet feit dat de beslissing tot beeindiging van de overeenkomst werd 
genomen tijdens de vakantie, wat de reclassering bemoeilijkt (Arbh. Brus
sel, 7 februari 1978, J.T.T., 1978, 198); 
- de omstandigheid dat de bediende, bij zijn indienstneming wist dat zijn 
werkgever zich in een moeilijke financiele toestand bevond (Arbrb. Hasselt, 
25 februari 1974, Med. V.B.O., 1976, 2059); 
- de persoonlijke relaties van de werknemer, in de mate dat ze zich in bet 
beroepsmilieu integreren en toelaten de reclasseringsmogelijkheden nader 
te specifieren (Arbrb. Brussel, 4 februari 1986, J]. T., 1987, 62). 
Anderzijds worden de volgende omstandigheden geacht geen invloed te 
hebben op de bepaling van de opzeggingstermijn: 
- de tekortkomingen van de werknemer aan zijn verplichtingen (Arbh. 
Brussel, 7 februari 1978, J. T. T., 1978, 198; Arbh. Brussel, 15 november 
1978, Med. V.B.O., 1980, 1947; Arbrb. Brussel, 27 mei 1983, J. T. T., 1984, 
418, noot; anders: Arbrb. Brussel, 30 april1986, J.T.T., 1987, 62, waarin 
is geoordeeld dat de opzeggingstermijn tot bet wettelijk minimum kan 
worden herleid wanneer de betrokken werknemer zich aan herhaalde en 
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kenmerkende fouten heeft schuldig gemaakt; zie ook Cass., 23 februari 
1987, Arr. Cass., 1986-87, nr. 373, T.S.R., 1987, 88 en J.T.T., 1987,265, 
waarbij de beslissing die stelt dat wanneer de opzeggingstermijn wordt 
bepaald door de rechter, deze bij de bepaling ervan geen rekening mag 
houden met de tekortkomingen van de bediende, wettelijk verantwoord is); 
- de wijze waarop de bediende de overeenkomst heeft uitgevoerd (Arbh. 
Brussel, 12 juni 1979, T.S.R., 1980, 153; Arbh. Antwerpen, 9 februari 1984, 
T.S.R., 1985, 115; Arbrb. Luik, 14 november 1985, Jur. Liege, 1986, 201); 
- de gezinssituatie van de werknemer (Arbrb. Brussel, 27 maart 1981, 
J.T.T., 1981, 304); 

- de fortuintoestand, de persoonlijke relaties of de sociale activiteiten van 
de ontslagen werknemer op zich (Arbrb. Brussel, 4 februari 1986, J. T. T., 
1987, 62); 

- de duur van de studies van de betrokkene (Arbh. Brussel, 12 februari 
1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 325 (verkort)); 
- de economische of financiele toestand van de werkgever (Arbh. Brussel, 
26 oktober 1977, J. T. T., 1978, 48; Arb h. Luik, 19 maart 1986, Soc. Kron., 
1987, 57 (verkort)); 

- de weerslag van de moeilijkheden inzake de werking en de subsidiering 
van de V.Z.W.-werkgever (Arbh. Luik (afd. Namen), 21 maart 1986, Soc. 
Kron., 1987, 52); 
- het multinationale karakter van de vennootschap-werkgever (Arbh. 
Brussel, 20 juni 1979, J. T. T., 1979, 274). 
Ter illustratie van de duur van de opzeggingstermijn die in de concrete 
omstandigheden van de zaak passend wordt geacht door de arbeidsgerech
ten, kunnen de volgende uitspraken worden vermeld. Gelet op de verhoging 
van de jaarloongrens op 1 januari 1985 van 250.000 frank naar 650.000 
frank, worden hierbij enkel de uitspraken opgenomen die betrekking heb
ben op ontslagen die dateren van na de voormelde datum. 
Zo werd 
- aan een drieenveertig-jarige directeur met een ancienniteit van een jaar 
en een maand, een opzeggingstermijn toegekend van vijf maanden (Arbrb. 
Brussel, 21 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 156); 
- aan het negenenveertig-jarige hoofd van de dienst voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen met een ancienniteit van vier 
jaar en een maand en een jaarloon van 1.112.640 frank, een opzeggingster
mijn toegekend van zeven maanden (Arbrb. Brussel, 9 maart 1987, 
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 134); 

- aan een vijftig-jarige manager international relations met een ancienni
teit van vier jaar en elf maanden en een jaarloon van 1.673.976 frank, een 
opzeggingstermijn toegekend van twaalf maanden (Arbrb. Gent, 26 juni 
1987, T.G.R., 1987, 91); 

- aan een vijftig-jarige ,pupitrice" met een ancienniteit van negen jaar 
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en een jaarloon van 702.541 frank, een opzeggingstermijn toegekend van 
negen maanden (Arbrb. Brussel, 30 april1986, J.T.T., 1987, 62); 

- aan een zevenenveertig-jarige commercieel directeur met een ancienni
teit van elf jaar en tien maanden en een jaarloon van 2.738.746 frank, een 
opzeggingstermijn toegekend van veertien maanden (Arbrb. Brussel, 4 
februari 1986, J.T.T., 1987, 62); 

- aan een drieenvijftig-jarige verantwoordelijke sociaal departement met 
een ancienniteit van tweeentwintig jaar en acht maanden en een jaarloon 
van 2.793.992 frank, een opzeggingstermijn toegekend van dertig maanden 
(Arbrb. Brussel, 19 februari 1987, J.T.T., 1987, 226). 

251. OPZEGGING DOOR DE HOGERE BEDIENDE - De opzeggingstermijn die 
de hogere bediende moet naleven wordt vastgesteld hetzij bij overeenkomst, 
gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, 
hetzij door de rechter (art. 82, § 3, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet). Deze 
termijn mag niet langer zijn dan vier en een halve maand indien het jaarloon 
van de bediende meer dan 650.000 frank (te indexeren), doch minder dan 
1.300.000 frank (te indexeren) bedraagt. Wanneer het jaarloon van de 
bediende de grens van 1.300.000 frank (te indexeren) overschrijdt, is de 
maximale opzeggingstermijn gelijk aan zes maanden (art. 82, § 3, lid 3 
Arbeidsovereenkomstenwet). 

De vraag rijst of de voormelde wettelijke maximumtermijnen mogen over
schreden worden. De rechtspraak heeft zich in de hier besproken periode 
niet uitdrukkelijk dienen uit te spreken over de geldigheid van de vaststelling 
bij overeenkomst van een langere opzeggingstermijn dan het wettelijk 
maximum. 

Ten aanzien van een eenzijdig door de hogere bediende vastgestelde opzeg
gingstermijn, oordeelde de Arbeidsrechtbank te Doornik, dat de bediende 
aan de werkgever een opzeggingstermijn mag betekenen die de wettelijke 
maximumtermijn overschrijdt (Arbrb. Doornik, 26 november 1976, J. T. T., 
1977, 93). Ret volstond, volgens deze uitspraak, dat de termijn met de 
doctrinale en jurisprudentiele normen overeenstemt, rekening houdend met 
het belang van de functie, het loon, de leeftijd, de ancienniteit en de 
reclasseringsproblemen. De opzeggingstermijn van vijftien maanden die 
door de bediende was betekend, terwijl het wettelijk maximum gelijk was 
aan zes maanden, werd, op grond van de voormelde overwegingen, geldig 
bevonden. De arbeidsrechtbank motiveerde de overschrijding van het wette
lijk maximum door een verwijzing naar de ratio legis van de arbeidsovereen
komstenwetgeving en de dwingende aard van de bepalingen van de wetge
ving in het voordeel van de werknemer. Dit laatste is evenwel niet verenig
baar met het hierna besproken arrest van het Rof van Cassatie van 19 
januari 1977, inzoverre het handelt over de dwingende aard van de bepalin
gen in zake de opzeggingstermijn. Ret voormelde vonnis van de Arbeids
rechtbank te Doornik werd hervormd door het Arbeidshof te Bergen. Dit 
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hof oordeelde met name dat, wanneer de bediende een opzegging geeft met 
een termijn die het maximum in de wet bepaald, overschrijdt, de werkgever 
bij het verstrijken van de wettelijke maximumduur de arbeidsovereenkomst 
mag beeindigen zonder tot de betaling van een opzeggingsvergoeding gehou
den te zijn (Arbh. Bergen, 14 mei 1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 66, noot DE 
CLOSSET, F.; vergelijk Cass., 10 december 1975, Arr. Cass., 1976, 447 en 
J.T.T., 1976, 293). 

De vraag of de rechter gehouden is de wettelijke maximumtermijnen te 
respecteren, wanneer hij, bij ontstentenis van een overeenkomst tussen de 
partijen, de opzeggingstermijn bepaalt, is wei uitdrukkelijk beslecht door 
de rechtspraak. In een arrest van 19 januari 1977 van het Hof van Cassatie 
werd deze vraag bevestigend beantwoord: steunend op de overweging dat 
alle bepalingen van de gecoordineerde wetten betreffende het bedienden
contract van 20 juli 1955 die betrekking hebben op de duur van de opzeg
gingstermijn, regels opleggen die de bescherming van beide partijen beogen, 
oordeelde het Hof dat de rechter gebonden is door de maximumtermijnen 
opgenomen in het laatste lid van artikel15, § 2 van deze wetten (thans artikel 
83, § 3, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet) (Cass., 19 januari 1977, Arr. 
Cass., 1977, 561, R. W., 1976-77, 1831 enJ. T.T., 1977, 250; in dezelfde zin: 
Arbh. Antwerpen, 9 februari 1984, T.S.R., 1985, 118; Arbrb. Doornik, 9 
maart 1979, J.T.T., 1980, 50). 

In het voormelde cassatiearrest van 19 januari 1977 besliste het Hoftegelijk 
dat de rechter enkel gebonden is door de wettelijke maximumtermijnen en 
dat hij, in zoverre deze termijnen niet worden overschreden, ,de duur van 
de opzeggingstermijn, met inachtneming van beiderzijdse belangen, soeve
rein vaststelt" (Cass., 19 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 561, R. W., 
1976-77, 1831 en J.T.T., 1977, 250). Het arbeidshof had in het bestreden 
arrest geoordeeld deze appreciatiebevoegdheid niet te mogen uitoefenen en 
de opzeggingstermijn op de door de bediende eenzijdig bepaalde duur te 
moeten vaststellen, omdat een inkorting van deze termijn, zoals gevraagd 
door de werkgever, in casu tegen het belang van de werknemer zou ingaan. 
Het Hof van Cassatie achtte deze uitspraak strijdig met artikel 15 van de 
gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955, 
omdat de rechter enkel door de wettelijke maximumtermijnen kan gebon
den zijn en hij, deze norm in acht genomen, de opzeggingstermijn ,soeve
rein" bepaalt. Uit het cassatiearrest van 19 januari 1977 kan derhalve ook 
worden afgeleid dat de rechter zich niet gebonden mag achten door de 
eenzijdig door de bediende bepaalde en betekende opzeggingstermijn. De 
principiele gebondenheid van de rechter door de wettelijke maximumtermij
nen betekent uiteraard niet dat het hem niet toegelaten zou zijn lagere 
termijnen te bepalen (Arbh. Brussel, 26 november 1985, J. T. T., 1986, 82 
(verkort)). 

Ten slotte dient de rechter bij de beoordeling ook rekening te houden met 
de belangen van de beide partijen (Cass., 19 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 
561, R.W., 1976-77, 1831 en J.T.T., 1977, 250; Arbh. Antwerpen, 9 
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februari 1984, T.S.R., 1985, 118; anders: Arbrb. Brussel, 23 april 1980, 
J. T. T., 1981, 322, waarin werd geoordeeld dat het belang dat de werkgever 
heeft bij het behoud van de bediende niet in aanmerking komt). Het komt 
vaak voor dat de rechter zich in zijn uitspraak ertoe beperkt te verwijzen 
naar de criteria die door het Hof van Cassatie naar voren worden gebracht 
voor de bepaling van de door de werkgever na te leven opzeggingstermijn 
(zie hoger,nr. 250): de ancit!nniteit, de functie, het loon, de leeftijd van de 
betrokken bediende (Arbrb. Doornik, 9 maart 1979, J. T. T., 1980, 50; 
Arbrb. Brussel, 23 april1980, J.T.T., 1981, 322). De termijn die door de 
hogere bediende moet worden nageleefd wordt soms ook bepaald op de 
helft van de termijn die de werkgever zou moeten respecteren indien hij tot 
opzegging was overgegaan, rekening houdend met deze traditionele criteria 
(Arbrb. Doornik, 9 maart 1979, J. T. T., 1980, 50; Arbrb. Antwerpen, 30 
maart 1982, J.T.T., 1982, 391, noot DESCHEPPER, M.; deze zienswijze 
wordt bekritiseerd in DESCHEPPER, M., ,Duree du preavis que doivent 
respecter les employes ,superieurs", J. T. T., 1982, 392-393). Ben en ander 
betekent evenwel niet dat deze termijn noodzakelijk de mathematische helft 
moet bedragen van wat de werkgever had moeten betekenen. De termijn 
zal overigens doorgaans korter zijn dan deze mathematische helft (Arbh. 
Brussel, 12 april 1983, J. T. T., 1984, 134; Arbrb. Brussel, 23 april 1980, 
J.T.T., 1981, 322). Nochtans mag men niet uit het oog verliezen dat 
wanneer de opzegging uitgaat van de bediende, dena te leven opzeggingster
mijn in wezen de termijn is die de werkgever nodig heeft om een bediende 
met dezelfde kennis en kwaliteiten voor de opgezegde functie aan te werven 
en tewerk te stellen (Arb h. Antwerpen, 9 februari 1984, T.S.R., 1985, 118). 
Dit betekent dat bij de vaststelling van de opzeggingstermijn, naast het loon, 
de functie en de leeftijd van de betrokkene, ook deze aanwervingsmogelijk
heden voor de werkgever en ten slotte het belang van beide partijen in 
aanmerking komt (Arbh. Antwerpen, 9 februari 1984, T.S.R., 1985, 118). 

252. TEGENOPZEGGING - BEDIENDEN- W anneer de bediende is opgezegd 
door de werkgever en hij een andere dienstbetrekking gevonden heeft, is het 
hem mogelijk de opgezegde arbeidsovereenkomst te beeindigen mits een 
verkorte opzeggingstermijn te betekenen, in de vorm bepaald in artikel 37 
van de Arbeidsovereenkomstenwet (art. 84, lid 1 en 2 Arbeidsovereenkom
stenwet). Deze termijn bedraagt een maand, wanneer het jaarlijks loon van 
de betrokkene niet hoger is dan 650.000 frank (te indexeren), twee maanden 
wanneer het hoger is dan 650.000 frank (te indexeren) zonder 1.300.000 
frank (te indexeren) te overschrijden. Is het jaarlijks loon hoger dan 
1.300.000 frank (te indexeren), dan wordt de termijn hetzij bij overeen
komst, gesloten vanaf het ogenblik waarop deze tegenopzegging is gegeven, 
hetzij door de rechter bepaald, zonder vier maanden te mogen overschrijden 
(art. 84, lid 3 en 4 Arbeidsovereenkomstenwet). 

De voormelde wettelijke regeling inzake de tegenopzegging door de bedien-
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de blijkt, althans in de gepubliceerde rechtspraak, geen aanleiding te hebben 
gegeven tot ernstige betwisting. 
Anderzijds bevat de Arbeidsovereenkomstenwet geen uitdrukkelijke bepa
lingen aangaande de tegenopzegging door de werkgever. Geen enkele wets
bepaling laat de werkgever dan ook toe, na opzegging van de overeenkomst 
door de bediende, bij tegenopzegging de oorspronkelijk nate leven opzeg
gingstermijn te herleiden. Bij ontstentenis van een akkoord, dient deze 
termijn door de rechter te worden bepaald, rekening houdend met de 
dwingende wetsbepalingen en met de duur van de termijn vastgesteld door 
de opzeggende partij (Arbh. Brussel, 8 mei 1987, J. T. T., 1987, 477, noot). 
Laat de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de ene partij, de 
andere partij, behoudens in geval van tegenopzegging door de bediende 
conform de wettelijke bepalingen, niet toe deze termijn door een tegenop
zegging te herleiden, dan kan de eerst betekende opzeggingstermijn toch van 
belang zijn voor de vaststelling van de termijn die de andere partij bij 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst dient na te leven. Het Hof van 
Cassatie besliste met name dat wanneer een partij de arbeidsovereenkomst 
onrechtmatig beeindigt tijdens de periode van opzegging gegeven door de 
andere partij, de duur van de opzeggingstermijn die moet in aanmerking 
genomen worden voor de berekening van de verschuldigde opzeggingsver
goeding, ten laatste verstrijkt op het ogenblik waarop de overeenkomst een 
einde had moeten nemen ingevolge de opzegging gegeven door de andere 
partij (Cass., 7 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 20, Pas., 1982, I, 20, 
R.W., 1981-82,2742 en J.T.T., 1982, 30). 

253. PENSIOENGERECHTIGDELEEFTIJD-BEDIENDEN-Dearbeidsovereen
komst neemt niet van rechtswege een einde op het ogenblik dat de werkne
mer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ten einde te vermijden dat bij 
ontslag van oudere werknemers zeer lange opzeggingstermijnen moeten 
worden nageleefd ten aanzien van bedienden met een grote ancienniteit, 
werd in de Arbeidsovereenkomstenwet een bijzondere bepaling ingelast. 
Overeenkomstig artikel 83 van deze wet kan de werkgever of de bediende 
die de arbeidovereenkomst wenst beeindigd te zien op het tijdstip waarop 
de betrokken bediende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, of daarna, 
deze overeenkomst beeindigen met naleving van een opzeggingstermijn van 
respectievelijk zes of drie maanden, naar gelang de opzegging door de 
werkgever of door de bediende wordt gegeven. Indien de bediende minder 
dan vijf jaar dienst telt in de onderneming, worden deze termijnen tot de 
helft herleid. 
De regel van artikel 83 van de Arbeidsovereenkomstenwet, die een uitzonde
ring vormt op de algemene regel van artikel 82 van de Arbeidsovereenkom
stenwet, dient zeer strikt te worden gei:nterpreteerd. Zoals zeer duidelijk is 
gesteld in een arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 1980, kan artikel 
15 bis van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract van 
20 juli 1955 (thans art. 83 van de Arbeidsovereenkomstenwet) niet worden 
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toegepast wanneer het ontslag door de werkgever wordt gegeven om de 
overeenkomst te beeindigen v66r de datum waarop de bediende de normale 
leeftijd voor het volledig wettelijk pensioen bereikt, zelfs niet indien de 
werkgever deze opzegging laat vergezeld gaan van een vergoeding gelijk aan 
het loon dat de bediende zou hebben verdi end door tot op deze leeftijd door 
te werken (Cass., 16 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1285, Pas., 1980, I, 
1268, R. W., 1980-81, 2339, J.T., 1980,739, J.T.T., 1981, 48, HELIN, G., 
,Verkorte opzeggingstermijn met het oog op het pensioen", Or., 1983, 110; 
in dezelfde zin: Arb h. Luik (afd. Namen), 20 november 1984, Soc. Kron., 
1986, 10, Rev. Reg. Dr., 1985, 230). Uitgaande van deze overwegingen 
achtte het Hof de uitspraak van het Arbeidshof te Brussel dat artikel15 bis 
van de gecoordineerde bediendenwetten niet kan worden toegepast op de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst negenentwintig maanden v66r de 
datum waarop de bediende de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken en 
met uitbetaling van een opzeggingsvergoeding overeenstemmende met ne
genentwintig maanden loon, wettig verantwoord (arrest a quo: Arbh. 
Brussel, 10 oktober 1978, J. T., 1979, 57 en Med. V.B.O., 1980, 2762). 

Ook het huidige artikel 83 van de Arbeidsovereenkomstenwet houdt niet in 
dat de partijen verplicht zouden zijn, telkens wanneer zij de arbeidsovereen
komst wensen beeindigd te zien op het tijdstip dat de betrokkene de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, deze korte opzeggingstermijn na te 
leven. Het staat de partijen vrij de arbeidsovereenkomst op te zeggen met 
toepassing van artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet en alsdan een 
overeenkomst te sluiten over de opzeggingstermijn. 

Aanvankelijk werd in de rechtspraak ook de zienswijze verdedigd dat de 
verkorte opzeggingstermijn van zes maanden een minimumtermijn is en de 
werkgever rechtsgeldig een langere opzeggingstermijn kan betekenen, in 
zoverre deze ten vroegste op datum van de wettelijke pensioenleeftijd 
eindigt (Arbh. Brussel, 29 april1986, T.S.R., 1987, 195, noot G.H.). In die 
zin oordeelde de Arbeidsrechtbank te Brussel dat de bediende wiens over
eenkomst tegen de normale leeftijd voor het volledig wettelijk pensioen 
wordt opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes 
maanden, dan ook geen aanspraak kan maken op een opzeggingsvergoeding 
berekend op grond van de normale termijnen (art. 82 Arbeidsovereenkom
stenwet), noch op enige andere schadevergoeding (Arbrb. Brussel, 5 septem
ber 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985,54). Het Hof van Cassatie oordeelde 
evenwel op grond van de strikte interpretatie die aan de uitzonderingsbepa
ling van artikel 83 van de Arbeidsovereenkomstenwet moet worden ver
leend, dat de opzeggingstermijn niet meer dan zes maanden v66r het tijdstip 
waarop de bediende de normale leeftijd bereikt voor het wettelijk pensioen 
kan ingaan (Cass., 6 april1987, Arr. Cass., 1986-87, nr. 466, Rev. Liege, 
1987, 1328, Soc. Kron., 1987, 284 (verkort); in dezelfde zin: Brussel, 31 
oktober 1975, J. T. T., 1976, 87). Hethogervermelde arrest van hetArbeids
hof te Brussel van 29 april1986 werd dan ook vernietigd door het Hof van 
Cassatie. 
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Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat het de werkgever mogelijk 
is de arbeidsovereenkomst gesloten met een bediende wiens arbeidsonge
schiktheid langer dan zes maanden duurt, op te zeggen met inachtname van 
de verkorte opzeggingstermijn van zes maanden bepaald in artikel 83 
Arbeidsovereenkomstenwet, met dien verstande dat de opzeggingstermijn 
niet loopt tijdens de duur van de ziekte (Arbh. Brussel, 4 december 1981, 
T.S.R., 1982, 379, adv. O.M.) (zie verder, nr. 258). 

Het Hof van Cassatie diende zich in een arrest van 13 februari 1978 uit te 
spreken over de geldigheid van een overeenkomst betreffende de door de 
werkgever nate leven opzeggingstermijn, die was gesloten voor de invoering 
bij wet van 21 november 1969 van artikel15 bis in de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 83 Arbeidso
vereenkomstenwet). De werkgever argumenteerde dat artikel15 bis van de 
voormelde wetten ten bate van de werkgever die werknemers op pensioen
leeftijd tewerkstelt, een voorheen onbestaande bescherming invoert zodat 
de voor de wetswijziging gesloten overeenkomsten betreffende langere 
opzeggingstermijnen vervallen. Het Hof verwierp dit aangezien de partijen 
een langere door de werkgever in acht te nemen termijn mogen bedingen 
en dergelijk beding, wanneer het voor de inwerkingtreding van de wet van 
21 november 1969 werd overeengekomen, door geen enkele wettelijke 
bepaling nietig wordt geacht (Cass., 13 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 704, 
R. W., 1977-78, 2808 en T.S.R., 1978, 363 (verkort)). 

254. SCHORSING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN- ALGEMEEN- Bij ont
stentenis van een uitdrukkelijke bepaling ter zake, heeft de schorsing van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geen invloed op de mogelijkheid 
de arbeidsovereenkomst op te zeggen, noch op het verloop van de opzeg
gingstermijn. Zowel in de Arbeidsovereenkomstenwet alsook in andere 
regelen van het arbeidsrecht werden hierop een aantal belangrijke afwijkin
gen geformuleerd. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt naarge
lang de grond waarop de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst 
is gesteund. 

Overeenkomstig artikel 38, § 1 en 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet is 
het beide partijen mogelijk de arbeidsovereenkomst op te zeggen tijdens de 
schorsing van de uitvoering ervan wegens jaarlijkse vakantie (art. 28, 1° 
Arbeidsovereenkomstenwet), zwangerschap (art. 28, 2° Arbeidsovereen
komstenwet), voorlopige hechtenis (art. 28, 5° Arbeidsovereenkomsten
wet), vervulling van de militaire dienst of burgerdienst (art. 29 Arbeidsover
eenkomstenwet) of arbeidsongeschiktheid (art. 31 Arbeidsovereenkomsten
wet). Hieraan dient onmiddellijk te worden toegevoegd dat in zoverre de 
opzegging van de werkgever uitgaat, een bijzondere ontslagbescherming 
geldt voor de zwangere werkneemster overeenkomstig artikel 40 van de 
Arbeidswet van 16 maart 1971, evenals voor de werknemers die hun 
militaire dienst of burgerdienst vervullen (art. 38, § 3 Arbeidsovereenkom
stenwet). Op de ontslagbescherming wegens zwangerschap zal hierna niet 
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verder worden ingegaan, aangezien die buiten het bestek valt van het 
onderhavig overzicht, dat betrekking heeft op de arbeidsovereenkomsten
wetgeving. De ontslagbescherming naar aanleiding van de militaire dienst
plicht komt hierna aan bod (zie verder, nr. 370 e.v.). 
Wat de werklieden betreft, is het de werkman en werkgever bovendien 
mogelijk de overeenkomst op te zeggen tijdens de schorsing van de uitvoe
ring van de overeenkomst wegens slecht weder of ingevolge gebrek aan werk 
wegens economische oorzaken (art. 62, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet, 
zoals gewijzigd door de wet van 17 juli 1985). 
Bij opzegging door de werknemer gegeven v66r of tijdens de schorsing loopt 
de opzeggingstermijn tijdens die schorsing (art. 38, § 1, lid 2 en art. 62, lid 
2 Arbeidsovereenkomstenwet). Gaat de opzegging gegeven v66r of tijdens 
de schorsing daarentegen uit van de werkgever, dan houdt de opzeggingster
mijn op te lopen tijdens die schorsing (art. 38, § 2, lid 2 en art. 62, lid 3 
Arbeidsovereenkomstenwet). Hetzelfde geldt bij opzegging door de werkge
ver gedurende de dagen inhaalrust die aan de werknemer worden toegekend 
overeenkomstig artikel 26 bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (art. 
38bis Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoegd bij K.B. nr. 225 van 7 decem
ber 1983). 

In de rechtspraak heerste er lange tijd verdeeldheid over de vraag of enkel 
de door de wetgever opgesomde gevallen van schorsing van de opzeggings
termijn bij opzegging door de werkgever een schorsend effect hebben op 
het verloop van de opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 38, § 2, lid 2 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet. Het Arbeidshofte Brussel ging ervan uit dat 
het schorsen van de arbeidsovereenkomst niet tot gevolg heeft dat ook de 
opzeggingstermijn wordt geschorst, behoudens in de wet bepaalde gevallen 
(Arbh. Brussel, 9 januari 1979, T.S.R., 1980, 66 (verkort)). Andere recht
spraak was daarentegen van oordeel dat de partijen bij een arbeidsovereen
komst kunnen overeenkomen dat het verloop van de opzeggingstermijn zal 
geschorst zijn tijdens de periode die nodig is om pogingen te ondernemen 
om de dienstbetrekking te redden (Arbh. Luik, 28 januari 1981, J.T.T., 
1981, 221 en Jur. Liege, 1981, 317) of dat de werkgever het verloop van 
de opzeggingstermijn na een door hem gegeven opzegging rechtsgeldig kan 
schorsen, indien de werknemer door zijn houding met die schorsing instemt 
(Arbrb. Luik, 18 december 1979, Jur. Liege, 1980, 143). 

Inmiddels werd deze discussie beslecht door het Hof van Cassatie. In 
arresten van 7 januari 1985 en 10 juni 1985, oordeelde het Hof immers 
uitdrukkelijk dat krachtens artikel38 van de Arbeidsovereenkomstenwet de 
opzeggingstermijn bij opzegging gedaan door de werkgever slechts ophoudt 
te lopen tijdens de gevallen van schorsing vermeld in de artikelen 28, 1°, 
2° en 5°, 29 en 31 van deze wet (Cass., 7 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 
nr. 265, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., R. W., 1984-85,2204, concl. Adv. 
Gen. LENAERTS, H., en J. T. T., 1985, 219, noot VOTQUENNE, D.; Cass., 
10juni 1985,Arr. Cass., 1984-85, nr. 613, R. W., 1985-86, 1574enJ.T.T., 
1986, 243). Ingevolge deze arresten kan er thans geen twijfel mee~ over 
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bestaan dat de voormelde gevallen van schorsing van de arbeidsovereen
komst als limitatief te beschouwen zijn. De uitspraken van het Hof van 
Cassatie in 1985, gaan hierdoor wel regelrecht in tegen een eerder in 1970 
gewezen arrest van dit Hof, waarbij nog werd beslist dat de schorsing van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ook de opzeggingstermijn 
schorst, behalve wanneer de wet er anders over beschikt en dat derhalve ook 
de staking de opzeggingstermijn schorst (Cass., 9 oktober 1970, Arr. Cass., 
1971, 134). 

255. SCHORSING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN- GEVOLGEN- DeAr
beidsovereenkomstenwet bevat geen uitdrukkelijke bepalingen aangaande 
de preciese gevolgen van de schorsing van de opzeggingstermijn. In 1978 
heeft het Hof van Cassatie de gelegenheid gehad een principiele uitspraak 
te verlenen in dit verband. 

Het Hof oordeelde met name dat de schorsing in beginsel wettelijk tot 
gevolg heeft dat de overeenkomst eindigt op een latere datum dan die welke 
voortvloeit uit de vaststelling van het begin of de duur van de opzeggingster
mijn of dan die welke in het geschrift is vermeld (Cass, 17 apri11978, Arr. 
Cass., 1978, 941, R. W., 1977-78, 858, J.T.T., 1979, 117 en T.S.R., 1978, 
333). In het arrest a quo was vastgesteld dat een opzegging werd gegeven 
,ingaande op 1 april en lopende tot 31 december 1973", i.p.v. met een 
uitdrukkelijke vermelding van het begin en de duur van de opzeggingster
mijn zoals bepaald in artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbh. 
Antwerpen, 25 oktober 1976, R. W., 1977-78, 111, noot VANACHTER, 0.). 
De in de opzeggingsbrief gebruikte bewoordingen om de duur van de 
opzeggingstermijn aan te duiden, hebben volgens het Hof van Cassatie geen 
invloed op de gevolgen die de schorsing van de opzeggingstermijn op de 
werkelijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst heeft. Niettemin komt 
het de feitenrechter toe om op in cassatie onaantastbare wijze te oordelen 
of de partij die de opzegging geeft, de bedoeling heeft gehad de arbeidsover
eenkomst aldan niet werkelijk te doen eindigen op de in de opzeggingsbrief 
vermelde datum. Het arrest a quo oordeelde op basis van de termen van 
de opzeggingsbrief en van een brief van de werkgever waarin duidelijk werd 
gesteld dat de loop van de opzeggingstermijn werd geschorst door de 
jaarlijkse vakantie van de werknemer, dat zulks niet het geval was (Arbh. 
Antwerpen, 25 oktober 1976, R. W., 1977-78, 111, noot VANACHTER, 0.). 
Deze uitspraak werd door Vanachter op scherpe kritiek onthaald, die de 
stelling verdedigde dat de opzegging die het begin en het einde van de 
opzegging vermeldt, wel geldig kan zijn, maar toch niet dezelfde betekenis 
kan hebben als wanneer het begin en de duur zouden zijn vermeld. Aange
zien immers het einde van de overeenkomst uitdrukkelijk werd bepaald, 
dient de overeenkomst ook op de vermelde datum te worden beeindigd, 
ongeacht eventuele schorsingen (VANACHTER, 0., noot onder Arbh. Ant
werpen, 25 oktober 1976, R. W., 1977-78, 115-119). 

Het komt voor dat een van beide partijen bij vergissing nalaat rekening te 
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houden met de schorsing van de opzeggingstermijn. In zoverre dit tot een 
vroegtijdige beeindiging van de arbeidsovereenkomst leidt, kan dit als een 
eenzijdige onrechtmatige beeindiging worden beschouwd. 
Zo werd de werkgever geacht de arbeidsovereenkomst vroegtijdig op een 
eenzijdige onrechtmatige wijze te beeindigen in de hierna volgende omstan
digheden. De werkgever die de opzegging gaf, hield geen rekening met de 
schorsing van de opzeggingstermijn wegens jaarlijkse vakantie en gaf enkele 
dagen voor het verstrijken van de niet-verlengde termijn aan de werknemer 
een werkloosheidsattest C4, samen met een afrekening. Hieruit leidde de 
rechtbank af dat de werkgever de bedoeling had de arbeidsovereenkomst 
op een eenzijdige onrechtmatige wijze te beeindigen op de oorspronkelijk 
vooropgestelde datum (Arbrb. Brussel, 26 oktober 1982, Soc. Kron., 1983, 
249). 
Daarnaast gebeurt het ook dat de werknemer wiens arbeidsovereenkomst 
is opgezegd, uit onwetendheid de in acht te nemen opzeggingstermijn niet 
verlengt met de periodes van schorsing en de dienstbetrekking verlaat v66r 
het verstrijken van deze termijn. In beginsel komt ook dit neer op een 
eenzijdige onrechtmatige beeindiging van de overeenkomst door de werkne
mer, waardoor deze laatste in beginsel tot de betaling van een opzeggings
vergoeding zou kunnen gehouden zijn. Tegelijk verliest de werknemer zijn 
rechten op een aanvullende opzeggingsvergoeding, verschuldigd wegens het 
ontoereikend zijn van de betekende opzeggingstermijn (Arbh. Antwerpen, 
25 oktober 1976, R. W., 1977-78, 111, noot V ANACHTER, 0.). Opdat de 
rechter deze aanvullende opzeggingsvergoeding toch zou kunnen toeken
nen, wanneer een werknemer de arbeidsovereenkomst niet voortzet omdat 
hij door dwaling geen rekening heeft gehouden met de schorsing van de 
arbeidsovereenkomst tijdens de opzeggingstermijn, is volgens het Hof van 
Cassatie vereist dat hij vaststelt dat de werkgever zijn recht heeft verzaakt 
zich op de schorsing te beroepen of dat de dwaling van de werknemer 
onoverwinnelijk was (Cass., 17 juni 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1201, 
J. T. T., 1982, 30; in dezelfde zin: Arb h. Brussel, 20 december 1983, J. T. T., 
1985, 14, noot; Arbh. Brussel, 11 december 1985, J. T. T., 1986, 279). 

Wat ten slotte de invloed van de schorsing van de opzeggingstermijn op de 
ancienniteit van de werknemer betreft, kan hier worden verwezen naar de 
bespreking van het begrip ancienniteit in het algemeen (zie hoger nr. 238) 
en die van de verkorte opzeggingstermijn van toepassing op de werkman 
met minder dan zes maanden ancienniteit in het bijzonder (zie hoger nr. 
241). 

256. SCHORSING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN - JAARLIJKSE V AKANTIE 

- Overeenkomstig artikel 38, § 2, lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
houdt de opzeggingstermijn bij opzegging gegeven door de werkgever v66r 
of tijdens de schorsing op de dagen waarop de onderneming wegens 
jaarlijkse vakantie is gesloten of waarop de werknemer buiten die periode 
jaarlijkse vakantie neemt, op te lopen tijdens die schorsing. 
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Deze regel vereist niet dat de onderneming een jaarlijkse sluiting wegens 
collectieve vakantie kent. Ook wanneer dit niet het geval is, wordt de 
opzeggingstermijn geschorst indien de betrokken werknemer zijn jaarlijkse 
vakantie neemt (Arbh. Antwerpen, 25 oktober 1976, R. W., 1977-78, 111, 
noot VANACHTER, 0.; Arbh. Antwerpen, 16januari 1978, R. W., 1977-78, 
2810; Arbh. Brussel, 11 december 1985, J.T.T., 1986, 279; Arbrb. Luik, 
4 juni 1980, J.T.T., 1980, 250). 

De meningen over het begrip jaarlijkse vakantie voor Ieerkrachten zijn 
verdeeld. Enerzijds werd beslist dat de opzeggingstermijn van een onder
wijskracht slechts geschorst wordt tijdens de periode van wettelijke vakantie 
gelijk aan twintig dagen. De overige vakantiedagen zijn in deze visie slechts 
als een vrijstelling van dienst te beschouwen (Arbrb. Charleroi, 21 februari 
1983, T.S.R., 1983, 152). Anderzijds werd ook zonder meer gesteld dat de 
wettelijke regeling van de voor het onderwijzend personeel geldende jaar
Iijkse vakantie de opzeggingstermijn schorst (Arbh. Antwerpen, 9 december 
1985, R. W., 1986-87, 595). 

Ten slotte rijst ook de vraag of het verloop van de opzeggingstermijn wordt 
geschorst wanneer de werknemer vakantie neemt buiten de wettelijk toege
kende vakantiedagen. Uitgaande van de overweging dat de opzeggingster
mijn enkel begint te I open tijdens de gevallen van schorsing die uitdrukkelijk 
in de wet zijn vermeld (zie hoger, nr. 254) besliste het Hof van Cassatie in 
twee arresten van 1985 dat respectievelijk de bijkomende ancienniteitsva
kantie en inhaalverlofdagen toegekend bij C.A.O. de opzeggingstermijn 
slechts schorsen indien deze begrepen zijn in de jaarlijkse vakantie bedoeld 
in artikel28, § 1 van deArbeidsovereenkomstenwet (Cass., 7 januari 1985, 
Arr. Cass., 1984-85, nr. 265, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., R. W., 
1984-85,2204, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., enJ.T.T., 1985,219, noot 
VOTQUENNE, D.; Cass., 10 juni 1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 613, R. W., 
1985-86, 157 4 en J. T. T., 1986, 243). Op de vraag of de ancienniteitsvakantie 
valt onder dit begrip jaarlijkse vakantie is het Hof niet verder ingegaan, 
aangezien dit punt in het arrest a quo niet was onderzocht. De inhaalverlof
dagen die overeenkomstig artikel 1 van de C.A.O. van 30 juni 1980 in het 
bouwbedrijf werden toegekend, dienden even wei als een vorm van arbeids
duurvermindering te worden beschouwd en werden niet verleend om het 
aantal jaarlijkse verlofdagen te verhogen, zodat zij door het Hof van 
Cassatie niet geacht werden onder het begrip jaarlijkse vakantie te vallen 
in de zin van artikel 28,1° van de Arbeidsovereenkomstenwet (Cass., 10 juni 
1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 613, R. W., 1985-86, 1574 en J.T.T., 1986, 
243). 

257. SCHORSING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN- ZWANGERSCHAP- Over
eenkomstig artikel 38, § 2, lid 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet houdt 
de opzeggingstermijn bij opzegging gegeven door de werkgever v66r of 
tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de 
periodes van verlof en arbeidsonderbreking bij zwangerschap, bedoeld in 
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deartikelen39, 41 tot en met43 en45 van deArbeidswet van 16maart 1971, 
op te !open tijdens die schorsing. Deze regel doet op generlei wijze afbreuk 
aan de ontslagbescherming van een zwangere werkneemster bepaald in 
artikel 40 van de voormelde Arbeidswet. 

Tot v66r de wet van 18 juli 1985 werd inzake de schorsing van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst bij zwangerschap (art. 28, 2° Arbeidsovereen
komstenwet) enkel verwezen naar artikel 39 van de Arbeidswet dat betrek
king heeft op de bevallingsrust. In de rechtspraak zijn vragen gerezen over 
de gevolgen van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
van de zwangere werkneemster, wanneer deze het gevolg was van een 
maatregel tot verwijdering van het werk die door de arbeidsgeneesheer werd 
genomen krachtens artikel41 e. v. van de Arbeidswet. De Arbeidsrechtbank 
te Brussel besliste hierover dat, hoewel dit geval van schorsing van de 
arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk in de tekst van artikel 38 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet was opgenomen, het toch de schorsing van de 
opzeggingstermijn met zich bracht. Deze uitspraak werd gesteund op de 
vaststelling dat deze maatregel tot verwijdering als een geval van overmacht 
te beschouwen was, waardoor de opzeggingstermijn werd geschorst, min
stens met een geval van arbeidsongeschiktheid gelijk te stellen was, dat wel 
uitdrukkelijk in artikel 38 van de Arbeidsovereenkomstenwet is vermeld 
(Arbrb. Brussel, 7 september 1979, T.S.R., 1979, 443, noot REYNDERS, 
W.). Deze vrij verregaande zienswijze werd bekritiseerd door Reynders. 

Het boger geschetste vraagstuk is sinds de wet van 18 juli 1985 opgelost. 
Thans zijn naast de bevallingsrust ook de arbeidsonderbrekingen die het 
gevolg zijn van de toepassing van de artikelen 41 t.e.m. 45 van de Arbeids
wet, of het zogenaamde profylactisch verlof, uitdrukkelijk in de regeling 
van de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst (art. 28, 2° 
Arbeidsovereenkomstenwet) opgenomen, zodat zij krachtens artikel 38, § 2 
van de Arbeidsovereenkomstenwet ook de schorsing van de opzeggingster
mijn met zich brengen. 

258. SCHORSING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN - ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - Overeenkomstig artikel 38, § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
houdt de opzeggingstermijn bij opzegging gegeven door de werkgever v66r 
of tijdens de schorsing van de uitvoering ervan wegens de onmogelijkheid 
voor de werknemer zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval 
bepaald in artikel 31 van die wet, op te lopen tijdens die schorsing. Deze 
regel geldt vanzelfsprekend onverkort, wanneer de werkgever een bediende 
wiens arbeidsongeschiktheid langer dan zes maanden duurt, opzegt met 
inachtname van de verkorte opzeggingstermijn van zes maanden krachtens 
artikel 83 van de Arbeidsovereenkomsten:wet. De omstandigheid dat de 
bediende op dat ogenblik langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is en 
de werkgever dus een beroep zou kunnen doen op artikel 78 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (mogelijkheid tot onmiddellijke beeindiging 
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met betaling van een vergoeding) verandert daar niets aan (Arbh. Brussei, 
4 december 1981, T.S.R., 1982, 379, advies O.M.). 
De probiemen die zich aangaande de schorsing van de opzeggingstermijn 
wegens arbeidsongeschiktheid hebben voorgedaan, hebben voornamelijk 
betrekking op gevallen van gedeeltelijke werkhervatting door de werkne
mer. 
Aanvankelijk werd wei eens geoordeeid dat wanneer een werknemer zijn 
beroepsactiviteiten siechts gedeeltelijk kan hernemen na een periode van 
volledige arbeidsongeschiktheid, de overeenkomst wettelijk in evenredig
heid geschorst blijft en de opzeggingstermijn bij opzegging van de werkge
ver niet loopt tijdens de periode van gedeeltelijke schorsing van de overeen
komst. De wijze van de gedeeitelijke of haiftijdse hervatting van de activiteit 
(een week op twee, een dag op twee, een halve dag op twee) werd hierbij 
geacht zonder belang te zijn (Arbh. Brussei, 15 december 1976, T.S.R., 
1977, 30, noot TRINE, A.). In de omstandigheden eigen aan de zaak 
betekende dit b.v. concreet dat bij een halftijdse werkhervatting tijdens de 
opzeggingstermijn gedurende een periode van 27 kaienderdagen, deze ter
mijn voor de helft geacht werd geschorst te zijn en derhaive met 13,5 dagen 
diende te worden verlengd (Arbh. Brussei, 15 december 1976, T.S.R., 1977, 
30, noot TRINE, A.). 
Deze stelling werd door het Hof van Cassatie verworpen. Bij arrest van 23 
maart 1981 oordeeide het Hof dat, aangezien de uitvoering van de arbeidso
vereenkomst niet kan geacht worden te zijn geschorst wanneer de werkne
mer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, deeltijdse arbeid verricht, de 
opzeggingstermijn in de voormeide omstandigheden dan ook doorloopt. In 
het vonnis a quo was vastgesteld dat de betrokken arbeider na een periode 
van volledige arbeidsongeschiktheid, tijdens deweike de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst was betekend, het werk gedurende 31 werkdagen 
deeltijds had hervat. Aangezien de opzeggingstermijn siechts 28 kaienderda
gen bedroeg en het dus vaststond dat de werknemer na het verstrijken van 
de opzeggingstermijn arbeidsprestaties had geleverd, kon hieruit wettelijk 
worden afgeieid dat de partijen stilzwijgend een nieuwe arbeidsovereen
komst hadden gesioten (Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 823, 
J.T.T., 1982, 121). 

Verwijzend naar bet voormelde cassatiearrest werd geoordeeid dat wanneer 
een arbeidsongeschikte werknemer met toelating van de adviserend genees
heer van zijn ziekenfonds de arbeid voor de helft hervat en hem tijdens deze 
periode opzegging wordt betekend, de opzeggingstermijn niet wordt ver
lengd. Nochtans werd hierbij wei uitdrukkelijk uitgegaan van het feit dat 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in deze omstandigheden gedeelte
lijk is geschorst en de opzegging enkei uitwerking kan hebben voor het 
,uitgevoerde" gedeelte van de arbeidsovereenkomst, zijnde voor de helft. 
Het gevolg van deze beperkte uitwerking van de opzegging is dat voor het 
in zijn uitvoering geschorste gedeelte van de arbeidsovereenkomst een 
opzeggingsvergoeding verschuldigd is, die berekend wordt op de helft van 
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het normale loon overeenstemmende met de opzeggingstermijn (Arbh. 
Luik, 19 mei 1983, T.S.R., 1983, 397). 

In de Arbeidsovereenkomstenwet werden bijzondere bepalingen opgeno
men inzake de beeindiging van de overeenkomst na een periode van 
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte of 
ongeval van meer dan zes maanden (art. 58 en 78 Arbeidsovereenkomsten
wet). Dit onderwerp komt aan bod in nr. 192). 

259. SCHORSING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN- ANDERE GEVALLEN

Overeenkomstig artikel 38, § 1 en 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan 
de arbeidsovereenkomst in beginsel door beide partijen worden opgezegd 
tijdens de schorsing van de uitvoering ervan wegens de vervulling van de 
militaire dienst of burgerdienst zoals bepaald in artikel 29 van deze wet. 

Het recht van de werkgever tot eenzijdige beeindiging van de arbeidsover
eenkomst werd op belangrijke wijze beperkt in§ 3 van het voormelde artikel 
38 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Hierover wordt verder gehandeld in 
nr. 371 e.v .. 

Naast de regelen inzake de ontslagbescherming, werd in de Arbeidsovereen
komstenwet bepaald welke de gevolgen zijn van de vervulling van de 
militaire dienst of burgerdienst op het verloop van de opzeggingstermijn. 
Indien de werkgever v66r of tijdens de schorsing van de arbeidsovereen
komst wegens de vervulling van de militaire dienst of burgerdienst zoals 
bepaald in artikel29, 1° tot 8° Arbeidsovereenkomstenwet, tot opzegging 
van de overeenkomst overgaat, geldt de regel dat de opzeggingstermijn 
ophoudt te !open tijdens die schorsing (art. 38, § 2, lid 2 Arbeidsovereen
komstenwet). De schorsingsgevallen opgesomd in artikel29 van de Arbeids
overeenkomstenwet hebben betrekking op de oproeping of wederoproeping 
van de werknemer onder de wapens (art. 29, 1 °), het verblijf in een 
recruterings- en selectiecentrum (art. 29, 2°}, de inobservatiestelling in een 
gezondheidsinrichting van het Ieger (art. 29, 3°), de hospitalisatie in een 
militaire inrichting ingevolge ziekte of ongeval opgelopen of verergerd in 
de loop van de keurings- of selectieproeven (art. 29, 4°}, de dienst bij de 
civiele bescherming (art. 29, 5°}, de aanwezigheid onder de wapens ingevol
ge een wederindienstneming (art. 29, 6°}, de dienst voor gewetensbezwaar
den (art. 29, 7°) en het verblijf van de gewetensbezwaarde op de administra
tieve gezondheidsdienst (art. 29, 8°). Dit Iaatste geval van schorsing van de 
arbeidsovereenkomst werd eerst bij wet van 17 juli 1985 in artikel 29 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet ingelast. 

Wat de werklieden betreft, het is de werkman en werkgever bovendien 
mogelijk de overeenkomst op te zeggen tijdens de schorsing van de uitvoe
ring van de overeenkomst wegens slecht weder of ingevolge gebrek aan werk 
wegens economische oorzaken (art. 62, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet, 
zoals gewijzigd door de wet van 17 juli 1985). Bij opzegging door de 
werkman gegeven voor of tijdens de schorsing, loopt de opzeggingstermijn 
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tijdens die schorsing (art. 62, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). Gaat de 
opzegging gegeven voor of tijdens de schorsing uit van de werkgever, dan 
houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens de schorsing (art. 62, lid 3 
Arbeidsovereenkomstenwet). 

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat sinds de Herstelwet van 22 januari 
1985 bij opzegging door de werkgever gegeven, de opzeggingstermijn niet 
loopt gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge volle
dige onderbreking van de beroepsloopbaan (art. 101bis Herstelwet 22 
januari 1985). Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig 
wordt geschorst, geldt krachtens artikel 101 van de Herstelwet van 22 
januari 1985 bovendien een regeling inzake bescherming tegen ontslag ten 
voordele van de werknemer. 

e. Recht op ajwezigheid tijdens de opzeggingstermijn 

260. ALGEMEEN - Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer met 
behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking 
te zoeken (art. 41, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet). 

De modaliteiten van het recht op afwezigheid verschillen naar gelang van 
de categorie waartoe de werknemer behoort. 

Werklieden mogen tijdens de opzeggingstermijn een- oftweemaal per week 
afwezig zijn, mits de duur van de afwezigheid in totaal die van een 
arbeidsdag per week niet overschrijdt (art. 64,lid 1 Arbeidsovereenkomsten
wet). Indien er een verkorte opzeggingstermijn van minder dan zeven dagen 
bij overeenkomst is vastgelegd krachtens artikel 60 van de Arbeidsovereen
komstenwet (ancienniteit van minder dan zes maanden), dan mag slechts 
een halve dag per week worden verlet (art. 64, lid 2 Arbeidsovereenkomsten
wet). Is er bij K.B., genomen in uitvoering van artikel61 van de Arbeidso
vereenkomstenwet (verkorte opzeggingstermijn in bepaalde bedrijfstak
ken), een opzeggingstermijn van minder dan zeven dagen bepaald, dan kan 
de Koning op voorstel van het paritair co mite of van de Nationale Arbeids
raad de duur van de toegelaten afwezigheid wijzigen (art. 64, lid 3 Arbeidso
vereenkomstenwet). 

De lagere bedienden met een jaarloon dat niet hoger is dan 650.000 frank 
(te indexeren) mogen van het recht om van het werk afwezig te zijn een
of tweemaal per week gebruik maken mits de duur van deze afwezigheid 
in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt (art. 85, lid 1 
Arbeidsovereenkomstenwet). Hetzelfde geldt voor de hogere bedienden met 
een jaarloon hoger van 650.000 frank (te indexeren), gedurende de laatste 
zes maanden van de opzeggingstermijn. Tijdens de voorafgaande periode 
is dit recht tot een halve dag per week beperkt (art. 85, lid 2 
Arbeidsovereenkomstenwet). 

De dienstboden hebben eveneens het recht een- of tweemaal per week 
afwezig te zijn mits de duur van deze afwezigheid niet meer dan een 
arbeidsdag per week bedraagt (art. 115 Arbeidsovereenkomstenwet). 

727 

. I 



Het recht op afwezigheid tijdens de opzeggingstermijn is ten slotte ook van 
toepassing op de deeltijds tewerkgestelde werknemers, met dien verstande 
dat het slechts geldt in verhouding tot de duur van hun prestaties (art. 41, 
lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). 

261. DRAAGWIJDTE - V 66r de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 
was het recht op afwezigheid tijdens de opzeggingstermijn voor bedienden 
bepaald in artikel 17 van de gecoordineerde wetten betreffende het bedien
dencontract van 20 juli 1955. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het 
voormelde artikel 17 de belangen van de bediende beschermt en dat deze 
bepaling van dwingend recht is (Cass., 3 november 1976, Arr. Cass., 1977, 
256, R. W., 1976-77, 2346; in dezelfde zin: Kort ged. Arbrb. Brussel, 24 
maart 1978, J.T.T., 1978, 242). De tekst van het oude artikel17 is thans 
in nagenoeg identieke bewoordingen terug te vinden in de artikelen 41, lid 
1 en 85 van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

Uit de dwingende aard van deze wetsbepaling volgt dat het recht op 
afwezigheid door de werkgever niet mag worden ingekort door het opleggen 
van modaliteiten waarbij de bediende wordt verplicht ofwel toelating te 
vragen om afwezig te mogen zijn, ofwel het bewijs te leveren dat hij van 
die afwezigheidsuren gebruik heeft gemaakt om een andere dienstbetrek
king te zoeken (Cass., 3 november 1976, Arr. Cass., 1977, 256, R. W., 
1976-77, 2346). De werknemer kan dus niet gehouden zijn de werkgever een 
rechtvaardiging voor te leggen betreffende de verrichte inspanningen, noch 
aan zijn werkgever uitleg te verschaffen over zijn afwezigheid (Arbrb. 
Brussel, 5 november 1979, J. T. T., 1980, 255). 

Ook de keuze van afwezigheidsdagen om tijdens de opzeggingstermijn een 
nieuwe betrekking te zoeken, behoort aan de werknemer (Arbh. Brussel, 
18 februari 1980, T.S.R., 1981, 96). Hij moet hierbij niet voorafgaandelijk 
nagaan of zijn keuze met het belang van de werkgever overeenstemt (Kort 
ged. Arbrb. Brussel, 24 maart 1978, J. T. T., 1978, 242). 

Het recht op afwezigheid tijdens de opzeggingstermijn wordt wel beperkt 
door de grenzen van het rechtsmisbruik (Cass., 3 november 1976, Arr. 
Cass., 1977, 256, R. W., 1976-77, 2346; Arbh. Brussel, 18 februari 1980, 
T.S.R., 1981, 96; Kort ged. Arbrb. Brussel, 24 maart 1978, J.T.T., 1978, 
242). Het bewijs van rechtsmisbruik rust op de werkgever. Wanneer de 
werkgever aanvoert dat de werknemer de afwezigheidsuren niet voor het 
zoeken van een andere betrekking heeft gebruikt of bepaalde afwezigheids
uren enkel heeft gekozen om zijn werkgever schade toe te brengen, dient 
hij zulks ook te bewijzen (Cass., 3 november 1976, Arr. Cass., 1977, 256, 
R. W., 1976-77, 2346). Wat de keuze van de afwezigheidsdagen betreft, is 
bij meningsverschil de voorzitter in kort geding bevoegd om voorlopig de 
uitoefeningsmodaliteiten te bepalen (Kort ged. Arbrb. Brussel, 24 maart 
1978, J.T.T., 1978, 242). 

De werknemer die reeds een nieuwe betrekking gevonden heeft, kan geen 
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aanspraak maken op het recht afwezig te zijn tijdens de opzeggingstermijn 
(Arbh. Antwerpen, 17 juli 1981, J.T.T., 1982, 273, noot BEAUFILS, N., 
Limb. Rechtsl., 1981, 130 (waar vermeld staat 17 juni 1981) en In!. Soc. 
Seer., 1982, afl. 6, 2, noot REYNDERS, W.). Uit de tekst van artikel19 quater 
van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst (vergelijk thans 
art. 41 Arbeidsovereenkomstenwet) volgt immers dat de wetgever het recht 
van de werknemer om afwezig te zijn afhankelijk heeft gemaakt van het 
effectief zoeken naar ander werk: de tekst van de wet vermeldt met zoveel 
woorden dat aanspraak kan gemaakt worden op het recht op afwezigheid 
,om een nieuwe betrekking te zoeken". Het bewijs van misbruik van dit 
recht, dat zich zou voordoen wanneer men reeds een andere betrekking 
heeft, rust andermaal op de werkgever (BEAUFILS, N., noot onder Arbh. 
Antwerpen, 17 juli 1981, J.T.T., 1982, 273-274). 

§ 3. Ontslag wegens dringende reden 

a. Algemeen 

262. ALGEMEEN- Overeenkomstig artikel 35 van de Arbeidsovereenkom
stenwet kan elke partij de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of v66r 
het verstrijken van de termijn beeindigen om een dringende reden die aan 
het oordeel van de rechter wordt overgelaten en onverminderd alle eventuele 
schadeloosstellingen. Uit deze definitie mag niet worden afgeleid dat de 
dringende reden automatisch door de rechter wordt beoordeeld. Het is de 
partij die meent dat ze ten onrechte om een dringende red en ontslagen werd 
die aan de rechter de beoordeling van de feiten moet vragen. Bij gebreke 
hieraan is het ontslag om dringende reden in principe geldig (JAMOULLE, 
M. en JADOT, F., Licenciement et demission pour motif grave, Luik, 
Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de l'Universite de 
Liege, 1977, 201). 

Ben ontslag om dringende reden is altijd mogelijk, onverschillig het feit of 
de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde dan wel voor een onbepaalde 
tijd is aangegaan, of werd afgesloten met het oog op het uitvoeren van een 
duidelijk omschreven werk. 

Deze wijze van ontslag geldt zelfs wanneer. de beeindiging normaal niet 
mogelijk is, b.v. tijdens de minimumduur van de proeftijd (art. 48, §4 en 
81, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet), en gedurende de schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Cass., 28 november 1977, Arr. 
Cass., 1978, 349, J.T.T., 1978, 113 en T.S.R., 1978, 240; Arbh. Luik, 5 
december 1978, Jur. Liege, 1979, 212). Zo belet het feit dat de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst geschorst is omwille van de voorlopige hechte
nis van de werknemer, niet dat een van de partijen deze overeenkomst 
omwille van een dringende reden beeindigt (Arbh. Brussel, 19 juni 1986, 
Pas., 1986, III, 152). Bij schorsing van de arbeidsovereenkomst zijn de 
termijnen waarover de werkgever beschikt om het ontslag om dringende 
reden te geven evenwel niet geschorst tot aan de werkhervatting (Cass., 28 
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november 1977, Arr. Cass., 1978, 349, J.T.T., 1978, 113 en T.S.R., 1978, 
240). 

De arbeidsovereenkomst kan ook om een dringende reden beeindigd wor
den tijdens de opzeggingstermijn (Cass., 4 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 
1055, Pas., 1975, I, 954, R. W., 1976-77, 312 en J. T. T., 1976, 144 en Arbh. 
Brussel, 19 juli 1977, Med. V.B.O., 1978, 999). Wanneer de werknemer 
tijdens de opzeggingstermijn om een dringende reden wordt ontslagen, 
verliest hij meteen het recht op de aanvullende opzeggingsvergoeding die 
hem verschuldigd was omdat de betekende opzeggingstermijn ontoereikend 
was (Cass., 4 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1055, Pas., 1975, I, 954, R. W., 
1976-77, 312 en J.T.T., 1976, 144). Zelfs vroegere aan de opzegging 
voorafgaande feiten kunnen van die aard zijn dat ze het mogelijk maken 
het dringend karakter te beoordelen van de feiten die aangevoerd worden 
om het ontslag op staande voet na de opzegging te rechtvaardigen (Cass., 
2 maart 1987, Arr. Cass., 1986-87, nr. 395, R. W., 1987-88, 370 (verkort), 
J.T.T., 1987, 382 en T.S.R., 1987, 190 (verkort)). 

Anderzijds kan de arbeidsovereenkomst niet meer om een dringende reden 
beeindigd worden wanneer zij op het ogenblik dat de werkgever het ontslag 
om dringende reden geeft, reeds was beeindigd. Ben dergelijk geval kwam 
aan de orde in een arrest van het Hof van Cassatie van 27 april 1977. De 
werkgever had eenzijdig een essentieel element van de arbeidsovereenkomst 
gewijzigd door het loon van zijn werknemer te vermindere:n. De werknemer 
had de arbeid evenwel niet onmiddellijk stopgezet en werd een aantal dagen 
later om een dringende reden ontslagen. Het Hof van Cassatie besliste dat 
de beeindiging om dringende reden zinloos was aangezien de arbeidsover
eenkomst op dat ogenblik reeds was beeindigd, zij het onrechtmatig. 
Zonder tegenstrijdigheid en ondubbelzinnigheid kan worden beslist dat de 
oorzaak van de beeindiging zich op een bepaald ogenblik heeft voorgedaan 
hoewel zij pas gevolg heeft na verloop van de termijn die de werknemer 
nodig had om stelling te nemen nopens het eventueel aangaan van een 
nieuwe overeenkomst (Cass., 27 apri11977, Arr. Cass., 1977, 883, R. W., 
1976-77, 1880 en T.S.R., 1977, 278 en 355). Wanneer de werkgever de 
houding van zijn werknemer verkeerdelijk interpreteert en ten onrechte 
meent dat de werknemer eenzijdig de arbeidsovereenkomst wilde beeindi
gen, kan de werkgever dezelfde grond niet inroepen om een ontslag wegens 
dringende reden te rechtvaardigen. Dergelijke beeindiging is immers onmo
gelijk geworden nadat de overeenkomst is teniet gegaan door het verkeerde
lijk inroepen van contractbreuk door de werkgever (Arbrb. Dendermonde, 
6 april1976, T.S.R., 1976, 350). Het komt ook voor dat de partij die het 
slachtoffer is van een contractbreuk zelf de arbeidsovereenkomst beeindigt 
door het inroepen van een dringende reden. Volgens het Arbeidshof te Luik 
is het ontslag om dringende reden dat een werknemer geeft omdat de 
werkgever het loon slechts met aanzienlijke vertraging uitbetaalde zonder 
voorwerp. Door zijn houding wijzigt de werkgever eenzijdig een wezenlijk 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wat leidt tot onmiddellijke on-
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rechtmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik (afd. 
Namen), 4 januari 1983, Soc. Kron., 1983, 508). 
In dit verband kan trouwens gewezen worden op het essentieel onderscheid 
tussen een ontslag wegens dringende reden en een onrechtmatige beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst door eenzijdige wijziging van een essen
tieel bestanddeel. Ontslag om dringende reden veronderstelt de beschuldi
ging van een ernstige tekortkoming (Arbh. Brussel, 2 juni 1976, J. T. T., 
1976, 353), maar bewijst niet noodzakelijk de wil van de dader de overeen
komst niet (meer) uit te voeren (Arb h. Brussel, 1 juni 1979, J. T. T., 1980, 
143). Een en ander heeft belangrijke implicaties wat het recht op een 
beeindigingsvergoeding betreft. De partij die ontslag geeft wegens dringen
de reden heeft geen aanspraak op een dergelijke vergoeding terwijl de partij 
die het slachtoffer is van contractbreuk dit wei heeft (Arbh. Brussel, 2 juni 
1976, J.T.T., 1976, 353; Arbrb. Verviers, 23 februari 1977, J.T.T., 1978, 
53). De partij die vaststelt dat de arbeidsovereenkomst onregelmatig werd 
beeindigd door de andere partij is er niet toe gehouden een nauwkeurige 
motivering te geven binnen een zekere termijn, zoals dit vereist is in geval 
van onstlag om dringende reden (Arb h. Brussel, 2 juni 1976, J. T. T., 1976, 
353; Arbh. Brussel, 1 juni 1979, J.T.T., 1980, 143). Zie omtrent dit 
onderscheid ook verder, nr. 340. 
De kwalificatie die een partij aan de beeindiging geeft is niet bindend. Het 
is de rechter die het beeindigingsmechanisme juridisch kwalificeert en 
bepaalt (Arbh. Brussel, 30 maart 1982, J. T. T., 1982, 352). 

Soms wordt door de arbeidsgerechten gewezen op de ernstige gevolgen van 
een ontslag om dringende reden en wordt de werkgever aangemaand tot 
voorzichtigheid en bedachtzaamheid. Het Arbeidshof te Antwerpen stelde 
dat de ontslaggevende partij alles in het werk moet stellen om een objectief 
beeld te verkrijgen van aile omstandigheden door een ernstig onderzoek van 
het feitenmateriaal. De werkgever die een werknemer ontslaat zonder enig 
onderzoek of zonder hem in zijn verdediging te hebben gehoord, neemt een 
overijlde en ondoordachte beslissing (Arbh. Antwerpen, 22 apri11983, Soc. 
Kron., 1984, 15). Volgens de Arbeidsrechtbank te Brussel is het ontslag om 
dringende reden een zeer uitzonderlijke beeindigingswijze die slechts zelden 
kan toegepast worden (Arbrb. Brussel, 20 december 1979, T.S.R., 1980, 
197, noot TRINE, A.). 

263. ONTSLAG - ALGEMEEN - Het ontslag om een dringende reden zelf 
is aan geen enkele vormvoorwaarde onderworpen. Er zijn enkel formalitei
ten voorgeschreven voor de kennisgeving van de redenen die het onmiddel
lijk ontslag rechtvaardigen (Cass., 15 juni 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1179, 
J.T.T., 1981,294 en T.S.R., 1981, 497; zie ook Arbh. Luik, 22 december 
1976, Jur. Liege, 1977, 194). Het ontslag om een dringende reden kan 
derhalve ook mondeling worden gegeven. De wil om de arbeidsovereen
komst te beeindigen moet nochtans duidelijk zijn. De brief waarin de 
werkgever aan de arbeider meedeelt dat deze zich dringend dient te verant-
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woorden voor bepaalde hem ten laste gelegde grieven en zich, in afwachting 
van zijn antwoord, niet meer op het werk moet aanbieden, houdt vanwege 
de werkgever geen definitieve wilsuiting in van beeindiging van de arbeidso
vereenkomst (Cass., 17 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 475, nr. 244 
en T.S.R., 1980, 91). De schriftelijke mededeling van het ontslag lijkt 
aangewezen teneinde bewijsmoeilijkheden te voorkomen. 

Eenmaal het ontslag om dringende reden gegeven is, is de arbeidsovereen
komst definitief beeindigd. De leer van de wilsgebreken is niet toepasselijk 
op het ontslag om dringende reden. De werkgever die bij vergissing een 
werknemer om dringende reden ontslaat, kan derhalve niet Iaten gelden dat 
zijn wilsuiting gebrekkig was omwille van een misverstand. Het ontslag is 
een objectief feit waarop de medecontractant, wiens juridische situatie het 
bepaalt, zich mag verlaten (Arbh. Luik, 22 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 576, 
noot J.C.; Arbrb. Brussel, 5 juli 1982, T.S.R., 1983, 429; zie ook Arbh. 
Brussel, 29 juni 1977, J.T.T., 1977, 308). 

264. ONTSLAG- DE WERKNEMER AANVAARDT RET ONTSLAG- De werk
nemer is niet verplicht het ontslag om dringende reden te aanvaarden. 
Anderzijds wordt hem dit evenmin verboden. De handtekening van de 
werknemer op het duplicaat van het geschrift waarbij de ingeroepen reden 
voor het ontslag wordt meegedeeld, geldt enkel als bericht van ontvangst 
van de kennisgeving (art. 35, lid 7 Arbeidsovereenkomstenwet). Wanneer 
een werknemer evenwel een ontslagbrief wegens dringende reden onderte
kent onder de vermelding ,gelezen en goedgekeurd", heeft hij ontegenspre
kelijk zijn akkoord betuigd met het ontslag zonder opzegging. Het recht op 
een opzeggingsvergoeding gaat verloren ook al was het onmiddellijk ontslag 
onterecht (Arbrb. Brussel, 24 juni 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 305). 
Ook een werknemer van zeventien jaar kan zijn handtekening onderaan een 
brief waarin hem de dringende reden tot ontslag wordt ter kennis gebracht, 
Iaten voorafgaan door de vermelding ,voor akkoord". Hiermee erkent hij 
de materialiteit van de hem ten laste gelegde dringende reden (Arbh. Luik, 
21 oktober 1980, Jur. Liege, 1981, 69). 

265. ONTSLAG - BEVOEGDE PERSONEN - Het ontslag moet uiteraard 
uitgaan van een daartoe bevoegde persoon. W ordt het ontslag echter 
gegeven door een lasthebber van de werkgever die niet de nodige bevoegd
heid bezit, dan neemt de rechtspraak aan dat deze situatie kan geregulari
seerd worden mits het ontslag naderhand bekrachtigd wordt door de 
bevoegde persoon. Er is echter discussie over de vraag wanneer deze 
bekrachtiging moet gebeuren. Volgens de Arbeidshoven te Brussel en te 
Luik moet de bekrachtiging van het ontslag plaatshebben binnen drie 
werkdagen volgend op de dag waarop de onbevoegde lasthebber kennis 
kreeg van de ingeroepen feiten. Indien dit niet gebeurt, is de arbeidsovereen
komst onregelmatig beeindigd en ontstaat er recht op een opzeggingsvergoe
ding (Arbh. Brussel, 11 september 1984, R. W., 1984-85, 2408 en Rechtspr. 
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Arb. Br., 1985, 43; Arbh. Luik, 10 maart 1986, T.S.R., 1987, 209). De 
Arbeidsrechtbank te Brussel houdt er een andere mening op na en stelt dat 
de bekrachtiging door de werkgever van het ontslag wegens dringende reden 
gegeven door zijn onbevoegde lasthebber (een advocaat) terugwerkt tot op 
de datum van het ontslag, zodat het geen belang heeft na te gaan of deze 
bekrachtiging aldan niet is tussengekomen binnen drie werkdagen (Arbrb. 
Brussel, 24 januari 1986, J. T. T., 1987, 384). 

266. ONTSLAG - VOORAF HOREN VAN DE WERKNEMER - De werkgever 
is wettelijk niet verplicht de werknemer die hij van plan is te ontslaan wegens 
dringende reden, vooraf in zijn verdediging te horen (Arbh. Brussel, 15 
maart 1977, Med. V.B.O., 1977, 4016; Arbh. Brussel, 14 augustus 1986, 
Soc. Kron., 1986, 277). Ter zake geldt wel een morele verplichting. Men kan 
zich niet voorstellen dat de partij die de arbeidsovereenkomst op staande 
voet wil beeindigen de tegenpartij niet vooraf in haar uitleg heeft gehoord. 
Iedereen heeft het recht gehoord te worden in zijn verdediging vooraleer 
gestraft te worden (Arbh. Brussel, 18 juni 1975, Med. V.B.O., 1976, 2606; 
Arbh. Brussel, 22 februari 1978, J. T., 1978, 349; Arbh. Brussel, 14augustus 
1986, Soc. Kron., 1986, 277). Een en ander kan belang hebben voor het 
bepalen van het vertrekpunt van de termijn van drie werkdagen (zie ver
der,nr. 278). 

267. BEGRIP - ALGEMEEN - De Arbeidsovereenkomstenwet bevat, in 
tegenstelling tot de vroegere wetgeving, wei een definitie van het begrip 
dringende reden. Een dringende reden wordt met name omschreven als ,de 
ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werk
gever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt" (art. 
35, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). Opdat er sprake zou zijn van een 
dringende red en moeten dus volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: 
er moet een ernstige tekortkoming zijn van werkgever of werknemer die elke 
professionele samenwerking onmogelijk maakt en dit op een bijzondere 
manier met name onmiddellijk en definitief. 

Er zij op gewezen dat in de vroegere arbeidsovereenkomstenwetten sprake 
was van een ontslag om dringende redenen (art. 20 wet 10 maart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst en art. 18 gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955). Sinds de inwerkingtreding van de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kan een enkele reden voldoende 
zijn om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beeindigen. In die zin 
oordeelde de Arbeidsrechtbank te Brussel dat een eenmalige overtreding van 
het rookverbod voldoende kan zijn om een ontslag om dringende reden te 
rechtvaardigen. Ret komt de personeelsleden niet toe te oordelen over de 
ernst van het brandgevaar. Bij overtreding van het rookverbod moet de 
werkgever streng optreden (Arbrb. Brussel, 21 maart 1977, Med. V.B.O., 
1978, 998). 
De werkgever moet een consequent beleid voeren wat betreft het ontslag om 
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dringende reden. Wanneer verschillende werknemers eenzelfde fout begaan 
en bepaalde onder hen niet worden bestraft, impliceert zulks dat de begane 
fout geen grond voor ontslag wegens dringende reden vormt, zodat het 
onmogelijk is een werknemer omwille van die fout op staande voet te 
ontslaan (Arbrb. Brussel, 21 december 1984, J. T. T., 1985, 315). Indien de 
werkgever niet kan bewijzen wie van twee bedienden zich schuldig heeft 
gemaakt aan sabotage, kan hij geen van heiden om een dringende reden 
ontslaan (Arbh. Brussel, 14 februari 1984, T.S.R., 1984, 173). 
Bij de beoordeling van de feiten heeft de rechter het laatste woord. Het 
oordeel van de feitenrechter is in cassatie onaantastbaar. Het Hof van 
Cassatie ziet er echter op toe dat de feitenrechter het rechtsbegrip ,,dringen
de reden" niet miskent (Cass., 29 januari 1975, Arr. Cass., 1975, 616; Cass., 
17 november 1976, Arr. Cass., 1977, 305; Cass., 12 januari 1981, Arr. 
Cass., 1980-81, 514; Cass., 7 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 834; Cass., 
15 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, p. 50, nr. 21, R. W., 1986-87, 1602 
en Soc. Kron., 1987, 55). 

268. BEGRIP - ERNSTIGE TEKORTKOMING - Het ontslag om dringende 
reden veronderstelt het bestaan van een ernstige tekortkoming van een van 
de partijen. 
Het bestaan van een ernstige tekortkoming is absoluut noodzakelijk wil men 
ontslag geven om dringende reden. Het feit dat de samenwerking psycholo
gisch onmogelijk is geworden ingevolge de animositeit die tussen de partijen 
is ontstaan, is niet voldoende (Arbrb. Antwerpen, 15 mei 1984, T.S.R., 
1984, 589). 
Het doet niet ter zake of de zware tekortkoming al dan niet met opzet 
gepaard ging (Arbh. Brussel, 17 januari 1978, J.T.T., 1978, 178). Het is 
evenmin vereist dat de partij die het ontslag geeft, schade heeft geleden ten 
gevolgevandefoutvandeontslagenpartij (Cass., 9maart 1987,Arr. Cass., 
1987, nr. 407, R. W., 1987-88,258, J.T., 1987,367, Rev. Liege, 1987,755, 
J.T.T., 1987, 128 en Soc. Kron., 1987, 210; zie ook Arbh. Brussel, 4 juni 
1975,Med. V.B.O., 1978, 473; Arbh. Bergen, 9oktober 1986, J.T.T., 1987, 
131). 
De werkgever mag evenwel niet aan de basis liggen van de ernstige tekortko
ming waarvan de werknemer beschuldigd wordt. Wanneer een werknemer, 
die voor zijn werkgever initiatieven moest nemen en die in de uitoefening 
van zijn functie grote verantwoordelijkheden droeg, nalatig is in de uitvoe
ring van zijn opdracht, kan zijn houding geen dringende reden opleveren 
indien blijkt dat de werkgever zijn verbintenissen jegens de werknemer niet 
is nagekomen door hem niet naar behoren bij te staan in zijn taak (Cass., 
12 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 514). De foutieve gedraging die erin 
bestaat een handelwijze te aanvaarden waarvan men weet dat ze illegaal is, 
doch aan de oorsprong waarvan de werkgever zelf ligt, kan geen dringende 
reden tot ontslag uitmaken (Arbrb. Brussel, 5 oktober 1986, J. T. T., 1986, 
466). 
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Het feit dat de werkgever een tekortkoming gednrende een zekere tijd heeft 
gednld, ontneemt hem niet het recht deze alsnog in te roepen als dringende 
reden (Arbh. Brussel, 18 december 1981, T.S.R., 1982, 201, noot H.D.; 
Arbh. Antwerpen, 19 apri11983, Limb. Rechtsl., 1983, 64; Arbh. Bergen, 
2 jnni 1983, T.S.R., 1983, 418). 
Ben bepaalde gedraging of handing van de werknemer kan een grand 
vormen voor ontslag om dringende reden door de regelmatigheid waarmee 
deze zich voordoet, b.v. een ongerechtvaardigde afwezigheid die zich ver
schillende keren herhaalt (Arbh. Lnik, 3 november 1982, Jur. Liege, 1983, 
105; Arbh. Brnssel, 23 maart 1983, T.S.R., 1983, 301 (verkort)) of het 
volgehonden verznim dagelijkse rapporten op te stellen die de werkgever 
moeten toelaten de activiteiten te controleren (Arbh. Brussel, 30 oktober 
1984, J.T.T., 1985, 246, Arbh. Brussel, 20 november 1984, T.S.R., 1984, 
577) of nog het feit dat een werknemer zich op het werk herhaaldelijk in 
staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt (Arbrb. Brnssel, 3 
september 1984, J.T.T., 1985, 479). 
In de hypothese van het hervallen in dezelfde fout spelen de waarschnwin
gen en aanmaningen van de werkgever soms een rol in de beslnitvorming 

· van de rechter (Arbh. Brussel, 30 oktober 1984, J.T.T., 1985, 246; Arbrb. 
Brnssel, 3 september 1984, J. T. T., 1985, 479). 
Het komt voor dat de feiten waarvan de werknemer beschnldigd wordt 
aanleiding geven tot strafrechtelijk onderzoek. Wanneer de zaak door het 
parket wordt geseponeerd, weliswaar na een voorafgaande strenge waar
schnwing, ontneemt dit aan de werkgever vanzelfsprekend niet de mogelijk
heid dezelfde feiten in te roepen als dringende reden (Arbh. Brnssel, 21 mei 
1975, Med. V.B.O., 1976, 2058). Wordt de werknemer door de strafrechter 
vrijgesproken dan staat het erga omnes en dns oak voor de bnrgerlijke 
rechter vast dat de feiten die door de werkgever als dringende reden worden 
ingeroepen, zich niet hebben voorgedaan. Ontslag om dringende reden, 
omwille van dezelfde feiten, is derhalve niet meer mogelijk (Arbh. Lnik, 
2 februari 1977, Jur. Liege, 1977, 250 en Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 
18 febrnari 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 171). Ben verkoopsdirectenr die 
verantwoordelijk is voor de boekhonding, de betrekkingen met de klanten 
en de administratie van de voorraad en die zich heeft gemengd in het werk 
van een kassierster door een kasstnk te scheuren en te vervangen, zan wel 
op staande voet knnnen ontslagen worden omwille van deze beheersfont 
oak al heeft de strafrechter hem vrijgesproken van de telastelegging van 
valsheid in geschrifte en diefstal (Kh. Brussel, 20 december 1973, Med. 
V.B.O., 1977, 1740). 
De vraag rijst of het feit dat de werkgever een tekortkoming reeds discipli
nair heeft gesanctioneerd, impliceert dat hij daardoor afziet van de moge
lijkheid de arbeidsovereenkomst om die reden onmiddellijk te beeindigen. 
Volgens het Hof van Cassatie betekent het opleggen van een tnchtstraf niet 
dat de aldns gesanctioneerde font niet meer in aanmerking kan genomen 
worden om de ernst van de latere tekortkoming waarvoor men ontslagen 
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wordt, te beoordelen. Het arrest dat nalaat na te gaan of een vroegere 
ongewettigde afwezigheid een weerslag heeft op de ernst van de afwezigheid 
waarvoor men later ontslagen wordt, aileen omdat de eerste afwezigheid 
aanleiding gaf tot een tuchtstraf, schendt artikel18 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 35 
Arbeidsovereenkomstenwet) (Cass., 24 september 1979, Arr. Cass., 
1979-80, 91, J. T. T., 1980, 98 en T.S.R., 1980, 23). Dit arrest biedt evenwel 
geen ondubbelzinnig antwoord op de hoger gestelde vraag. Er kan immers 
niet uit afgeleid worden of feiten waarvoor een tuchtstraf werd opgelegd 
nog een ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen. In een arrest 
van 24 juli 1981 stelt het Arbeidshof te Brussel dat de werkgever die met 
voile kennis van zaken een werknemer aanmaant niet meer dezelfde fouten 
te maken of die te zijnen aanzien een disciplinaire sanctie treft, er niet meer 
toe gerechtigd is de feiten die daaraan ten grondslag liggen in te roepen als 
motief voor een ontslag om dringende reden (Arbh. Brussel, 24 juli 1981, 
J.T.T., 1982, 353). 

Ten slotte zij er nog op gewezen dat het begrip dringende reden geen 
absoluut begrip is. Een bepaalde tekortkoming zal in het ene geval wei een 
motief zijn voor een onmiddellijk ontslag, in het andere geval niet. Het feit 
dat het ontslag om dringende reden rechtvaardigt, is het feit zelf samen met 
aile omstandigheden die het de aard van een dringende reden kunnen geven 
(Cass., 28november 1977,Arr. Cass., 1978, 349; Cass., 16december 1979, 
J.T.T., 1981, 35; Cass.,l8 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 724; Cass., 
13 december 1982, Arr. Cass., 1982-83, nr. 223, Pas., 1983, I, 459). 

269. BEGRIP -FElTEN UIT HET PRIVE-LEVEN - Voor het ontslag om 
dringende reden is alleszins een ernstige tekortkoming vereist. De vraag rijst 
of deze ernstige tekortkoming een contractuele fout moet zijn of niet. Met 
andere woorden kunnen feiten uit het prive-leven een dringende reden zijn? 

In een arrest van 27 juni 1975 heeft het Arbeidshof te Luik uitdrukkelijk 
bevestigd dat het ontslag om dringende reden rechtsgeldig kan steunen op 
feiten uit het prive-leven van de werknemer. In casu betrof het een handels
vertegenwoordiger die diefstallen had ·gepleegd in een grootwarenhuis die 
daarenboven waren bekendgemaakt aan de pers. Het hof meende dat de 
werkgever van een handelsvertegenwoordiger mag eisen dat hij in aile 
opzichten een achtenswaardig man is (Arbh. Luik, 27 juni 1975, Med. 
V.B.O., 1977, 1958). Door hetzelfde hof werd, impliciet, een gelijkaardig 
standpunt aangenomen met betrekking tot een werknemer die veroordeeld 
werd tot een gevangenisstraf om een reden die geen uitstaans had met de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, 6 apri11976, T.S.R., 
1977, 101). Het Hofvan Cassatie sloot zich aan bij deze zienswijze. In een 
arrest van 5 januari 1977 stelde dit hoogste rechtscollege dat gedragingen 
die een gevolg zijn van een echtelijke onenigheid tussen twee personeelsle
den van zodanige aard kunnen zijn dat de dienstbetrekking van een van hen 
of van heiden redelijkerwijze zelfs niet voor korte tijd in stand kan blijven 
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digt de werkgever een paar meppen te geven naar aanleiding van een 
levendige discussie die zij met deze laatste had gevoerd. De door de 
echtgenoot onder die omstandigheden gepleegde daad maakt een dringende 
reden uit die het onmiddellijk ontslag van de bediende rechtvaardigt (Arbh. 
Brussel, 7 juli 1974, Med. V.B.O., 1976, 2465). 

271. BEGRIP - SLACHTOFFER VAN DE ERNSTIGE TEKORTKOMING - Het 
slachtoffer van de ernstige tekortkoming moet niet noodzakelijk partij bij 
de arbeidsovereenkomst zijn. Ook gedragingen van de werknemer tegeno
ver zijn medewerknemers of tegenover clienten van de werkgever kunnen 
aanleiding geven tot ontslag om dringende reden. Zo is het ontslag zonder 
opzegging noch vergoeding gerechtvaardigd ten opzichte van een bediende 
die geld leent bij ondergeschikten (Arbh. Brussel, 18 maart 1974, Med. 
V.B.O., 1976, 2171). Hetzelfde geldt voor een bediende die leningen aan
gaat bij clienten van zijn werkgever, met wie hij uit hoof de van zijn functie 
dient te onderhandelen en wier activiteiten hij dient te controleren en te 
rapporteren (Arb h. Brussel, 27 november 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
207 (verkort)). Een werknemer die met een werkmakker handgemeen raakt 
en blijft, ondanks de tussenkomst van een vakbondsafgevaardigde, kan om 
dringende reden ontslagen worden (Arbh. Brussel, 20 april 1979, Med. 
V.B.O., 1981, 1475) alsook een werknemer die een collega bedreigt met een 
mes (Arbrb. Brussel, 3 december 1979, J.T.T., 1980, 182). 

272. BEGRIP - HOEDANIGHEID VAN DE WERKNEMER - Soms wordt door 
de arbeidsgerechten de mentale (on)gezondheid van de werknemer in acht 
genomen om het al dan niet bestaan van een dringende reden te beoordelen. 
Het Arbeidshof te Brussel stelde in het algemeen dat de werkgever die de 
moeilijkheden en psychologische stoornissen van zijn werknemer kent, deze 
voor de laatste maal in gebreke moet stellen vooraleer zijn toevlucht te 
nemen tot de uiterste sanctie met name het ontslag om dringende reden 
(Arbh. Brussel, 9 mei 1984, Soc. Kron., 1985, 168). De criteria voor de 
beoordeling van de zwaarwichtigheid van een gedraging van een werknemer 
zijn niet dezelfde ten aanzien van een karaktergestoorde of mentaal gestoor
de werknemer als ten aanzien van iemand die in het volledig bezit is van 
zijn vermogens. Wanneer de werkgever van een beschutte werkplaats een 
boze brief ontvangt van een mentaal gehandicapte werkneemster moet hij 
er rekening mee houden dat ze niet hetzelfde begrip heeft van wat ze schrijft 
als een geestelijk gezond iemand. In plaats van te reageren met een onmid
dellijk ontslag had de werkgever het conflict over de vakantiedagen, waar
van de brief een gevolg was, moeten trachten op te lossen door een beroep 
te doen op zijn sociale dienst (Arbh. Brussel, 21 september 1981, J.T.T., 
1982, 353). In dezelfde lijn besliste het hof later dat de tekortkoming die 
het gevolg is van een geestesstoornis geen foutief karakter heeft (Arbh. 
Brussel, 6 maart 1984, J. T. T., 1984, 482). De abnormale toestand van 
depressie is nochtans geen verschoningsgrond voor belangrijke verduisterin-
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gen wanneer blijkt dat deze op zeer vernuftige wijze werden begaan (Arbh. 
Luik, 17 april 1984, T.S.R., 1984, 487). 

De hoedanigheid van de werknemer komt ook ter sprake bij de vraag of 
aan het begrip dringende reden dezelfde inhoud moet gegeven worden 
wanneer bet gaat om werknemers die als lid van de ondernemingsraad, het 
veiligheidscomite of als vakbondsafgevaardigde beschermd zijn tegen ont
slag. Soms wordt gesteld dat de hoedanigheid van lid van de ondernemings
raad of van het veiligheidscomite een verzwarende omstandigheid is bij de 
beoordeling van de feiten (Arbrb. Doornik, 3 april1981, J. T. T., 1981, 302). 
In andere gevallen wordt dit lidmaatschap niet zozeer uitdrukkelijk bestem
peld als een verzwarende omstandigheid maar kan uit de beslissing toch 
afgeleid worden dat de rechter hiermee wel degelijk rekening heeft gehou
den bij de afweging v·an de feiten (Arbh. Luik, 26 juni 1979, Med. V.B.O., 
1980, 3381; Arbrb. Namen, 10januari 1978, Med. V.B.O., 1981, 1475). Het 
Arbeidshof te Brussel verdedigde het tegengestelde stand punt: de hoedanig
heid van vakbondsafgevaardigde maakt geen verzwarende omstandigheid 
uit voor het beoordelen van stakingsfeiten in het raam van een ontslag om 
dringende reden (Arbh. Brussel, 24 november 1980, R. W., 1980-81, 2262, 
noot RroAUX, M.). In een arrest van 1 juni 1981 stelde het Hof van Cassatie 
dat voor het ontslag wegens dringende reden van de werknemersafgevaar
digden in de ondernemingsraad weliswaar een bijzondere procedureregeling 
is voorgeschreven, maar dat niet wordt afgeweken van het begrip dringende 
reden zoals dit omschreven wordt in de Arbeidsovereenkomstenwet (Cass., 
1 juni 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1128, nr. 562, Pas., 1981, 1121, R. W., 
1981-82, 741 en J.T.T., 1981, 295, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H.). De 
arbeidsgerechten schijnen evenwel niet overtuigd door deze stellingname. 
Zo werd door het Arbeidshof te Bergen geoordeeld dat hoewel het lidmaat
schap van de ondernemingsraad de contractuele verplichtingen ten aanzien 
van de werkgever noch beperkt, noch uitbreidt, bij de beoordeling van een 
feit dat een dringende reden zou kunnen uitmaken toch rekening mag 
gehouden worden met de omstandigheid dat een dergelijke werknemer op 
deontologisch vlak als voorbeeld en gids voor zijn collega's moet dienen 
(Arbh. Bergen, 9 juli 1981, Med. V.B.O., 1982, 876). Zo ook vormt het 
aanmoedigen van de inmenging van vliegende stakingsposten, vreemd aan 
de onderneming, teneinde te intimideren, een grond tot ontslag wegens 
dringende reden wanneer vaststaat dat de collectieve actie op geen grote 
weerstand stuitte vanwege de werknemers van de onderneming zelf. Dit 
geldt des te meer ten aanzien van een werknemersvertegenwoordiger, lid van 
de ondernemingsraad (Arbh. Bergen, 19 maart 1985, J.T.T., 1985, 377). 
Ook de Arbeidsrechtbanken te Charleroi en te Doornik zijn de mening 
toegedaan dat van werknemers met een representatieve functie meer voor
zichtigheid en goede trouw bij de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst 
mag verwacht worden dan van een andere werknemer (Arbrb. Doornik, 3 
april1981, J. T. T., 1981, 302; Arbrb. Charleroi, 27 juni 1983, J. T. T., 1984, 
345, T.S.R., 1983, 436 en Soc. Kron., 1984, 411, noot LAGNEAUX, T. en 
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VAN DROOGENBROEK, J.). Alleen in een arrest van bet Arbeidshof te Luik 
wordt de stelling van bet Hof van Cassatie vertolkt in bet reeds genoemde 
arrest van 1 juni 1981 bijgetreden. Het hof moest zich uitspreken over de 
vraag of bet wegnemen en opeten van een stuk worst van de toonbank door 
een twintigjarige verkoopster, lid van de ondernemingsraad, een dringende 
reden was of niet. Deze fout werd door het Arbeidshof niet ernstig genoeg 
geacht om een onmiddellijk ontslag te rechtvaardigen en bet feit dat de 
betrokken verkoopster lid is van de ondernemingsraad maakt slechts een 
blaam uit voor haar vakorganisatie die personen met meer maturiteit zou 
moeten kiezen (Arbh. Luik, 20 november 1984, Soc. Kron., 1985, 175). In 
een enkel geval wordt de hoedanigheid van de beschermde werknemer juist 
ingeroepen als verzachtende omstandigheid bij de beoordeling van de feiten. 
De weigering van een werknemer een rechterlijke beslissing tot ontruiming 
van de bedrijfslokalen vrijwillig uit te voeren, is geen dringende reden, en 
dit des te minder wanneer de betrokkene een beschermd werknemer is die 
handelt in het kader van zijn rol als personeelsvertegenwoordiger (Arbrb. 
Luik, 12 januari 1984, J. T. T., 1984, 487 (verkort)). 

273. BEGRIP - DE SAMENWERKING WORDT ONMIDDELLIJK EN DEFINITIEF 
ONMOGELIJK - De partij die ontslag geeft om een dringende reden geeft 
daarmee te kennen dat de professionele samenwerking wat haar betreft, 
definitief en onmiddellijk onmogelijk wordt. Uit de definitie van de Ar
beidsovereenkomstenwet kan afgeleid worden dat niet elke zwaarwichtige 
tekortkoming van een van de partijen elke professionele samenwerking 
onmiddellijk en definitief belemmert. Dit is b. v. niet het geval wanneer een 
werknemer zijn overste beledigt en op de arbeidsplaats rondloopt zonder 
te werken, wanneer dit te verklaren is door de opwinding en de irritatie die 
veroorzaakt werden doordat hem niet bewezen telefonische beledigingen ten 
laste worden gelegd (Arbh. Brussel, 16 januari 1986, T.S.R., 1986, 153; zie 
oak Arbh. Brussel, 20 juni 1980, T.S.R., 1981, 37, noot MALLIE, J.). 

Kenmerkend voor een dringende reden is dat de arbeidsrelatie niet meer in 
stand kan worden gehouden zelfs niet gedurende een korte tijd. Deze 
onmogelijkheid om zelfs tijdelijk nag samen te werken is essentieel voor bet 
ontslag om dringende reden. De werkgever die een werknemer na een 
ontslag wegens dringende reden gedurende twee dagen laat verder werken, 
kan zich achteraf niet meer op de dringende reden beroepen aangezien zijn 
houding aantoont dat de voortzetting van de arbeidsbetrekking ondanks de 
uitgesproken grieven mogelijk was (Arbh. Brussel, 23 december 1981, Med. 
V.B.O., 1983, 527). Het feit dat elke verdere samenwerking met de werkne
mer niet uitgesloten was kan oak blijken uit het voorstel van de werkgever 
bet ontslag wegens dringende reden te vervangen door een opzegging 
(Arbrb. Gent, 14 november 1983, R. W., 1983-84, 2041 en T. S.R., 1985, 77) 
en uit de wederaanwerving van een wegens dringende reden ontslagen 
werknemer vanaf de eerste werkdag volgend op dit ontslag (Arbrb. Door
nik, 16 oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1361 (verkort)). De werkgever die 
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een werknemer om dringende reden ontslaat mag zich met andere woorden 
niet laten leiden door zijn gevoelens, op gevaar af een opzeggingsvergoeding 
verschuldigd te zijn. 

Alhoewel de beschermde werknemers buiten bet bestek vallen van bet 
onderbavige overzicht van recbtspraak, dient in dit verband toch gewezen 
te worden op de bijzondere situatie waarin ze zicb bevinden. De !eden en 
kandidaat-leden mogen in beginsel niet ontslagen worden tenzij om een 
vooraf door bet arbeidsgerecbt aangenomen dringende reden of om een 
vooraf door het paritair comite erkende tecbniscbe of economische reden 
(art. 21, § 2 Bedrijfsorganisatiewet en art. Ibis, § 2 Veiligbeidswet Werkne
mers). Volgens bet Arbeidsbof te Bergen wijkt de bijzondere procedure die 
door de werkgever moet gevolgd worden wanneer bij een plaatsvervangend 
lid van een veiligbeidscomite wil ontslaan niet af van het begrip dringende 
reden van artikel35 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Wanneer de werk
nemer derhalve verder wordt tewerkgesteld in de periode die de definitieve 
beslissing van bet arbeidsgerecbt voorafgaat, is meteen aangetoond dat de 
samenwerking tussen partijen niet onmiddellijk en definitief onmogelijk 
was geworden (Arbh. Bergen, 7 augustus 1983, T.S.R., 1984, 192, noot 
G.H.). Het Hof van Cassatie was bieromtrent nocbtans een andere mening 
toegedaan. In zijn conclusie v66r bet arrest, waarin bij overigens fel van 
leer trekt tegen de ,ongerijmde regeling" uitgevaardigd door bet K.B. nr. 
4 van 11 oktober 1978, wijst Advocaat-Generaal Lenaerts erop dat de 
arbeidsovereenkomst alleszins niet mag worden beeindigd zolang het ar
beidsgerecbt niet definitief uitspraak beeft gedaan omtrent bet al dan niet 
bestaan van een dringende reden. In de wettelijke regeling zelf ligt derhalve 
besloten dat de weliswaar onmogelijk geworden samenwerking juridiscb 
tocb blijft voortduren. Hieruit volgt dat uit bet voortduren van de rechtsbe
trekking niet kan worden afgeleid dat de samenwerking niet onmogelijk is 
geworden. Wat betreft bet voortduren van de tewerkstelling kan aangeno
men worden dat de werkgever niet verplicht kan zijn de werknemer tewerk 
te stellen tot de definitieve uitspraak. Dit wil ecbter niet zeggen dat de 
werkgever de beschermde werknemer niet verder mag tewerkstellen. De 
werkgever beeft dus de keuze. Ook wanneer bij opteert voor verdere 
tewerkstelling, bandelt bij conform de wet. Deze stellingname werd door 
het Hof gevolgd. Uit de enkele omstandigbeid dat de werkgever gebruik 
maakt van zijn recht om de werknemer verder tewerk te stellen, kan niet 
worden afgeleid dat de aangevoerde reden niet meer als een dringende reden 
kan worden aangezien door bet arbeidsgerecht (Cass., 7 november 1983, 
Arr. Cass., 1983-84,275, nr. 133 enR. W., 1983-84, 1543, concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H.). 

274. BEGRIP - CONVENTIONELE OMSCHRIJVING - Het komt VOOr dat de 
partijen in de arbeidsovereenkomst of in bet arbeidsreglement een omschrij
ving of opsomming geven van de tekortkomingen die van aard zijn een 
onmiddellijk einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. De vraag rijst of 
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de beoordeling van de feiten daardoor aan het oordeel van de rechter 
onttrokken wordt. Reeds in een arrest van 4 november 1960 stelde het Hof 
van Cassatie dat de rechter over de zwaarwichtigheid van de feiten oordeelt 
zonder gebonden te zijn door de in de arbeidsovereenkomst opgenomen 
bepalingen betreffende de zwaarwichtigheid van bepaalde feiten (Cass., 4 
november 1960, Arr. Cass., 1961, 206, Pas., 1961, I, 242 en T.S.R., 1962, 
134). Ook in de rechtspraak van de lagere arbeidsgerechten wordt deze regel 
beklemtoond. De rechter heeft bij de beoordeling van de feiten het laatste 
woord (Arbh. Brussel, 18 juni 1975, Med. V.B.O., 1977, 1758; Arbh. Luik, 
9 november 1977, Jur. Liege, 1978, 186; Arbh. Luik, 21 november 1978, 
Jur. Liege, 1979, 178). Dit betekent evenwel niet dat de rechter niet mag 
refereren naar de conventionele omschrijving (Arbh. Luik, 21 november 
1978, Jur. Liege, 1979, 178). De rechter mag niet uit het oog verliezen dat 
partijen met de opsomming bedoeld hebben dat aan de naleving van 
sommige verplichtingen bijzonder veel belang werd gehecht (Arbh. Brussel, 
18 juni 1975, Med. V.B.O., 1977, 1758). 

Zoals reeds werd gezegd (zie hoger, nr. 267) is het oordeel van de feitenrech
ter in cassatie onaantastbaar. Het Hof van Cassatie ziet er wel op toe dat 
de feitenrec;hter het rechtsbegrip , ,dringende reden'' niet miskent (Cass., 29 
januari 1975, Arr. Cass., 1975, 616; Cass., 17 november 1976, Arr. Cass., 
1977, 305; Cass., 12januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 514; Cass., 7 maart 
1983, Arr. Cass., 1982-83, 834; Cass., 15 september 1986, Arr. Cass., 
1986-87, p. 50, nr. 21, R. W., 1986-87, 1602 en Soc. Kron., 1987, 55). 

275. BEGRIP - VERWANTSCHAP MET ANDERE BEGRIPPEN- Het begrip 
dringende reden is niet identiek aan het begrip zware fout van artikel18 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet waardoor de aansprakelijkheid van de werk
nemer in het gedrang komt: De zware fout is een opzettelijke maar dusdanig 
grove en extreme fout, dat ze niet verschoonbaar is. De beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzegging belet op zich niet 
een zware fout in te roepen (Arbrb. Brussel, 10 december 1986, Rechtspr. 
Arb. Br., 1987, 40; Pol. Hasselt, 9 maart 1979, R. W., 1979-80, 1510, Limb. 
Rechtsl., 1979, 115 en J.T.T., 1979, 302). 

De begrippen overmacht en dringende reden kunnen elkaar met betrekking 
tot dezelfde feiten geenszins dekken, aangezien overmacht in principe 
foutloos is, terwijl de dringende reden een ernstige fout inhoudt. Men kan 
dus niet beweren dat de onmogelijkheid van een werknemer om de arbeidso
vereenkomst uit te voeren wegens internering voor onbepaalde tijd een geval 
van overmacht uitmaakt dat als een dringende reden moet worden be
schouwd (Arbh. Antwerpen, 10 februari 1983, T.S.R., 1983, 265). 

b. Termijn 

276 ALGEMEEN - Het ontslag om dringende reden mag niet meer zonder 
opzegging of voor het verstrijken van de termijn worden gegeven, wanneer 
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het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend 
is aan de partij die zich bier op beroept (art. 35, lid 3 Arbeidsovereenkom
stenwet). In de vroegere arbeidsovereenkomstenwetgeving was sprake van 
drie dagen zonder te specifieren of het werkdagen dan wei kalenderdagen 
betrof, wat aanleiding gaf tot tegenstrijdige beslissingen. Zo was er in de 
rechtspraak onzekerheid nopens het feit of de vervaldag verplaatst werd tot 
de eerstvolgende werkdag indien deze op een zaterdag, zondag of wettelijke 
feestdag valt. De Arbeidsrechtbank te Brussel beantwoordde deze vraag 
oorspronkelijk bevestigend (Arbrb. Brussel, 18 maart 1974, Med. V.B.O., 
1976, 2171). In latere uitspraken werd hierop echter teruggekomen. De 
termijn van drie dagen is een vaste termijn die niet kon geschorst of gestuit 
worden en die niet vatbaar is voor verlenging (Arbrb. Brussel, 21 februari 
1977, R. W., 1977-78, 2661; Arbrb. Brussel, 21 oktober 1977, J.T.T., 1978, 
33). 

Bij de totstandkoming van de Arbeidsovereenkomstenwet werd , uit oppor
tuniteitsoverwegingen" geopteerd voor werkdagen. Onder werkdagen moet 
begrepen worden aile dagen met uitzondering van zon- en feestdagen 
(TAQUET, M., WANTIEZ, C., JAMOULLE, M. en VANFRAEYENHOVEN, G., 
Nouveaux visages du contrat de travail, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 
1979, 59). 

277. TERMIJN - BINNEN DRIE WERKDAGEN - De partij bij een arbeidso
vereenkomst die meent dat zij een dringende reden kan inroepen om de 
overeenkomst op staande voet te beeindigen, moet dit quasi onmiddellijk 
doen. De wet geeft slechts drie werkdagen tijd te rekenen vanaf het ogenblik 
dat de feiten bekend zijn. Men zou dan ook kunnen spreken van ,de 
dringendheid" van het ontslag. 

De termijn van drie dagen vangt aan de dag na de dies a quo, dit wil zeggen 
de dag na de dag waarop de feiten bekend zijn (Arbh. Brussel, 8 december 
1976, Med. V.B.O., 1977, 1615; Arbh. Brussel, 17 januari 1978, J. T.T., 
1978, 178; Arbrb. Brussel, 18 maart 1974, Med. V.B.O., 1976, 2171). 

De derde dag die volgt op de dies a quo, dit is de dies ad quem, kan nog 
nuttig gebruikt worden om de arbeidsovereenkomst zonder opzegging te 
beeindigen (Arbh. Brussel, 8 december 1976, Med. V.B.O., 1977, 1615; 
Arbrb. Brussel, 18 maart 1974, Med. V.B.O., 1976, 2171). 

278. BEKENDHEID VAN HET FElT- Indien de feiten die aanleiding hebben 
gegeven tot een ontslag wegens dringende reden, door de partij die ontslag 
geeft worden ingeroepen meer dan drie werkdagen na de datum waarop ze 
gebeurden, moet de ontslaggevende partij bewijzen welke omstandigheden 
voor gevolg hadden dat de feiten haar pas ten vroegste drie werkdagen voor 
het ontslag ter kennis kwamen (Arbh. Brussel, 19 maart 1985, Soc. Kron., 
1985, 178; Arbh. Brussel, 18 februari 1986, J. T. T., 1986, 464; zie thans art. 
35, laatste lid Arbeidsovereenkomstenwet). 
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In sommige uitspraken wordt gesteld dat de termijn van drie werkdagen 
slechts ingaat op bet ogenblik dat de persoon die bevoegd is om bet ontslag 
te geven, kennis krijgt van de feiten (Arbh. Brussel, 17 oktober 1979, Med. 
V.B.O., 1980, 4085; Arbh. Luik, 24 oktober 1984, Soc. Kron., 1985, 171; 
Arbrb. Turnhout, 9 februari 1987, Turnh. Rechtsl., 1987, 44). Wanneer die 
bevoegdheid toekomt aan de raad van beheer van een V.Z.W. begint de 
termijn derhalve eerst te lopen op bet ogenblik waarop de leden van die raad 
volledige en afdoende informatie krijgen over de voor bet ontslag ingeroe
pen motieven (Arbh. Luik, 24 oktober 1984, Soc. Kron., 1985, 171). Het 
Arbeidshof te Brussel wees echter de bewering dat het ontslag om dringende 
reden pas kon gegeven worden na de terugkeer van de vice-president en 
nadat deze laatste eveneens kennis zou genomen hebben van de dringende 
reden, van de hand. De structuur van de onderneming mag niet van die aard 
zijn dat artikel 35, lid 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet geen enkele 
betekenis meer zou hebben. Wanneer de werkgever met vakantie gaat, moet 
hij de nodige maatregelen nemen opdat iemand tijdens zijn afwezigheid, 
indien nodig, personeel zou kunnen ontslaan (Arbh. Brussel, 18 februari 
1986, J.T.T., 1986, 464). In dit verband kan ook gewezen worden op wat 
boger werd gezegd omtrent de bekrachtiging door de werkgever (zie boger, 
nr. 265). 

In de rechtspraak wordt algemeen aanvaard dat de termijn van drie werkda
gen niet ingaat zodra de werkgever bepaalde vermoedens of verdenkingen 
koestert (zie b.v. Arbh. Brussel, 3 maart 1976, Med. V.B.O., 1977, 2413; 
Arbrb. Mechelen, 1 maart 1976, J.T.T., 1977, 260; Arbrb. Brussel, 17 
oktober 1985, J. T. T., 1986, 282; zie ookCass., 16 juni 1971, Arr. Cass., 
1971, 1045 en J. T. T., 1972, 37). Men kan zich niet voorstellen dat de partij 
die de arbeidsovereenkomst op staande voet wenst te beeindigen de tegen
partij niet vooraf in haar uitleg heeft gehoord en dienaangaande geen 
onderzoek heeft ingesteld ten einde een degelijke kennis te verkrijgen 
nopens de beweerde ernstige tekortkoming (Arbh. Brussel, 18 juni 1975, 
Med. V.B.O., 1976, 2606; Arbh. Brussel, 22februari 1978, J. T., 1978, 349). 
De werkgever kan niet verweten worden dat hij, vooraleer de zwaarste straf 
toe te passen, de werknemer toelaat binnen een redelijke termijn (in casu 
een week) zijn uitleg over en rechtvaardiging betreffende de tegen hem 
ingeroepen zwaarwichtige reden kenbaar te maken (Arbh. Brussel, 22 
december 1982, T.S.R., 1983, 523, noot HALLEMANS, P .). 

De partij die ontslag wenst te geven moet met zekerheid kennis hebben van 
de feiten en van de omstandigheid dat ze aan de andere partij te wijten zijn 
(Arbh. Brussel, 11 februari 1976, Med. V.B.O., 1977, 2412). Het feit is aan 
de partij die ontslag geeft bekend in de zin van artikel 18 van de gecoordi
neerde wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 
35 Arbeidsovereenkomstenwet) wanneer deze omtrent bet bestaan van het 
feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden zouden kunnen 
maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing 
te kunnen nemen, met name voor haar eigen overtuiging en tevens ten 
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aanzien van de andere partij en ten aanzien van de rechtbank (Cass., 14 mei 
1979, Arr. Cass., 1978-79, 1092, R. W., 1979-80, 1791 en J. T. T., 1980, 78; 
zie ook Cass., 28 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 815 en Pas., 1983, I, 
723; Arbh. Antwerpen, 22 april1983, Soc. Kron., 1984, 15; Arbrb. Charle
roi, 26januari 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 185 en T.S.R., 1987, 136; Arbrb. 
Turnhout, 9 februari 1987, Turnh. Rechtsl., 1987, 44). 
Het kan derhalve noodzakelijk zijn dat de werkgever een onderzoek instelt 
(Arbrb. Brussel, 30 juni 1976, J. T. T., 1976, 279; Arbrb. Brussel, 17 oktober 
1985, J. T. T., 1986, 282; Arbrb. Turnhout, 9 · februari 1987, Turnh. 
Rechtsl., 1987, 44). Dit onderzoek moet echter binnen een redelijke tijd
spanne uitgevoerd worden. Zo is een termijn van vier tot negen maanden 
tussen de feiten en de beeindiging van de arbeidsovereenkomst onaanvaard
baar (Arbrb. Brussel, 30 juni 1976, J. T. T., 1976, 279). 
Wanneer de werkgever nog niet over voldoende elementen beschikt en de 
feiten normaal betwist worden door de werknemer, mag de werkgever het 
resultaat van het strafrechtelijk onderzoek afwachten alvorens een beslis
sing te nemen aangaande het ontslag (Arbh. Luik, 4 november 1986, Soc. 
Kron., 1987, 223). Volgens de Arbeidsrechtbank te Luik zou de werkgever 
zelfs nog ontslag om dringende reden kunnen geven nadat hij vernomen 
heeft dat het cassatieberoep van een werknemer tegen een veroordelingsar
rest werd verworpen. In casu betrof het een werknemer van wie de werkge
ver reeds van bij de aanwerving wist dat hij verdacht werd van bepaalde 
feiten, zijnde het toebrengen van slagen en verwondingen en verboden 
wapendracht. De werknemer bleef geloven in de onschuld van zijn werkne
mer en nam de beslissing tot ontslag op staande voet pas nadat aile 
rechtsmiddelen uitgeput waren. Deze handelwijze werd door de Arbeids
rechtbank te Luik aanvaard, ook al waren op deze wijze jaren verstreken 
tussen de feiten en de beeindiging (Arbrb. Luik, 26 februari 1980, J. T. T., 
1980, 338). Anderzijds is de werkgever niet verplicht te wachten toter een 
in kracht van gewijsde gegane uitspraak is. Hij kan geldig en welbewust 
oordelen dat een dringende reden door hem voldoende gekend is om de 
beslissing tot ontslag op staande voet te nemen, bij de kennisname van de 
inhoud van het strafvonnis dat de werknemer veroordeelt voor de feiten die 
de dringende reden uitmaken (Arbh. Brussel, 27 apri11983, T.S.R., 1983, 
372). 

In een arrest van 28 februari 1983 heeft het Hof van Cassatie er op gewezen 
dat het verkrijgen van voldoende zekerheid nopens de werkelijkheid en de 
zwaarwichtigheid van de feiten niet betekent dat de werkgever het bewijs 
ervan in handen moet hebben vooraleer tot ontslag over te gaan. De 
zekerheid kan bestaan v66r het ogenblik waarop alle bewijsstukken in 
handen zijn van de werkgever (Cass., 28 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 
815 en Pas., 1983, I, 723). 

279. HERHAALDE TEKORTKOMINGEN- Wanneer de werknemer diverse of 
herhaalde tekortkomingen worden verweten beschikt de werkgever volgens 
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het Arbeidshof te Brussel vanaf het laatst gepleegde feit over drie wer kdagen 
om de werknemer te ontslaan. Dit laatste feit en het schuldelement ervan 
moet echter bewezen zijn. Wordt dit bewijs niet geleverd, dan is het ontslag 
dat wordt betekend meer dan drie dagen nadat de andere feiten bekend zijn, 
laattijdig (Arbh. Brussel, 14 april 1974, Med. V.B.O., 1977, 454). 

W anneer de dringende red en bestaat in een geregelde afwezigheid van de 
werknemer, die kan bestempeld worden als insubordinatie of ongewettigde 
afwezigheid, is de termijn van drie werkdagen tussen het kennen van deze 
tekortkoming en het ontslag, uit de aard van de feiten zelf niet toe te passen 
en moet de werkgever zelf beslissen vanaf welk ogenblik verdere samenwer
king onmogelijk blijkt (Arbh. Brussel, 23 maart 1983, T.S.R., 1983; 301 
(verkort)). In analoge zin besliste het Arbeidshofte Bergen dat bij herhaalde 
insubordinatie de termijn van drie werkdagen ingaat op het ogenblik dat 
de werknemer redelijkerwijze kan vaststellen dat elke hoop op een wijziging 
van het gedrag van de werknemer ondenkbaar is (Arbh. Bergen, 12 januari 
1987, J. T. T., 1987, 284). 

280. VOORTDURENDE TEKORTKOMING - Het Hof van Cassatie heeft zich 
in een arrest van 21 november 1983 kunnen uitspreken over de vraag 
wanneer de termijn voor het ontslag ingaat bij een voortdurende tekortko
ming van de werknemer. In casu ging het om een werknemer die langdurig 
ongewettigd afwezig was. Op het ogenblik dat de werknemer zich terug op 
het werk aanbiedt, roept de werkgever de voortdurende afwezigheid in om 
de arbeidsovereenkomst op staande voet te beeindigen. In het arrest a quo 
stelde het Arbeidshof te Brussel dat het ogenblik waarop de ongerechtvaar
digde afwezigheid een dringende reden wordt, afhangt van de omstandighe
den. Vanaf dat ogenblik vormt de voortduring van de afwezigheid een 
nieuwe dringende reden die steeds geldig door de werkgever kan worden 
ingeroepen zolang geen drie werkdagen verstreken zijn sedert het einde van 
de afwezigheid. Het middel in cassatie stelde dat de rechter er blijkbaar van 
uitgegaan is dat de werkgever de dringende reden reeds vroeger had kunnen 
inroepen. In dit geval kon hij niet wettig beslissen dat de voortduring van 
de afwezigheid nag als een dringende reden kon worden ingeroepen. De 
termijn van drie werkdagen zou niet mogen worden verlengd met de tijd 
dat de afwezigheid voortduurt, tot drie werkdagen na het einde van de 
afwezigheid. In zijn conclusie v66r het arrest wijst Advocaat-Generaal 
Lenaerts erop dat het niet aan de rechter is te bepalen wanneer een gedraging 
een dringende reden vormt, de beoordeling komt in de eerste plaats toe aan 
de werkgever. Het is dan oak een vergissing van de rechter te stellen dat 
het ogenblik waarop de handeling een dringende reden wordt, objectief kan 
vastgesteld worden, los van de mening van de werkgever. Doch niettegen
staande deze vergissing meende de Advocaat-Generaal dat wanneer de 
rechter oordeelt dat de door de werkgever aangevoerde langdurige afwezig
heid een dringende reden vormt, het ontslag op staande voet, gegeven 
binnen drie werkdagen na de in aanmerking genomen periode van afwezig-
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heid, regelmatig is. Het Hof van Cassatie sloot zich hierbij aan: het ontslag 
dat gegeven is binnen drie werkdagen na de in aanmerking genomen periode 
van afwezigheid is regelmatig, ook al had de werkgever, naar het oordeel 
van de rechter, de afwezigheid reeds tevoren als een dringende reden kunnen 
aanvoeren (Cass., 21 november 1983, Arr. Cass., 1984, nr. 158, concl. Adv. 
Gen. LENAERTS, H., Pas., 1984, I, 313, R. W., 1983-84, 1758, J.T., 1985, 
238 en Soc. Kron., 1984, 8). In een arrest van 4 februari 1985 werd in 
analoge zin geoordeeld ten aanzien van het ontslag om dringende reden van 
een werknemer die bleef weigeren een onkostennota recht te zetten en die 
een bij vergissing gestort bedrag weigerde terug te betalen. Voor het 
onmiddellijk ontslag is het voldoende dat de volgehouden fout nog bestond 
drie dagen voor het ontslag (Cass., 4 februari 1985, Arr. Cass., 1985, nr. 
326, J. T. T., 1985, 310 en 469, T.S.R., 1985, 291 en Soc. Kron., 1985, 168). 

Ten slotte dient het arrest van het Hof van Cassatie vermeld waarin de vraag 
aan de orde was op welk ogenblik de werkgever kennis had van het feit dat 
een bediende deelgenomen had aan de oprichting van een concurrerende 
P.V.B.A. In casu werd de geldigheid van het ontslag om dringende reden 
betwist omdat de werkgever deze bediende ontslagen had meer dan drie 
werkdagen nadat de uittreksels van de akten van de vennootschap in het 
Belgisch Staatsblad waren gepubliceerd. Volgens het Hof kan uit de regel 
dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad voor gevolg heeft dat de akten 
tegenstelbaar zijn aan derden en dat deze de gevolgen ervan moeten aan
vaarden, niet afgeleid worden dat er een wettelijk vermoeden ontstaat dat 
aile derden kennis hebben van de feiten en meer bepaald dat de werkgever 
kennis zou hebben van de fout begaan door zijn bediende (Cass., 5 mei 
1976, Arr. Cass., 1976, 994 en J. T. T., 1976, 350). 

281. DE LAATTIJDIGHEID VAN HET ONTSLAG - De vraag rijst wie het 
bewijs moet leveren van de tijdigheid van het ontslag wanneer dit wordt 
gegeven meer dan drie werkdagen na het ogenblik waarop de feiten zich 
hebben voorgedaan. Volgens sommige rechtspraak moest de werknemer die 
beweert dat zijn werkgever, die hem om dringende reden ontslagen heeft, 
reeds meer dan drie dagen voor het ontslag op de hoogte was van de 
ingeroepen feiten, hiervan het bewijs leveren, aangezien van de werkgever 
niet het negatief bewijs dat hij voor die drie dagen niet op de hoogte was 
van die feiten, mag geeist worden (Arbh. Antwerpen, 15 december 1980, 
R. W., 1981-82, 1897; Arbrb. Charleroi, 1 oktober 1979, Med. V.B.O., 
1980, 2062). Andere rechtspraak evenwel was van oordeel dat indien de 
feiten die aanleiding hebben gegeven tot een ontslag wegens dringende 
reden, door de partij die ontslag geeft, worden ingeroepen meer dan drie 
werkdagen na de datum waarop ze gebeurden, de ontslaggevende partij 
dient te bewijzen welke omstandigheden voor gevolg hadden dat de feiten 
haar pas sinds ten vroegste drie werkdagen voor het ontslag ter kennis 
kwamen (Arbh. Brussel, 19 maart 1985, Soc. Kron., 1985, 178; Arbh. 
Brussel, 18 februari 1986, J.T.T., 1986, 464). Sinds de wijziging van de 
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Arbeidsovereenkomstenwet door de wet van 18 juli 1985 staat het vast dat 
de partij die de dringende reden inroept moet bewijzen dat zij de termijn 
voor het ontslag geeerbiedigd heeft (art. 35, laatste lid Arbeidsovereenkom
stenwet). 

De laattijdigheid van het ontslag kan blijken uit het feit dat dit ontslag 
gegeven werd op de derde dag na de datum van de geschreven verklaringen 
opgesteld op verzoek van de ontslaggevende partij met het oog op de 
bewijsvoering van de ingeroepen feiten, wanneer uit deze verklaringen kan 
afgeleid worden dat de bedoelde feiten de ontslaggever reeds voor de datum 
van de verklaring bekend waren (Arbrb. Brussel, 31 oktober 1986, J. T. T., 
1987, 130). 

W anneer in de ontslagbrief bepaald wordt dat het ontslag we gens dringende 
reden op een latere datum ingaat, is het deze datum die in aanmerking komt 
om vast te stellen of het ontslag werd gegeven binnen drie dagen nadat de 
ontslaggevende partij de dringende reden kende (Cass., 13 februari 1984, 
Arr. Cass., 1983-84, nr. 320, Pas., 1984, I, 660, R. W., 1984-85, 1368, 
J. T. T., 1985, 397 en T.S.R., 1984, 246). In casu ging het om een werkgever 
die een werknemer bij aangetekend schrijven gedateerd op 24 februari 1978 
ontslag gaf om dringende reden doch het ontslag pas liet ingaan vanaf 1 
maart 1978 ten einde aan de werknemer de mogelijkheid te geven zekere 
administratieve formaliteiten te vervullen. Het Hof oordeelde dat de werk
gever de arbeidsovereenkomst beeindigd had op 1 maart en dat hij op die 
datum niet meer kon steunen op de aangevoerde dringende reden, nu deze 
alsdan sedert ten minste drie dagen gekend waren. 

c. Vorm 

282. ALGEMEEN - Zoals boger reeds vermeld (zie hoger, nr. 263) is het 
ontslag om dringende reden zelf aan geen enkele vormvereiste onderwor
pen. Anders is het evenwel voor wat betreft de kennisgeving van de reden 
die ingeroepen wordt om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beeindi
gen. Alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie 
werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van 
het ontslag zonder opzegging of v66r het verstrijken van de termijn. Deze 
kennisgeving moet, op straffe van nietigheid, geschieden bij een ter post 
aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. Deze kennisgeving 
kan ook geschieden door afgifte van een geschrift aan de andere partij. De 
handtekening van deze partij op het duplicaat van dit geschrift geldt enkel 
als bericht van ontvangst van de kennisgeving (art. 35, lid 4, 5, 6 en 7 
Arbeidsovereenkomstenwet). V66r de wijziging door de. wet van 18 juli 1985 
kon de kennisgeving enkel geschieden bij een ter post aangetekende brief. 
De mogelijkheden de tegenpartij op de hoogte te brengen van de tegen haar 
aangevoerde reden werden uitgebreid, en de sanctie van nietigheid werd 
uitdrukkelijk in de wet opgenomen. 

De ratio legis van dit voorschrift ligt voor de hand. Enerzijds moet de 
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ontslagen partij haar verdediging op de tegen haar aangevoerde bezwaren 
kunnen voorbereiden en anderzijds moet de rechter kunnen nagaan of de 
voor hem aangevoerde redenen dezelfde zijn als deze die ingeroepen werden 
tegen de ontslagen partij. Geen enkele wettekst eist dat de verantwoording 
van een ontslag om dringende reden in een en hetzelfde geschrift zou worden 
uitgedrukt. De werkgever kan de ingeroepen reden ter kennis brengen door 
middel van verschillende geschriften, op voorwaarde dat aile binnen drie 
werkdagen na het ontslag betekend worden (Arbrb. Antwerpen, 30 maart 
1981, J.T.T., 1981, 303 en T.S.R., 1981, 521). 

Zoals reeds werd opgemerkt kon de kennisgeving voor de wijziging door 
de wet van 18 juli 1985 enkel geschieden bij een ter post aangetekend 
schrijven. In de rechtspraak werd gesteld dat dit vormvoorschrift niet was 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. De aangetekende brief kan ver
vangen worden door een gelijkwaardig stuk op voorwaarde dat het de 
rechten van de partij waartegen een dringende reden wordt aangevoerd, niet 
schaadt (Cass., 7 mei 1975, Arr. Cass., 1975, 980, R. W., 1975-76, 233 en 
T.S.R., 1976, 370; zie ook Arb h. Brussel, 25 juni 1975, Med. V.B. 0., 1977, 
113; Arbh. Luik, 8 september 1976, Jur. Liege, 1976, 66; Arbh. Brussel, 
8 mei 1980, Med. V.B.O., 1981, 3582; Arbh. Antwerpen, 2 maart 1981, 
T.S.R., 1981, 298; Arbrb. Luik, 3 juni 1980, J.T.T., 1980, 337). De 
vervangende akte kan niet als gelijkwaardig beschouwd worden, wanneer 
niet blijkt dat deze binnen de gestelde termijn ter kennis van de ontslagen 
partij is gebracht. De tijdige kennisgeving moet evenwel niet uit de akte zelf 
kunnen worden afgeleid (Cass., 18 mei 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1254, nr. 
548 en J. T. T., 1987, 380). Wanneer de ontslaggevende partij de dringende 
reden meedeelt door middel van een gewoon geschrift moet het evenwel 
buiten kijf staan dat de bestemmeling dit geschrift ontvangen heeft (Arbh. 
Bergen, 20 maart 1986, Soc. Kron., 1986, 272, noot JACQMAIN, J. en In/. 
Soc. Seer., 1986, afl. 13, z.p.; Arbrb. Turnhout, 19 januari 1987, Turnh. 
Rechtsl., 1987, 43). 

De dringende reden wordt geldig betekend door een aangetekende brief die 
niet ondertekend is, maar waarvan de ontvanger onmiddellijk begrijpt van 
wie hij uitgaat en waarop hij antwoordt zonder zich op de ongeldigheid van 
de kennisgeving te beroepen (Cass., 7 mei 1975, Arr. Cass., 1975, 980, 
R. W., 1975-76,233 enT.S.R., 1976, 370; zie ookArbh. Gent (afd. Brugge), 
19 september 1986, Soc. Kron., 1987, 216). De Arbeidsrechtbank te Brussel 
daarentegen stelde dat de betekening van een dringende reden door middel 
van een brief waarop geen handtekening werd aangebracht, niet beant
woordt aan de vormvereisten bepaald in artikel 35 van de Arbeidsovereen
komstenwet (Arbrb. Brussel, 23 april1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 229). 

W anneer de brief waarmee de dringende reden aan de ontslagen werknemer 
wordt betekend naar een onjuist adres wordt verstuurd, moet hij als 
onbestaande worden beschouwd. Een materiele vergissing in de adressering 
kan niet worden beschouwd als een geval van overmacht en is niet ver
schoonbaar (Arbh. Bergen, 20 maart 1986, Soc. Kron., 1986, 272, noot 
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JACQMAIN, J. en Inl. Soc. Seer., 1986, afl. 13, z.p.; Arbrb. Charleroi, 21 
mei 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 308 en J. T. T., 1985, 478). 

283. TERMIJN VOOR DE KENNISGEVING- Overeenkomstig artikel 35, lid 
4 van de Arbeidsovereenkomstenwet moeten de motieven voor bet ontslag 
om dringende reden meegedeeld worden binnen drie werkdagen na bet 
ontslag. Deze termijn heeft als vertrekpunt de dag na die van bet ontslag 
(Arbrb. Dinant, 12 februari 1980, Jur. Liege, 1980, 204). 

In de vroegere wetgeving was sprake van een termijn van drie werkdagen 
zonder dat werd gespecifieerd of het kalender- dan wel werkdagen betrof. 
Er werd dan ook soms geoordeeld dat de termijn voor de kennisgeving van 
de redenen voor het ontslag werd verlengd tot de eerstvolgende werkdag 
indien hij verstreek op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag (Arbrb. 
Dinant, 12 februari 1980, Jur. Liege, 1980, 204). 

Sinds de aanpassing door de wet van 18 juli 1985 moet de partij die de 
dringende reden inroept, bewijzen dat zij de termijn voor de kennisgeving 
geeerbiedigd heeft (art. 35, laatste lid Arbeidsovereenkomstenwet). 

284. INHOUD VAN DE KENNISGEVING - ALGEMEEN - Overeenkomstig lid 
4 van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan aileen de dringende 
reden waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na bet ontslag 
worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging 
of v66r bet verstrijken van de termijn. 

In de rechtspraak wordt voortdurend beklemtoond dat deze kennisgeving 
met de grootste nauwkeurigheid moet gebeuren. Deze nauwkeurigheid is 
niet enkel noodzakelijk opdat de ontslagen partij zou ingelicht worden 
omtrent de feiten die haar ten laste gelegd worden, maar ook opdat de 
rechter zou kunnen nagaan of de ingeroepen reden zwaarwichtig genoeg is 
en of de voor hem ingeroepen redenen dezelfde zijn als die welke betekend 
werden aan de ontslagen partij (Cass., 2 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1095 
en R. W., 1976-77, 1022; Cass., 27 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 757, 
R. W., 1978-79, 331 en J.T.T., 1979, 43; Arbh. Brussel, 11 januari 1978, 
J. T. T., 1978, 201; Arbh. Luik, 24 maart 1986, Soc. Kron., 1986, 275; Arbh. 
Luik, 4 december 1986, Rev. Liege, 1987, 307 en Soc. Kron., 1987, 253; 
Arbrb. Luik, 17 september 1976, Jur. Liege, 1977, 287; Arbrb. Brussel, 8 
mei 1981, Soc. Kron., 1981, 260; Arbrb. Brussel, 26juni 1985, Soc. Kron., 
1985, 279; Arbrb. Brussel, 29 januari 1986, Soc. Kron., 1986, 282; Arbrb. 
Brussel, 9 september 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 382; Arbrb. Luik, 2 
oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1357). Zelfs wanneer de feiten delicaat zijn, 
kan de werkgever zich geen al te grote discretie veroorloven bij de kennisge
ving (Arbrb. Brussel, 8 mei 1981, Soc. Kron., 1981, 260). 

W anneer in de ontslagbrief als dringende reden tot ontslag wordt opgegeven 
, ,klacht ingediend bij de Rijkswacht'', en de betrokken werknemer binnen 
drie dagen na bet ontslag kennis neemt van bet proces-verbaal waarin de 
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beschuldigingen vervat in de ontslagbrief ondubbelzinnig en precies vervol
ledigd worden, is er voldaan aan de dwingende bepalingen van artikel 35 
van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Brussel, 9 september 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 382). 

Volgende omschrijvingen van de ten laste gelegde feiten werden door de 
rechtspraak van de hand gewezen als zijnde onvoldoende nauwkeurig 

- het ontslag om dringende reden van een werknemer omwille van beledi
gingen geuit aan het adres van de directeur van de ondernerning, zonder de 
aard van de belediging of de plaats waar deze werd geuit, te preciseren in 
de kennisgeving (Cass., 2 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1095 en R. W., 
1976-77, 1022); 

- de verwijzing naar ,herhaalde rnisplaatste handelingen" (Arbh. Brus
sel, 11 januari 1978, J. T. T., 1978, 201); 

- het verwijt aan de werknemer dat hij weigert het werk uit te voeren 
(Arbh. Luik, 24 maart 1986, Soc. Kron., 1986, 275) of nog dat hij niet zijn 
volledige werkkracht ter beschikking stelt (Arbrb. Luik, 17 september 1976, 
Jur. Liege, 1977, 287); 

- de vermelding in de ontslagbrief van ,laksheid, onbevoegdheid, de 
kwade trouw van sommige medewerkers en, erger nog, de zware beschuldi
gingen (zonder enige grand) gericht tegen de werkgever in het bijzijn van 
het personeel op vrijdag 20 januari 1984" (Arbh. Luik, 4 december 1986, 
Rev. Liege, 1987, 307 en Soc. Kron., 1987, 253); 

- de verwijzing naar ,flagrante dagelijkse fouten, misbruik van vertrou
wen, scheldpartijen, grove vergissingen, foutieve prijsmarkeringen en han
delingen buiten de bevoegdheid" (Arbrb. leper, 12 februari 1982, T.S.R., 
1982, 494); 

- de raadselachtige voorstelling in de kennisgeving van het grof woordge
bruik waarvan de werknemer beschuldigd wordt (Arbrb. Brussel, 26 juni 
1985, Soc. Kron., 1985, 279); 

- de uitdrukking , weigering het werk normaal uit te voeren, sabotage bij 
het inschrijven van de verkoopsprijzen en beledigende houding" (Arbrb. 
Brussel, 29 januari 1986, Soc. Kron., 1986, 282); 

- de loutere vermelding van diefstal (Arbrb. Luik, 2 oktober 1987, Rev. 
Liege, 1987, 1357). 

Het is wettelijk niet verplicht in de kennisgeving de datum te vermelden 
waarop de ingeroepen feiten werden begaan, noch aan te geven op welke 
dag de ontslaggevende partij kennis kreeg van deze feiten (Arbh. Brussel, 
11 januari 1978, J.T.T., 1978, 201; Arbh. Antwerpen, 23 oktober 1978, 
R. W., 1978-79, 1299). 

W anneer in de kennisgeving verschillende feiten als dringende reden worden 
ingeroepen, vermag de rechter te oordelen dat een of meer ervan op zichzelf 
een dringende reden uitmaken (Cass., 7 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 
834, Pas., 1983, I, 739, R. W., 1983-84, 1233 (verkort) en T.S.R., 1983, 
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240). Wanneer de rechter evenwel oordeelt dat sommige feiten niet in 
aanmerking komen, is hij niettemin verplicht nate gaan of de overblijvende 
feiten een dringende reden vormen (Cass., 27 juni 1983, Arr. Cass., 1982-
83, 1332, Pas., 1983, I, 1216, R. W., 1983-84, 1921 en T.S.R., 1983, 478; 
Cass., 16 maart 1987, Arr. Cass., 1986-87, 932, nr. 422, R. W., 1987-88, 
443 (verkort) en J.T.T., 1987, 381). 

285. INHOUD VAN DE KENNISGEVING - VROEGERE FElTEN- Hoewel 
blijkens artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet bij beoordeling van 
de dringende reden enkel rekening mag gehouden worden. met de feiten 
vermeld in de kennisgeving, past de rechtbank deze regel niet altijd strikt 
toe. 

Algemeen wordt aangenomen dat vroegere feiten die op zichzelf het ontslag 
om een dringende reden niet meer kunnen verantwoorden, kunnen ingeroe
pen worden om het feit waarvoor ontslag om dringende reden gegeven 
wordt, toe te lichten. Zo kunnen vroegere afwezigheden ingeroepen worden 
om de afwezigheid waarvoor men ontslagen wordt, te belichten, ook al 
worden ze niet vermeld in de ontslagbrief (Cass., 27 februari 1978, Arr. 
Cass., 1978, 757, R. W., 1978-79, 331 en J.T.T., 1979, 43). Het Hof van 
Cassatie heeft deze stelling herhaalde malen bevestigd (Cass., 16 december 
1979, J.T.T., 1981, 35; Cass., 18 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80,724, 
nr. 377 en R. W., 1980-81, 1417; Cass., 28 oktober 1987, Arr. Cass., 
1987-88, 257, nr. 122 en J. T. T., 1987, 494, noot). Het feit dat het ontslag 
zonder opzegging rechtvaardigt, is immers het feit dat vergezeld is van aile 
omstandigheden die het de aard van een dringende reden kunnen geven 
(Cass., 28 november 1977, Arr. Cass., 1978, 349; Cass., 16 december 1979, 
J. T. T., 1981, 35; Cass., 18 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 724; Cass., 
13 december 1982,Arr. Cass., 1982-83, nr. 223 en Pas., 1983, I, 459). Waar 
vroegere feiten in aanmerking kunnen komen om het ontslag om dringende 
reden te verantwoorden, moet de rechter nochtans vaststellen dat minstens 
een van de feiten gedurende minder dan drie dagen bekend is aan de 
werkgever (Cass., 16 december 1979, J. T. T., 1981, 35; Cass., 18 februari 
1980, Arr. Cass., 1979-80,724, nr. 377 enR. W., 1980-81, 1417). In de lijn 
van deze rechtspraak van het Hof van Cassatie besliste het Arbeidshof te 
Brussel dat de rechter rekening kan houden met feiten die zich meer dan 
drie dagen voor het ontslag hebben voorgedaan wanneer zij van dezelfde 
aard zijn als de feiten waarop het ontslag steunt en toelaten aan te tonen 
dat deze laatste niet eenmalig war en (Arb h. Brussel, 29 juni 1983, J. T. T., 
1984, 483, noot) of wanneer de vroegere feiten een zeker verband vertonen 
met de ingeroepen dringende reden (Arbh. Brussel, 20 februari 1986, Soc. 
Kron., 1986, 270). 

De Arbeidsrechtbank te Brussel daarentegen interpreteerde de wettelijke 
bepaling zeer strikt door te beslissen dat aileen de in de ontslagbrief 
vermelde feiten door de rechtbank in aanmerking kunnen worden genomen 
om de dringende reden te beoordelen. Vroegere feiten kunnen dan ook 
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slecbts in die mate een rol spelen in de besluitvoering van de recbter in de 
mate waarin zein de ontslagbrief zijn vermeld (Arbrb. Brussel, 19 septem
ber 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 387). 

d. Bewijs 

286. BEWIJSLAST - De partij die de arbeidsovereenkomst om een dringen
de reden beeindigt, draagt de volledige bewijslast. Vooreerst moet zij bet 
bewijs leveren van de feiten die worden ingeroepen als een dringende reden. 
Sinds de wet van 18 juli 1985 is deze regel uitdrukkelijk opgenomen in 
artikel 35, laatste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet. Bovendien moet 
deze partij aantonen dat de termijnen voor bet ontslag en de kennisgeving, 
gerespecteerd zijn (zie bierover, boger, nrs. 281 en 283). 

287. BEWIJSMIDDELEN - Wie bet initiatief neemt de arbeidsovereenkomst 
om een dringende reden te beeindigen, mag de motieven ingeroepen in de 
ontslagbrief bewijzen door aile wettelijke middelen (Cass., 24 september 
1979, Arr. Cass., 1979-80,91, nr. 50, J.T.T., 1980,98 en T.S.R., 1980, 23; 
Cass., 13 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 176, nr. 80, R. W., 1986-87, 
1711 en J.T.T., 1986, 462). 

Aangezien de ernst van de ingeroepen redenen kan bewezen worden door 
vroegere feiten, mag de recbter bet aanbod deze vroegere feiten te bewijzen, 
niet afwijzen (Cass., 27 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 757 en R. W., 
1978-79, 331). 

Evenzo kunnen feiten waarvan de partij die de arbeidsovereenkomst om een 
dringende reden beeindigt, slecbts kennis geeft na bet ontslag en de kennis
geving aangewend worden om de ingeroepen dringende reden te bewijzen 
(Cass., 24 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 91, nr. 50, J.T.T., 1980, 
98 en T.S.R., 1980, 23; Cass., 13 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 176, 
nr. 80, R. W., 1986-87, 1711 en J.T.T., 1986, 462; Arbb. Antwerpen, 26 
oktober 1981, J. T. T., 1982, 179). 

De werkgever beeft bet recbt om telefoongesprekken door de werknemer 
gevoerd op de arbeidsplaats, af te tappen. Hierdoor wordt geen inbreuk 
gepleegd op bet prive-leven van de werknemer. De bandopname van derge
lijke gesprekken, kan door de werkgever gebruikt worden om bet bestaan 
van een dringende reden te bewijzen. Het moet nocbtans vaststaan dat de 
op band opgenomen stem die is van de betrokken werknemer, wat eventueel 
door getuigen kan bewezen worden (Arbb. Luik, 7 mei 1985, Jur. Liege, 
1985, 443 en J. T. T., 1985, 472 - bier wordt de datum van 17 mei 1985 
vermeld -). 

Ten slotte kan ook een door de werknemer ondertekende buitengerecbtelij
ke bekentenis van de feiten als bewijsmiddel aanvaard worden, tenzij 
vaststaat dat deze verkregen werd door morele dwang (Arbrb. Kortrijk, 2 
oktober 1979, T.S.R., 1983, 454; zie ook Arbrb. Brussel, 31 oktober 1986, 
J. T. T., 1987, 130). Het feit dat de werknemer de materialiteit van de ten 
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laste gelegde feiten erkent, bindt de rechter echter niet in zijn beoordeling 
(ENGELS, C., ,Ontslag wegens dringende reden" in Aanwerven, Tewerk
stellen, Ontstaan (A.T.O.), Antwerpen, Kluwer, 1988, 0-102-1420, nr. 
1428). 

De werkgever mag echter niet trachten het bewijs van de feiten in handen 
te krijgen door middelen waarin hij (min of meer) zelf de hand heeft. 

Zo werd het verslag van een detective-bureau niet als bewijsmiddel voor het 
bestaan van een dringende reden aanvaard. Ben prive-detective wordt 
immers ingehuurd en betaald door de partij die rechtstreeks belanghebben
de is in de zaak (Arbrb. Brussel, 13 september 1985, Soc. Kron., 1986, 278). 
Hoogstens kan het verslag van een prive-detective gebruikt worden als een 
begin van bewijs, wanneer dit overeenstemt met de verklaringen van andere 
onbezoldigde getuigen (Arbh. Luik, 7 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 443 en 
J.T.T., 1985, 472- hier wordt de datum van 17 mei 1985 vermeld). 

De bloedproef op een werknemer uitgevoerd door een geneesheer aangesteld 
en bezoldigd door de werkgever, kan evenmin een wettelijk bewijs uitmaken 
van de beweerde alcoholintoxicatie van de werknemer, indien niet ondub
belzinnig vaststaat dat de werknemer hiervoor zijn toestemming heeft 
gegeven (Arbh. Luik, 17 december 1981, J.T.T., 1982, 118). 

e. Vergoedingsregeling 
288. ALGEMEEN - Elke partij kan de arbeidsovereenkomst om een drin
gende reden beeindigen, onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen 
(art. 35, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet). 

De partij die ontslag om dringende reden geeft, kan van de ontslagen partij 
geen opzeggingsvergoeding eisen. Het ontslag om dringende reden heeft wel 
tot gevolg dat de ontslag gevende partij in principe geen opzeggingsvergoe
ding verschuldigd is, maar niet dat zij er een mag vorderen (Arbh. Brussel, 
2 juli 1975, Med. V.B.O., 1977, 1957; Arbh. Brussel, 27 mei 1977, R. W., 
1977-78,2014 en T.S.R., 1977, 428; Arbrb. Doornik, 18 januari 1980, Soc. 
Kron., 1982, 480, noot LECLERCQ, M.). 

De werknemer die ontslag geeft om een dringende reden zou wel aanspraak 
kunnen maken op een opzeggingsvergoeding wanneer de tekortkoming van 
de werkgever gelijkstaat met een onregelmatige beeindiging van de arbeids
overeenkomst door de werkgever omdat hij eenzijdig de essentiele arbeids
voorwaarden heeft gewijzigd. Alsdan is het ontslag wegens dringende reden 
zonder voorwerp, aangezien de arbeidsovereenkomst reeds was beeindigd 
(Arbrb. Nijvel, 7 november 1973, Med. V.B.O., 1976,2918, ziehieromtrent 
ook hoger, nr. 262). 

De partij die ontslag geeft om een dringende reden kan enkel een schadever
goeding eisen op basis van het gemeen recht op voorwaarde dat zij het 
bestaan en de omvang van de geleden schade bewijst (Arbh. Brussel, 2 juli 
1975, Med. V.B.O., 1977, 1957; Arbh. Brussel, 27 mei 1977, R. W., 1977-
78, 2014 en T.S.R., 1977, 428, Arbrb. Nijvel, 7 november 1973, Med. 
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V.B.O., 1976, 2918). In dit geval moet wei rekening gehouden worden met 
de aansprakelijkheidsbeperking ten voordele van de werknemer zoals om
schreven in artikel 5 quater van de gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 18 Arbeidsovereenkomsten
wet) (Arbh. Brussel, 27 mei 1977, R. W., 1977-78, 2014 enT.S.R., 1977, 
428). 

289. RECHTMATIG ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- De partij die terecht 
om een dringende reden ontslagen wordt, heeft geen recht op een opzeg
gingsvergoeding. 

De toekenning van een vergoeding uit goedertierendheid, ontneemt aan de 
werkgever niet de mogelijkheid de werknemer tach op staande voet 'te 
ontslaan (Arbrb. Brussel, 19 september 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
387). 

Wanneer de werknemer tijdens de opzeggingstermijn om een dringende 
reden wordt ontslagen, verliest hij meteen het recht op de aanvullende 
opzeggingsvergoeding die hem verschuldigd was omdat de betekende opzeg
gingstermijn ontoereikend was (Cass., 4 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1055, 
Pas., 1975, I, 954, R. W., 1976-77, 312 en J.T.T., 1976, 144). 

290. ONRECHTMATIG ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- Wanneer de door 
de ontslag gevende partij ingeroepen reden door de rechter onvoldoende 
wordt geacht om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen, blijft 
de arbeidsovereenkomst beeindigd, doch deze beeindiging is onregelmatig. 
De wetgever heeft in deze hypothese een sanctie voorzien. 

Wanneer de arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, is de 
partij die ontslag geeft zonder dringende reden aan de andere partij een 
opzeggingsvergoeding verschuldigd (art. 39, § 1 Arbeidsovereenkomsten
wet). Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk vermeldt, mag aangenomen 
worden dat dezelfde sanctie toepasselijk is wanneer niet voldaan is aan de 
vormvereisten of wanneer het ontslag of de kennisgeving plaats heeft buiten 
de door de Arbeidsovereenkomstenwet gestelde termijnen. 

Is de overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven 
werk aangegaan, dan is de partij die de overeenkomst beeindigt zonder 
dringende reden v66r het verstrijken van de termijn, gehouden aan de 
andere partij een vergoeding te betalen, die gelijk is aan het bedrag van het 
loon dat verschuldigd is tot het bereiken van de termijn, zonder echter het 
dub bel te mogen overtreffen van het loon dat overeenstemt met de duur van 
de opzeggingstermijn, die in acht had moeten worden genomen, indien de 
overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten (art. 40, § 1 Arbeidsover
eenkomstenwet). 

291. RECHTSMISBRUIK EN WILLEKEURIG ONTSLAG- De vraag in welke 
mate een ontslag om dringende reden aanleiding kan geven tot een vergoe-
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ding wegens rechtsmisbruik of willekeurig ontslag, komt verder aan bod (zie 
verder, nrs. 375 e.v.). 

f. Gevallen 

292. AFWEZIGHEDEN - De ongerechtvaardigde afwezigheid op het werk 
zonder de werkgever hiervan in kennis te stellen wordt door de rechtspraak 
niet altijd aanvaard als motief voor een ontslag om dringende reden. Bij 
de beoordeling van de omstandigheden wordt door de feitenrechters onder 
meer rekening gehouden met de veelvuldigheid en de duur van dergelijke 
afwezigheden. 

Een ongewettigde afwezigheid van een dag kan, behoudens bijzondere 
omstandigheden, niet beschouwd worden als grand voor een ontslag om 
dringende reden (Arbh. Brussel, 3 oktober 1979, Med. V.B.O., 1980, 3381). 
Evenmin kan het feit dat de werknemer gedurende drie uur afwezig is op 
het werk en zo het middagmaal verlengt samen met collega's in een restau
rant dicht bij de plaats van tewerkstelling, na de telefoniste te hebben 
verzocht te verwittigen bij dringende zaken, in de concrete omstandigheden 
volstaan voor een ontslag op staande voet (Arbh·. Brussel, 14 augustus 1986, 
Soc. Kron., 1986, 277). 

Het feit dat een werknemer gedurende drie dagen zonder enige rechtvaardi
ging afwezig was en bovendien heeft verzuimd de werkgever van die 
afwezigheid in kennis te stellen, is daarentegen wei een dringende reden 
(Arbh. Brussel, 2 september 1980, Med. V.B.O., 1981, 4006). 

Wanneer de werknemer zonder wettige reden afwezig is nadat de werkgever 
hem voor gelijkaardige tekortkomingen herhaaldelijk heeft gewaarschuwd 
of berispt, is de rechtspraak het er over eens dat het ontslag om dringende 
reden volkomen gerechtvaardigd is (Arbh. Brussel, 28 oktober 1975, Med. 
V.B.O., 1977, 683; Arbh. Luik, 3 november 1982, Jur. Liege, 1983, 105; 
Arbrb. Doornik, 3 april1981, J.T.T., 1981, 302). Het enkel feit dat een 
werknemer in valle arbeidsdag wegens herbergbezoek van het werk afwezig 
blijft, belet op zichzelf niet de voortzetting van de arbeidsbetrekkingen, 
doch vroegere tekortkomingen van dezelfde aard die reeds aanleiding gaven 
tot verwittigingen maken van dit feit een dringende reden (Arbh. Brussel, 
3 maart 1981, J. T.T., 1981, 207). 

V olgens de Arbeidsrechtbank te Doornik is de hoedanigheid van lid van de 
ondernemingsraad of het veiligheidscomite in deze zelfs een verzwarende 
omstandigheid bij de beoordeling van de feiten (Arbrb. Doornik, 3 april 
1981, J.T.T., 1981, 302; omtrent de vraag in welke mate de hoedanigheid 
van de werknemer een rol speelt bij het ontslag om dringende reden zie 
hager nr. 272). 

De werkgever moet zijn houding niet onmiddellijk bepalen. Hij kan het 
verloop van een aantal afwezigheidsdagen afwachten alvorens de beslissing 
te nemen het feit te beschouwen als een grand tot ontslag om dringende 
reden (Arbh. Brussel, 8 januari 1979, Med. V.B.O., 1980, 2918). De 
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werkgever moet zelf beslissen vanaf welk ogenblik de verdere samenwerking 
onmogelijk wordt (Arbh. Brussel, 23 maart 1983, T.S.R., 1983, 303 (ver
kort)). Een en ander kan zijn belang hebben om het vertrekpunt te bepalen 
van de termijn van drie werkdagen voor het ontslag (zie hoger nrs. 279 en 
280). 
De werknemers die spontaan in staking gaan omdat de werkgever zijn 
verplichting inzake de betaling van het loon niet nakomt, zijn niet ongewet
tigd afwezig en kunnen derhalve niet om die reden zonder opzeggingster
mijn of -vergoeding worden ontslagen (Arbrb. Bergen, 25 april 1977, 
T.S.R., 1977, 317). 

293. ALCOHOLINTOXICATIE- In bepaalde gevallen wordt het feit dat de 
werknemer zich schuldig maakt aan alcoholintoxicatie of dronkenschap 
geacht de samenwerking met de werkgever definitief en onmiddellijk onmo
gelijk te maken. 
Zo is het feit zich, ondanks verschillende verwittigingen, dronken op het 
werk aan te bieden of zich herhaaldelijk in een staat van dronkenschap of 
alcoholintoxicatie op het werk te bevinden, te beschouwen als een dringende 
reden tot ontslag (Arbh. Brussel, 26 juni 1979, T.S.R., 1980, 68 (verkort); 
Arbrb. Brussel, 3 september 1984, J. T. T., 1985, 479), ongeacht het feit dat 
die dronkenschap tot arbeidsongeschiktheid leidt (Arbrb. Brussel, 3 septem
ber 1984, J. T. T., 1985, 479). 

294. ARBEIDSONGESCHIKTHEID- Ook tijdens de periode van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid, kan de arbeids
overeenkomst beeindigd worden om dringende reden. 
In de rechtspraak werden volgende omstandigheden geacht te beantwoor
den aan het begrip dringende reden: 
- het feit dat een werknemer aan wie de behandelende geneesheer een 
uitgangsverbod heeft opgelegd, verschillende malen op straat wordt ont
moet en afwezig is wanneer de controlerende geneesheer zich aanmeldt 
(Arbh. Brussel, 10 april 1974, Med. V.B.O., 1976, 2464); 
- de uitbating van een herberg tijdens de arbeidsongeschiktheid, aange
zien de werknemer die dergelijke activiteiten kan verrichten niet arbeidson
geschikt is en het werk moet hervatten (Arbh. Antwerpen, 17 november 
1978, J. T. T., 1979, 357 (verkort)); 
- de houding van de werknemer in verband met de controle uitgevoerd 
door de door de werkgever aangestelde geneesheer (Arbh. Brussel, 24 
oktober 1979, Med. V.B.O., 1980, 4085); 
- het feit dat de werknemer de periode van arbeidsongeschiktheid mis
bruikt om een uiterst vermoeiende en uitputtende ontspanningsreis te onder
nemen, waardoor hij onverantwoorde risico's neemt en het herstel van zijn 
gezondheid in gevaar brengt (Arbh. Antwerpen, 16 januari 1986, Soc. 
Kron., 1987, 214); 
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- bet feit dat de werknemer op bet einde van een periode van arbeidsonge
schiktheid op professionele wijze deelneemt aan een bokswedstrijd, aange
zien de werkgever terecht mocht aannemen dat de periode van arbeidsonge
schiktheid gebruikt werd om zich lichamelijk en mentaal voor te bereiden 
op de wedstrijd (Arbrb. Namen, 22 aprill976, J.T.T., 1977, 259); 
- bet feit dat de werknemer weigert zich te onderwerpen aan de scheids
rechterlijke procedure voorgesteld door de werkgever ten einde bet geschil 
tussen de bebandelende en de controlerende geneesbeer te beslechten en dat 
hij evenmin een ander initiatief neemt om uit de impasse te geraken (Arbrb. 
Charleroi, 28 november 1977, T.S.R., 1978, 446); 
- bet uitoefenen van een lucratieve activiteit tijdens de arbeidsongescbikt
heid (Arbrb. Luik, 27 oktober 1978, J. T. T., 1979, 167 (verkort)); 
- bet bezoeken van een cafe rechtover de fabriek van de werkgever tijdens 
een ziekteperiode gedekt door een laattijdig ingediend medisch getuigschrift 
dat bet verbod bevat de waning te verlaten (Arbrb. Brussel, 16 december 
1980, J. T. T., 1982, 121); 
- de afwezigheid van de werknemer gedurende vier dagen omwille van 
arbeidsongeschiktbeid, nadat de controlerende geneesheer, in tegenstelling 
tot de behandelende geneesbeer, de werknemer arbeidsgeschikt had bevon
den en zonder dat de werknemer een arbitrage uitlokt (Arbrb. Brussel, 13 
juni 1983, J. T. T., 1984, 486). 
De hierna aangeduide feiten werden daarentegen geacht niet te beantwoor
den aan bet begrip dringende reden: 
- de weigering van de werknemer bet werk te hervatten op een datum die 
door de werkgever eenzijdig is vastgesteld op grand van de bevindingen van 
de controlerende geneesheer (Arbh. Brussel, 6 apri11977, Med. V.B.O., 
1977, 3240); 
- bet feit op zich, zich niet te onderwerpen aan bet controleonderzoek van 
de door de werkgever aangestelde geneesheer (Arbh. Antwerpen, 9 oktober 
1978, J. T. T., 1980, 48); 
- bet feit dat een alleenstaande werknemer van Turkse nationaliteit zijn 
werkgever niet binnen de door bet arbeidsreglement opgelegde termijn heeft 
verwittigd van zijn arbeidsongeschiktheid, wanneer blijkt dat de werknemer 
erg ziek opgenomen was in een ziekenhuis en hij zich gedurende de eerste 
dagen geen rekenschap kon geven van zijn verplichtingen (Arbh. Luik, 5 
december 1978, Jur. Liege, 1979, 212); 
- de omstandigheid dat de werknemer zijn werkgever slechts twee en een 
halve dag na de aanvang van de ongeschiktheid heeft verwittigd, wanneer 
de werknemer geen telefoon heeft en de bebandelende geneesheer hem een 
uitgangsverbod oplegde (Arbh. Brussel, 2 februari 1981, Soc. Kron., 1981, 
75); 
- bet niet of laattijdig indienen van een geneeskundig getuigschrift bij de 
verlenging van de arbeidsongeschiktheid wanneer de werkgever nalaat zich 
te informeren omtrent de toestand van de werknemer (Arbh. Luik, 25 juni 
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1984, T.S.R., 1985, 257) of wanneer de werkgever de moeilijkheden en 
psychologische stoornissen van zijn werknemer kent (Arbh. Brussel, 21 
oktober 1975, Med. V.B.O., 1977, 574; Arbh. Brussel, 9 mei 1984, Soc. 
Kron., 1985, 168); 

- bet onmiddellijk ontslag gesteund op ongewettigde afwezigheid, wan
neer bet getuigschrift van de behandelende geneesheer van de werknemer 
en dat van de controlerende geneesheer van de werkgever met elkaar in 
tegenstrijd zijn aangezien de bewijskracht van de twee attesten in deze 
hypothese wegvalt (Arbh. Antwerpen, 7 maart 1985, J. T. T., 1985, 364); 

- het verrichten van deeltijdse arbeid bij een andere werkgever door de 
werknemer die met toelating van de raadgevend geneesheer van het zieken
fonds bet werk gedeeltelijk mag hernemen met behoud van een beperkte 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, zelfs indien in de arbeidsovereenkomst is 
bedongen dat de werknemer geen andere beroepsactiviteit mag uitoefenen, 
aangezien een dergelijk beding nietig is wegens strijdigheid met de vrijheid 
van arbeid en de individuele vrijheid (Arbh. Luik, 19 juni 1985, J.T.T., 
1985, 470); 

- bet maken van een ommetje de dag v66r de werkhervatting ondanks bet 
uitgangsverbod van de behandelende geneesheer (Arbrb. Brussel, 4 maart 
1977, R. W., 1976-77, 1321 en J.T.T., 1978, 34); 

- bet uitvoeren van licht handwerk, in casu tuinwerk, op een gehuurde 
kampeerplaats (Arbrb. Brussel, 28 maart 1977, T.S.R., 1977, 312); 

- bet feit dat een werknemer een getuigschrift indient dat enkel gewag 
maakt van zijn opname in een ziekenhuis en niet, zoals voorgeschreven door 
het arbeidsreglement, het begin en de duur van de arbeidsongeschiktheid 
vermeldt (Arbrb. Charleroi, 10 juni 1985, T.S.R., 1985, 480). 

295. BELEDIGINGEN, LASTER EN ONEERBAAR GEDRAG- Overeenkomstig 
artikel16 van de Arbeidsovereenkomstenwet zijn de partijen elkaar eerbied 
en achting verschuldigd. Gedurende de uitvoering van de overeenkomst 
moeten zij de welvoeglijkheid en de goede zeden in acht nemen. Ernstige 
inbreuken op deze verplichtingen worden soms als een dringende reden tot 
ontslag ingeroepen. 

Zo komen in de rechtspraak gevallen aan bod waarbij de werknemer zich 
schuldig maakt aan beledigingen ten aanzien van zijn hierarchische meerde
re. Het feit dat een werknemer zijn overste beledigt en nadien op de 
arbeidsplaats rondloopt zonder te werken, kan geen dringende reden tot 
ontslag uitmaken, wanneer deze beide feiten te verklaren zijn door de 
opwinding en de irritatie die veroorzaakt worden doordat hem niet bewezen 
telefonische beledigingen ten laste worden gelegd (Arbh. Brussel, 16 januari 
1986, T.S.R., 1986, 153). Daarentegen vormt een beledigende brief, gericht 
door een directielid als particulier aan zijn rechtstreekse chef in verband met 
de positie van deze laatste in de onderneming en waarin uitsluitend wordt 
gehandeld over professionele aangelegenheden, een dringende reden tot 

759 

_I,[ 



ontslag, zelfs al betitelt dit directielid de brief als prive of niet professioneel 
(Arbh. Brussel, 16 maart 1977, Med. V.B.O., 1978, 246). 

Het in de pers doen verspreiden van lasterlijke communiques met betrek
king tot de veiligheid en de hygiene in de onderneming werd eveneens geacht 
elke professionele samenwerking verder onmogelijk te maken (Arbh. Gent, 
17 april 1979, R. W., 1978-79, 2818). 

Ten slotte kunnen ook bepaalde vormen van oneerbaar gedrag een dringen
de reden uitmaken. Ben directeur die op de persoon van meerdere vrouwelij
ke bedienden oneerbare aanrakingen pleegt of zich schuldig maakt aan 
andere onbetrouwbare handelingen die de grenzen van het fatsoen over
schrijden, begaat een ernstige fout die zijn ontslag op staande voet recht
vaardigt (Arbh. Brussel, 24 juni 1974, Med. V.B.O., 1976, 2465). 

296. CONCURRENTIE EN NEVENACTIVITEITEN - Zoals iedere overeen
komst moet een arbeidsovereenkomst te goeder trouw worden uitgevoerd. 
De goede trouw veronderstelt loyaliteit van de werknemer ten opzichte van 
de werkgever. Wie tijdens de geldingsduur van de arbeidsovereenkomst zijn 
werkgever beconcurreert, maakt zich schuldig aan ongeoorloofde concur
rentie en begaat onmiskenbaar een fout. Deze fout wordt door de recht
spraak doorgaans dermate ernstig geacht, dat zij een voldoende grand 
vormt voor ontslag wegens dringende reden. 

De goede trouw die de uitvoering van een arbeidsovereenkomst vereist, 
verbiedt de werknemer te participeren in de oprichting van een onderneming 
waarvan een van de activiteiten rechtstreeks in concurrentie staat met die 
van zijn werkgever. Dit feit maakt een dringende reden uit (Arb h. Brussel, 
25 april 1979, Med. V.B.O., 1980, 329), zelfs al zou de participatie geen 
rechtstreekse oneerlijke concurrentie zijn (Arbh. Antwerpen, 13 oktober 
1975, J.T.T., 1976, 358). 

Bezwaarlijk zou men kunnen voorhouden dat in dergelijke gevallen de 
concurrentie geen daad is van de werknemer zelf, maar van de vennootschap 
waaraan hij deelneemt. Uit de intuitu personae aard van een B.V.B.A. kan 
de feitenrechter afleiden dat de werknemer door zijn deelname aan de 
oprichting van de concurrerende vennootschap concurrent wordt van de 
werkgever en aldus zelf een ernstige tekortkoming begaat (Cass., 5 mei 
1976, Arr. Cass., 1976, 994 en J.T.T., 1976, 350). 

Het notarispersoneel mag op grand van de C.A.O. van 20 april 1978 
gesloten in het Paritair co mite voor de notarisbedienden en omwille van zijn 
deontologie, geen bezoldigde activiteiten uitoefenen die verband houden 
met het notariaat, andere dan de taken in het kader van de tewerkstelling 
in het notariskantoor. Het openhouden van een kantoor gespecialiseerd in 
,leningen, verzekeringen en beleggingen" is zo een verboden activiteit. Een 
personeelslid dat zich met zulke activiteiten bezighoudt, kan wegens drin
gende reden ontslagen worden (Arbh. Luik (afd. Namen), 17 januari 1984, 
Rev. Not. B., 1985, 259). 
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Opdat er grond zou zijn voor ontslag wegens dringende reden, is vereist dat 
er sprake is van effectieve concurrentie. Loutere voorbereidselen daartoe 
volstaan niet. 

Ret deelnemen aan de oprichting van een concurrerende onderneming die 
nog geen werkelijke handelsactiviteit heeft ontplooid, werd reeds voldoende 
geacht als een grond voor ontslag wegens dringende reden (Arbh. Brussel, 
27 mei 1977, R. W., 1977-78, 2014 en T.S.R., 1977, 428). 

Maar is geen dringende reden, bet feit dat de werknemer aandelen koopt 
van een cliente van zijn werkgever, wanneer niet bewezen is dat de onderne
ming als concurrent optreedt, noch dat de werknemer door zijn deelneming 
in bet sociaal kapitaal oneerlijke mededinging zou hebben gepleegd (Arbh. 
Bergen, 10 mei 1976, T.S.R., 1977, 103). Retzelfde geldt wanneer de 
werknemer zelfs nog v66r bet einde van de arbeidsovereenkomst, schikkin
gen neemt om na bet einde van de overeenkomst een concurrerende bedrij
vigheid uit te oefenen, indien de arbeid die hij voor de werkgever verricht, 
daar tenminste niet onder Iijdt (Arbh. Luik, 16 februari 1983, J. T. T., 1984, 
485). 

Evenmin is bet Ioutere feit dat een werknemer inlichtingen inwint bij de 
Ieveranciers van zijn werkgever aangaande de modaliteiten en mogelijkhe
den tot oprichting van een onderneming, bestemd om die van zijn werkgever 
te beconcurreren, een daad van mededinging zodat die niet als een dringende 
reden kan worden beschouwd (Arbrb. Brussel, 6 oktober 1986, J.T.T., 
1986, 469 (verkort)). 

Ben verwante aangelegenheid is die van bet uitoefenen van een nevenactivi
teit naast de arbeidsovereenkomst. 

De omstandigheid dat de nevenactiviteiten die een werknemer tijdens de 
geldingsduur van zijn arbeidsovereenkomst uitoefent, niet concurrerend 
zijn, is niet voldoende om die activiteiten geoorloofd te maken, wanneer 
zij tijdens de normale arbeidstijd worden uitgeoefend. Zo is bet feit dat een 
handelsvertegenwoordiger, zelfs kort v66r bet einde van de opzeggingster
mijn, wekenlang tijdens de arbeidsuren, met gebruik van de vrachtwagen 
van zijn werkgever en op diens kosten, de documentatie en coiiectie van een 
andere firma, bestaande uit produkten verschiiiend van die welke door de 
werkgever worden verkocht, aan bet clienteel van zijn werkgever gaat 
voorsteiien, zonder hem daarvan te verwittigen, in strijd met de verplichting 
de arbeidsovereenkomst te goeder trouw uit te voeren en maakt bet een 
dringende reden tot ontslag uit (Arbh. Gent, 22 oktober 1986, T.G.R., 
1986, 91). 

Ret komt voor dat de uitoefening van een nevenactiviteit buiten de arbeids
uren contractueel wordt verboden. De rechtspraak staat nogal weigerachtig 
tegenover dergelijke bedingen. 

Volgens sommigen is de inbreuk door de werknemer op een beding van de 
arbeidsovereenkomst waarbij hij zich verbindt geen enkele nevenactiviteit 
uit te oefenen zonder de uitdrukkelijke toelating van zijn werkgever, niet 
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noodzakelijk een dringende reden tot ontslag (Arbh. Brussel, 6 mei 1981, 
T.S.R., 1982, 36). 
Andere rechtspraak is van oordeel dat het beding van een arbeidsovereen
komst dat een algemeen en absoluut verbod inhoudt welkdanige activiteit 
uit te oefenen buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst, nietig is want 
strijdig met het beginsel van de vrijheid van arbeid en de individuele 
vrijheid, die de openbare or de raakt. Een arbeidsongeschikte werknemer die 
overeenkomstig de regelen van de ziekteverzekering toelating krijgt voor 
vijftig procent de arbeid te hervatten (art. 56, § 2 Z.I.V.-Wet), maakt zich 
niet schuldig aan een zware fout t.o.v. zijn voltijdse werkgever, wanneer 
hij de toegelaten arbeid uitoefent bij een andere werkgever, in wiens dienst 
hij een bijkomende betrekking uitoefent (Arbh. Luik, 19 juni 1985, T.S.R., 
1986, 221). 

297. GEWELDDADEN EN BEDREIGINGEN - Het komt vaak voor dat het 
toebrengen van slagen of verwondingen of het plegen van gewelddaden op 
een persoon, als dringende reden tot ontslag wordt ingeroepen. 
Dienaangaande werd beslist dat gewelddaden van de ene partij tegenover 
de andere partij steeds een dringende reden uitmaken, indien er bij het 
slachtoffer geen uitdaging was, zelfs al verkeerde de dader in een toestand 
van woede (Arbh. Brussel, 9 mei 1979, Med. V.B.O., 1980, 602). 
Bepaalde handtastelijkheden ten overstaan van een hierarchische overste en 
eventueel in de aanwezigheid van andere medewerknemers, zijn in elk geval 
in strijd met de aan deze meerdere verschuldigde eerbied en achting, 
voorgeschreven in artikel16 van de Arbeidsovereenkomstenwet en worden 
in bepaalde omstandigheden geacht een dringende reden tot ontslag uit te 
maken. Dit laatste is het geval wanneer een werknemer, na bepaalde 
opmerkingen te hebben ontvangen van zijn brigadier met betrekking tot 
zekere tekortkomingen in de uitoefening van zijn werk, hierop reageerde 
door deze een zo zware duw te geven dat hij op de grand viel naast een 
betonnen put van 30 em diep (Arbh. Brussel, 25 juni 1979, R. W., 1979-80, 
1053). In dezelfde zin werd geoordeeld dat het toebrengen van slagen en 
verwondingen aan een hierarchische meerdere, zelfs indien dit buiten de 
normale werkuren gebeurde, het ontslag om dringende reden verantwoordt 
(Arbrb. Gent, 29 november 1985, T.G.R., 1986, 94). 
Ook gewelddaden of bedreigingen ten aanzien van een medewerknemer 
worden doorgaans als een dringende reden aanvaard. Dit is het geval voor 
de bedreiging van een medewerknemer met een mes (Arbrb. Brussel, 3 
december 1979, J. T. T., 1980, 182). In dezelfde zin werd het handgemeen 
raken en, ondanks tussenkomst van een vakbondsafgevaardigde, blijven 
met een werkmakker, geacht een dringende reden te vormen (Arb h. Brussel, 
20 april1979, Med. V.B.O., 1981, 1475). Ten slotte maakt ook het feit dat 
een werknemer zich overgeeft aan gewelddaden tegenover een medewerk
man en aan bedreigingen ten overstaan van derden, een dringende reden uit 
(Arbh. Luik, 5 december 1978, Jur. Liege, 1979, 212). 
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Het feit dat de werkgever de feiten zelf, nl. het gooien van een houder van 
de kleefband en een plastiek potje naar een collega, niet beschouwt als een 
dringende reden maar als fouten die een ernstige vermaning verdienen, belet 
niet dat de voorbedachtheid bij het plegen van feitelijkheden die achteraf 
aan het Iicht komen, evenals de volgehouden weigering van de betrokkene 
zich te verontschuldigen, op zich een dringende reden tot ontslag kunnen 
vormen (Arbh. Luik, 3 april 1984, T.S.R., 1985, 62). 

Ten slotte wordt oak het aanzetten tot het plegen van feitelijkheden in 
bepaalde omstandigheden geacht een dringende reden uit te maken. Zo 
werd het loutere feit dat een kaderbediende, onder verwijzing naar zijn 
vakbondsaanhorigheid, het personeel ophitst tegen de werkgever waarvan 
hij de directe medewerker is, in de plaats van door verzoening een oplossing 
te betrachten voor de rijzende moeilijkheden, voldoende geacht om het 
ontslag wegens dringende reden te rechtvaardigen (Arbh. Brussel, 4 mei 
1983, T.S.R., 1983, 375 en Soc. Kron., 1984, 288, noot VEROUGSTRAETE, 

W.). De aanmoediging van een derde werd oak in de volgende omstandighe
den beschouwd als een dringende reden. Na een levendige discussie met haar 
directeur deelde de betrokken bediende aan een collega mee dat haar 
echtgenoot aan de directeur een paar meppen zou komen geven, hetgeen 
diezelfde dag gebeurde. De door de echtgenoot onder die omstandigheden 
gepleegde daad werd geacht een dringende red en tot ontslag van de bediende 
uit te maken, aangezien mag worden aangenomen dat de bediende die daad 
heeft aangemoedigd of ertoe heeft aangezet (Arbh. Brussel, 7 juni 1974, 
Med. V.B.O., 1976, 2465). 

298. INDISCRETIE - Zowel gedurende als na het beeindigen van de overeen
komst moet de werknemer zich ervan onthouden de fabrieksgeheimen, 
zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke 
aangelegenheden waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid 
kennis kan hebben, bekend te maken (art. 17, 3°, a Arbeidsovereenkom
stenwet). De rechtspraak beschouwt een miskenning van deze geheimhou
dingsplicht als een voldoende grand tot ontslag wegens dringende reden, 
tenzij in bijzondere omstandigheden, waarbij geen schade werd berokkend 
aan de onderneming. 

Het feit dat een werknemer plannen voor de herstructurering van de 
onderneming, waarvan hij weet dat ze vertrouwelijk zijn, bekendmaakt, 
vormt een dringende reden tot ontslag (Arbh. Brussel, 20 februari 1980, 
Med. V.B.O., 1981, 1784). 

Het feit dat een bankbediende de identiteit van een groat deel van het 
clienteel bekendmaakt door het voorleggen van een petitie aan de clienten 
in de lokalen van het agentschap, vormt een schending van de verplichting 
tot geheimhouding bedoeld in artikel 17, 3°, a van de Arbeidsovereenkom
stenwet en maakt een dringende reden tot ontslag uit (Arbrb. Charleroi, 26 
januari 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 185 en T.S.R., 1987, 136). 
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Maar de verspreiding onder het personeel van een document waarvan het 
vertrouwelijk karakter niet is bewezen, is geen dringende reden tot ontslag 
van een beschermde werknemer, wanneer er geen boos opzet is en de 
belangen van de onderneming niet werden geschaad (Arbh. Brussel, 5 mei 
1980, T.S.R., 1980, 159). 

Zo ook is het feit dat een werknemer fotokopies maakt van vertrouwelijke 
stukken om zijn aanspraken op achterstallig loon te kunnen staven, geen 
dringende reden wanneer de werknemer te goeder trouw heeft gehandeld 
en niet aangetoond wordt dat de stukken aan de concurrentie werden 
doorgegeven (Arbh. Antwerpen, 22 maart 1982, Soc. Kron., 1984, 220). 

299. INSUBORDINATIE - ALGEMEEN - lnsubordinatie is weerspanning
heid tegen het gezag waaraan men door zijn functie ondergeschikt is. Met 
betrekking tot een arbeidsovereenkomst betreft het dus het miskennen van 
het gezag van de werkgever. 

Zo dient de houding van de bediende die zonder geldige reden nalaat zich 
bij zijn hierarchische meerdere aan te bieden hoewel hij daartoe behoorlijk 
werd opgeroepen, gelijkgesteld te worden met een daad van insubordinatie 
die een dringende reden uitmaakt (Arbh. Brussel, 5 mei 1976, Med. V.B.O., 
1977' 2693). 

Een ander voorbeeld van miskenning van het werkgeversgezag is de weige
ring om instructies op te volgen. De kassierster die de instructies van de 
werkgever niet opvolgt door zelf terugbetalingstickets voor door de klanten 
afgegeven retourverpakkingen te ondertekenen, begaat een fout die grond 
oplevert tot ontslag wegens dringende reden (Arbh. Bergen, 11 januari 
1982, Med. V.B.O., 1982, 2668). 

Ook een inbreuk op het reglement van inwendige orde of op het arbeidsreg
lement kan als insubordinatie aangemerkt worden. Aldus oordeelde de 
Arbeidsrechtbank te Dinant dat de personeelschef van een casino, die 
deelneemt aan de spelen en hierdoor een ernstige inbreuk maakt op het 
reglement van inwendige orde, terecht om dringende reden werd ontslagen 
(Arbrb. Dinant, 21 juni 1977, Jur. Liege, 1977, 15). 

In beginsel vormt een aanhoudende en ongerechtvaardigde weigering van 
een werkneemster om zich aan een onderzoek van haar handtas te onderwer
pen, zoals is bepaald in het arbeidsreglement, een dringende reden, tenzij 
dit onderzoek beledigend is. Maar aangezien het arbeidsreglement slechts 
geldt binnen de onderneming en niet op de openbare weg, diende de 
betrokkene zich het onderzoek niet te laten welgevallen en werd zij ten 
onrechte om dringende reden ontslagen (Arbh. Brussel, 6 juni 1984, T.S.R., 
1984, 386 en Soc. Kron., 1984, 523, noot JACQMAIN, J.). 

Bij de beoordeling van de vraag of insubordinatie een dringende reden tot 
ontslag uitmaakt houdt de rechtspraak rekening met de functie van de 
betrokkene. Aldus oordeelde de Arbeidsrechtbank te Luik dat gezien de 
passionele aard van de relaties tussen de trainer van een voetbalclub en de 
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raad van beheer enerzijds, en de noodzaak van een handelingsvrijheid 
anderzijds, gekarakteriseerde insubordinatie van de trainer niet bepaald een 
reden tot onmiddellijk ontslag is (Arbrb. Luik, 24 juni 1980, J. T. T., 1980, 
319). 

De Arbeidsrechtbank te Brussel wijst erop dat in een moderne onderneming 
de leden van het hogere kader mogen aannemen dat zij het recht hebben 
de herstructureringsprojecten die op hen betrekking hebben, te bekritiseren, 
alternatieve oplossingen te suggereren en zelfs te trachten de directie te doen 
terugkomen op reeds genomen beslissingen door de inopportuniteit daarvan 
aan te tonen. Dit gedrag wordt slechts foutief indien de kritiek door zijn 
formulering of door de publiciteit die eraan wordt gegeven, afbreuk dreigt 
te doen aan het gezag van de werkgever en aldus ontaardt in welbepaalde 
daden van insubordinatie (Arbrb. Brussel, 9 juli 1985, J. T. T., 1985, 477). 

300. INSUBORDINATIE- ARBEIDSPLAATS- Behalve als zijn houding als 
een misbruik moet beschouwd worden, is de weigering van de werknemer 
om in te stemmen met de door de werkgever opgelegde voordelen ter 
compensatie van de nadelen en ongemakken die voortvloeien uit een wijzi
ging van de arbeidsplaats, en ten gevolge hiervan, met de wijziging van de 
arbeidsplaats zelf, geen dringende reden (Arbh. Brussel, 2 november 1983, 
J.T.T., 1984, 483, noot en T.S.R., 1984, 268). 

De weigering van de werknemer in te stemmen met een willekeurige verande
ring van de arbeidsplaats kan niet als dringende reden tot ontslag tegen hem 
worden ingeroepen (Arbh. Antwerpen, 4 februari 1977, T.S.R., 1977, 426). 

Een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst is immers onrechtmatig. De omstandigheid dat de handelsverte
genwoordiger een ingrijpende wijziging van het toegewezen territorium 
weigert te aanvaarden, maakt dan ook geen dringende reden tot ontslag uit 
(Arbrb. Nijvel, 13 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 1342). 

301. INSUBORDINATIE - DOCUMENTEN- Ret niet afgeven van de VOOr de 
werking van de computer noodzakelijke documenten op het eerste verzoek 
van de werkgever en het blijven weigeren tot de werkgever zich verplicht 
ziet zich tot de politie te wenden, maakt een dringende reden tot ontslag 
van de werknemer uit (Arbh. Brussel, 29 juli 1980, Med. V.B.O., 1981, 
4142). 

302. INSUBORDINATIE- FUNCTIEWIJZIGING- Door te weigeren een func
tiewijziging te aanvaarden die geen wijziging is van een essentieel element 
van de arbeidsovereenkomst, maakt de bediende een fout die een dringende 
reden uitmaakt (Arbrb. Brussel, 10 februari 1975, T.S.R., 1976, 180). 
Daarentegen maakt de weigering van de werknemer taken uit te voeren die 
neerkomen op een wijziging van zijn functie die wel een wijziging is van een 
essentieel element van de arbeidsovereenkomst, geen insubordinatie uit en 
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vormt een dergelijke weigering derhalve geen grond tot ontslag om dringen
de reden. De werknemer vraagt terecht dat zijn arbeidsovereenkomst zou 
worden geeerbiedigd (Arbh. Brussel, 3 maart 1982, J.T.T., 1982, 176). 

De werkgever heeft het recht een werknemer die zonder precieze kwalificatie 
of specialisatie is aangeworven, een andere taak op te leggen, wanneer deze 
geen nadelige weerslag heeft op zijn loon of ancienniteit en geen belangrijke 
wijziging meebrengt in de hoedanigheid, de aard of de plaats van het werk. 
De werknemer die een dergelijke nieuwe taak weigert, maakt zich schuldig 
aan belangrijke en ongerechtvaardigde insubordinatie, die een grand vormt 
tot ontslag wegens dringende reden (Arbh. Luik, 21 mei 1985, Jur. Liege, 
1986, 1997). 

In dezelfde zin oordeelde de Arbeidsrechtbank te Namen dat de weigering 
van een vrachtwagenbestuurder om in de korte termijn gedurende dewelke 
de vrachtwagen buiten gebruik is een werk uit te voeren dat niet buiten zijn 
beroepskwalificatie ligt, een geldige reden is tot ontslag om dringende reden 
(Arbrb. Namen, 12 oktober 1976, Pas., III, 1977, 18). 

In uitzonderlijke omstandigheden mag het ondernemingshoofd zelfs, bin
nen de grenzen van zijn verplichting tot goed beheer van de onderneming, 
voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden een beroep doen op 
de werknemers die contractueel niet voor die taken werden aangeworven. 
In deze omstandigheden kan handarbeid worden opgedragen aan bedien
den, wat niets degraderends inhoudt. De werknemer die gewoonweg weigert 
een dergelijke taak te vervullen, kan wegens dringende redenen worden 
ontslagen (Arbh. Brussel, 23 mei 1985, T.S.R., 1985, 452). 

303. INSUBORDINATIE - ROOKVERBOD - Het overtreden van het door de 
werkgever om veiligheidsredenen in sommige lokalen opgelegde rookver
bod, maakt behoudens zeer bijzondere omstandigheden een voldoende 
grond uit tot ontslag om dringende reden (Arbh. Brussel, 3 december 1980, 
Med. V.B.O., 1982, 1166). Wanneer er een rookverbod geldt is het niet aan 
de personeelsleden om te oordelen over de ernst van het brandgevaar. Bij 
overtreding moet blijk gegeven worden van grote strengheid en een enkele 
overtreding moet dan ook als een dringende reden beschouwd worden 
(Arbrb. Brussel, 21 maart 1977, Med. V.B.O., 1978, 998). Dat de onvoor
zichtigheid onopzettelijk gebeurd is, is niet ter zake (Arbh. Brussel, 17 
januari 1978, J.T.T., 1978, 178). 

304. INSUBORDINATIE- V AKANTIEREGELING- De werkman die eenzijdig 
de datum van zijn vakantie vaststelt, zonder acht te slaan op de goede 
werking van de onderneming, begaat een zware fout die grand vormt tot 
ontslag wegens dringende reden (Arbrb. Namen, 6 september 1982, Rev. 
Reg. Dr., 1982, 344). 

305. INSUBORDINATIE- WERKREGELING EN UURROOSTER- Wanneer het 
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arbeidsreglement voorziet in glijdende uren, kan de werkgever, bij ontsten
tenis van een beding in die zin, aan een werknemer niet bij wijze van sanctie 
de terugkeer naar een vast uurrooster eenzijdig opleggen. Het feit dat een 
werknemer in die omstandigheden het rooster met glijdende uren blijft 
volgen, maakt geen grand uit tot ontslag wegens dringende reden (Arbrb. 
Brussel, 26 december 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 136; bevestigd in 
boger beroep: Arbh. Brussel, 20 februari 1986, Soc. Kron., 1986, 270). 

De weigering van een bediende om nog verder te werken in een regeling van 
deeltijdse arbeid die niet was opgenomen in bet arbeidsreglement overeen
komstig artikel 6, 1° van de Arbeidsreglementenwet kan niet als een 
dringende reden beschouwd worden, daar die regeling in strijd is met artikel 
38 bis van de Arbeidsreglementenwet, zijnde een bepaling van openbare 
orde (Arbh. Antwerpen, 17 oktober 1983,T.S.R., 1984, 72). 

Het gebeel van beslissingen betreffende bet uurrooster en andere arbeids
voorwaarden vervangt niet bet akkoord van de partijen dat dienaangaande 
is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, zodat de weigering beslissingen 
op te volgen die afwijken van dit akkoord geen grand kan zijn tot ontslag 
wegens dringende reden (Arbb. Brussel, 20 januari 1981, T.S.R., 1982, 
168). 

306 INSUBORDINATIE - WERKWEIGERING - De werknemer die stelselma
tig weigert bet werk onder de hem opgelegde voorwaarden uit te voeren 
onder het voorwendsel dat het door de directeur van de onderneming 
uitgekozen materiaal niet gescbikt is voor dat werk begaat een zware 
inbreuk op artikel 7 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst (tbans art. 17 Arbeidsovereenkomstenwet m.b.t. de verplichtingen 
van de werknemer) die als een dringende reden kan gekwalificeerd worden 
(Arbh. Luik, 12 december 1974, Med. V.B.O., 1976, 2465). 

De loutere onverenigbaarheid van karakter tussen een werknemer en een 
van zijn meerderen kan de weigering te werken onder Ieiding van deze 
laatste, niet recbtvaardigen. Een dergelijke weigering rechtvaardigt dan ook 
een ontslag wegens dringende reden (Arbh. Luik, 24 oktober 1984, Soc. 
Kron., 1985, 170). 

De werkneemster die weigert bijkomend werk uit te voeren, terwijl dat werk 
door de omstandigbeden vereist is en waartoe na raadpleging en met 
instemming van de vakbondsafgevaardigde beslist werd, wordt terecbt om 
dringende reden ontslagen (Arbrb. Nijvel, 22 mei 1981, J. T. T., 1981, 299). 
De weigering van een werknemer, die technisch werkloos is, om op een 100 
km verafgelegen werf gedurende een dag een vervanging te verrichten, 
zonder dat de werkgever instaat voor vervoer, is daarentegen geen voldoen
de grand voor ontslag wegens dringende reden (Arbb. Luik, 27 januari 
1982, Soc. Kron., 1982, 221). 

307. ONEERLIJKHEID - DIEFSTAL, BEDROG EN VERDUISTERING- In de 
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rechtspraak wordt doorgaans vrij streng geoordeeld ten aanzien van oneer
lijkheden begaan door een werknemer in het algemeen, en diefstal, bedrog 
en verduistering in het bijzonder. Deze laatste feiten worden immers geacht 
de vertrouwensrelatie tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk 
en definitief aan te tasten. 
Bepaalde rechtspraak acht het plegen van een diefstal of poging tot diefstal 
in beginsel dan ook voldoende als grond voor ontslag wegens dringende 
reden, ongeacht de waarde van het ontvreemde goed (Arbh. Luik, 20 
november 1984, Soc. Kron., 1985, 175; Arbrb. Brussel, 28 maart 1977, 
Med. V.B.O., 1980, 2762). De vraag of de werkgever nadien wordt vergoed, 
of ingevolge deze oneerlijkheden geen enkel nadeel heeft geleden, wordt in 
beginselirrelevantgeacht(Arbh. Brussel, 22juni 1977,Med. V.B.O., 1978, 
362), of minstens beschouwd als niet doorslaggevend bij de beoordeling van 
de zwaarwichtigheid van de dringende reden (Arb h. Bergen, 9 oktober 1986, 
J. T.T., 1987, 131). 
Anderen zijn evenwel van oordeel dat men niet mag stellen dat principieel 
iedere diefstal ongeacht zijn belangrijkheid, een dringende reden uitmaakt 
(Arbrb. Charleroi, 1 oktober 1979, Med. V.B.O., 1980, 3381). 
W erd geacht het ontslag wegens dringende reden te verantwoorden, het feit 
- dat een werknemer in dienst van een warenhuis, op heterdaad wordt 
betrapt bij diefstal (Arbrb. Brussel, 28 maart 1977, Med. V.B.O., 1980, 
2762); 
- dat een bediende farmaceutische produkten wegneemt, zonder zijn 
werkgever hiervan te verwittigen, ongeacht de vraag of de produkten nadien 
betaald worden (Arbh. Brussel, 22 juni 1977, Med. V.B.O., 1978, 362); 
- dat een verkoopster die in een andere rayon dan de hare voor 50 frank 
waren aankoopt en poogt meteen andere waren met een waarde van 80 frank 
te ontvreemden (Arbh. Luik, 14 maart 1984, T.S.R., 1984, 483 (verkort)); 
- dat een werknemer op een bedrieglijke wijze vertrouwelijke documenten 
wegneemt om ze te fotocopieren (Arbh. Antwerpen, 14 januari 1985, Soc. 
Kron., 1985, 172); 
- dat een verkoopsdirecteur (tevens zaakvoerder) die verantwoordelijk is 
voor de boekhouding, de betrekkingen met de klanten en de administratie 
van de voorraad, zich in het werk van een kassierster heeft gemengd door 
een kasstuk te scheuren en te vervangen, zelfs al heeft de strafrechter hem 
vrijgesproken van de telasteleggingen van valsheid in geschrifte en diefstal 
(Kh. Brussel, 20 december 1973, Med. V.B.O., 1977, 1740); 
- dat een minderjarige kassierster nagenoeg 2.500 frank heeft verduisterd, 
terwijl de zaak - na voorafgaande strenge waarschuwing - door het 
parket werd geseponeerd (Arbh. Brussel, 21 mei 1975, Med. V.B.O., 1976, 
2058); 
- dat door de werknemer belangrijke verduisteringen worden gepleegd, 
zelfs wanneer de door hem geraadpleegde psychiater zegt dat ze te verklaren 
zijn door een abnormale toestand van depressie, terwijl anderzijds blijkt dat 
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zij werden begaan op een zeer vernuftige wijze (Arbh. Luik, 17 april1984, 
T.S.R., 1984, 487); 

- dat een kaderlid, belast met de betaling van het personeel, zich schuldig 
maakt aan financieel bedrog (Arbh. Bergen, 9 oktober 1986, J. T. T., 1987, 
131); 

- dat een werknemer die de vertrouwensfunctie van controleur belast met 
het opsporen van eventuele fraude in de onderneming uitoefent, zich 
schuldig maakt aan bedrieglijke handelingen (Arbh. Brussel, 12 februari 
1987, In/. Soc. Seer., 1987, afl. 3, z.p.); 

- dat de werknemer aan zijn werkgever een cheque overhandigt zonder 
voorafgaande, voldoende en beschikbare dekking, als het gelden betreft die 
de werknemer sedert meer dan een maand wederrechtelijk in zijn bezit heeft 
(Arbh. Gent, 10 maart 1980, T.S.R., 1980, 425). 

Daarnaast werd een poging tot fraude door een boordcommandant, afdoen
de geacht als dringende reden tot ontslag (Arbh. Brussel, 22 februari 1978, 
J.T., 1978, 349). 

De omstandigheid dat een twintigjarige verkoopster die een zich in handbe
reik van de klanten bevindend stuk worst van een toonbank wegneemt en 
opeet, werd daarentegen slechts beschouwd als een fout uit onbedachtzaam
heid, die, wanneer zij zonder voorgaanden is, geen ontslag wegens dringen
de reden rechtvaardigt (Arbh. Luik, 20 november 1984, Soc. Kron., 1985, 
175). Evenzo maakt het verbergen van een voorwerp van geringe waarde, 
gelet op het klaarblijkelijk onberispelijk beroepsverleden van de werknemer 
en rekening houdend met het gebruik in het arbeidsmilieu dat de arbeiders 
vaak gerecupereerde of overblijvende materialen meenemen en met het feit 
dat de werkgever het niet nodig vond klacht neer te leggen wegens diefstal, 
geen dringende reden uit (Arbrb. Brussel, 12 juli 1977, J. T. T., 1977, 356). 

308. ONEERLIJKHEDEN- MISBRUIK VAN AFWEZIGHEIDSDAGEN- Uit de 
rechtspraak blijkt dat het aanwenden van medisch gerechtvaardigde afwe
zigheidsdagen voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn bestemd, 
kan geacht worden een dringende reden tot ontslag uit te maken. 

Zo werd het feit dat een verpleegster zich, nadat tussen de partijen een 
conflict was ontstaan betreffende het nemen van de resterende vakantieda
gen, een medisch getuigschrift liet verschaffen om vanaf de door haar 
gewenste datum vakantie te nemen, ondanks de formele weigering door de 
werkgever, aanvaard als een dringende red en tot ontslag. Door deze kunst
greep van de werkneemster, bedoeld om het conflict op haar eigen manier 
op te lossen, werd het vertrouwen tussen de partijen immers definitief 
geschonden, zodat het instandhouden van de professionele relaties onmoge
Iijk werd (Arbh. Brussel, 5 november 1985, T.S.R., 1986, 467). 

Evenzo werd het misbruik door een werknemer tijdens een periode van 
arbeidsongeschiktheid van de medisch gerechtvaardigde afwezigheid van 
het werk om een uiterst vermoeiende en uitputtende ontspanningsreis te 
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ondernemen, waardoor hij onverantwoorde risico's neemt en het herstel van 
zijn gezondheid in gevaar brengt, als een dringende reden beschouwd 
(Arbh. Antwerpen, 16 januari 1986, Soc. Kron., 1987, 214). 

Een werknemer heeft van zijn werkgever de toestemming gekregen vakantie 
te nemen als het hem past. Niettegenstaande deze overeenkomst rechtvaar
digt de werknemer zijn afwezigheid door het indienen van een medisch 
attest. De houding van de werknemer is een billijke reden tot beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging (Arbh. Brussel, 20 oktober 
1976, Med. V.B.O., 1977, 3742). 

309. ONEERLIJKHEDEN- MISBRUIK VAN DE ARBEIDSTIJDREGELING- Het 
aanwenden van het systeem van de prikklok of de toepassing van een 
arbeidstijdregeling met variabele of glijdende uren in een onderneming, kan 
aanleiding geven tot misbruiken. De vraag rijst of dergelijke misbruiken als 
een dringende reden tot ontslag kunnen gelden. 
Geoordeeld werd dat het prikken (pointeren) in plaats van een collega, 
wanneer zulks geen schade heeft veroorzaakt en er bij de werknemer geen 
bedrieglijk opzet aanwezig is, niet volstaat om het ontslag wegens dringende 
reden te verantwoorden (Arbh. Luik, 26 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 
320, noot). In dezelfde zin werd ook het feit dat een werknemer met 25 jaar 
onberispelijke dienst, eenmalig misbruik maakt van het systeem van de 
prikklok, weliswaar beschouwd als een zware fout, doch niet als een 
dringende reden tot ontslag (Arbrb. Brussel, 19 september 1986, Rechtspr. 
Arb. Br., 1986, 387). 

Andere rechtspraak was van oordeel dat het bedrieglijk gebruik van een 
variabel uurrooster, waardoor het wederzijds vertrouwen tussen partijen 
definitief wordt geschaad, een dringende reden tot ontslag uitmaakt, zelfs 
indien de ongerechtvaardigde afwezigheden slechts van korte duur waren 
(Arbh. Brussel, 8 april1986, J. T. T., 1986, 462). Ook het misbruik maken 
van een stelsel van glijdende uren, waarvan de toepassing per definitie een 
volledige vertrouwensrelatie veronderstelt tussen werkgever en werknemer, 
werd geacht een voldoende grand te vormen voor ontslag wegens dringende 
reden (Arbh. Brussel, 3 oktober 1981, J.T.T., 1982, 119). 

310. ONEERLIJKHEDEN- MISBRUIK VAN FUNCTIE- In bepaalde omstan
digheden wordt het misbruik door de werknemer van zijn functie in de 
onderneming om bepaalde persoonlijke doeleinden te bewerkstellingen, 
geacht een dringende reden tot ontslag uit te maken. 
Zo werd als een dringende reden beschouwd, het feit dat een werknemer 
leningen aangaat bij clienten van zijn werkgever, met wie hij uit hoof de van 
zijn functie dient te onderhandelen en wier activiteiten hij dient te controle
ren en te rapporteren (Arbh. Brussel, 27 november 1984, Rechtspr. Arb. 
Br., 1986, 207 (verkort)). 

In dezelfde zin werd de verkoopsverantwoordelijke die zich een polshorloge 
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ter waarde van 1899 frank doet verkopen door een ondergeschikte voor de 
prijs van 20 frank,· geacht zich schuldig te maken aan een dringende reden 
(Arbrb. Brussel, 4 oktober 1979, J.T.T., 1980, 63). 

Het feit dat een bediende heimelijk commissieloon ontvangt vanwege een 
leverancier van de werkgever, werd eveneens als dringende reden be
schouwd, zelfs wanneer zulks ongevraagd gebeurde. Dit is des te meer waar 
wanneer deze bediende een vertrouwensfunctie bekleedt (Arbh. Brussel, 29 
juni 1977, J.T.T., 1977, 308). 

Ten slotte werd ook de omstandigheid dat een onroerend goed van een 
onderneming via een tussenpersoon wordt aangekocht door de directeur
generaal van deze onderneming, die tot taak had een zo hoog mogelijke 
verkoopprijs te negocieren, aanvaard als een grond tot ontslag wegens 
dringende reden (Arbh. Antwerpen, 26 oktober 1981, R. W., 1982-83, 
1191). 

311. ONEERLIJKHEDEN - VALSE INLICHTINGEN OF VALSE VERSLAGEN -

Het verstrekken van valse inlichtingen of het indienen van valse verslagen 
wordt doorgaans geacht de vertrouwensrelatie tussen de partijen te verbre
ken. 

In de rechtspraak wordt dan ook op eensluidende wijze geoordeeld dat het 
overmaken van valse rapporten, valse verslagen of valse inlichtingen over 
het gepresteerde werk door een handelsvertegenwoordiger of een verkoops
promotor, als een dringende reden tot ontslag te beschouwen zijn (Arbh. 
Luik, 23 april 1981, J. T. T., 1982, 354; Arbh. Brussel, 22 december 1982, 
J.T.T., 1984, 486; Arbrb. Brussel, 11 juni 1979, Med. V.B.O., 1981, 1610; 
Arbrb. Brussel, 17 oktober 1985, J. T. T., 1986, 282), zelfs al gebeurt zulks 
regelmatig zonder verwijt vanwege de werkgever en zelfs ai zijn er andere 
elementen die in het · voordeel van de handelsvertegenwoordiger pleiten 
(Arbh. Brussel, 18 december 1981, T.S.R., 1982, 201, noot H.D.). Zo ook 
werd het feit dat een handelsvertegenwoordiger valse activiteitsverslagen 
opstelt en onkostennota's met de grootste Iichtzinnigheid opmaakt, geacht 
een dringende reden uit te maken (Arbrb. Namen, 14 oktober 1982, Soc. 
Kron., 1983, 247). Ben identieke beslissing werd ten slotte genomen ten 
aanzien van het aanwenden van lijsten om te doen geloven in het bezoeken 
van klanten en om verplaatsingsvergoedingen te verkrijgen (Arbh. Brussel, 
19 mei 1977, Med. V.B.O., 1978, 1225). 

312. PRIVE-LEVEN - De vraag of feiten uit het prive-leven een dringende 
reden kunnen zijn werd bevestigend beantwoord in randnummer 269. 

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt impliciet dat een diefstal 
die een daad uit het prive-leven uitmaakt, een ontslag om dringende reden 
kan verantwoorden (Cass., 9 maart 1987, Arr. Cass., 1987, nr. 407, R. W., 
1987-88,258, J.T., 1987, 367, Rev. Liege, 1987, 755, J.T.T., 1987, 128 en 
Soc. Kron., 1987, 210). 
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In dezelfde zin oordeelde het Arbeidshof te Luik dat het ontslag om 
dringende reden van een handelsvertegenwoordiger nadat hij zich schuldig 
had gemaakt aan grootwarenhuisdiefstallen die via de pers werden bekend
gemaakt, rechtmatig is (Arbh. Luik, 27 juni 1975, Med. V.B.O., 1977, 
1958). En uit een arrest van hetzelfde arbeidshof volgt impliciet dat een 
veroordeling tot een zware gevangenisstraf omwille van feiten die buiten de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst vallen een dringende reden kan zijn 
(Arbh. Luik, 6 april 1976, T.S.R., 1977, 101). 
De werkgever kan gedragingen die het gevolg zijn van een echtelijke 
onenigheid tussen twee personeelsleden als een dringende reden inroepen 
(Cass., 5 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 485, R. W., 1976-77,2162, J. T. T., 
1977, 218 en T.S.R., 1977, 79). 
Na als principe bevestigd te hebben dat een overspelige relatie tussen 
personeelsleden van een zelfde onderneming een dringende reden kan 
uitmaken wanneer er tussen de betrokkenen een hierarchisch verband 
bestaat, stelde het Arbeidshof te Bergen dat dit in de aan haar oordeel 
voorgelegde zaak niet het geval was. Het arbeidshof kwam tot die conclusie 
op grond van de overwegingen dat de overspelige relatie geen bekendheid 
had gekregen, dat uit niets blijkt dat zij onderhouden werd tijdens de 
diensturen, dater geen daling van het zakencijfer werd bewezen en evenmin 
enig favoritisme dat de belangen van de werkgever zou geschaad kunnen 
hebben (Arbh. Bergen, 28 november 1977, J. T. T., 1978, 6). 

313. STAKING- ALGEMEEN- Berst door de cassatierechtspraak van het 
begin van de jaren tachtig werd duidelijk dat het niet verrichten van de 
bedongen arbeid naar aanleiding van een staking op zichzelf geen fout is, 
maar integendeel de uitoefening van een recht, dat van geen bijzondere 
voorwaarden afhankelijk is gesteld (zie nrs. 199 en 200). 
Dit laatste was een innovatie. Voordien werd in rechtspraak en rechtsleer 
inderdaad een onderscheid gemaakt tussen geoorloofde of rechtmatige en 
ongeoorloofde of onrechtmatige stakingen. De aard van geoorloofde of 
rechtmatige staking werd slechts toegekend aan stakingen die aan een aantal 
voorwaarden beantwoordden. Ben van die voorwaarden was dat de staking 
wordt voorafgegaan door een aanzegging of voorafgaande verzoening, 
volgens sommigen zelfs indien daaromtrent geen bijzondere procedures 
war en bedongen in een C.A. 0. of andere rechtsbron. Ben andere voorwaar
de betrof de erkenning van de staking door een representatieve werknemers
organisatie. Het deelnemen aan en, a fortiori, het uitroepen of het leiden 
van een , wilde" of een niet-erkende staking werd regelmatig als een 
voldoende grond beschouwd voor ontslag wegens dringende reden. W erd 
aldus beschouwd als grond voor ontslag wegens dringende reden: 
- als basismilitant het initiatief nemen tot het uitlokken van een staking 
en gedurende twee dagen geen contact zoeken met de hogere leiding van zijn 
vakbond (Arbrb. Hasselt, 13 januari 1977, R. W., 1976-77,2607, noot VAN 
GERVEN, W.); 
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- als werknemer-vakbondslid deelnemen aan een staking waartoe besloten 
is door een groep werknemers zonder medeweten van de vakbondsafgevaar
digde (Arbrb. Namen, 10 januari 1978, Med. V.B.O., 1981, 486); 

- het inzetten van een onregelmatige staking terwijl onderhandelingen aan 
de gang zijn en dit op een manier die aan de werkgever aanzienlijke schade 
toebrengt (Arbrb. Brussel, 22 januari 1979, Med. V.B.O., 1980, 123); 

- het uitlokken, uitvoeren en coordineren van een wilde staking (Arbh. 
Antwerpen, 12 februari 1979, R. W., 1978-79, 1916); 

- het feit de Ieiding te nemen van een zgn. wilde staking, waarbij de 
aanzeggings- en verzoeningsprocedure bepaald in een C.A.O. niet werd 
nageleefd (Arb h. Brussel, 17 september 1979, J. T. T., 1980, 60). 

Zelfs na het cassatiearrest van 21 december 1981 bleef dit aspect in bepaalde 
rechtspraak doorwegen, al kan men in de zienswijze van het Hof van 
Cassatie moeilijk voorhouden dat deelname aan een staking fout is omdat 
de staking niet erkend is of wordt uitgeroepen zonder inachtneming van de 
bestaande aanzeggings- of verzoeningsprocedures. 

Tach vielen er nag verschillende uitspraken in die zin. Werd beschouwd als 
een voldoende grand tot ontslag wegens dringende reden 

- het feit deel te nemen aan een staking die werd uitgeroepen zonder een 
aanzeggingstermijn te respecteren en voorafgaandelijk een verzoeningspo
ging te ondernemen, zelfs al zijn deze regelen niet voorgeschreven door een 
C.A.O. (Arbrb. Charleroi, 5 april1982, J.T.T., 1983, 35); 

- de deelname aan een staking, waartoe beslist werd zonder dat de 
bepalingen van een C.A.O. en een door de werkgever en vakbonden 
gesloten overeenkomst ad hoc werden gerespecteerd, en die tot doe] heeft 
onredelijke eisen te doen inwiiligen (Arbh. Brussel, 22 mei 1984, T.S.R., 
1984, 299). 

Tach worden hier en daar de consequenties van de cassatierechtspraak 
gevolgd: 

- het feit dat een werknemer weigert aan het werk te gaan nadat hij en 
zijn collega's spontaan in staking waren gegaan, is geen dringende reden, 
daar deelname aan een stakingsaktie niet als een onrechtmatige handelwijze 
kan beschouwd worden (Arbh. Luik, 19 oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 
256 en J.T.T., 1985, 157); 

- de werkman die deelneemt aan een stakingsbeweging en een betoging die 
betrekking heeft op een onderneming die behoort tot dezelfde bedrijfstak 
als die van zijn werkgever, gaat de grenzen van het aan iedere werknemer 
toegekende stakingsrecht niet te buiten, zodat zijn gedrag geen zware fout 
vormt die een grand oplevert tot ontslag wegens dringende reden (Arbh. 
Luik, 11 februari 1986, Soc. Kron., 1986, 176). 

314. STAKING - C.A.O.-BEPERKINGEN - Daarenboven komt een ander 
aspect geleidelijk aan bod. De rechtspraak begint namelijk in te zien dat de 
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individuele werknemer niet gebonden is door de obligatoire bepalingen van 
een C.A.O. die verzoenings- of aanzeggingsvoorschriften inhouden, zodat 
de miskenning van dergelijke voorschriften de individuele werknemer niet 
kan worden ten laste gelegd. 

De werknemers die deelnemen aan een spontane actie, die niet voorafgegaan 
werd door enige overleg- of verzoeningsprocedure, maken zich dan ook om 
die reden niet schuldig aan een ernstige tekortkoming. De individuele 
werknemer is principieel niet gebonden door een beding van sociale vrede, 
noch door overleg- ofverzoeningsprocedures (Arbh. Luik, 19 oktober 1983, 
Jur. Liege, 1984, 256 en J.T.T., 1985, 157). 

Volgens andere rechtspraak daarentegen is een vakbondsafgevaardigde wei 
t.a.v. de werkgever gebonden door de verzoeningsprocedure van een mede 
door zijn organisatie gesloten C.A.O. Het gaat in deze zienswijze om 
collectief normatieve bepalingen van een C.A.O., inzonderheid wat betreft 
die welke tot doel hebben de sociale vrede te handhaven. Zij bin den de I eden 
van de vakbondsafvaardiging even goed als de werknemersorganisaties zelf 
(Arbrb. Brussel, 23 september 1977, J.T.T., 1978, 50). Uit de bepalingen 
van artikel 1135 van het B.W. kan afgeleid worden dat een lid van de 
vakbondsafvaardiging de verzoeningsprocedures waarvan hij het bestaan 
kent, moet toepassen. Het is verder onjuist dat een vakbondsafgevaardigde 
slechts verantwoording zou verschuldigd zijn voor de feiten die zich situeren 
binnen de enge grenzen van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. De 
omstandigheden dat een vakbondsafgevaardigde buiten elke regelmatige 
door de behoorlijk ingelichte en geraadpleegde werknemers besliste werkon
derbreking om en zonder dat een ondubbelzinnige stakingsaanzegging werd 
betekend, de produktie buitenmatig en bewust hindert, vormt een grond tot 
ontslag wegens dringende reden (Arbh. Charleroi, 27 juni 1983, J. T. T., 
1984, 345, T.S.R., 1983, 436 en Soc. Kron., 1984, 411, noot LAGNEAUX, 
T., VAN DROOGHENBROECK, J. en PIRON, J.). 

315. STAKING- HOEDANIGHEID VAN DE WERKNEMER- Een andere vraag 
is of, afgezien van enige C.A.O.-bepaling, de omstandigheid dat de bij een 
staking betrokken werknemer de hoedanigheid heeft van werknemersafge
vaardigde in ondernemingsraad of veiligheidscomite, dan wei van vak
bondsafgevaardigde, bij de te maken beoordeling een rol speelt. 

De rechtspraak meent soms van niet, op grond dat de hoedanigheid van 
vakbondsafgevaardigde geen verzwarende omstandigheid uitmaakt voor 
het beoordelen van stakingsfeiten in het raam van een ontslag wegens 
dringende reden (Arbh. Brussel, 24 november 1980, R. W., 1980-81, 2262, 
noot RIGAUX, M.). De fout van een beschermde werknemer die wordt 
ingeroepen voor ontslag wegens dringende reden, is dezelfde als die welke 
toelaat een gewone werknemer te ontslaan (Arbh. Luik, 2 augustus 1984, 
T.S.R., 1984, 588, noot LAGNEAUX, T. en VAN DROOGHENBROECK, J.). 

Volgens andere rechtspraak wordt een zware fout begaan door het uitlok-
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ken, uitvoeren en co6rdineren in een gespannen sfeer van een wilde staking 
door een vakbondsafgevaardigde, tevens lid van het veiligheidscomite en de 
ondernemingsraad, aangezien dit neerkomt op een verkeerde uitvoering van 
zijn vakbondsopdracht (Arbh. Antwerpen, 12 februari 1979, R. W., 1978-
79, 1916). 

De hoedanigheid van werknemersvertegenwoordiger, lid van de onderne
mingsraad, werd ook beschouwd als een verzwarende omstandigheid bij het 
aanmoedigen van de inmenging van vliegende stakingsposten vreemd aan 
de onderneming en buiten aile verhoudingen (Arbh. Bergen, 19 maart 1985, 
J.T.T., 1985, 377). 

Hoe dan ook, uit de regel dat een vakbondsafgevaardigde niet mag ontsla
gen worden omwille van redenen die eigen zijn aan de uitoefening van zijn 
mandaat, volgt niet dat hij tegenover de werkgever slechts binnen de enge 
per ken van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verantwoordelijk zou 
zijn voor zijn fouten, en inzonderheid dat hij geen verantwoordelijkheid 
zou kunnen dragen voor zijn betrokkenheid bij een staking. De arbeidsover
eenkomst van vakbondsafgevaardigde kan om dringende redenen beeindigd 
worden indien hij, zonder dat de werknemers over een eventuele staking 
waren geraadpleegd en zonder dat een stakingsaanzegging was ingediend, 
laat staan de verplichte verzoeningsprocedure was toegepast, voor de verde
diging van de belangen van een enkele werknemer, door de werknemers een 
ernstige schade laat toebrengen aan de produktie. Ook inzake staking 
dienen de gebruikte middelen in verhouding te staan tot het voorwerp van 
het geschil (Arbh. Charleroi, 27 juni 1983, J. T. T., 1984, 345, T.S.R., 1983, 
436 en Soc. Kron., 1984, 411, noot LAGNEAUX, T., VAN DROOGHEN
BROECK, J. en PIRON, J.). 

De hoedanigheid van hogere stafmedewerker (kaderlid) die de rechtstreekse 
medewerker is van de werkgever, werd beschouwd als een verzwarende 
omstandigheid voor deelname aan een staking (Arbh. Brussel, 4 mei 1983, 
T.S.R., 1983, 375 en Soc. Kron., 1984,288, noot VEROUGSTRAETE, W.). 

316. STAKING - BEGELEIDENDE OMSTANDIGHEDEN - Het arrest van het 
Hof van Cassatie van 21 december 1981legitimeert aileen het stopzetten van 
de arbeid naar aanleiding van een staking (zie hierover hager, nr. 200). 
Begeleidende omstandigheden, zoals posten en bedrijfsbezettingen, kunnen 
een foutieve aard hebben. 

Het deelnemen aan een stakingspiket is op zichzelf niet onrechtmatig 
wanneer de loutere aanwezigheid van stakingsposten een oproep tot solida
riteit van de werknemers vormt, oproep die kan inwerken op het geweten 
van de niet stakers en hen kan ontmoedigen de stakingspost te doorbreken. 
Deze deelneming moet echter in verhouding staan tot de intensiteit van het 
collectief geschil (Arbh. Bergen, 14 januari 1980, J. T. T., 1980, 190; Arbh. 
Bergen, 19 maart 1985, J.T.T., 1985, 377). 

Het aanmoedigen van de inmenging van vliegende stakingsposten, vreemd 
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aan de onderneming, teneinde te intimideren, werd geacht een grand tot 
ontslag we gens dringende reden te vormen, wanneer vaststaat dat de collec
tieve actie op geen grate weerstand stuitte vanwege de werknemers van de 
onderneming zelf (Arbh. Bergen, 19 maart 1985, J. T. T., 1985, 377). 

De deelname aan een bedrijfsbezetting wordt op zichzelf niet beschouwd 
als een grand tot ontslag wegens dringende reden, het leiden daarvan wei. 
Bedrijfsbezetting is immers geen uitdrukking van het stakingsrecht, noch 
een natuurlijke component daarvan, zoals het posten (Arbrb. Brussel, 23 
september 1977, J. T. T., 1978, 50). Ook de actieve deelname aan een 
bedrijfsbezetting werd geacht een voldoende grand tot ontslag wegens 
dringende reden te vormen, wanneer de werkgever de bezetting niet heeft 
aanvaard, de verzoeningsprocedure flagrant werd geschonden, de bezetting 
niet de steun genoot van de meerderheid van het personeel en overdreven 
lijkt als maatregel tegen de beslissing van de werkgever die wordt gecontes
teerd (Arbrb. Brussel, 3 december 1981, J.T.T., 1982, 120). 

Maar het lid van het veiligheidscomite dat een passieve houding aanneemt 
t.a.v. de betekening van een gerechtelijke beslissing waarbij hij bevel krijgt 
een einde te maken aan een bedrijfsbezetting, maakt zich niet schuldig aan 
een fout die een grand oplevert tot ontslag wegens dringende reden (Arbrb. 
Luik, 13 januari 1984, Jur. Liege, 1986, 600 en J. T. T., 1984, 487 (verkort)). 

Ten slotte is de sfeer die met een staking gepaard gaat, soms een rechtvaardi
ging voor feiten die anders in aanmerking zouden komen als grand voor 
ontslag wegens dringende reden, zoals een vuistslag toegebracht aan een 
medewerknemer (Arbrb. Brussel, 9 mei 1980, J. T. T., 1980, 259). 

317. TE LAAT KOMEN - De werknemer die herhaaldelijk te laat blijft 
komen ondanks verschillende, eventueel, schriftelijke waarschuwingen, 
maakt zich schuldig aan nalatigheid vermengd met insubordinatie en kan 
om een dringende reden ontslagen worden (Arbh. Brussel, 19 juli 1977, 
Med. V.B.O., 1978, 999; Arbh. Brussel, 19maart 1980,Med. V.B.O., 1981, 
238). Het doet niet ter zake dat de opzeggingstermijn lopende is (Arbh. 
Brussel, 19 juli 1977, Med. V.B.O., 1978, 999). 

Het Arbeidshof te Luik was een andere mening toegedaan en oordeelde dat 
talrijke laattijdige aankomsten op het werk geen voldoende ernstig motief 
zijn om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen (Arbh. Luik, 10 
december 1979, Jur. Liege, 1980, 41). 

318. VERZWIJGEN VAN GEGEVENS BIJ HET AANGAAN VAN DE ARBEIDS

OVEREENKOMST - De werkgever die aan de werknemer verwijt dat hij bij 
het aangaan van een arbeidsovereenkomst bepaalde persoonlijke gegevens 
heeft verzwegen roept soms de nietigheid in van de arbeidsovereenkomst 
wegens bedrog (zie hager, nr. 79). Het komt echter ook voor dat het 
wilsgebrek bedrog slechts onrechtstreeks wordt ingeroepen. Er wordt name
lijk aanvaard dat bedrog bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in 
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bepaalde gevallen een dringende reden kan uitmaken op basis waarvan de 
arbeidsovereenkomst onmiddellijk kan beeindigd worden. 

Aldus oordeelde het Arbeidshof te Antwerpen dat het verzwijgen van 
universitaire studies en sommige vroegere werkgevers, wat tot een aanwer
ving geleid heeft die anders niet zou tot stand zijn gekomen, een dringende 
reden tot ontslag uitmaakt (Arbh. Antwerpen, 14 januari 1981, R. W., 
1981-82, 1413, J. T.T., 1981, 299 en Jura Fa/c., 1981-82, 282). In een 
gelijkaardig geval oordeelde hetzelfde arbeidshof dat het feit dat een 
arbeider in een sollicitatieformulier de duur van zijn dienstbetrekkingen bij 
enkele vroegere werkgevers had opgeschroefd en zijn universiteitsstudies 
verzwegen had, geen dringende reden uitmaakt omdat in deze zaak de 
werkgever het bewijs niet had geleverd dat hij, mocht hij hiervan op de 
hoogte zijn geweest, niet tot de aanwerving van de betrokkene als handlan
ger zou zijn overgegaan (Arbh. Antwerpen, 4 juni 1981, R. W., 1981-82, 
1414, J. T. T., 1981, 297 en Jura Falc, 1981-82, 283). 

De Arbeidsrechtbank van Gent is van oordeel dat het verzwijgen van een 
toestand van zwangerschap bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, 
een fout is doch niet van die aard de arbeidsverhouding tussen partijen 
verder onmogelijk te maken (Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 1981-82, 
1426 en J.T.T., 1981, 300). 

319. WANPRESTATIE- ARBEIDSTIJDREGELING- De vraag is gerezen of 
de niet-naleving van een uurrooster in de hierna volgende omstandigheden 
een dringende reden tot ontslag kan uitmaken. 

Aan de werknemer die het veranderlijk uurrooster van toepassing in de 
onderneming niet naleefde, werd bij wijze van sanctie, naast een compensa
tie op het loon, opgelegd dat hij voortaan een vast uurrooster diende na te 
Ieven. Ben en ander was evenwel in strijd met het arbeidsreglement, dat 
voorzag in glijdende uren en geen beding bevatte die dergelijke sanctie of 
afwijking toeliet. Na verloop van enkele maanden ging de werkgever over 
tot ontslag wegens dringende reden op grond van de niet-naleving van dit 
opgelegde vaste uurrooster door de werknemer. De Arbeidsrechtbank te 
Brussel oordeelde dat het niet-respecteren van het bedoelde vaste uurroos
ter, dat aan de werknemer op onregelmatige wijze was opgelegd in de hoger 
geschetste omstandigheden, geen dringende reden tot ontslag kan uitmaken 
(Arbrb. Brussel, 26 december 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 136). Deze 
uitspraak werd op grond van een zelfde motivering bevestigd in graad van 
beroep (Arbh. Brussel, 20 februari 1986, Soc. Kron., 1986, 270). 

320. WANPRESTATIE- GEBREKKIGE OF FOUTIEVE PRESTA TIES- In begin
sel kan de onbevoegdheid of onbekwaamheid om een functie uit te oefenen 
op zich geen grond tot ontslag wegens dringende reden uitmaken (Arbh. 
Brussel, 17 oktober 1979, Med. V.B.O., 1980, 3527; Arbh. Brussel, 26 
februari 1985, J. T. T., 1985, 473). Onproductiviteit of onbekwaamheid 
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rechtvaardigen slechts een ontslag wegens dringende reden wanneer de 
tekortkoming uit kwaadwillig opzet voortspruit (Arbh. Bergen, 28 novem
ber 1977, J. T.T., 1978, 6). Van onbekwaamheidis echter geen sprake meer, 
wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn taken blijk geeft van 
opzettelijke nonchalance die op insubordinatie neerkomt en dit niettegen
staande ingebrekestellingen. Dit laatste werd dan ook geacht een dringende 
reden uit te maken (Arbh. Brussel, 26 februari 1985, J. T. T., 1985, 473). 

Ook een vergissing van de werknemer bij de uitvoering van zijn arbeidstaak 
maakt op zich geen dringende reden uit, behoudens wanneer er sprake kan 
zijn van zware schuld in de zin van het B.W., kwade trouw of verborgen 
onbekwaamheid (Arbh. Brussel, 2 december 1980, Med. V.B.O., 1982, 
768). 

De rechtspraak blijkt zich tach vrij streng op te stellen ten aanzien van 
fouten begaan in de uitvoering van de overeenkomst. Zo werd de grove 
vergissing van een ervaren hoofdboekhouder die erin bestond de huuront
vangsten voor eenzelfde maand tweemaal op de rekening van een huisves
tingsmaatschappij te boeken en dit op verschillende ontvangstrekeningen te 
herhalen, geacht een dringende reden tot ontslag te vormen (Arb h. Brussel, 
15 juli 1981, Med. V.B.O., 1982, 1337). Andere rechtspraak beschouwde 
het feit dat een taxichauffeur via een voor taxi's verboden route en zonder 
betaling van taksen, de grens is overschreden, eveneens als een dringende 
reden tot ontslag (Arbh. Brussel, 19 december 1985, Soc. Kron., 1986, 267). 

321. WANPRESTATIE - SLAPEN - Hoewel het occasioneel feit dat een 
werknemer in slaap valt tijdens de arbeid, niet kan beschouwd worden als 
een voldoende grand voor een ontslag wegens dringende reden, kan dit in 
bepaalde omstandigheden tach het geval zijn. Zulks dient met name te 
worden gezegd, wanneer het gaat om een persoon die slechts tien uur per 
week werkt en belast is met het toezicht op zwaar mentaal gehandicapte 
kinderen (Arbrb. Brussel, 15 april 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 196). 

Andere rechtspraak gaat er van uit dat wanneer een werkgever geconfron
teerd wordt met een werknemer die herhaaldelijk op het werk inslaapt, hij 
daaruit moet afleiden dat er iets schort met diens gezondheid. Derhalve 
moet hij de werknemer voor een onderzoek naar de arbeidsgeneeskundige 
dienst verwijzen en is een ontslag wegens dringende reden wegens dat motief 
ongegrond (Arbrb. Nijvel (afd. Waver), 20 november 1985, Soc. Kron., 
1986, 171, noot J.J.). 

322. WANPRESTATIE- VERSLAGEN- Het feit dat een handelsvertegen
woordiger nalaat rapporten in te dienen, kan als een dringende reden tot 
ontslag worden ingeroepen, ook wanneer de werkgever het ontbreken van 
deze rapporten duldde zonder onmiddellijke reactie (Arbh. Antwerpen, 19 
april1983, Limb. Rechtsl., 1983, 64). 

De omstandigheid dat een handelsvertegenwoordiger nalaat regelmatig de 
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rapporten in te dienen, waartoe hij nochtans contractueel is gehouden, en 
dit in weerwil van verschillende herinneringen en waarschuwingen, maakt 
een dringende reden tot ontslag uit (Arb h. Brussel, 30 oktober 1984, J. T. T., 
1985, 246). In dezelfde zin oordeelde hetzelfde arbeidshof dat, de blijvende 
weigering van de werknemer om het dagelijks rapport van zijn werkzaamhe
den op te stellen, zoals in de arbeidsovereenkomst was bepaald, en het feit 
de andere werknemers tot het aannemen van eenzelfde houding aan te zetten 
een dringende reden is (Arbh. Brussel, 28 november 1984, T.S.R., 1984, 
577). 

323. WERKWEIGERING, WERKONDERBREKING OF WERKVERLATING- Over
eenkomstig artikel 17, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet is de werkne
mer verplicht zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op 
tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen. De werkweigering, werkon
derbreking of werkverlating wordt naar gelang van de omstandigheden 
geacht een dringende reden tot ontslag te vormen. 

Zo vormt de omstandigheid dat een werknemer weigert zich in te schakelen 
in een reorganisatie van de onderneming die beantwoordt aan imperatieve 
noodwendigheden voor de werkgever, een grond tot ontslag wegens drin
gende reden (Arbrb. Namen, 14 maart 1983, T.S.R., 1983, 464 (verkort)). 

Wat de werkonderbreking betreft, het feit dat een werknemer wiens werk 
erin bestaat per auto klanten te bezoeken volgens een vooraf vastgesteld 
tijdschema, zich gedurende verscheidene uren per dag op een plaats bevindt 
waar hij voor zijn beroep helemaal niet zijn moet, zulks ondanks een strenge 
waarschuwing vanwege de werkgever, werd als een dringende reden tot 
ontslag beschouwd (Arbh. Brussel, 23 december 1981, Med. V.B.O., 1982, 
2668). Daarentegen is het feit dat een werknemer, die zijn overste beledigt 
en nadien de ganse dag op de arbeidsplaats rondloopt zonder te werken, 
niet als een dringende reden te beschouwen, wanneer een en ander te 
verklaren is door de opwinding en de irritatie die veroorzaakt werden, 
doordat hem niet bewezen telefonische beledigingen ten laste werden gelegd 
(Arbh. Brussel, 16 januari 1986, T.S.R., 1986, 153). 

Ten slotte kan ook het feit dat een balletdanser zijn werk verlaat op de dag 
van de algemene repetitie en de premiere, hetgeen belangrijke storingen in 
het werk met zich meebrengt, een ontslag wegens dringende reden recht
vaardigen (Arbh. Brussel, 14 februari 1984, T.S.R., 1984, 172). 

De werknemer die het werk gedurende vijfenveertig minuten verlaat om 
persoonlijke boodschappen te doen geeft alleszins blijk van een gebrek aan 
ijver. Wanneer de werknemer nochtans gedurende negen jaar tewerkgesteld 
is zonder dat enige opmerking diende geformuleerd te worden, kan deze 
tekortkoming niet volstaan voor een ontslag om dringende reden (Arbh. 
Luik, 21 november 1978, Jur. Liege, 1979, 178). 

De hoger vermelde gevallen vertonen een grote verwantschap met de geval
len van insubordinatie die werden behandeld onder nr. 306. 
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324. VARIA - Het feit dat een werknemer tegen zijn werkgever klacht 
indient bij de sociale inspectie wegens een defect beschouwde verwarmings
installatie, zonder vooraf de werkgever te hebben verzocht het aangevoerde 
gebrek te verhelpen, maakt een dringende reden uit (Arbrb. Brussel, 11 
oktober 1978, Med. V.B.O., 1980, 1210). 

Het wetens en willens weigeren zekere bepalingen van het A.R.A.B. in acht 
te nemen is voor een werknemer, lid van het veiligheidscomite, alleszins een 
dringende reden tot ontslag (Arbh. Luik, 26 juni 1979, Med. V.B.O., 1980, 
3381). 

De uiting van een politieke opinie door de werknemer tegenover de afge
vaardigd beheerder van zijn werkgever kan onmogelijk een grand tot 
ontslag wegens dringende reden uitmaken (Arbh. Brussel, 11 maart 1980, 
J.T.T., 1980, 258). 

Het feit dat een bediende-kassierster zich op een onfatsoenlijke wijze 
gedragen heeft tegenover een cliente, een dame van Ieeftijd, die niet snel 
genoeg haar produkten aan de kassa aanbood en dan weer te vroeg wegnam 
en dat zij, wanneer zij door de bedrijfsleider op deze fouten gewezen werd 
en aangemaand werd op meer passende wijze tegenover het clienteel te 
reageren, niet in gepaste termen tegenover hem reageerde, maakt geen 
dringende reden tot ontslag uit, gelet op een bijna 9 jaar durende vlotte en 
vrij goede arbeidsverhouding en op de bijzondere omstandigheden eigen 
aan het voornoemde incident, inzonderheid de toestand van stress waarin 
een kassierster moet werken (Arb h. Antwerpen, 13 december 1985, T.S.R., 
1986, 458). 

De foutieve gedraging die erin bestaat een handelwijze te aanvaarden 
waarvan men weet dat ze illegaal is, doch aan de oorsprong waarvan de 
werkgever zelf ligt, kan geen dringende reden tot ontslag uitmaken (Arbrb. 
Brussel, 6 oktober 1986, J. T. T., 1986, 466). 

De omstandigheid dat een bediende gedurende anderhalf jaar documenten 
betreffende bankverrichtingen wegstopt, maakt een grand uit tot ontslag 
wegens dringende reden (Arbh. Brussel, 11 februari 1976, Med. V.B.O., 
1977, 2412). 

§4. Dood 

325. ALGEMEEN - Overeenkomstig artikel 32, 4° van de Arbeidsovereen
komstenwet vormt de dood van de werknemer een oorzaak van beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst neemt in dit geval 
automatisch een einde, aangezien de werknemer zich persoonlijk tot het 
verrichten van de arbeid heeft verbonden. 

Het overlijden van de werkgever leidt daarentegen niet van rechtswege tot 
het einde van de arbeidsovereenkomst (art. 33, eerste zin Arbeidsovereen
komstenwet). Indien dit overlijden het einde tot gevolg heeft van de activi
teit waarvoor de werknemer in dienst is genomen of als de overeenkomst 
gesloten is met het oog op de persoonlijke medewerking, oordeelt de rechter 
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naar billijkheid of een grond tot vergoeding van de werknemer bestaat en 
bepaalt hij het bedrag ervan (art. 33, tweede zin Arbeidsovereenkomsten
wet). 

326. OVERLIJDEN VAN DE WERKGEVER - EINDE VAN DE OVEREENKOMST 

- ALGEMEEN - In beginsel maakt het overlijden van de werkgever geen 
einde aan de overeenkomst. Dit betekent dat noch de werknemer, noch de 
rechtverkrijgenden van de werkgever, zich op het overlijden van deze laatste 
kunnen beroepen om hun wederzijdse verplichtingen niet Ianger na te 
komen. Indien b.v. de erfgenamen de overeenkomst met de werknemer 
wensen beeindigd te zien, dienen zij derhalve ontslag te geven ofwel door 
middel van een opzegging ofwel met betaling van een opzeggingsvergoeding 
(Arbrb. Brussel, 25 juni 1986, Soc. Kron., 1987, 54). 

De vraag is gerezen of het overlijden van de werkgever in de bijzondere 
omstandigheden bepaald in artikel 33, tweede zin van de Arbeidsovereen
komstenwet, in tegenstelling tot het gestelde principe, wei van rechtswege 
het einde van de overeenkomst met zich brengt. In de tekst van de wet zelf 
is zulks niet uitdrukkelijk bepaald: ,Indien dit overlijden het einde tot 
gevolg heeft van de activiteit waarvoor de werknemer in dienst is genomen 
of als de overeenkomst is gesloten met het oog op de persoonlijke medewer
king, oordeelt de rechter naar billijkheid of grond tot vergoeding bestaat 
en bepaalt hij het bedrag ervan" (art. 3 3, tweede zin Arbeidsovereenkomsten
wet). 

In de rechtspraak werd wei eens de mening geopperd dat uit niets kan 
worden afgeleid dat in de voormelde bijzondere omstandigheden de over
eenkomst van rechtswege een einde zou nemen. Deze uitspraak is gesteund 
op de parlementaire voorbereiding van artikel 19 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 33 
Arbeidsovereenkomstenwet) en op de tekst van het voormelde artikel zelf. 
In dit artikel is immers uitdrukkelijk bepaald dat het overlijden van de 
werkgever geen einde stelt aan de overeenkomst en de daaropvolgende regel 
inzake de bijzondere omstandigheden doet als zodanig geen afbreuk aan dit 
principe. Zij strekt er enkel toe een andere, meer soepele regeling inzake de 
berekening van de verschuldigde opzeggingsvergoeding vast te stellen, gelet 
op de bijzondere concrete omstandigheden die met het overlijden kunnen 
gepaard gaan (Arbrb. Antwerpen, 30 maart 1976, R. W., 1976-77, 1822, 
f.T.T., 1976, 299 en T.S.R., 1976, 344). 

De meerderheid van de rechtspraak aanvaardt daarentegen dat het overlij
den van de werkgever in de bij wet bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, 
nl. staking van de activiteit waarvoor de werknemer in dienst is genomen 
ten gevolge van dit overlijden of indien de overeenkomst met het oog op 
een persoonlijke medewerking is gesloten, wei van rechtswege tot het einde 
van de overeenkomst leidt (Arbh. Luik, 7 september 1977, Pas., 1978, II, 
3 en fur. Liege, 1977-78, 42; Arbrb. Luik, 7 februari 1985, Soc. Kron., 
1985, 222 (verkort) en fur. Liege, 1985, 404; Arbrb. Brussel, 25 juni 1986, 
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Soc. Kron., 1987, 54; zie ook: Cass., 22 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 
238 en J.T.T., 1976, 84). Ook in de rechtsleer wordt deze zienswijze 
doorgaans bevestigd (zie b.v. JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, 
Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1986, nr. 346; 
LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story-Scientia, 1988, 
p. 42, nr. 38). 

De beeindiging van de overeenkomst wordt dan soms gesteund op de 
volgende argumentatie. Het uitgangspunt is dat men ten gevolge van het 
overlijden komt te staan, hetzij voor een geval van overmacht voor de 
rechtverkrijgenden, in zoverre hierdoor ook de activiteit waarvoor de 
betrokken werknemer is aangeworven een einde neemt, hetzij voor het 
wegvallen van een der partijen bij een intuitu personae aangegane overeen
komst. Dit heeft in beide hypothesen tot gevolg dat de overeenkomst moet 
geacht worden ontbonden te zijn zonder enig recht op vergoeding, overeen
komstig de regelen van het gemeen recht. Door het inlassen van de tweede 
zin van artikel 33 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft de wetgever 
evenwel een supplementaire bescherming willen bieden aan de werknemer, 
door in voorkomend geval toch de toekenning van een vergoeding toe te 
Iaten, vastgesteld op grond van de billijkheid (Arbh. Luik, 7 september 
1977, Pas., 1978, II, 33 en Jur. Liege, 1977-78, 42; Arbrb. Brussel, 25 juni 
1986, Soc. Kron., 1987, 54). 

Ten aanzien van de staking van de activiteit van de werknemer ingevolge 
het overlijden van de werkgever, in de zin van artikel 33, tweede zin van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, heeft het Hof van Cassatie bovendien be
slist dat het niet vereist is dat het overlijden van de werkgever de onmiddel
lijke staking tot gevolg heeft van de activiteit waarvoor de werknemer in 
dienst is genomen, doch aileen dat de staking van de activiteit het gevolg 
is van het overlijden. Het feit dat de betrokken werknemer gedurende enkele 
maanden in dienst is gebleven ter wille van de liquidatie van de activiteit 
van de overleden werkgever, in casu de liquidatie van de lopende dossiers 
van de overleden notaris, is dan ook niet dienend (Cass., 22 oktober 1975, 
Arr. Cass., 1976, 238 en J. T. T., 1976, 84). In identieke zin werd beslist dat 
de beeindiging van de activiteiten die eerst een maand na het overlijden van 
de werkgever plaatsgreep om de dossiers administratief in orde te brengen 
met het oog op de overdracht van het kantoor, met een beeindiging 
onmiddellijk na het overlijden moet worden gelijkgesteld (Arbh. Bergen, 
3 november 1986, J. T. T., 1987, 167 en T.S.R., 1987, 126). Ten slotte werd 
zelfs beslist dat het feit dat een bediende gedurende ongeveer acht maanden 
zijn functie is blijven uitoefenen om mee te werken aan de liquidatie van 
het kabinet van zijn overleden werkgever, de beeindiging van de overeen
komst ten gevolge van het overlijden niet verhindert. Ben en ander was 
immers vereist door de noodwendigheden van de liquidatie en doet geen 
afbreuk aan de toepassing van artikel 33 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
(Arbrb. Luik, 7 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 404 en Soc. Kron., 1985, 
222 (verkort)). 

782 



--· ____ I ~L~-- ---

327. OVERLIJDEN VAN DE WERKGEVER - EINDE VAN DE OVEREENKOMST 

- GEVALLEN- Zoals boger is aangetoond, wordt doorgaans aangenomen 
dat in de bij de wet bepaalde omstandigheden, nl. wanneer het overlijden 
bet einde tot gevolg heeft van de activiteit waarvoor de werknemer in dienst 
is genomen of als de overeenkomst gesloten is met bet oog op de persoonlij
ke medewerking, bet overlijden van de werkgever van rechtswege bet einde 
van de overeenkomst met zich brengt. 

De rechtspraak leert ons dat de genoemde omstandigheden zeer zeldzaam 
zijn. De staking van de activiteit waarvoor de werknemer is aangeworven, 
dient als een geval van overmacht te worden beschouwd. Met de overeen
komst die met bet oog op de persoonlijke medewerking wordt gesloten, 
wordt het geval beoogd waarin de persoon van de werkgever bij bet aangaan 
van de overeenkomst een rol heeft gespeeld (JAMOULLE, M., Le contrat de 
travail, II, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 
1986, nr. 346). 

Bij een overzicht van de zeldzame precedenten die in de rechtspraak aan de 
orde zijn geweest, dient eerst te worden verwezen naar de arbeidrelatie 
tussen een advocaat ofnotaris (zie arrest Cass., 22 oktober 1975,Arr. Cass., 
1976, 238 en J. T. T., 1976, 84) en zijn personeel, dat stilaan als een 
typevoorbeeld is gaan gelden. Zo werd geoordeeld dat de secretaresse of de 
bediende van een advocaat zich in een situatie van persoonlijke medewer
king met de werkgever bevindt, als bedoeld in artikel33 van de Arbeidsover
eenkomstenwet en dat de dood van de werkgever bet einde van de activiteit 
van de werknemer met zich brengt (art. 33 Arbeidsovereenkomstenwet) 
(Arbh. Luik, 7 september 1977, Pas., 1978, II, 33 en Jur. Liege, 1977, 42; 
Arbr.b. Luik, 7 februari 1985, Soc. Kron., 1985, 222 (verkort) en Jur. Liege, 
1985, 404). Wanneer de algemene legatarissen omwille van de wettelijke 
vereisten niet in de mogelijkheid verkeren bet beroep van de overleden 
advocaat verder te zetten, verzet bet overlijden van deze laatste zich boven
dien op definitieve wijze tegen de verdere uitvoering van de arbeidsovereen
komst, zodat ook de tweede hypothese van artikel 33 van de Arbeidsover
eenkomstenwet kan geacht worden te zijn vervuld (Arbrb. Luik, 7 februari 
1985, Soc. Kron., 1985, 222 (verkort) en Jur. Liege, 1985, 404). 

Ten aanzien van een tandartsassistente werd in soortgelijke zin gevonnist 
dat de overeenkomst gesloten met de tandarts door beide partijen intuitu 
personae was aangegaan. Een en ander werd onder meer afgeleid uit de 
omschrijving van de taken van deze assistente, waaronder zelfs koffie zetten 
en, bijkomstig, boodschappen doen en maaltijden bereiden, alsook uit bet 
feit dat zij slechts met een persoon werkte en dit bijna altijd in hetzelfde 
lokaal als deze persoon. De rechtbank stelde bovendien vast dat bet overlij
den van de tandarts bet einde meebracht van de activiteiten waarvoor zij 
was aangeworven, aangezien bet de rechtverkrijgenden niet mogelijk was 
zelf het beroep van tandarts uit te oefenen. De overdracht van het kabinet 
enkele maanden na bet overlijden was hierbij zonder belang, aangezien de 
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overeenkomst reeds voordien was beeindigd (Arbrb. Brussel, 25 juni 1986, 
Soc. Kron., 1987, 54). 

Ten slotte werd de stopzetting van de activiteiten van een fiscaal en boek
houdkundig expertise bureau ten gevolge van het overlijden van de eigenaar 
geacht een omstandigheid uit te maken die onder de toepassing viel van 
artikel 33 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze beslissing was gesteund 
op de overweging dat de enige erfgenaam niet over de vereiste bekwaamhe
den beschikte om het bureau te leiden en dit op korte termijn werd 
overgedragen (Arbh. Bergen, 3 november 1986, J. T. T., 1987, 167 en 
T.S.R., 1987, 126). 

328. OVERLIJDEN VAN DE WERKGEVER - BEEINDIGINGSVERGOEDING -

Wanneer de arbeidsovereenkomst in de bij de wet bepaalde uitzonderlijke 
omstandigheden een einde neemt ingevolge het overlijden van de werkgever, 
oordeelt de rechter naar billijkheid of een grond tot vergoeding van de 
werknemer bestaat en bepaalt hij het bedrag ervan (art. 33, laatste zin 
Arbeidsovereenkomstenwet). De billijkheid waarnaar wordt verwezen in 
artikel33 van de Arbeidsovereenkomstenwet, houdt in dater rekening moet 
worden gehouden met de verhouding tussen de wederzijdse rechten en 
plichten van de partijen en in het bijzonder met hun financiele toestand, 
leeftijd en sociale toestand (Arb h. Bergen, 3 november 1986, J. T. T., 1987, 
167 en T.S.R., 1987, 126). 

Aan een bediende die gedurende een jaar heeft meegeholpen aan de liquida
tie van het kabinet van de overleden advocaat, werd het recht op vergoeding 
ontzegd, op grond dat hij hiervoor betaald werd, terwijl hij wist dat dit niet 
voor een lange tijd kon duren en hij ondertussen de mogelijkheid had om 
naar een nieuwe betrekking uit te kijken (Arbh. Luik, 7 september 1977, 
Pas., 1978, II, 33 en Jur. Liege, 1977, 42). 

Na het overlijden van de werkgever kan de werknemer ieder van de 
erfgenamen aanspreken tot beloop van zijn recht in de nalatenschap, zonder 
de afhandeling van de nalatenschap te moeten afwachten (Arbrb. Brugge, 
30 juni 1981, R. W., 1981-82, 1991). 

De aard van deze vergoeding verschilt van de opzeggingsvergoeding, zodat 
de regels betreffende de opzegging en de opzeggingsvergoeding er niet op 
van toepassing zijn (Arbrb. Brussel, 25 juni 1986, Soc. Kron., 1987, 54). 

Ter illustratie van het bedrag van de vergoeding kan hierbij naar de volgende 
uitspraken worden verwezen. Zo werd 

- aan een bediende van 41 jaar, met een ancienniteit van meer dan vijf 
jaar, belast met de boekhouding van de clienten en sociale, fiscale en andere 
aanverwante aangelegenheden, wiens overeenkomst twee maanden na het 
overlijden van de werkgever werd beeindigd, een vergoeding toegekend 
overeenstemmende met twaalf maanden, op grond dat het niet billijk zou 
zijn indien aan de betrokkene een lagere vergoeding zou worden toegekend 
dan de opzeggingsvergoeding (Arbrb. Antwerpen, 30 maart 1976, R. W., 
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1976-77, 1822,1. T. T., 1976, 299 en T.S.R., 1976, 344; hierbij is het even wei 
niet duidelijk of aldan niet toepassing is gemaakt van de bijzondere regelen 
inzake het overlijden, aangezien de beeindiging van rechtswege in de uitzon
derlijke bij de wet bepaalde omstandigheden door de rechtbank niet werd 
aanvaard); 

- aan een secretaresse van een advocaat met een ancienniteit van 27 jaar, 
wier overeenkomst werd beeindigd anderhalf jaar voor de wettelijke pen
sioengerechtigde leeftijd een vergoeding toegekend van 600.000 frank 
(Arbrb. Luik, 7 februari 1985, Soc. Kron., 1985, 222 (verkort) en Jur. 
Liege, 1985, 404); 

- aan een tandartsassistente met een ancienniteit van negen jaar, wiens 
arbeidsovereenkomst anderhalve maand voor het overlijden was opgezegd 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van negen maanden, een 
vergoeding toegekend die ex aequo et bono werd bepaald op 150.000 frank 
(Arbrb. Brussel, 25 juni 1986, Soc. Kron., 1987, 54); 

- aan een bediende die gedurende drie jaar deeltijds was tewerkgesteld in 
een fiscaal en boekhoudkundig adviesbureau, een vergoeding toegekend 
overeenstemmende met een maand loon (Arbh. Bergen, 3 november 1986, 
J.T.T., 1987, 167 en T.S.R., 1987, 126). 

§ 5. Onregelmatige beeindiging 

a. Algemeen 

329. HET BEGRIP ONREGELMATIGE BEEINDIGING - De arbeidsovereen
komst wordt regelmatig beeindigd op de wijzen opgesomd in artikel 32 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet. Wat de overeenkomsten voor onbepaalde 
tijd betreft, gaat het, behoudens de gemeenrechtelijke beeindigingswijzen, 
om opzegging, ontslag wegens dringende reden, de dood van de werknemer 
en overmacht. 

Wanneer een arbeidsovereenkomst op een andere manier wordt beeindigd, 
is dit niet conform de regels, dus onregelmatig. Zowel in de literatuur als 
in de rechtspraak pleegt men hiervoor de ondeugdelijke doch gemakkelijk 
in de mond te nemen term , , verbreking'' te gebruiken (zie voor de correcte 
terminologie het Sociaalrechtelijk woordenboek, tw. beeindiging). 

Een onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst zal doorgaans 
de vorm aannemen van een ontslag. Er is ontslag wanneer een van de 
partijen tegenover de andere haar wil manifesteert om de arbeidsovereen
komst te beeindigen (Cass., 11 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1038, Pas., 
1981, 1040 en J.T.T., 1981, 356; Arbrb. Brussel, 3 oktober 1984, J.T.T., 
1985, 121). Vereist is natuurlijk dater een geldige wilsuiting is. Dit is b.v. 
niet het geval wanneer de wilsuiting in strijd is met de voorschriften van het 
Nederlands Taaldecreet. Aangezien de rechter krachtens artikel10 van dit 
decreet ambtshalve de nietigheid moet vaststellen van de stukken of hande
lingen die in strijd zijn met dit decreet, mag hij geen aandacht geven aan 
de in een verkeerde taal opgestelde stukken en derhalve geen rekening 
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houden met de inhoud daarvan, inzonderheid met de daarin vervatte 
wilsuitdrukking (Cass., 31 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 650 en T.S.R., 
1978, 329). Ben werknemer kan zich dus niet steunen op een van de 
werkgever uitgaande, wegens inbreuk op het Nederlands Taaldecreet nietige 
ontslagbrief, om voor te houden dat de werkgever de arbeidsovereenkomst 
onregeimatig heeft beeindigd. 
Het is eigen aan het arbeidsrecht dat een arbeidsovereenkomst zeifs onregei
matig door de wil van een partij kan worden beeindigd. Deze wijze van 
beeindiging wijkt zonder uitdrukkelijke wettelijke basis af van het gemeen 
verbintenissenrecht. Zoais het ontslag wegens dringende reden, dat echter 
wei steunt op een bepaling van de Arbeidsovereenkomstenwet, is de onmid
dellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst een beeindigingswijze die 
afwijkt van artikei1184 van het B. W. (Arbh. Brussel, 1 juni 1979, J. T. T., 
1980, 143). 

330. VORMEN VAN ONREGELMATIGE BEEINDIGING - UITDRUKKELIJK GE

GEVEN ONREGELMATIG ONTSLAG - De meest voor de hand liggende wijze 
van onregeimatige beeindiging is die waarbij een partij expliciet tot ontslag 
overgaat, zonder dat daarbij de regeien inzake opzegging of ontsiag wegens 
dringende reden worden in acht genomen of, wanneer het gaat om een 
overeenkomst voor een bepaaide tijd of voor een duidelijk omschreven 
werk, vooraieer de termijn was verstreken of het werk was voltooid. Aisdan 
heeft mente doen met een onregeimatig ontslag. 

Voor een uitdrukkeiijk gegeven onregeimatig ontsiag is natuurlijk vereist 
dat er geen twijfel kan bestaan over de bedoeling van de partij aan wie men 
het ontslag toeschrijft. De brief waarin de werkgever een werknemer 
mededeelt dat hij zich dringend moet verantwoorden voor bepaalde hem ten 
Iaste gelegde grieven en zich in afwachting van zijn antwoord niet meer op 
het werk dient aan te bieden, houdt voor de werkgever geen definitieve 
wilsuiting van beeindiging in en is dus geen onregelmatige beeindiging 
(Cass., 17 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 475 en T.S.R., 1980, 91). 
In gevai van een uitdrukkelijk gegeven onregeimatig ontsiag wordt door
gaans overgegaan tot onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereen
komst, doch het is ook mogelijk dat de initiatiefnemer een verder in de tijd 
geiegen tijdstip bepaalt waarop hij de overeenkomst beeindigd wil zien. Het 
is een betwiste vraag of een dergelijke wiisuiting uitwerking heeft op het 
vooropgesteide tijdstip, dan wei het ontsiag te beschouwen ais een nietige 
opzegging, die gelijkstaat met een onmiddellijke beeindiging van de arbeids
overeenkomst (zie hierover JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, 
Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1986, 200, 
nr. 173; PETIT, J., ,Nietigheid van ontslag en opzegging en rechtsge
voigen", in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1984, 13-15, nrs; 24-25). Wanneer men aanneemt dat het ontsiag een 
eenzijdige, ondeeibare en onherroepelijke rechtshandeling is, waarop de 
partij tegen wie het is gericht zich kan beroepen en waarop de partij die 
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ontslaat niet kan terugkomen, kan deze laatste ook niet eenzijdig de datum 
verdagen waarop de arbeidsverbouding een einde moet nemen en kan zij 
evenmin een onmiddellijke beeindiging omzetten in een beeindiging op 
termijn (Arbb. Bergen, 10 januari 1985, J.T.T., 1985, 257). Dit lijkt ook 
de zienswijze te zijn van bet Hof van Cassatie: de partij aan wie ontslag 
wordt gegeven, mag zicb beroepen op de gevolgen ervan op de datum van 
de uitdrukking van de wil van de andere partij een einde te stellen aan de 
overeenkomst, zelfs indien de eerstgenoemde partij eerst na die datum 
kennis kreeg van de opzegging (Cass., 11 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 
1038, Pas., 1981, 1040 enJ.T. T., 1981, 356; indezelfdezin: Arbrb. Brussel, 
4 oktober 1984, J. T. T., 1985, 121). Het voornoemde arrest beeft betrekking 
op een geval waarin een van de werkgever uitgaande opzeggingsbrief die niet 
aangetekend was verstuurd, niet ontvangen werd door de werknemer. 
Hoewel uit bet feit dat opzegging werd gegeven duidelijk blijkt dat bet de 
bedoeling van de werkgever was de arbeidsovereenkomst eerst op een later 
tijdstip te beeindigen, nam de feitenrecbter, daarin gevolgd door bet Hof, 
aan dat de werknemer de arbeidsovereenkomst als beeindigd mocbt be
schouwen op het ogenblik waarop de (nietige) opzeggingsbrief, die een 
ontslag inhoudt, was verstuurd. 

331. VORMEN VAN ONREGELMATIGE BEEINDIGING - ONREGELMATIGE 

OPZEGGING EN BEEINDIGING VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE OPZEGGINGS

TERMIJN - Er is ook onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereen
komst wanneer op een onregelmatige wijze opzegging wordt gegeven, meer 
bepaald de vormvoorscbriften welke dienaangaande gelden, worden mis
kend, en wanneer aan de overeenkomst een einde wordt gemaakt v66r de 
opzeggingstermijn is verstreken. 
Dit is b.v. het geval wanneer niet bewezen is dat de opzeggingsbrief 
aangetekend werd verstuurd, noch dat hij de bestemmeling bereikte (Cass., 
11 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1038, Pas., 1981, 1040 en J.T.T., 1981, 
356). 
Miskenning van de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten 
leidt tot nietigheid van de opzegging. Nietigheid van de opzegging maakt 
evenwel op zichzelfhet ontslag niet ongeldig, zodat de arbeidsovereenkomst 
onmiddellijk beeindigd is (Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 817, 
Soc. Kron., 1981,125, T.S.R., 1981,279, J.T.T., 1981,240, noot TAQUET, 

M. en WANTIEZ, C. en R. W., 1981-82, 2481). Ben nietige opzegging Ieidt 
dus, zoals een beeindiging zonder opzegging, tot onmiddellijke beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst. 
De opzeggingsbrief moet, op straffe van nietigheid, het begin en de duur 
van de opzeggingstermijn bevatten (art. 37, lid 2 Arbeidsovereenkomsten
wet). Het gebeurt dat een partij aan de andere partij opzegging van de 
arbeidsovereenkomst betekent, met vermelding van het eindtijdstip van de 
opzeggingstermijn, naast of in plaats van de duur, zoals eigenlijk is voorge
schreven. Hoger werd vermeld dat het aangeven van het eindtijdstip van de 
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opzeggingstermijn de opgave van de duur kan vervangen, wanneer daaruit, 
door medevermelding van het aanvangstijdstip, de duur kan worden afge
leid (zie nr. 228). De vraag rijst echter of de arbeidsovereenkomst alsdan 
een einde neemt op het vooropgestelde eindtijdstip van de opzeggingster
mijn, dan wel op het tijdstip waarop de opzeggingstermijn, na verlenging 
ingevolge schorsing door b.v. jaarlijkse vakantie of ziekte, een einde zou 
dienen te nemen overeenkomstig de wettelijke bepalingen (art. 38, § 2 
Arbeidsovereenkomstenwet). Wanneer men aanneemt dat de arbeidsover
eenkomst een einde neemt op het vooropgestelde eindtijdstip, is er sprake 
van onregelmatige beeindiging door de partij die de opzegging heeft bete
kend. Volgens het Hof van Cassatie hebben de in de opzeggingsbrief 
gebruikte bewoordingen om de duur van de opzeggingstermijn aan te 
duiden, in beginsel geen invloed op de gevolgen die de schorsing van de 
opzeggingstermijn heeft op de datum van de werkelijke beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst: de schorsing heeft wettelijk tot gevolg dat de arbeids
overeenkomst eindigt op een latere datum dan die welke in het geschrift is 
vermeld of voortvloeit uit de vaststelling van het begin en de duur van de 
termijn. Evenwel, zo voegt het Hof eraan toe, is het de feitenrechter die 
onaantastbaar oordeelt of de partij die opzegging geeft, de bedoeling heeft 
gehad de arbeidsovereenkomst werkelijk te doen eindigen op de in de 
opzeggingsbrief vermelde datum, zonder rekening te houden met de schor
sing van de termijn. Bij deze beoordeling mag de feitenrechter evenwel de 
bewijskracht van de opzeggingsbrief niet miskennen (Cass., 17 april1978, 
Arr. Cass., 1978,941, J.T.T., 1979, 117 en T.S.R., 1978, 333). Wanneer 
derhalve uit de brief blijkt dat het de bedoeling is van de opzegginggevende 
partij de arbeidsovereenkomst op de welbepaalde aangewezen datum als 
beeindigd te zien, dan moet die wilsuiting worden gerespecteerd en wordt 
de overeenkomst onregelmatig, want v66r het verstrijken van de (ingevolge 
schorsing verlengde) opzeggingstermijn beeindigd. 

Onregelmatige beeindiging van de overeenkomst bij het niet-respecteren van 
een verlenging van de opzeggingstermijn ingevolge schorsing, kan ook 
worden bewerkstelligd door de werknemer. Wanneer een werknemer op
houdt met werken, in de mening dat de door de werkgever betekende 
opzeggingstermijn is verstreken, terwijl die opzeggingstermijn is verlengd 
ten gevolge van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst, beeindigt hij zelf de arbeidsovereenkomst v66r het verstrijken van 
de opzeggingstermijn, zodat hij geen recht heeft op een aanvullende opzeg
gingsvergoeding wanneer de betekende opzeggingstermijn te kort was. Ben 
andere oplossing zou zich aileen opdringen indien zijn dwaling onoverwin
nelijk was (Arbh. Brussel, 20 december 1983, J. T. T., 1985, 14, noot). 

332. VORMEN VAN ONREGELMATIGE BEEINDIGING- ONGEGROND OF ON

REGELMATIG ONTSLAG WEGENS DRINGENDE REDEN- Er is ook sprake van 
onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer de drin
gende reden die wordt ingeroepen tot ontslag op staande voet, niet wordt 
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aanvaard (Arbrb. Brussel, 26 september 1977, J. T. T., 1978, 148), wanneer 
de formaliteiten voor het ontslag wegens dringende reden niet worden 
nageleefd of wanneer dit ontslag nietig is wegens een wilsgebrek. Dit laatste 
is b.v. het geval wanneer een werknemer zijn werkgever op bedrieglijke 
wijze doet gel oven in het bestaan van een feit met een evidente zwaarwichtig
heid, teneinde deze ertoe te bewegen hem wegens dringende reden te 
ontslaan; het ontslag wegens dringende reden dat daarop door de werkgever 
wordt betekend, is nietig, zodat de arbeidsovereenkomst in feite door de 
werknemer onregelmatig werd beeindigd (Arbh. Brussel, 8 september 1981, 
J.T.T., 1982, 211). 

333. VORMEN VAN ONREGELMATIGE BEEINDIGING - EENZIJDIGE WIJ

ZIGING VAN BEN ESSENTIEEL BESTANDDEEL VAN DE ARBEIDSOVEREEN

KOMST - Het meest voorkomende geval van onregelmatige beeindiging is 
echter de beeindiging door eenzijdige wijziging van een essentieel hestand
dee! van de arbeidsovereenkomst, die in de rechtspraak uitgebreid aan bod 
komt (zie voor een rijkelijk gevuld overzicht CRAHAY, P., ,Modification 
des conditions de travail et resiliation du contrat de travail", J. T. T., 1985, 
1-7, 21-31 en 41-48). Hierop wordt nader ingegaan in de volgende nummers. 

Er is ten slotte ook sprake van onregelmatige beeindiging van de arbeids
overeenkomst wanneer de ene partij aan de andere ten onrechte een eenzij
dige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst 
verwijt en daaruit concludeert dat de arbeidsovereenkomst door die partij 
onregelmatig werd beeindigd. In dat geval beeindigt de partij die de andere 
ten onrechte contractbreuk verwijt, zelf onregelmatig de arbeidsovereen
komst. Aldus rijzen regelmatig discussies over de vraag wie uiteindelijk de 
arbeidsovereenkomst heeft beeindigd: de werkgever die een eenzijdige wijzi
ging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst heeft 
doorgevoerd of de werknemer die zulks ten onrechte aan zijn werkgever 
verwijt. Volgens de regelen van het procesrecht is het de partij die een 
vergoeding wegens onregelmatige beeindiging van de overeenkomst eist, die 
moet bewijzen dat de beeindiging aan de andere partij te wijten is. Heeft 
zij echter te gepasten tijde geprotesteerd tegen de handelswijze van de 
andere partij, dan is het deze laatste die moet bewijzen dat haar verbintenis
sen zijn tenietgegaan (Arbh. Brussel, 18 februari 1976,Med. V.B. 0., 1977, 
2413). 

b. Eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst 

334. WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN ONDERLING AKKOORD 

- De bestanddelen van een arbeidsovereenkomst kunnen vanzelfsprekend 
te allen tijde door de partijen, d.i. in onderling akkoord, worden gewijzigd. 
Alsdan kan enkel het probleem van de wilsgebreken rijzen: de instemming 
van de werknemer met een voor hem nadelige wijziging kan eventueel zijn 
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verkregen door dwaling of onder morele dwang, wat de nietigheid van de 
overeenkomst met zich meebrengt. 

Eventueelleidt een substantiele wijziging van de arbeidsovereenkomst tot 
het totstandkomen van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In beginsel be
staat er voor de partijen bij een arbeidsovereenkomst inderdaad geen 
verbod om die overeenkomst in gemeen overleg tijdens zijn uitvoering te 
vervangen door een nieuwe arbeidsovereenkomst, zonder rekening te hou
den met de formaliteiten die in acht genomen moeten worden in geval van 
eenzijdige beeindiging van de overeenkomst (Cass., 18 februari 1980, Arr. 
Cass., 1979-80, 721 ). Opdat er sprake zou zijn van novatie of schuldvernieu
wing is wei vereist dat de partijen daartoe de bedoeling hebben. De afwezig
heid van een dergelijke bedoeling kan b.v. blijken uit het feit dat de partijen 
de wijziging doorvoeren door middel van een bijvoegsel bij een vroegere 
overeenkomst. Evenwel kan het gebruik van de termen ,bijvoegsel bij de 
arbeidsovereenkomst", geen afbreuk doen aan de werkelijke bedoeling van 
de partijen, zoals die tot uiting komt in de aard van de nieuwe bepalingen 
die zij overeengekomen zijn en die de verbintenissen van de vroegere 
overeenkomst door afwijkende verbintenissen hebben vervangen. Zo kan 
de bedoeling tot schuldvernieuwing worden afgeleid uit de wijziging van het 
loon, de functie en de plaats van tewerkstelling (Cass., 24 april 1978, 
T.S.R., 1978, 340). Ben en ander kan zijn belang hebben op het vlak van 
de verjaring: de eenjarige verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeids
overeenkomstenwet begint te !open vanaf het einde van de vervangen 
overeenkomst. 

Het is niet mogelijk de toestemming van de werknemer met wijzigingen van 
de arbeidsovereenkomst vooraf te bekomen, door die in de arbeidsovereen
komst zelf vast te leggen. Inderdaad, sinds de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 is een wijzigingsbeding, zijnde een beding waarbij de 
werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeen
komst eenzijdig te wijzigen, nietig krachtens artikel25 van die wet. Voor
dien werd een dergelijk beding in beginsel en onder bepaalde voorwaarden 
wei als geldig beschouwd (Arbrb. Luik, 18 november 1976;J.T.T., 1977, 
94). 

335. EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - Is een 
wijziging van de arbeidsovereenkomst in gemeen overleg die zonder wilsge
breken tot stand kwam, uiteraard regelmatig en rechtmatig, een eenzijdige 
wijziging van de overeenkomst is dit niet altijd. Het uitgangspunt daarbij 
is dat het eigen is aan een arbeidsovereenkomst dat de werkgever gezag kan 
uitoefenen over de werknemer. Deze gezagsuitoefening impliceert onder 
meer dat de werkgever beschikt over wat men het ius variandi, het recht tot 
wijziging, pleegt te noemen. Dit betekent dat een werkgever in beginsel op 
grond van de voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhou
ding, het recht heeft eenzijdig de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Aileen 
de eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsover-
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eenkomst door de werkgever is niet geoorloofd (Arbh. Luik, 23 mei 1984, 
T.S.R., 1985, 326), aangezien zulks in strijd is met het voorschrift van 
artikelll34 B.W. (pacta sunt servanda). 

Wanneer de werkgever tegen de wil van de werknemer een essentieel 
bestanddeel van diens arbeidsovereenkomst wil wijzigen, moet hij de over
eenkomst, indien die voor onbepaalde tijd is gesloten, opzeggen en aan de 
werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst, met de gewijzigde essentiele 
bestanddelen, aanbieden. Wanneer aldus opzegging wordt gegeven met het 
oog op een wijziging van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer, 
moeten de vormvoorwaarden van de opzegging en de duur van de opzeg
gingstermijn in acht genomen worden als bij een gewone opzegging, hoewel 
het de bedoeling is de werknemer naderhand in dienst te houden (Arbh. 
Bergen, 7 januari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 272). 

Een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst kan natuurlijk ook uitgaan van de werknemer. Aangezien de 
werknemer niet beschikt over een recht tot wijziging, zal men alsdan in de 
regel te doen hebben met een tekortkoming aan een essentiele verplichting. 

Gaat de werkgever of de werknemer niet over tot opzegging van de arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd die hij op een essentieel punt eenzijdig 
wil wijzigen en drijft hij een dergelijke wijziging tach door, dan staat zijn 
houding gelijk met een onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereen
komst. 

Daartoe is in de eerste plaats natuurlijk een wijziging van de arbeidsovereen
komst vereist. Daarvan is geen sprake wanneer een van de partijen tegen 
de andere een gerechtelijke vordering instelt. Een vordering impliceert 
immers geen foutieve uitvoering van de arbeidsovereenkomst noch enige 
andere fout, tenzij de procedure tergend en roekeloos is, wat slechts het 
geval kan zijn indien de vordering wordt afgewezen. In geen geval kan men 
in het instellen van een vordering een onregelmatige beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst zien (Arbh. Brussel, 3 mei 1984, T.S.R., 1984, 286). 
Zo ook kan uit het !outer feit dat een bediende door de werkgever met 
geweld wordt gedwongen een bepaald werk te doen, niet worden afgeleid 
dat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beeindigd door het wijzigen 
van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst (Cass., 26 maart 
1984, R. W., 1984-85, 1869 (verkort)). 

Opdat de eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeids
overeenkomst tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst zou leiden, is 
verder vereist dat het gaat om een effectieve wijziging. Een loutere intentie
verklaring is niet voldoende. Uit het feit dat een partij te goedertrouw, maar 
ten onrechte meent dat het gedrag van de andere partij de gedachte van 
beeindiging heeft uitgedrukt, mag niet worden afgeleid dat er een met 
onregelmatige beeindiging gelijkstaande daad bestond (Arbh. Brussel, 21 
november 1980, Med. V.B.O., 1981, 4007). Ook kan men betwijfelen of 
er sprake is van beeindiging, wanneer de werkgever na protest van de 
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werknemer tegen een eenzijdige wijziging op zijn beslissing terugkomt (vgl. 
Cass., 17 december 1979,Arr. Cass., 1979-80,475, T.S.R., 1980,93 enJur. 
Liege, 1980, 121). Alleszins kan de werknemer die zijn werkgever een 
termijn toestaat om een onregelmatige situatie te regulariseren, zich tijdens 
die terniijn niet beroepen op een onregelmatige beeindiging van de arbeidso
vereenkomst door de werkgever omwille van die fout (Arbh. Bergen, 14 
februari 1980, T.S.R., 1980, 174). 

336. ESSENTIELE BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST- Niet iedere 
eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst leidt tot de beeindiging 
daarvan. Aileen de eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst heeft dit gevolg (Cass., 15 januari 1979, Arr. Cass., 
1978-79, 544; Cass., 1 december 1980, Arr. Cass., 1980-81, 361; Cass., 7 
februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 324). Een dergelijke wijziging houdt 
de onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst in (Cass., 29 september 
1976, Arr. Cass., 1977, 119, J.T. T., 1977, 69 en T.S.R., 1976, 495; Cass., 
27 april1977, Arr. Cass., 1977, 883, J. T. T., 1978, 107, R. W., 1977-78, 1886 
en T.S.R., 1977,278 en 355; Cass., 4 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 
1, T.S.R., 1979, 230; Cass., 22 maart 1982, Arr. Cass., 1981-82, 906 en 
Pas., 1982, I, 860; Cass., 7 januari en 10 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 
nrs. 264 en 282). 

Om uit te maken wat essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst 
zijn, moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met het wezen van 
de arbeidsovereenkomst zelf. Het verschaffen en verrichten van arbeid en 
het betalen en ontvangen van loon, zijn vanzelfsprekend wezenlijke elemen
ten van iedere arbeidsovereenkomst. 

Op de tweede plaats dienen de uitdrukkelijke bedingen van de arbeidsover
eenkomst zelf in aanmerking te worden genomen om uit te maken of een 
bestanddeel aldan niet essentieel is. Niet iedere uitdrukkelijk overeengeko
men bepaling van een arbeidsovereenkomst is echter als essentieel te be
schouwen. Hoewel zelfs een niet-essentieel uitdrukkelijk beding van een 
arbeidsovereenkomst niet mag worden afgeschaft of gewijzigd dan met 
toestemming van beide partijen, of bij gebreke daarvan, na opzegging van 
de overeenkomst,leidt een dergelijke wijziging niet tot de onmiddellijke 
onregelmatige beeindiging van de overeenkomst en de weigering van de 
werknemer een eenzijdige wijziging aan een dergelijk beding te aanvaarden, 
is ook geen daad van wederspannigheid van zijnentwege, die kan worden 
ingeroepen als grond tot een ontslag wegens dringende reden (Arbh. Brus
sel, 12 januari 1977, T.S.R., 1977, 89). 

Verder komt het, om na te gaan of een wijziging essentieel is of niet, 
aangewezen voor een evenwicht na te streven tussen het persoonlijk belang 
van de werknemer en het economisch belang van de werkgever (Arb h. Luik, 
23 mei 1984, T.S.R., 1985, 326). De rechter doet daarbij aan belangenafwe
ging. 
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Langs de ene kant zal hij rekening houden met de noodwendigheden van 
het economisch Ieven van de onderneming (Arbh. Brussel, 13 oktober 1976, 
Med. V.B.O., 1977, 3482; Arbrb. Brussel, 1 juli 1980, J.T.T., 1982, 112). 
In het belang van de onderneming en van zijn personeel moet de werkgever 
de organisatie van de diensten kunnen aanpassen aan de economische 
noodwendigheden van het ogenblik en moet hij te dien einde de rationalisa
tiemaatregelen kunnen treffen die zich opdringen en die wijzigingen kunnen 
meebrengen (Arbh. Brussel, 10 maart 1981, T.S.R., 1981, 224). Vooral in 
de huidige stand van de algemeen voelbare economische crisis moet in 
eenieders belang aanvaard worden dat de onderneming het onbetwistbaar 
recht heeft rationalisatiemaatregelen te nemen om haar voortbestaan en de 
werkverschaffing te verzekeren, zelfs wanneer de herstructurering wijzi
gingen meebrengt (Arbh. Brussel, 10 december 1980, J. T. T., 1982, 109). 

Anderzijds mogen ook de rechten en belangen van de werknemer niet uit 
het oog worden verloren. Bij het gebruik van zijn prerogatieven, moet de 
werkgever blijk geven van gematigdheid en voorzichtigheid (Arbrb. Brussel, 
1 juli 1980, J. T. T., 1982, 112). Zo moet zijn onbetwistbaar recht om over 
te gaan tot de noodzakelijke herstructureringen of reorganisaties worden 
uitgeoefend met respect voor de arbeidsvoorwaarden die gedurende talrijke 
jaren door de partijen werden nageleefd (Arbh. Luik, 2 december 1980, Jur. 
Liege, 1981, 209). 

De werknemers moeten evenwel het nodige begrip uitoefenen voor de 
noodwendigheden van de onderneming. Met bet oog op de waarborg van 
een zekere vastheid van betrekking, fundamentele doelstelling van de ar
beidswetgeving, moeten zij een zekere soepelheid aan de dag leggen (Arbrb. 
Brussel, 6 juli 1976, J. T. T., 1978, 111). Dit is zeker het geval wanneer de 
onderneming volledig wordt geherstructureerd of gereorganiseerd (Arbh. 
Brussel, 13 oktober 1976, Med. V.B.O., 1977, 3482). 

Toepassingen van belangenafweging, vindt men vooral in geschillen die 
betrekking hebben op eenzijdige wijzigingen van de plaats van het werk (zie 
b.v. Arbh. Antwerpen, (afd. Hasselt), 25 november 1975, J. T. T., 1976, 
278). 

Een laatste criterium ten slotte om uit te maken of een eenzijdige wijziging 
a1 dan niet betrekking heeft op een essentieel bestanddeel van de arbeids
overeenkomst, bestaat erin nate gaan of die wijziging aldan niet aanzienlij
ke morele of materiele schade teweegbracht voor de andere partij (Arbrb. 
Brussel, 6 juli 1976, J.T.T., 1978, 111). Aangezien ook morele schade in 
aanmerking komt, betekent de omstandigheid dat de werknemer bij een 
wijziging hetzelfde loon behoudt, niet noodzakelijk dat die wijziging geoor
Ioofd is (Arbh. Brussel, 6 juni 1978, J.T.T., 1979, 9). 

337. ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING - De eenzijdige wijziging van een 
essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst leidt tot een onmiddellij
ke beeindiging daarvan. 
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Wanneer de werkgever de onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereen
komst door de werknemer aanvoert, is de overeenkomst met terugwerkende 
kracht beeindigd op de dag waarop de werknemer impliciet maar zeker is 
beginnen laten blijken dat hij de arbeidsbetrekkingen niet meer wilde 
voortzetten. Gaat evenwel het initiatief tot beeindiging van de werkgever 
uit, dan wordt de overeenkomst beeindigd op de dag van de kennisgeving 
van de werknemer van de stopzetting der contractuele betrekkingen (Arbh. 
Brussel, 13 juni 1980, Med. V.B.O., 1981, 3440). 
Problemen kunnen ter zake rijzen wanneer de arbeidsovereenkomst na de 
eenzijdige wijziging nog gedurende een beperkte tijd verder wordt uitge
voerd (zie hierover TAQUET, M. en WANTIEZ, C., ,Breves reflexions sur 
l'acte equipollent a rupture", J. T. T., 1981, 1-4). Uit de omstandigheid dat 
de werknemer het werk voortzet, moet niet noodzakelijk worden afgeleid 
dat hij afziet van het recht contractbreuk in te roepen. De beeindiging komt 
tot stand op het ogenblik dat de werknemer zijn arbeid stopzet (Arbh. 
Bergen, 7 april 1976, Med. V.B.O., 1977, 1615). De voortzetting van de 
arbeid mag evenwel niet te lang duren. Hierover wordt verder gehandeld, 
onder nr. 339. 

338. DE WIL TOT BEEINDIGING- Eenzijdige wijzigingen van de arbeids
overeenkomst bestaan vaak in tekortkomingen van een partij aan een 
contractuele verplichting: er wordt geen werk of niet het overeengekomen 
werk verschaft, het loon wordt niet, onvolledig of niet tijdig uitbetaald ... 
Zeker wanneer de wijziging van de werknemer uitgaat, is zulks het geval. 
Dergelijke tekortkomingen maken op zichzelf evenwel geen einde aan de 
arbeidsovereenkomst, zelfs niet al hebben zij betrekking op essentiele 
verplichtingen (Cass., 21 november 1983, Arr. Cass., 1983-84, nr. 155 en 
J.T. T., 1985,231 (verkort)). Om deze reden doet staken op zichzelf, hoewel 
in beginsel een contractuele tekortkoming van de werknemer, in geen geval 
de arbeidsovereenkomst eindigen (Cass., 14 apri11980, Arr. Cass., 1979-80, 
1002 en R. W., 1980-81, 979, concl. Adv.-Gen. LENAERTS, H., en noot 
RIGAUX, M.). 
Opdat een tekortkoming zou leiden tot beeindiging van de overeenkomst, 
is vereist dat bij de partij die zich aan de tekortkoming schuldig maakt, de 
blijvende wil bestaat de overeenkomst geheel of voor een essentieel deel niet 
meer uit te voeren en dus te beeindigen (Arbh. Brussel, 1 juni 1979, J. T. T., 
1980, 143; Arbh. Bergen, 22 december 1980, J. T. T., 1982, 96; Arbh. Luik, 
25 oktober 1984, Soc. Kron., 1985, 49; Arbrb. Antwerpen, 30 juni 1981, 
J. T. T., 1982, 11 0). Zelfs het feit bepaalde wetsartikelen van openbare or de 
op een grove manier te hebben geschonden, brengt slechts de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst mee, indien de wil om de overeenkomst te 
beeindigen of haar eenzijdig te wijzigen, uit die schending blijkt (Arbh. 
Luik, 19 september 1984, J. T. T., 1985, 12 en Jur. Liege, 1985, 60). 

Maakt een tekortkoming van een partij aan haar essentiele verplichtingen 
op zichzelf geen einde aan de arbeidsovereenkomst, zij kan wel een aanwij-
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zing of een bewijs zijn van de wil van die partij om de overeenkomst 
eenzijdig te wijzigen en aldus te beeindigen, indien het om een belangrijke 
wijziging van een essentieel element gaat (Cass., 26 maart 1984, Arr. Cass., 
1983-84, nr. 425 en T.S.R., 1984, 256). Die wil dient inderdaad te worden 
afgeleid uit de concrete omstandigheden eigen aan het geval (Arb h. Brussel, 
1 juni 1979, J. T. T., 1980, 143). 

339. DE HOUDING VAN DE PARTIJ DIE HET SLACHTOFFER IS VAN EEN 

EENZIJDIGE WIJZIGING - De partij - in de regel de werknemer - die het 
slachtoffer wordt van een eenzijdige wijziging van een wezenlijk bestand
deel van de arbeidsovereenkomst, moet daarop onmiddellijk of alleszins 
binnen een korte bedenktijd reageren door hetzij de overeenkomst wegens 
dringende reden te beeindigen, hetzij zijn prestaties te staken. Door haar 
handelswijze heeft de andere partij immers de verdere uitvoering van de 
overeenkomst onmogelijk gemaakt (Arbh. Brussel, 19 september 1975, 
Med. V.B.O., 1977, 331). 

Wanneer de werkgever eenzijdig de essentiele bestanddelen van de arbeids
overeenkomst wijzigt, kan de voortzetting van de arbeidsprestaties door de 
werknemer gedurende een langere termijn dan noodzakelijk is om stand
punt te nemen ten aanzien van het sluiten van een nieuwe arbeidsovereen
komst, impliceren dat afstand wordt gedaan van het aanvoeren van de aan 
de werkgever te wijten beeindiging, zelfs al gaat het voortzetten van de 
arbeid gepaard met het formuleren van voorbehoud (Cass., 7 januari 1980, 
Arr. Cass., 1979-80, 526, R. W., 1980-81, 1214 en J.T.T., 1981, 13, noot; 
Cass., 28 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1367, Pas., 1982, I, 1286 en 
R.C.J.B., 1985, 57, noot VAN QUICKENBORNE, M.). 

Een werknemer die geconfronteerd wordt met een eenzijdige wijziging van 
zijn arbeidsovereenkomst, mag dus wachten om de contractbreuk van de 
werkgever vast te stellen tot hij onderzocht heeft of het aan de werkgever 
verweten feit een onregelmatige beeindiging uitmaakt of vanaf welk ogen
blik het dit wordt (Arbh. Brussel, 27 november 1979, R. W., 1979-80, 2115 
en J. T. T., 1980, 248}, maar niet Ianger. 

De werknemer mag even wei ook niet te snel zijn in zijn reacties. Zoals verder 
bij de bespreking van de casui'stiek zal worden uiteengezet, is het mogelijk 
dat de werkgever in het kader van een reorganisatie een tijdelijke wijziging 
doorvoert, in welk geval de werknemer de overeenkomst slechts als beein
digd mag beschouwen, wanneer die op zichzelf niet foutieve handeling 
foutief wordt door het feit dat ze te lang aansleept (Arbrb. Brussel, 6 juli 
1976, J.T.T., 1978, 111). 

Het is een betwiste vraag of de partij die zich op een eenzijdige wijziging 
van de arbeidsovereenkomst beroept om tot onregelmatige beeindiging 
daarvan te besluiten, al dan niet de andere partij vooraf in gebreke moet 
stellen. Bepaalde rechtspraak beantwoordt deze vraag bevestigend (Arbh. 
Bergen, 17 december 1984, J.T.T., 1985, 152; Arbrb. Doornik, 6mei 1981, 
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J. T. T., 1981, 319), doch in de rechtsleer wordt daar anders over gedacht 
(TAQUET, M. en WANTIEZ, c., ,Breves reflexions sur l'acte equipollent a 
rupture", J.T.T., 1981, 4). 

De werknemer die meent dat hem een ongerechtvaardigde wijziging van zijn 
arbeidsovereenkomst wordt opgedrongen, kan echter oak gewoon weigeren 
die wijziging te aanvaarden. Gebeurt die weigering ten onrechte, dan kan 
zulks een grand zijn tot ontslag wegens dringende reden (Arbrb. Brussel, 
10 februari 1975, T.S.R., 1976, 180). Maar wanneer een werknemer weigert 
in te stemmen met de voordelen die hem door de werkgever worden 
opgelegd ter compensatie van de nadelen en ongemakken die voortvloeien 
uit de eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel en, ten gevolge 
hiervan, met die wijziging zelf, is zulks geen grand tot ontslag wegens 
dringende reden, behalve als zijn houding als een misbruik moet beschouwd 

I 

worden (Arbh. Brussel, 2 november 1983, J. T. T., 1984, 483, noot). 

340. ONDERSCHEID TUSSEN ONRECHTMATIGE BEEINDIGING EN ONTSLAG 

WEGENS DRINGENDE REDEN - Het onderscheid tussen een onrechtmatige 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst door eenzijdige wijziging van een 
essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst en een ontslag wegens 
dringende reden, is belangrijk op het vlak van de vergoedingsregeling: de 
partij die ontslag geeft wegens dringende reden heeft geen aanspraak op een 
beeindigingsvergoeding, die welke zich beroept op een belangrijke wijziging 
van de arbeidsovereenkomst die gelijkstaat met onmiddellijke beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst wei (Arbh. Brussel, 2 juni 1976, J. T. T., 1976, 
353). 

In tegenstelling met de ernstige tekortkoming die de basis kan vormen van 
een ontslag wegens dringende reden, vereist de onregelmatige beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst de blijvende wil van de partij tegen wie de 
beeindiging wordt ingeroepen, de overeenkomst geheel of voor een essen
tieel deel niet meer uit te voeren (Arbh. Brussel, 1 juni 1979, J. T. T., 1980, 
143). 

Het is duidelijk dat de bepalingen van artikel35 van de Arbeidsovereenkom
stenwet betreffende het ontslag wegens dringende reden niet van toepassing 
zijn op de brief waarin een partij de onregelmatige beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst aan de andere toeschrijft (Arbh. Brussel, 30 septem
ber 1981, Med. V.B.O., 1982, 2609). De partij die zich beroept op een 
onregelmatige beeindiging van de overeenkomst door de andere partij, is 
dan oak niet gehouden daarvan binnen een bepaalde termijn of in enige 
vorm kennis te geven aan de andere partij. Zij is immers geen initiatiefneem
ster tot, doch gewoon ,slachtoffer" van de beeindiging; het volstaat dat 
haar kennisgeving de andere partij bereikt (Arbh. Bergen, 19 december 
1977, T.S.R., 1978, 289; Arb h. Brussel, 1 juni 1979, J. T. T., 1980, 143). 

Het gebeurt regelmatig dat een partij de beeindiging van de arbeidsovereen
komst aanmerkt als een door haar zelf gegeven ontslag wegens dringende 
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reden, maar achteraf merkt dat zij de andere partij contractbreuk had 
kunnen verwijten en zulks beter had gedaan, al was het maar omdat deze 
vorm van beeindiging haar recht geeft op een beeindigingsvergoeding, in 
tegenstelling tot een ontslag wegens dringende reden. Vrij algemeen wordt 
aangenomen dat de kwalificatie die een partij aan de beeindiging geeft niet 
bindend is. 
De feitenrechter beoordeelt het beeindigingsmechanisme (Arbrb. Brussel, 
26 september 1977, J. T. T., 1978, 148). De omstandigheid dat de werknemer 
ontslag geeft wegens dringende reden toe te schrijven aan de werkgever, 
belet hem derhalve niet voor de rechter de onregelmatige beeindiging van 
de overeenkomst door de werkgever in te roepen, wanneer de werkgever de 
voorwaarden van de arbeidsovereenkomst heeft gewijzigd, tenzij in het 
geval dat de werknemer daarmee zijn akkoord zou hebben betuigd (Cass., 
4 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 1 en T.S.R., 1979, 230). Volgens 
een minderheidsvisie is wel vereist dat de werknemer de tekortkoming 
inroept als een beeindiging uitgaande van de werkgever. De werknemer die 
zelf zijn arbeidsovereenkomst beeindigt omdat de werkgever in gebreke 
blijft, kan achteraf niet voorhouden dat de overeenkomst door de werkge
ver werd beeindigd en heeft dan ook geen recht op een beeindigingsvergoe
ding (Arbh. Antwerpen, 27 november 1981, In!. Soc. Seer., 1982, afl. 5, 
6). 

Evenwel is het voor de partij onmogelijk zich terzelfdertijd op beide 
beeindigingswijzen te beroepen: wanneer de werkgever een houding van zijn 
werknemer ten onrechte interpreteert als een eenzijdige beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst, kan hij dezelfde feiten niet inroepen om ontslag 
wegens dringende reden te geven. Ben dergelijk ontslag is immers onmoge
lijk geworden, aangezien de overeenkomst reeds werd beeindigd door de 
(verkeerde) vaststelling van beeindiging door de werknemer, uitgaande van 
de werkgever (Arbrb. Dendermonde, 6 april 1976, T.S.R., 1976, 350). 

--------

341. GEVALLEN - TOELICHTING - Hierna wordt een overzicht gegeven 
van de belangrijkste gevallen van eenzijdige wijziging van de arbeidsover
eenkomst die in de hier besproken periode in de rechtspraak aan bod zijn 
gekomen. Opgemerkt dient te worden dat de meeste arbeidsrechtbanken en 
-hoven weinig of geen aandacht besteden aan het al dan niet voorhanden 
zijn van een expliciete of impliciete wil tot beeindiging (zie nr. 338). 
Doorgaans beperken zij zich ertoe te stellen dat een welbepaald feit al dan 
niet gelijkstaat met onmiddellijke beeindiging. 
In een bepaald geval werd zelfs, merkwaardigerwijze, beschouwd als een 
daad die gelijkstaat met de onmiddellijke beeindiging van de arbeidsover
eenkomst van een bediende, de wederindienstneming door de werkgever van 
enkele andere werknemers, die hij voordien had ontslagen omdat zij de 
bediende in kwestie een niet-bewezen racistisch gedrag hadden verweten. 
Geoordeeld werd dat van de bediende onmogelijk kon worden verwacht dat 
hij opnieuw zou samenwerken met die werknemers, zodat de houding van 
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de werkgever beschouwd werd als een eenzijdige beeindiging van zijn 
arbeidsovereenkomst (Arbh. Bergen, 11 oktober 1983, T.S.R., 1984, 94). 

342. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING - WERKVERSCHAFFING -

Het niet verschaffen van werk door de werkgever, is uiteraard een ernstige 
tekortkoming van de werkgever aan een van zijn meest essentiele verplich
tingen, althans wanneer deze weigering tot tewerkstelling niet gerechtvaar
digd is. Zo kan aan de werkgever niet verweten worden dat hij niet in de 
mogelijkheid tot het verrichten van arbeid voorziet, wanneer de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst toch geschorst is ingevolge arbeidsongeschikt
heid (Arbrb. Charleroi, 23 maart 1976, T.S.R., 1977, 48). 

Bij ontstentenis van enig gerechtvaardigd motief evenwel beeindigt de 
werkgever die, zelfs tijdelijk, de werknemer belet zijn arbeidsprestaties uit 
te voeren, de arbeidsovereenkomst (Arbh. Bergen, 8 maart 1979, Med. 
V.B.O., 1980, 2062). , 

Het niet laten arbeiden impliceert echter niet noodzakelijk en op zichzelf 
de beeindiging van de overeenkomst. Zulks kan enkel het geval zijn wanneer 
de beslissing van de werkgever ter zake eenzijdig aan de werknemer opge
drongen wordt. Bij aanvaarding van de getroffen maatregel door de werk
nemer, blijft de overeenkomst bestaan (Arbrb. Antwerpen, 20 november 
1984, In/. Soc. Seer., 1985, afl. 6). 

Ook tijdens de opzeggingstermijn moet de werknemer zoals voorheen 
worden tewerkgesteld. Indien de werkgever aan die verplichting tekort
komt, wijzigt hij eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereen
komst, zodat die daardoor onrechtmatig wordt beeindigd (Cass., 4 septem
ber 1978, Arr. Cass., 1978-79, 1 en T.S.R., 1979, 230). Wanneer dus de 
werkgever na een opzegging de werknemer van alle prestaties vrijstelt en 
hem het loon blijft doorbetalen op de normale vervaldagen, wordt de 
arbeidsovereenkomst, behoudens akkoord van de werknemer, onmiddellijk 
beeindigd (Arbh. Brussel, 18 maart 1981, Med. V.B.O., 1982, 2534) en 
begint vanaf dan de verjaringstermijn van artikel15 van de Arbeidsovereen
komstenwet te lopen (Arbh. Luik, 8 oktober 1981, Jur. Liege, 1982, 373, 
noot VoGEL, W.). De werkgever kan immers de werknemer tijdens de 
opzeggingsperiode niet eenzijdig vrijstellen van arbeidsprestaties zonder 
onmiddellijk de arbeidsovereenkomst te beeindigen (Arbh. Brussel, 31 
oktober 1979, Med. V.B.O., 1980, 4225). 

Wel kan in onderling akkoord de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
tijdens de opzeggingstermijn worden geschorst. In geval van vrijstelling van 
prestaties tijdens de opzeggingstermijn met doorbetaling van het loon op 
de normale vervaldagen, alles in gemeen overleg tussen de partijen, is de 
arbeidsovereenkomst eerst beeindigd op bet einde van de opzeggingstermijn 
(Arbh. Brussel, 3 februari 1981,J. T. T., 1981, 145). In dit geval begint de 
eenjarige verjaringstermijn van artike115 van de Arbeidsovereenkomsten
wet niet te lopen op het ogenblik waarop de werkgever aan de werknemer 
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zijn beslissing tot vrijstelling van prestaties bekendmaakt (Arbrb. Antwer
pen, 20 november 1984,Soc. Kron., 1985, 155). 
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de partijen de uitvoering van een arbeids
overeenkomst ook buiten de opzeggingstermijn in onderling overleg te 
schorsen, zelfs voor onbepaalde tijd. Gelet op de onbepaalde termijn van 
de schorsing houdt een dergelijke overeenkomst in dat beide partijen terug 
akkoord moeten zijn om de schorsing van de uitvoering van de overeen
komst te doen ophouden, zodat de weigering van een van de partijen daarop 
in te gaan, niet kan beschouwd worden als een eenzijdige beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst door deze partij (Arbh. Antwerpen, 21 maart 1983, 
T.S.R., 1983, 271). 
Wanneer de werkgever ten onrechte het verrichten van de arbeid afhankelijk 
stelt van enige voorwaarde, beeindigt hij onregelmatig de arbeidsovereen
komst. Aldus is het feit een werknemer na een periode van arbeidsonge
schiktheid niet toe te Iaten bet werk te hernemen zonder zich vooraf aan 
een geneeskundig onderzoek te hebben onderworpen, een daad die gelijk
staat met de onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Arbh. 
Bergen, 1 december 1980, T.S.R., 1981, 149, noot MALLIE, J.). 
Ten slotte kan ook de tecbnische of menselijke omgeving het de werknemer 
onmogelijk maken te werken. In de mate waarin de werkgever daaraan iets 
kan veranderen, moet bij dit doen, op straffe tekort te komen aan zijn 
verplichting tot werkverschaffing. De werkgever die weigert rekening te 
houden met een situatie die voor de werknemer ondraaglijk kan zijn (in 
casu: het feit te moeten samenwerken met een collega die bij de betrokken 
werknemer een zware diefstal pleegde) en geen enkele maatregel neemt om 
zulks te vermijden, beeindigt eenzijdig de arbeidsovereenkomst (Arbrb. 
Brussel, 24 januari 1985, Soc. Kron., 1985, 217). 

343. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING- LOON EN LOONBETALING 

- Ook het loon is uiteraard een essentieel bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst. De geringste eenzijdige vermindering van het bedrag van het loon 
door de werkgever brengt dan ook de beeindiging van de arbeidsovereen
komst met zich mee (Arbh. Bergen, 7 apri11976, Med. V.B.O., 1977, 1615; 
Arbh. Luik, 22 december 1977, Jur. Liege, 1978, 218). Om dezelfde reden 
staat het blijven verricbten van ongeoorloofde en aanzienlijke inhoudingen 
op het loon, ondanks berhaald protest van de werknemer, gelijk met een 
onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever 
(Arbh. Brussel, 25 maart 1981, Med. V.B.O., 1982, 1808). 
Kan een eenzijdige vermindering van het loon van een werknemer door deze 
laatste worden beschouwd als een daad die gelijkstaat met beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst door de werkgever, de werknemer beeft eveneens 
volstrekt bet recbt de uitvoering van de overeenkomst te benaarstigen en 
het achterstallig loon op te vorderen binnen de verjaringstermijn. Een 
dergelijk optreden impliceert geen instemming met de doorgevoerde loons
vermindering (Arbrb. Brussel, 8 februari 1985, J. T. T., 1985, 367). 
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Wat geldt voor het gewone loon, geldt natuurlijk ook voor loonaanvul
lingen. Het niet-betalen van een eindejaarsgratificatie en van vakantiegeld, 
ondanks ingebrekestelling, geeft de werknemer het recht de arbeidsovereen
komst als beeindigd te beschouwen door toedoen van de werkgever (Arbh. 
Antwerpen, 10 maart 1980, J. T. T., 1981, 155). 

Naast het bedrag van het loon is ook een tijdige uitbetaling daarvan voor 
de werknemer van groot belang. Hoewel wei eens werd geoordeeld dat het 
ondanks aanmaning van de werknemer niet tijdig uitbetalen van loon, gelijk 
te stellen is met een onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever (Arbh. Brussel, 12 juli 1979, Med. V.B.O., 1980, 329), 
stelt de rechtspraak zich ter zake soepeler op. Ben vertraging in de betaling 
van het loon wijst er immers niet op dat het de bedoeling van de werkgever 
zou zijn de werknemer niet meer te betalen (Arbh. Brussel, 7 januari 1976, 
Med. V.B.O., 1977, 2259; Arbrb. Charleroi, 11 december 1978, J.T.T., 
1979, 259). In dezelfde zin werd de eenzijdige vervanging van de in de over
eenkomst bepaalde wekelijkse betaling van het loon door een betaling twee
maal per maand of eenmaal per maand met betaling van een voorschot van 
zestig procent, niet beschouwd als een wijziging van een essentieel bestand
deel van de arbeidsovereenkomst, aangezien zij niet betekent dat de werkge
ver impliciet de overeenkomst wenst te beeindigen (Arbh. Brussel, 7 januari 
1976, Med. V.B. 0., 1977, 2259). En nog in dezelfde lijn werd aangenomen 
dat het feit dat de werkgever niet binnen een termijn van twee weken 
antwoord geeft op een brief van de bediende die de uitbetaling van loonach
terstallen eist, op zichzelf geen wil vertolkt tot beeindiging van de arbeids
overeenkomst (Arbh. Brussel, 25 maart 1981, Med. V.B.O., 1981, 427). 

344. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING - AARD VAN DE OVEREEN

KOMST, HET WERK OF DE FUNCTIE - Ben arbeidsovereenkomst VOOr 
onbepaalde tijd kan in de loop van haar uitvoering vanzelfsprekend niet 
eenzijdig worden gewijzigd in een overeenkomst voor een bepaalde tijd. De 
werkgever die een dergelijke wijziging toch opdringt, beeindigt onrechtma
tig de overeenkomst (Scheids. Uitspr., 28 maart 1975, T.S.R., 1976, 167). 

Ben wijziging in de aard van het werk moet niet enkel worden getoetst aan 
de in de oorspronkelijk in de arbeidsovereenkomst omschreven functie, 
maar ook aan de toestand bij het doorvoeren van de wijziging (Arbh. 
Brussel, 16 maart 1977, Med. V.B.O., 1977, 3743). Evenwel mag dit niet 
zover leiden ook tijdelijke situaties in aanmerking te nemen: het feit dat de 
werkgever een einde maakt aan een tijdelijke arbeidssituatie, zelfs van 
relatief lange duur, is geen wijziging van de arbeidsvoorwaarden (Arbh. 
Luik, 24 maart 1977, Jur. Liege, 1977, 289). Evenmin kan iedere taak die 
een werknemer opgedragen krijgt, worden beschouwd als deel uitmakend 
van de overeenkomst. Het zgn. pleitrecht van een volmachtdrager van een 
vakorganisatie b.v. kan niet beschouwd worden als een krachtens zijn 
arbeidsovereenkomst met die organisatie verworven recht, zodat het feit dat 
dit recht hem wordt ontnomen geen eenzijdige wijziging van zijn arbeids-
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overeenkomst vormt (Arbrb. Luik, 27 september 1981, Jur. Liege, 1982, 
423). 

De vraag of een wijziging van de functie of taak betrekking heeft op bet 
essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, wordt doorgaans nega
tief beantwoord wanneer de verandering slechts van korte duur of tijdelijk 
is. Het feit dat een werkgever aan zijn werknemer bij gelegenheid en voor 
een relatief korte periode arbeidsprestaties oplegt die aan zijn kwalificatie 
en beroepsopleiding beantwoorden, doch normaal worden uitgevoerd door 
zijn ondergeschikten, terwijl aile andere arbeidsvoorwaarden behouden 
.blijven, is op zichzelf geen handeling die gelijkstaat met onmiddellijke 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Arbrb. Brussel, 22 juli 1976, 
J. T. T., 1976, 275). Dit is evenmin bet geval wanneer mente doen heeft met 
een voorlopige beperking van de activiteit van een bediende in het kader van 
een aan de gang zijnde reorganisatie, met behoud van de titel van zijn 
functie en van zijn loon, tenzij de voorlopige aard vals zou blijken te zijn 
(Arbrb. Brussel, 6 juli 1976, J.T.T., 1978, 111). 

Maar oak blijvende functieveranderingen Ieiden niet noodzakelijk tot onre
gelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst, wanneer zij voor het 
overige geen essentieel element van de overeenkomst raken (Arbrb. Brussel, 
10 februari 1975, T.S.R., 1976, 180). Bovendien wordt van de werknemers 
vaak begrip gevraagd voor de behoeften van de onderneming op het v.Iak 
van reorganisatie en herstructurering, vooral in wat wordt omschreven als 
,de algemeen voelbare economische crisis". Het is normaal dat dergelijke 
maatregelen wijzigingen meebrengen in de uitgeoefende functies en die 
moeten worden aanvaard, voor zover ze geen financieel nadeel berokkenen 
aan de betrokkenen en de nieuwe functies een belang hebben dat vergelijk
baar is aan de voordien uitgeoefende, zelfs al verschilt hun aard (Arbh. 
Brussel, 10 december 1980, J. T.T., 1982, 109). Een werknemer mag bepaal
de aanpassingen van zijn arbeidsvoorwaarden, die noodzakelijk werden 
gemaakt door de behoeften van de onderneming, niet weigeren; minder 
belangrijke wijzigingen van zijn taak, die geen betrekking hebben op een 
essentieel bestanddeel van de overeenkonist en die beantwoorden aan een 
noodzaak tot structurele hervorming of rationalisering van de arbeid, 
machtigen de werknemer niet de arbeidsovereenkomst als beeindigd te 
beschouwen (in casu werd de analytische boekhouding, op punt gesteld 
door de betrokken werknemer, hoofd van de boekhouding, vervangen door 
een boekhouding op computer) (Arbh. Luik, 15 mei 1984, T.S.R., 1985, 
153). 

Naast rechtstreekse ingrepen van de werkgever in de functie van een 
werknemer, kunnen oak wijzigingen in de hierarchische structuur of in de 
omzet van de onderneming de taak of de positie van deze laatste onrecht
streeks wijzigen. Doorgaans beschouwt de rechtspraak deze wijzigingen niet 
als eenzijdige wijzigingen van essentiele bestanddelen van de arbeidsovereen
komst. Vaak voert de werknemer in kwestie prestigeverlies aan, doch 
aangenomen wordt dat bet verlies van prestige dikwijls als een eerder 
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subjectief element moet beschouwd worden, waarmee niet altijd rekening 
kan gehouden worden (Arbrb. Brussel, 1 juli 1980, J. T. T., 1982, 112). 

Opdat een, wijziging in de hierarchische structuur zou leiden tot onregelma
tige beeindiging van de arbeidsovereenkomst, is vereist dat er sprake is van 
een degradatie. Er is geen degradatie wanneer het ondernemingshoofd 
iemand aanwijst aan wie hij zijn eigen bevoegdheden inzake hoofdtoezicht 
overdraagt; de leden van de hogere directie worden daardoor immers niet 
gedegradeerd (Arbh. Brussel, 2 mei 1976, Med. V.B.O., 1977, 2805). Oak 
het loutere feit dat tussen de afgevaardigd beheerder en de directeur van een 
dienst of afdeling een directeur-generaal of enig ander supervisieorgaan 
wordt geplaatst, is geen wijziging van de functie van de directeur die de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst kan rechtvaardigen (Arbrb. Brus
sel, 7 juni 1978, Med. V.B.O., 1981, 486). 

De vermindering van het zakencijfer van een onderneming, te wijten aan 
verlies van clienteel,kan niet worden beschouwd als een eenzijdige wijziging 
van de arbeidsvoorwaarden van de persoon die de commerciele dienst van 
die onderneming leidt, tenzij die vermindering veroorzaakt werd door een 
vrijwillige overdracht van activiteiten aan een andere vennootschap (Arbh. 
Brussel, 6 juni 1978, J.T.T., 1979, 97). 

' 

345. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE\WIJZIGING- DE PLAATS VAN HET WERK 

- Over de vraag of eenzijdige Jijzigingen van de plaats van het werk al 
dan niet leiden tot onregelmatige)beeindiging van de arbeidsovereenkomst, 
bestaat een uitgebreide casu1stiek. Met plaats van het werk wordt bedoeld, 
de gemeente waarin de arbeid w6rdt uitgevoerd. Overplaatsingen binnen de 
onderneming worden doorgaaljls niet beschouwd als eenzijdige wijzigingen 
van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, althans niet wanneer 
zij niet gepaard gaan met een functieverlaging of loonsvermindering (Arb h. 
Brussel, 26 juni 1974, T.S.R., 1976, 179). 

Volgens de heersende cassatierechtspraak is de plaats van het werk in 
beginsel een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. De partij 
die eenzijdig een belangrijke wijziging in de overeengekomen arbeidsplaats 
aanbrengt, beeindigt onrechtmatig de overeenkomst, tenzij uit de overeen
komst of uit de aard van de dienstbetrekking of van de uitgeoefende functie 
kan worden afgeleid dat de partijen de arbeidsplaats niet als een essentieel 
bestanddeel van de aangegane arbeidsovereenkomst hebben beschouwd 
(Cass., 1 december 1980, R. W., 1980-81, 1782 en J. T. T., 1981, 204; in 
dezelfde zin: Arbh. Brussel, 19 december 1978, T.S.R., 1979, 369). 

Derhalve blijkt dat, zoals steeds het geval is in de problematiek van de 
eenzijdige wijziging, de bedingen van de arbeidsovereenkomst zeer belang
rijk zijn. Wanneer de partijen zelf in de arbeidsovereenkomst de plaats van 
de uitvoering niet als een essentieel bestanddeel beschouwden en de werkge
ver het in de arbeidsovereenkomst bedongen recht om eenzijdig de arbeids
plaats te wijzigen niet willekeurig heeft aangewend, leidt de wijziging van 
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de plaats van de uitvoering van het werk door de werkgever niet tot 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Arb h. Luik, 17 juni 1981, T.S.R., 
1982, 265 (verkort)). Een beding luidens welk de bediende zijn arbeid thuis 
verricht in de lokalen die hij aan zijn werkgever verhuurt en waarin deze 
laatste zijn administratieve zetel heeft, wordt geacht te zijn afgesloten in het 
belang van beide partijen (Arbh. Antwerpen (afd. Rasselt), 25 november 
1975, J. T. T., 1976, 278). Een beding waarbij de werkgever zich het recht 
voorbehoudt de plaats van de tewerkstelling te wijzigen die niet in de 
overeenkomst is bepaald, dient als de verwoording van het ius variandi van 
de werkgever beschouwd te worden (Arbh. Antwerpen, 18 december 1980, 
R. W., 1980-81, 2405). Er moet evenwel rekening worden gehouden dat de 
voornoemde uitspraken dateren van v66r de inwerkingtreding van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die in haar artikel 
25 wijzigingsbedingen verbiedt. 

Volgens de hager vermelde cassatierechtspraak leiden aileen belangrijke 
wijzigingen van de arbeidsplaats tot onregelmatige beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst. Bij het uitmaken van wat belangrijke wijzigingen 
zijn, laat de rechtspraak zich meestalleiden door het evenredigheidsbegin
sel: de rechter gaat na of bij afweging van de wederzijdse belangen van 
werkgever en werknemer, ai dan niet blijkt dat de werkgever de continui:teit 
van zijn vestiging door een wijziging van de arbeidsplaats ten prijze van een 
onevenredig groat nadeel voor de werknemer heeft verzekerd (Arbh. Ant
werpen (afd. Rasselt), 25 november 1975, J.T.T., 1976, 278). Nagegaan 
wordt dus of de wijziging de werknemer schade berokkent die niet in 
verhouding staat met de economische noodwendigheden van de onderne
ming (Arbh. Luik, 23 mei 1984, T.S.R., 1985, 326; Arbrb. Brussel, 4 
december 1978, Med. V.B.O., 1981, 1319). Bij het nastreven van een 
evenwicht tussen het persoonlijk belang van de werknemer en het belang 
van de onderneming, spelen de functie van de werknemer en de afstand van 
de verplaatsing natuurlijk een doorslaggevende rol. 
Ret enkel feit van de verandering van de maatschappelijke zetel, maakt niet 
noodzakelijk een beeindiging van de arbeidsovereenkomst uit. Wanneer de 
arbeidsplaats wordt gewijzigd en de werknemer slechts een korte afstand 
naar de nieuwe plaats moet afleggen, is er geen onmiddellijke beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst (Arb h. Antwerpen (afd. Rasselt), 25 november 
1975, J. T. T., 1976, 278). 

Ret overbrengen van de arbeidsplaats naar een andere plaats binnen dezelf
de agglomeratie is slechts zeer uitzonderlijk een belangrijke wijziging van 
een essentieel beding van de arbeidsovereenkomst. De weigering een derge
lijke verplaatsing te aanvaarden, is een grand voor ontslag wegens drin
gende reden (Arbh. Brussel, 7 november 1984, T.S.R., 1985, 223). 
De omstandigheid dat de werkgever een hager kaderlid dat veelvuldige 
verplaatsingen dient te maken in het buitenland, laat afhangen van een zetel 
die amper 10 km verder dan voorheen van de woonplaats van het kaderlid 
is verwijderd, maakt geen eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereen-
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komst door de werkgever uit. Oak de omstandigheid dat de voormelde zetel 
tot het Nederlands taalgebied behoort, terwijl het betrokken kaderlid geen 
Nederlands kent, brengt voor hem geen schade of ongemak mee, wanneer 
hij gewoon is met Engelssprekende collega's te werken in hoofdzakelijk in 
het Engels behandelde zaken (Arbh. Luik (afd. Namen), 25 oktober 1984, 
T.S.R., 1985, 339). 

Ben opgelegde bijkomende verplaatsing van 30 km over de autoweg werd 
geacht binnen redelijke per ken te blijven (Arb h. Luik, 23 mei 1984, T.S.R., 
1985, 326). 

Het eenzijdig verleggen van de arbeidsplaats met 100 km is een eenzijdige 
wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, die 
gelijk staat met onmiddellijke beeindiging daarvan (Arbh. Brussel, 9 decem
ber 1980, Med. V.B.O., 1982, 876). 

Indien de werkgever de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst naar een ander land overbrengt, wijzigt hij een belangrijk bestand
deel van de arbeidsovereenkomst. Indien dit land hetland van herkomst van 
de werknemer is, kan men nochtans niet van een wijziging van de arbeids
overeenkomst gewagen (Arbh. Brussel, 2 september 1983, J. T. T., 1985, 38). 

346. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING - AFWEZIGHEDEN - Onge
rechtvaardigde afwezigheden van de werknemer worden vaak al te vlug 
ingeroepen als een onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst. 
Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat men ter zake zeer voorzichtig moet 
zijn en rekening moet houden met alle concrete omstandigheden die eigen 
zijn aan het geval. 

Uit het !outer feit van de afwezigheid van een werknemer gedurende twee 
kart op elkaar volgende perioden kan diens bedoeling de arbeidsovereen
komst te beeindigen, niet afgeleid worden (Arbh. Antwerpen (afdeling 
Hasselt), 17 april 1984, Limb. Rechtsl., 1984, 152). Daarentegen werd 
aangenomen dat de werkman die het werk verlaat zonder verwittiging noch 
rechtvaardiging, onmiddellijk de arbeidsovereenkomst beeindigt, zelfs al 
zou hij beweren dat het zijn bedoeling is de overeenkomst voort te zetten; 
een dergelijk verzuim is immers onverenigbaar met de verdere uitvoering 
van de overeenkomst, zoals die te goeder trouw moet worden begrepen door 
de partijen (Arbh. Brussel, 23 december 1975, R. W., 1976-77, 96). 
Hetzelfde besluit mag worden getrokken wanneer een werknemer naar 
aanleiding van een ongerechtvaardigde afwezigheid geen enkel contact 
opneemt met zijn werkgever, hoewel die hem daartoe speciaal uitnodigt en 
evenmin uiteindelijk enige uitleg verstrekt voor zijn houding; de werkgever 
mag daaruit afleiden dat de werknemer niet meer de bedoeling heeft de 
overeenkomst verder uit te voeren (Arbh. Bergen, 19 december 1977, 
T.S.R., 1978, 289). 

De zojuist vermelde rechtspraak heeft betrekking op gevallen waarin de 
werknemer onmiskenbaar zonder rechtvaardiging afwezig was. Dikwijls 
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echter zal het niet zo duidelijk zijn of de werknemer aldan niet een gegronde 
red en heeft voor zijn afwezigheid. Vaak zal hij achteraf beweren dat hij ziek 
was, zonder dat hij zulks kan bewijzen en zonder dat de werkgever het 
tegendeel kan aantonen. Wanneer er aldus twijfel is betreffende de recht
vaardiging van de ongeschiktheid van een werknemer voor een bepaalde 
afwezigheidsperiode, mag deze niet beschouwd worden als hebbende de 
arbeidsovereenkomst beeindigd wegens ongewettigde afwezigheid, wanneer 
deze slechts vier opeenvolgende kalenderdagen duurde, zelfs niet met toe
passing van een bepaling in die zin van het arbeidsreglement (Cass., 1 maart 
1982, Arr. Cass., 1981-82, 831 en J.T.T., 1983, 13, noot TAQUET, M. en 
WANTIEZ, C.). 

Wanneer de afwezigheid zich situeert rond een periode van arbeidsonge
schiktheid, moet men overigens in het algemeen zeer voorzichtig zijn. De 
afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid zelf kan natuurlijk nooit gelijk
staan met onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst: welke 
ook de duur van de arbeidsongeschiktheid weze, zij kan bij ontstentenis van 
de eenzijdig of conventioneel uitgedrukte wil van de betrokken partijen, 
geen einde maken aan de arbeidsovereenkomst (Arbrb. Antwerpen, 18 
december 1979, T.S.R., 1981, 155, noot G.H.). De afwezigheid van een 
werknemer op de eerste dag volgend op een periode van wettelijk gerecht
vaardigde en onbetwiste arbeidsongeschiktheid, is niet voldoende opdat de 
werkgever de arbeidsovereenkomst als beeindigd zou mogen beschouwen 
(Arbh. Brussel, 20 juni 1979, Med. V.B.O., 1980, 220). Het enkel feit dat 
een werknemer een of twee dagen niet op zijn werk verschijnt na het 
beeindigen van een ziekteperiode, volstaat immers niet om te besluiten dat 
er een van hem uitgaande wil is de arbeidsovereenkomst te beeindigen 
(Arbh. Brussel, 18 maart 1980, T.S.R., 1980, 217). Weliswa'ar kan de 
werkgever overwegen een werknemer die Ianger afwezig blijft dan de 
periode bestreken door een geneeskundig getuigschrift, wegens dringende 
reden te ontslaan of de onregelmatige beeindiging van zijn overeenkomst 
vast te stellen, doch dit is niet meer het geval wanneer de werkgever niet 
onwetend kan zijn van de gezondheidstoestand van de werknemer op het 
ogenblik dat de in het getuigschrift bepaalde periode verstrijkt (Arbh. 
Brussel, 21 oktober 1975, Med. V.B.O., 1977, 584). Bij een ongewettigde 
afwezigheid volgend op herhaalde afwezigheden wegens ziekte, gestaafd 
door geneeskundige getuigschriften, kan de werkgever trouwens vermoeden 
dat de werknemer opnieuw arbeidsongeschikt is en mag hij derhalve slechts 
met de nodige omzichtigheid contractbreuk vaststellen (Arbrb. leper, 15 
mei 1981, T.S.R., 1982, 493). Ontbiedt evenwel de werkgever de werknemer 
schriftelijk om binnen 48 uur een verantwoording van zijn verdere afwezig
heid te Iaten kennen, zonder dat die daarop antwoordt, dan mag de 
werkgever daaruit afleiden dat de werknemer eenzijdig de overeenkomst 
heeft beeindigd (Arbh. Gent, 10 september 1976, T.S.R., 1977, 92). 

Bij een langdurige ziekte waarvan de werkgever op de hoogte was, kan het 
niet of laattijdig voorleggen van een geneeskundig getuigschrift moeilijk 
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beschouwd worden als een uiting van de wil van de werknemer om de 
arbeidsovereenkomst te beeindigen (Arb h. Brussel, 15 december 1978, Med. 
V.B.O., 1980, 2763). 

347. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING - ARBEIDSDUUR EN ARBEIDS

REGELING - Ben eenzijdige wijziging van de arbeidsduur is een wijziging 
van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst (Cass., 29 
september 1976,Arr. Cass., 1977,119, J.T.T., 1977, 69en T.S.R., 1976, 
495). De partij bij een arbeidsovereenkomst die eenzijdig en op belangrijke 
wijze de overeengekomen arbeidstijd wijzigt, beeindigt aldus op onwettige 
wijzedeovereenkomst(Cass., 7februari 1983,Arr. Cass., 1982-83, nr. 324 
en Pas., 1983, I, 651). 

De wijziging van een uurrooster evenwel, die voortvloeit uit de aard van de 
functie die de werknemer uitoefent, b.v. een opvoeder belast met de 
bewaking van minderjarigen, kan niet als een eenzijdige wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden worden beschouwd (Arbh. Luik, 28 juni 1978, Jur. 
Liege, 1978, 50). 

348. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING - GEVANGENZETTING - Se
dert de wet van 29 november 1983 is de arbeidsovereenkomst wettelijk 
geschorst gedurende de tijd dat de werknemer afwezig is wegens maatre
gelen van voorlopige vrijheidsberoving waarvan hij het voorwerp is (art. 28, 
5° Arbeidsovereenkomstenwet- zie hager nr. 168). De vraag blijft evenwel 
open naar het lot van de arbeidsovereenkomst in geval van gevangenzetting 
buiten het kader van de voorlopige hechtenis, nl. ingevolge een veroor
deling. 

Aangenomen wordt dat de werknemer die verantwoordelijk is voor de feiten 
die zijn opsluiting veroorzaken, daardoor nog niet de wil te kennen geeft 
de arbeidsovereenkomst te beeindigen (Arbh. Luik, 6 apri11976, T.S.R., 
1977, 101). Opdat een handeling zou gelijkstaan met onmiddellijke beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst, is vereist dat zij uitgaat van de ondubbel
zinnige wil van degene die ze stelt, zodat de afwezigheid die het gevolg is 
van een gevangenisstraf geen beeindiging van de overeenkomst uitmaakt, 
aangezien de wil de overeenkomst te beeindigen daaruit niet kan afgeleid 
worden (Arbh. Bergen, 22 december 1980, J. T. T., 1982, 96). 

349. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING- GEBRUIK VAN BEN WAGEN 

-De werkgever die aan een verkoper de beschikking van een nieuwe wagen 
ontneemt, deze vervangt door een tweedehandswagen en hem de mogelijk
heid ontneemt erover te beschikken tijdens de vakantie, stelt geen daad die 
gelijkstaat met de beeindiging van de overeenkomst (Arbh. Brussel, 2 juli 
1975, Med. V.B.O., 1977, 1958). 

Ook het opleggen aan een handelsvertegenwoordiger van de verplichting 
voortaan gebruik te maken van een voertuig dat de onderneming hem ter 
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beschikking stelt en niet meer van zijn eigen wagen, is een wijziging die geen 
wezenlijk bestanddeel van zijn overeenkomst raakt, zelfs niet als daartoe 
een bijvoegsel aan de overeenkomst wordt voorgesteld (Arbrb. Brussel, 5 
juni 1976, Med. V.B.O., 1977, 2806). 

350. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING- SOCIALE DOCUMENTEN

Ret feit geen sociale documenten af te geven, de werknemer niet aan te 
geven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en geen eindejaarspremie 
te betalen, volstaat opdat de werknemer de arbeidsovereenkomst beschouwt 
als zijnde beeindigd door de werkgever, zelfs als die met gezondheidsproble
men of financiele moeilijkheden te kampen had (Arbrb. Charleroi, 11 
december 1978, J. T.T., 1979, 259). 

351. GEVALLEN VAN EENZIJDIGE WIJZIGING- HANDELSVERTEGENWOOR

DIGERS- Hoewel voor handelsvertegenwoordigers vanzelfsprekend dezelf
de gevallen van contractbreuk in aanmerking komen als voor andere 
werknemers, zijn er tach enkele voorbeelden van eenzijdige wijziging van 
de arbeidsovereenkomst die specifiek zijn voor hen, omdat zij betrekking 
hebben op voor deze categorie van werknemers belangrijke elementen. 

Ret werk van een handelsvertegenwoordiger bestaat erin bet clienteel ertoe 
te bewegen orders te plaatsen. Derhalve mag de werkgever bet plaatsen van 
orders niet onmogelijk maken. Roewel hij natuurlijk bet recht heeft te 
beslissen wat hij produceert en aan wie hij verkoopt, is bet belemmeren van 
iedere bestelling, hetzij met opzet, hetzij uit nalatigheid, een verzuim van 
de verplichting tot tewerkstelling van de werkgever, zodat hij door zo te 
handelen contractbreuk pleegt (Arbh. Brussel, 25 november 1975, J.T.T., 
1977, 18). 

Ret clienteel van een handelsvertegenwoordiger, met zijn eigen aard en 
gewoonten, is een essentieel bestanddeel van zijn arbeidsovereenkomst 
(Arbrb. Luik, 18 november 1976, J.T.T., 1977, 94). De werkgever mag dit 
clienteel niet aantasten. 

Daarom oak is de sector van een handelsvertegenwoordiger een essentieel 
bestanddeel van zijn arbeidsovereenkomst. De werkgever die de handelsver
tegenwoordiger een inkrimping van zijn activiteitssector ter kennis brengt, 
beeindigt de arbeidsovereenkomst op datzelfde ogenblik, tenzij hij op zijn 
beslissing terugkomt bij de ontvangst van bet protest van de werknemer 
(Cass., 17 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 475, T.S.R., 1980, 93 en 
Jur. Liege, 1980, 121). Nochtans gaat bet niet om een absolute regel. 
Wanneer aan de handelsvertegenwoordiger geen bepaalde sector werd toe
gewezen en de sector in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst herhaaldelijk werd gewijzigd zonder dat de handelsvertegenwoor
diger daartegen protesteerde, leidt een latere wijziging van sector die geen 
wijziging van de taal teweegbrengt en evenmin een verlaging van de bezoldi
ging, niet tot onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst (Arbrb. 
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Brussel, 25 november 1974, Med. V.B.O., 1976, 3144). Zoals het te verko
pen produktenpakket, kan de contractueel vastgestelde verkoopssector van 
een handelsvertegenwoordiger niet meer als een essentieel bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst worden aangezien, indien hij in het verleden reeds 
tweemaal werd gewijzigd. Dit geldt des te meer wanneer de handelsvertegen
woordiger noch ten aanzien van zijn arbeidsduur, noch ten aanzien van zijn 
loon enig verlies zou lijden en een nieuwe wijziging van beide elementen 
verantwoord is om economische redenen (Arbh. Antwerpen, 21 juli 1984, 
J. T. T., 1985, 330). 

c. Opzeggingsvergoeding 

352. ALGEMEEN -In deze onderafdeling wordt enkel gehandeld over de 
vergoedingsregeling bij onregelmatige beeindiging van een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd. Dezelfde problematiek met betrekking tot de 
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven 
werk werd besproken in nr. 102. 
De partij die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beeindigt 
zonder dringende reden en zonder inachtneming van de opzeggingstermijn 
vastgesteld in artikelen 59, 82, 83, 84 en 115 van de Arbeidsovereenkomsten
wet, is gehouden aan de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk 
is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeg
gingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn (art. 39, § 1, 
lid 1, eerste zinsdeel Arbeidsovereenkomstenwet). Deze vergoeding komt in 
de plaats van de opzeggingstermijn en wordt daarom (vervangende) opzeg
gingsvergoeding genoemd. 

Ben opzeggingsvergoeding is verschuldigd telkens een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd op een onregelmatige manier wordt beeindigd. Dit is 
het geval 

- wanneer de overeenkomst wordt beeindigd zonder opzegging en zonder 
dringende reden, ingevolge een uitdrukkelijke wilsuiting van een van de 
partijen; 

- wanneer de overeenkomst wordt beeindigd zonder opzegging en zonder 
dringende reden, ingevolge een eenzijdige wijziging van een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst (zie hierover nrs. 334 e.v.); 

- wanneer de opzegging wordt gegeven, doch deze nietig is wegens de wijze 
waarop zij wordt gegeven, b.v. mondeling, 'bij gewone brief of, wat de 
opzegging uitgaande van de werkgever betreft, door de overhandiging van 
een geschrift (wanneer men ten minste aanneemt dat die nietigheid betrek
king heeft op de opzegging, niet op het ontslag), tenzij wanneer de nietig
heid, in de gevallen waarin zij van relatieve aard is, werd gedekt (zie over 
dit alles de nrs. 231 e. v. ); 

- wanneer de opzegging die wordt gegeven nietig is omdat de kennisgeving 
daarvan niet de vereiste inhoud heeft en meer bepaald niet het aanvangstijd
stip en/of de duur van de opzeggingstermijn vermeldt; 
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- wanneer ontslag wegens dringende reden wordt gegeven, maar de vorm
vereisten (wijze van kennisgeving en preciese opgave van de redenen) en/ of 
de termijnen (drie werkdagen voor het ontslag, gevolgd door drie werkda
gen voor de kennisgeving van de ingeroepen reden) niet in acht zijn 
genomen; 

- wanneer het ontslag wegens dringende reden door de rechter niet wordt 
aanvaard omdat de ingeroepen redenen onjuist, niet bewezen of onvoldoen
de ernstig worden geacht. 

De bewoordingen van artikel 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
wijzen erop dat een opzeggingsvergoeding ook verschuldigd is wanneer een 
regelmatig betekende opzeggingstermijn te kort is of niet volledig wordt in 
acht genomen door de partij die de opzegging heeft gegeven. Alsdan behelst 
de vergoeding het lopend loon dat overeenstemt met ,de resterende duur" 
van de opzeggingstermijn. Men spreekt in dat geval soms van een , ,aanvul
lende" opzeggingsvergoeding die verschuldigd is. 

Wanneer de partijen de arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming 
hebben beeindigd, is de vergoeding waarvan het bedrag en de modaliteiten 
bij gemeenschappelijk akkoord zijn vastgelegd, geen opzeggingsvergoeding 
in de zin van artikel 20 van de gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955 (thans art. 39, § 1 Arbeidsovereenkom
stenwet). Aangezien de voordelen verworven krachtens deze overeenkomst 
geen opzeggingsvergoeding uitmaken in de zin van de wet, kunnen ze niet 
bevoorrecht zijn overeenkomstig artikel 19, 3°bis van de Hyp. W. (Arbh. 
Brussel, 13 maart 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 222). 

353. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST VOOR DE UITVOERING - De 
partij die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder dringende 
reden beeindigt vooraleer aan deze overeenkomst een begin van uitvoering 
werd gegeven, is de forfaitaire opzeggingsvergoeding van artikel 39, § 1 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet verschuldigd. Wanneer de arbeidsovereen
komst van een bediende een proefbeding bevat, is die vergoeding gelijk aan 
het loon overeenstemmend met de minimumduur van de proeftijd (Arbh. 
Brussel, 14 april 1981, Med. V.B.O., 1982, 2097). 

Wanneer de bediende de arbeidsovereenkomst beeindigt v66r de aanvang 
van de uitvoering daarvan, stemt de vergoeding die hij verschuldigd is 
overeen met het loon voor de minimum proefperiode van een maand, 
vermeerderd met de opzeggingstermijn van zeven dagen (Arbrb. Mechelen, 
25 maart 1986, J.T.T., 1987, 259). 

354. DUUR VAN DE TERMIJN DIE IN AANMERKING KOMT VOOR DE BEPALING 

VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING- De opzeggingsvergoeding is in begin
se] gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de 
opzeggingstermijn. In sommige gevallen gaat het niet over de volledige 
opzeggingstermijn, maar om het resterende gedeelte van die termijn (art. 
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39, § 1, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet). Dit is zo wanneer de arbeidsover
eenkomst op een onregelmatige marrier wordt beeindigd v66r een regelmatig 
betekende opzeggingstermijn volledig verstreken is. Zoals reeds werd ge
zegd, is het ook het geval wanneer de regelmatig betekende opzeggingster
mijn te kort is. 

In twee gevallen is de opzeggingsvergoeding gelijk aan het lopend loon dat 
overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn en niet met het nog 
resterende gedeelte van die termijn, nl. wanneer de opzegging uitgaat van 
de werkgever en gebeurt met miskenning van de ontslagbeperking die geldt 
in geval van militaire dienst en burgerdienst, vervat in artikel 38, § 3 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet (zie nr. 371) of die met betrekking tot de 
zwangerschapsrust, vervat in artikel40 van de Arbeidswet (art. 39, § 1, lid 
1, laatste zinsdeel Arbeidsovereenkomstenwet). Deze bepaling heeft tot 
gevolg dat, wanneer een opzegging wordt betekend in strijd met het ontslag
verbod dat in die gevallen geldt, het geheel of gedeeltelijk verlopen van de 
opzeggingstermijn de werkgever niet geheel of gedeeltelijk vrijstelt van het 
betalen van een opzeggingsvergoeding. Ret gaat om een bijkomende sane
tie, naast de forfaitaire vergoeding die alsdan verschuldigd is wegens 
miskenning van de ontslagbeperking. 

Hoger werd uiteengezet volgens welke criteria de opzeggingstermijn moet 
worden bepaald wanneer hij niet door de wet zelf is vastgesteld (zie nr. 250). 
Deze criteria gelden uiteraard ook voor het bepalen van de opzeggingsver
goeding, waarvan de omvang immers rechtstreeks van de opzeggingstermijn 
afhangt. De rechtspraak neemt aan dat het miskennen van een conventio
neel gewaarborgde vastheid van betrekking, waaraan geen sanctie gekop
peld is, in aanmerking dient te komen bij de berekening van de opzeggings
vergoeding, samen met de andere elementen zoals ancienniteit, functie, ... 
enz. (Arbrb. Brussel, 1 september 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 372). Zo 
moet, wanneer de arbeidsovereenkomst van een vast benoemde onderwijzer 
wordt beeindigd zonder naleving van de disciplinaire procedure bepaald in 
een C.A.O. bij de begroting van de opzeggingsvergoeding rekening worden 
gehouden met de clausule van de vastheid van betrekking (Arbrb. Brussel, 
20 mei 1987, J.T.T., 1987,485, noot). Over de bedingen van vastheid van 
betrekking wordt gehandeld in nr. 223. 

De omstandigheid dat de wet enkel verwijst naar de opzeggingstermijnen 
bedoeld in de artikelen 59 (algemene termijnen voor werklieden), 82 (alge
mene termijnen bedienden), 83 (opzeggingstermijn in acht te nemen ten 
aanzien van bedienden tegen de pensioengerechtigde leeftijd of daarna), 84 
(tegenopzegging in acht te nemen door bedienden) en 115 (opzeggingster
mijn dienstboden), gaf aanleiding tot twijfel over de vraag of het voorschrift 
waarvan sprake ook geldt in de gevallen waarin met toepassing van de 
artikelen 60 of 61 van de Arbeidsovereenkomstenwet een verkorte opzeg
gingstermijn geldt, respectievelijk ingevolge een beding geldend ten aanzien 
van werklieden met een ancienniteit van minder dan zes maanden of 
ingevolge een koninklijk besluit genomen op advies van het paritair comite 

810 



of de Nationale Arbeidsraad. De vraag rijst inderdaad of de opzeggingsver
goeding alsdan moet worden berekend op basis van de verkorte opzeggings
termijnen van die bepalingen, dan wei op grand van de normale termijn van 
artikel 59 van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

Op grand van de formulering van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomsten
wet werd geregeld geargumenteerd dat de bijzondere termijnen van de 
artikelen 60 en 61 enkel gelden in geval van opzegging en niet bij onregelma
tige beeindiging met betaling van een opzeggingsvergoeding. De rechtspraak 
heeft deze zienswijze niet gevolgd en was van mening dat artikel39, § 1 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet een algemene regel vooropstelt, die ook 
geldt in de gevallen bedoeld in de artikelen 60 en 61 van die wet. 

Zo werd geoordeeld dat artikel 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
impliciet verwijst naar artikel60 Arbeidsovereenkomstenwet, zodat ook bij 
de onmiddellijke beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor werklieden 
met een ancienniteit van minder dan zes maanden, die in een verkorte 
opzeggingstermijn voorziet, slechts een opzeggingsvergoeding verschuldigd 
is die gelijk is aan het lopend loon over de periode gelijk aan de opzeggings
termijn die had moeten in aanmerking genomen worden (Arbh. Brussel, 8 
december 1986, Soc. Kron., 1987, 158; Arbrb. Brussel, 25 juni 1985, Soc. 
Kron., 1985,278 en T.S.R., 1985, 478; Arbrb. Antwerpen, 13 maart 1986, 
J.T.T., 1986, 409 en R. W., 1986-87, 1501). 

Een zelfde zienswijze werd aangenomen ten aanzien van de bijzondere 
opzeggingstermijnen bepaald in uitvoering van artikel 61 van de Arbeids
overeenkomstenwet. Geoordeeld werd dat deze bepaling niet aileen betrek
king heeft op de duur van de opzeggingstermijn, doch ook dient in aanmer
king te worden genomen bij de vaststelling van de opzeggingsvergoeding 
overeenkomstig artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbh. Ant
werpen (afd. Hasselt), 21 mei 1986, J.T.T., 1986, 407; Arbrb. Gent, 2juni 
1986, J.T.T., 1986, 488). 

Het Hof van Cassatie sloot zich daarbij aan. Het feit dat artikel 39, § 1 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet niet uitdrukkelijk verwijst naar artikel 61 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, sluit de toepassing van deze laatste 
wetsbepaling niet uit. Wanneer de toepasselijke opzeggingstermijn ter uit
voering van artikel 61 van de Arbeidsovereenkomstenwet is bepaald, moet 
de opzeggingsvergoeding derhalve met inachtneming van die termijn wor
den berekend (Cass., 2 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, nr. 320, R. W., 
1986-87,2229, J.T.T., 1987,281 en In/. Soc. Seer., 1987, afl. 8, z.p.). 

355. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING- ALGEMEEN- De opzeg
gingsvergoeding behelst niet aileen het lopend loon maar oak de voordelen 
verworven krachtens de overeenkomst (art. 39, § 1, lid 2 Arbeidsovereen
komstenwet). Voor het vaststellen van de basis waarop de opzeggingsver
goeding dient te worden berekend, volstaat het dus niet te refereren aan de 
bestanddelen die deel uitmaken van het algemeen loonbegrip (zie nr. 152). 
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Ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst die niet onder dit 
loonbegrip vallen, komen als zodanig in aanmerking. 
De wet maakt hierbij geen onderscheid naar gelang de vergoeding door de 
werkgever, dan wei door de werknemer verschuldigd is (Arbh. Luik, 4 
december 1986, Rev. Liege, 1987, 307 en Soc. Kron., 1987, 253). 
De wettelijke uitbreiding van de basis voor de berekening van de opzeg
gingsvergoeding mag echter niet worden veralgemeend. Bij ontstentenis van 
een nadere omschrijving van het begrip loon dat als basis dient voor de 
berekening van de forfaitaire vergoeding die overeenkomstig een C.A.O. 
inzake de vastheid van betrekking verschuldigd is bij ontslag, dient enkel 
het lopend loon en niet de voordelen verworven krachtens de overeenkomst 
in aanmerking te worden genomen (Arbrb. Namen, 25 april 1988, J. T. T., 
1988, 380 (verkort), noot). 
Onderzocht dient te worden wat onder lopend loon en voordelen verworven 
krachtens de overeenkomst moet worden begrepen. 

356. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - LOPEND LOON - ALGE

MEEN - Wanneer artikel 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet het 
heeft over het loon, dan dient dit begrip, bij ontstentenis van een wettelijke 
begripsomschrijving, natuurlijk te worden uitgelegd in de zin die het heeft 
in het algemeen en in het arbeidsovereenkomstenrecht in het bijzonder. 
Loon is, algemeen gesproken, de tegenprestatie van ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid (zie nr. 152). Aile elementen die 
vallen onder dit loonbegrip, dienen dan ook te worden opgenomen in de 
basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. 
Het inkomen voortspruitend uit het vervullen van mandaten in een vennoot
schap is in geen gevalloon, en dient derhalve niet in aanmerking genomen 
te worden bij de berekening van een opzeggingsvergoeding (Arbh. Brussel, 
10 oktober 1978,Med. V.B.O., 1980, 2376). Toch werd wei eens geoordeeld 
dat de toegekende tantiemes voor het vaststellen van een opzeggingsvergoe
ding in het basisloon dienen begrepen te worden (Arbrb. Kortrijk, 10 maart 
1982, T.S.R., 1984, 214). 
Voor een opzeggingsvergoeding die verschuldigd is door de werkgever, 
komt natuurlijk het brutobedrag van het loon in aanmerking. De opzeg
gingsvergoeding verschuldigd door de werknemer daarentegen, moet bere
kend worden op grond van het netto-maandloon van de betrokkene (Arbrb. 
Nijvel, 25 juni 1986, J. T. T., 1987, 22). 
Ook ,in het zwart" betaald loon komt in aanmerking voor de berekening 
van de opzeggingsvergoeding, zonder dat het feit dat de werknemer zijn 
eigen sociale en fiscale fraude inroept hieraan iets afdoet (Arbh. Bergen, 
17 december 1979, J.T.T., 1981, 94). 
In zijn conclusie v66r een arrest van het Hof van Cassatie van 3 apri11978 
zet Advocaat-Generaal Lenaerts H. aan de hand van de wetsgeschiedenis 
van artikel 20 van de gecoordineerde wetten betreffende het bedienden
contract van 20 juli 1955, dat reeds de regel bevatte die thans voorkomt 
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in artikel 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, uiteen dat met ,lo
pend" loon wordt bedoeld, het loon waarop de bediende aanspraak heeft 
op het ogenblik waarop het recht ontstaat, d.i. op het ogenblik waarop de 
arbeidsovereenkomst wordt beeindigd. Door te spreken van lopend loon wil 
de werkgever m.a.w. verhinderen dat het toekomstige loon wordt in aan
merking genomen, zoals loonsverhogingen die de bediende krachtens 
zijn arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst nog toe
komen tijdens de opzeggingstermijn die had moeten in acht genomen 
worden, bijvoorbeeld als gevolg van de stijging van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen tijdens die periode (Cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H. 
v66r Cass., 3 april 1978, R. W., 1977-78, 218). 
Het recht van de werknemer op een opzeggingsvergoeding ontstaat op het 
ogenblik waarop hem ontslag wordt gegeven zonder opzegging en zonder 
dringende reden, zodat het bedrag van het loon dat moet in aanmerking 
genomen worden voor de berekening van de vergoeding niet kan be'invloed 
worden door omstandigheden die zich voordoen na deze datum (Cass., 6 
september 1982, Arr. Cass., 1982-83, nr. 8 en J.T.T., 1983, 94). 
Wanneer derhalve artikel39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt 
dat de opzeggingsvergoeding gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt 
met de duur van de opzeggingstermijn of met het resterende dee! van die 
termijn, dan betekent dit niet dat bet lopend loon zou gelijk zijn aan het 
loon dat de werknemer zou ontvangen hebben indien hij na de opzegging 
verder zou gewerkt bebben. Aileen reeds verworven voordelen komen in 
aanmerking voor het berekenen van de opzeggingsvergoeding, niet de 
toekomstige (Arbrb. Brugge, 5 april 1983, J.T.T., 1984, 208 en T.S.R., 
1983, 427). Bij bet berekenen van de opzeggingsvergoeding dient dan ook 
geen rekening gebouden te worden met de indexering van bet loon na de 
datum van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Arbh. Brussel, 3 
april1979, Med. V.B.O., 1980, 733). Bij de berekening van de opzeggings
vergoeding dient evenmin rekening gehouden te worden met loonsverho
gingen die zouden verworven geweest zijn indien de overeenkomst tijdens 
de opzeggingstermijn werd uitgevoerd (Arbh. Brussel, 10 oktober 1978, 
Med. V.B.O., 1980, 2558). 
De opzeggingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die verschuldigd is 
op het ogenblik van de beeindiging van de overeenkomst, zodat zij niet kan 
verhoogd worden met het loon van de dagen die gelegen zijn tussen de 
schriftelijke aanzegging van de beeindiging van de arbeidsrelatie en de 
datum waarop de opzegging volgens de wettelijke beschikkingen normaal 
zou zijn ingegaan (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 15 juni 1983, Limb. 
Rechtsl., 1983, 180). 
Tot het lopend loon behoort vanzelfsprekend vooreerst het vaste maand
loon dat de bediende op het ogenblik van zijn ontslag verdient. Maar 
daarnaast kunnen ook een aantal bijkomende voordelen worden toegekend, 
die niet maandelijks worden uitbetaald, zoals commissielonen die aan 
niet-bandelsvertegenwoordigers om de drie maanden worden uitbetaald, 
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aandelen in de winst en om het even welke andere vergoedingen die 
eventueel maar om het jaar worden toegekend (Concl. Adv. Gen. LE
NAERTS, H., v66r Cass., 3 april 1978, R. W., 1977-78, 218). 
Wanneer loonelementen die op verschillende tijdstippen worden betaald, in 
aanmerking komen, rijst de vraag over welke periode die inaanmerking
neming dient te gebeuren. Men vertrekt alsdan van een periode van een jaar. 
Welk jaar? Terwijl voor het bepalen van de opzeggingstermijn het jaarloon 
van het ogenblik van de opzegging in aanmerking komt, moet men voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding werken met het basisjaarloon van 
het ogenblik van de effectieve beeindiging van de overeenkomst (Arbh. 
Antwerpen, 21 december 1987, R. W., 1988-89, 98 en Soc. Kron., 1988, 
188). De commissielonen die daarbij eventueel in rekening worden gebracht, 
zijn niet die welke verdiend werden tijdens het kalenderjaar dat de beeindi
ging van de overeenkomst voorafgaat (Cass., 13 juni 1983, Arr. Cass., 
1982-83, 566, T.S.R., 1983, 358 en R. W., 1983-84, 2050). Veranderlijke 
loonelementen, zoals een verkoopspremie, worden berekend op het bedrag 
van die welke effectief verschuldigd waren tijdens de twaalf maanden die 
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst voorafgaan (Arbh. Bergen, 19 
december 1985, J.T.T., 1986, 451 en In/. Soc. Seer., 1986, afl. 4, z.p.). 

357. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - LOPEND LOON - SCHOR

SING VAN DE OVEREENKOMST - Het gebeurt dat de partijen bij een 
arbeidsovereenkomst overeenkomen deze voorlopig deeltijds uit te voeren. 
Vraag is welk loon in aanmerking komt voor de berekening van de opzeg
gingsvergoeding die verschuldigd is door de partij die de arbeidsovereen
komst in een dergelijke periode van schorsing beeindigt: het voltijds loon 
van v66r de schorsing of het deeltijds loon dat ,lopende" is bij de 
beeindiging? 

De rechtspraak neemt aan dat een tijdelijke deeltijdse tewerkstelling in 
onderling akkoord, de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voor voltijdse 
tewerkstelling slechts tijdelijk en gedeeltelijk schorst en geen aanleiding 
vormt tot het ontstaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dit heeft tot 
gevolg dat bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst de opzeggingsver
goeding moet worden berekend alsof de arbeidsovereenkomst niet voor een 
deel was opgeschort (Arbh. Brussel, 13 mei 1986, J. T. T., 1987, 258). 
Volgens bepaalde rechtspraak maakt in dat geval weliswaar het normale 
voltijdse loon het lopend loon uit in de zin van artikel 39 van de Arbeids
overeenkomstenwet, maar komt voor het niet verlopen gedeelte van de 
deeltijdse uitvoering slechts het deeltijds loon in aanmerking (Arbh. Gent, 
23 september 1985, T.S.R., 1986, 43). Deze laatste rechtspraak miskent 
echter duidelijk de forfaitaire aard van de opzeggingsvergoeding, waarvan 
het bedrag wordt bepaald los van de situatie die zich normaal tijdens de 
opzeggingstermijn zou hebben voorgedaan. 

Een dergelijke situatie doet zich regelmatig voor bij arbeidsongeschiktheid 
van de werknemer. 
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Volgens de meeste rechtspraak is de toestand in dat geval identiek aan de 
voorgaande: de arbeidsongeschiktheid leidt tot schorsing van de arbeids
overeenkomst en er komt geen nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand 
wanneer een arbeidsongescbikte werknemer naderhand zijn arbeidstaak 
slecbts gedeeltelijk herneemt, zodat de oorspronkelijke gescborste arbeidso
vereenkomst, die in loon voorzag voor volledige arbeidsprestaties, van 
toepassing blijft voor bet bepalen van de opzeggingsvergoeding (Arbb. 
Antwerpen, 9 juni 1980, R. W., 1982-83, 173; Arbb. Brussel, 9 november 
1983, Soc. Kron., 1984, 483; Arbb. Brussel, 13 mei 1986, J. T.T., 1987, 258; 
Arbrb. Brussel, 20 juni 1980, lnf. R.l.Z.l. V., 1980, 285). De sommen die 
aan een arbeidsongescbikte werknemer werden betaald in het kader van een 
buitenwettelijke ziekteverzekering, mogen niet afgetrokken worden van de 
aldus berekende opzeggingsvergoeding (Arbrb. Brussel, 7 november 1984, 
J.T., 1985, 29). 

Volgens andere recbtspraak kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
niet worden bescbouwd als zijnde geschorst, wanneer de werknemer die 
tijdelijk arbeidsongeschikt is, bet werk deeltijds verderzet, zodat de termijn 
van de door de werkgever gegeven opzegging verder loopt. Tocb ontstaat 
in dat geval geen nieuwe overeenkomst, zodat de opzeggingsvergoeding 
moet worden gerekend op bet voltijds loon (Arbb. Gent, 27 maart 1985, 
T.G.R., 1985, 131). 
Dezelfde oplossing, nl. de inaanmerkingneming van het loon van v66r de 
schorsing, leidt tot problemen bij ontslag volgend op een langdurige ar
beidsongeschiktbeid. Dat loon kan inderdaad sindsdien in koopkracht zijn 
gedaald door de inflatie. 
Om dat te voorkomen neemt bepaalde recbtspraak aan dat de opzeggings
vergoeding wei moet berekend worden op het ogenblik van bet beeindigen 
van de arbeidsovereenkomst, docb op basis van bet loon betaald op bet 
ogenblik van de scborsing, verhoogd met een indexeringscoefficient die de 
vermindering van koopkracbt van de opzeggingsvergoeding op bet ogenblik 
van de beeindiging compenseert (Arbrb. Nijvel, 29 augustus 1979, Rev. 
Reg. Dr., 1980, 395, noot WILLAERT, C.). Meestal evenwel wordt koop
kracbtverlies tegengegaan door de opzeggingsvergoeding die verscbuldigd 
is bij ontslag tijdens een arbeidsongescbiktheidsperiode te berekenen op 
basis van bet loon dat de werknemer zou verdiend hebben op bet ogenblik 
van bet ontslag indien bij alsdan effectief tewerkgesteld zou zijn geweest 
(Arbb. Luik, 24 februari 1981, J. T. T., 1981, 188; Arbh. Luik, 8 december 
1981, J. T.T., 1982, 165 en Jur. Liege, 1982, 325, noot R.M.; Arbrb. Gent, 
25 september 1978, J. T. T., 1979, 354; Arbrb. Gent, 17 maart 1980, R. W., 
1980-81' 1414). 
Andere recbtspraak boudt vast aan de inaanmerkingneming van het loon 
van v66r de scborsing. Geoordeeld werd dat wanneer de werkgever een 
einde maakt aan de arbeidsovereenkomst van een werkman na een arbeids
ongescbiktbeid van meer dan zes maanden, de opzeggingsvergoeding wordt 
berekend op basis van bet loon dat de werkman verdiende gedurende de 
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eerste dertig dagen van zijn arbeidsongesehiktheid en niet op basis van het 
hypothetiseh loon dat hij zou verdiend hebben op het ogenblik van de 
beeindiging (Arbrb. Luik, 30 september 1980, Jur. Liege, 1980, 286). 
Wanneer een bediende wordt ontslagen na een arbeidsongesehiktheid van 
meer dan zes maanden, dan wordt de opzeggingsvergoeding berekend op 
basis van het loon dat de bediende genoot op het ogenblik van de sehorsing 
van de arbeidsovereenkomst (Arbrb. Brussel, 22 mei 1978, J. T. T., 1979, 
340; Arbrb. Charleroi, 9 februari 1981, T.S.R., 1982, 232, advies O.M.). 

Het Hof van Cassatie hakte in 1982 de knoop door. Wanneer de werkgever 
een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer na een 
periode van sehorsing wegens arbeidsongesehiktheid, moet voor het bereke
nen van de opzeggingsvergoeding het loon in aanmerking worden genomen 
dat normaal versehuldigd zou zijn op het ogenblik van het ontslag (Cass., 
17 mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1151, Pas., 1982, I, 1094, R.C.J.B., 1985, 
43, noot MAGREZ, M., T.S.R., 1982, 475, noot TRINE, A., Soc. Kron., 
1982,264, noot CRAHAY, P. en Jur. Liege, 1982,421, noot R.M.). In geval 
van ontslag tijdens een periode van arbeidsongesehiktheid, moeten de voor 
de vaststelling van de opzeggingsvergoeding in aeht te nemen elementen 
immers beoordeeld worden op de datum van het ontslag. Opdat het loon 
van de ontslagdatum zou in aanmerking worden genomen, is wei vereist dat 
de wettelijke of eonventionele bepalingen toelaten het bedrag daarvan, 
minstens het minimumbedrag, te bepalen (Cass., 6 september 1982, Arr. 
Cass., 1982-83, 16, Pas., 1983, I, 14, R. W., 1983-84, 1636 (verkort) en 
J. T. T., 1984, 202, noot). 

358. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - VOORDELEN VERWORVEN 
KRACHTENS DE OVEREENKOMST - Naast het lopend loon behelst de 
opzeggingsvergoeding oak , ,de voordelen verworven kraehtens de overeen
komst" (art. 39, § 1, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). Zoals het begrip 
,lopend loon" werd dit begrip aan de hand van de wetsgesehiedenis 
verduidelijkt in de eonclusie van Advoeaat-Generaal Lenaerts v66r het 
eassatiearrest van 3 april 1978. Het blijkt dat de wetgever daarmee aile 
voordelen bedoeld heeft die niet als gift, vrijgevigheid of liberaliteit door 
de werkgever worden toegekend, maar waarop de bediende reeht heeft 
kraehtens de overeenkomst, d.i. niet aileen ingevolge een uitdrukkelijk 
beding in de arbeidsovereenkomst, maar oak ingevolge gelijk welke andere 
titel, zij het de wet, een eolleetieve arbeidsovereenkomst, het gebruik of een 
eenzijdige door de werkgever aangegane verbintenis (Carrel. Adv. Gen. 
LENAERTS, H. v66r Cass., 3 april1978, R. W., 1977-78, 218). De bedoeling 
van de wetgever met lid 2 van artikel 20 van de geeoordineerde wetten 
betreffende het bediendeneontraet van 20 juli 1955 (thans lid 2 van art. 39, 
§ 1 Arbeidsovereenkomstenwet) is geweest, te onderstrepen dat het begrip 
loon hier een ruime betekenis heeft (Carrel. Adv. Gen. LENAERTS, H. v66r 
Cass., 29 mei 1978, R. W., 1978-79, 489). 

De meeste van de voordelen verworven kraehtens de overeenkomst, zijn 

816 



tevens tegenprestatie van de ter uitvoering van die overeenkomst verrichte 
arbeid en als zodanig loon. Zij komen derhalve reeds in aanmerking voor 
de vaststelling van de basis van de opzeggingsvergoeding als lopend loon. 

359. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING- OVERLOON- De recht
spraak is het erover eens dat overloon dat wordt betaald voor overuren die 
in een voldoende lange periode regelmatig worden gepresteerd, een vast 
onderdeel uitmaakt van het loon en derhalve in aanmerking komt voor de 
berekening van het lopend loon op grand waarvan de opzeggingsvergoeding 
wordt berekend (Arbh. Brussel, 4 maart 1981, Med. V.B.O., 1981, 4351; 
Arbh. Luik, 2 april 1981, vermeld in HELIN, G., ,Opzegging en 
compensatoire vergoeding", Or., 1981, 141-142; Arbh. Antwerpen, 6 juni 
1985, T.S.R., 1986, 205; Arbrb. Brussel, 5 oktober 1976, J.T.T., 1977,143 
en Med. V.B.O., 1977, 3358). 

Andere rechtspraak kwalificeert overloon voor overuren die niet sporadisch 
of uitzonderlijk worden gepresteerd, als een voordeel verworven krachtens 
de overeenkomst (Arbrb. Brussel, 21 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 
1986, 156). 

De meest ernstige en getrouwe berekening van het overloon dat in aanmer
king komt voor het bepalen van de basis van de opzeggingsvergoeding, kan 
geschieden door over een referentieperiode van een jaar de totale jaarwedde 
te delen door het reeel aantal gepresteerde dagen, wat een gemiddeld 
dagloon oplevert (Arbh. Antwerpen, 6 juni 1985, T. S.R., 1986, 205; Arbrb. 
Brussel, 5 oktober 1976, Med. V.B.O., 1977, 3358). 

360. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - OUDEJAARSPREMIE 
Sinds de rechtspraak van het Hof van Cassatie vanaf het einde van de 
zeventiger jaren het onderscheid tussen loon en vrijgevigheid duidelijk heeft 
gemaakt, wordt algemeen aangenomen dat oudejaars- of eindejaarspremies 
en andere zogenaamde gratificaties, bepaalde bijzondere gevallen niet in 
acht genomen, loon zijn (zie nr. 154). Loon komt echter maar in aanmer
king bij het vaststellen van de basis van de opzeggingsvergoeding, wanneer 
het ,lopend" loon is. 

Er is in de rechtspraak twijfel gerezen over de vraag of een premie die slechts 
op het einde van het jaar verschuldigd is, bij de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar, kan worden beschouwd als 
deel uitmakend van het lopend loon, zijnde het loon waarop de werknemer 
op dat ogenblik aanspraak heeft. In zijn reeds vermelde conclusie v66r het 
cassatiearrest van 3 april 1978 stipt Advocaat-Generaal Lenaerts aan dat 
niet-maandelijks uitbetaalde voordelen waarop de bediende tot op het 
ogenblik van zijn ontslag aanspraak heeft gehad, behoren tot zijn lopend 
loon, zonder dat het belang heeft of hij die voordelen in de toekomst nog 
zal genieten, aangezien met het toekomstige loon geen rekening wordt 
gehouden voor de berekening van de opzeggingsvergoeding (Concl. Adv. 
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Gen. LENAERTS, H. v66r Cass., 3 april1978, R. W., 1977-78, 218). Het Hof 
heeft deze zienswijze gevolgd. Weliswaar heeft de werknemer geen recht op 
de oudej aarspremie die op het ogenblik van de beeindiging van de arbeidsover
eenkomst nog niet is toegekend, maar een dergelijke premie komt toch in 
aanmerking voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, aangezien de 
toegekende oudejaarspremie verworven is wegens ter uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid (Cass., 3 april 1978, Arr. Cass., 
1978-79, 761, Pas., 1979, I, 872, R. W., 1977-78, 2441, concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H., J.T.T., 1978, 173, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H. ennoot 
HENRARD, M. en E.S.T., 1980, 517). 
Het Hof bevestigde deze zienswijze in een arrest van 16 juni 1980. Het feit 
dat de arbeidsovereenkomst bedingt dat de toekenning van een oudejaars
premie voor de werkgever geen verplichting meebrengt om deze voordelen 
ook in de toekomst toe te staan, belet niet dat de premie deel uitmaakt van 
het loon op basis waarvan de opzeggingsvergoeding moet berekend worden. 
Het lopend loon dat moet worden in aanmerking genomen bij de berekening 
van de opzeggingsvergoeding om vat de jaarlijkse gratificatie die elk jaar tot 
het ontslag als tegenprestatie voor de geleverde arbeid betaald werd (Cass., 
16 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1285, R. W., 1980-81, 2339, J.T., 1980, 
739 en J.T.T., 1981, 48, noot). 
De arbeidsgerechten blijken het vaak moeilijk te hebben met het standpunt 
van het Hof van Cassatie en hebben dit dan ook niet altijd gevolgd. Vooral 
het Arbeidshof te Brussel biedt ter zake grate weerstand. Dit Hof gaat ervan 
uit dat de premie die als lopend loon eventueel in aanmerking komt, dat 
is van het jaar waarin de beeindiging zich voordoet en niet dat van het 
voorgaande jaar, aangezien deze laatste betrekking heeft op een voorgaande 
tewerkstelling. Wanneer men dit stand punt inneemt is het inderdaad ondui
delijk hoe men in een aantal gevallen het bedrag kan berekenen van de 
premie. 

Zo kan een gratificatie verleend met voorbehoud voor de toekomst, in deze 
zienswijze niet in aanmerking komen voor de berekening van de opzeggings
vergoeding, aangezien ze geen deel uitmaakt van het lopend loon (Arbh. 
Brussel, 10 oktober 1978, Med. V.B.O., 1980, 2558). 
In het algemeen moet men in deze optiek trouwens aannemen dat, wanneer 
een oudejaarspremie effectief wordt betaald op het einde van het jaar en 
zowel de toekenning als het bedrag daarvan onzeker zijn, hij geen lopend 
loon uitmaakt waarop de opzeggingsvergoeding wordt berekend, aangezien 
de betaling van die premie op het einde van het kalenderjaar of van het 
boekjaar onzeker kan zijn en dus het bedrag ervan niet kan bepaald worden 
op het ogenblik van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Arbh. 
Brussel, 20 februari 1980, Med. V.B. 0., 1981, 2043; Arb h. Brussel, 16 april 
1980, Med. V.B.O., 1981, 1187; Arbh. Brussel, 3 oktober 1984, T.S.R., 
1985, 128). De oudejaarspremie die het vorige jaar werd betaald, is zeker 
niet als lopend loon te beschouwen (Arbh. Brussel, 26 maart 1986, Soc. 
Kron., 1986, 306, noot JACQMAIN, J.). 
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In een ander arrest oordeelde het Arbeidshof te Brussel dat een gratificatie 
niet behoort tot het lopend loon in de zin van artikel 39, § 1 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, tenzij wanneer ze geen beloning voor het verle
den en geen aanmoediging voor de toekomst is, maar een aanzienlijk 
bestanddeel van het normale loon vormt, in casu 30 procent van het 
maandloon (Arbh. Brussel, 24 juni 1981, Med. V.B.O., 1982, 1166). 

De Arbeidsrechtbank te Antwerpen daarentegen volgde de zienswijze van 
het Hof van Cassatie en was van oordeel dat het lopend loon dat in 
aanmerking komt voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, op 
abstracte wijze dient te worden vastgesteld op grond van aile elementen 
waarop de werknemer, volgens het geheel van de loonvoorwaarden geldend 
op het ogenblik van zijn ontslag, aanspraak heeft. Het omvat dus ook de 
oudejaarspremie, tenzij dit voordeel op het ogenblik van het ontslag zich 
nog niet als een principieel verworven bestanddeel in de aan de werknemer 
gewaarborgde loonvoorwaarden had gei:ntegreerd, b.v. omdat hij nog niet 
de vereiste ancienniteit heeft verworven (Arbrb. Antwerpen, 19 juni 1984, 
Soc. Kron., 1985, 88). Voordien reeds had het Arbeidshof te Antwerpen 
beslist dat gratificaties die worden toegekend wegens ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, loon zijn en dienen opgenomen te 
worden in de opzeggingsvergoeding, zelfs al zijn ze eenmalig of worden ze 
niet voor de toekomst verworven (Arbh. Antwerpen, 20 november 1978, 
J.T.T., 1979, 348). 

De beweerde ondeelbare aard van een zogenaamde dertiende maand werd 
geacht geen invloed uit te oefenen op de verplichting dat voordeel op te 
nemen in het loon dat de basis vormt voor de berekening van de opzeggings
vergoeding (Arbh. Luik, 16 november 1978, J.T.T., 1979, 120). 

Men kan natuurlijk ook zoals bepaalde andere rechtspraak doet, de moei
lijkheid uit de weg gaan door alle oudejaarspremies, bonussen en gratifica
ties te beschouwen als voordelen verworven krachtens de overeenkomst en 
zeals zodanig in aanmerking te nemen voor de bepaling van de opzeggings
vergoeding (Arbrb. Brussel, 21 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
156). 

361. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - VOORDELEN IN NATURA 

- In geval van onregelmatige beeindiging van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd door de werkgever is deze laatste een opzeggingsver
goeding verschuldigd. Wanneer de werknemer voordelen in natura genoot, 
zoals b. v. huisvesting van een dienstbode, is de werkgever alsdan niet 
verplicht deze voordelen te handhaven gedurende de periode die overeen
stemt met de opzeggingstermijn die had moeten in acht genomen worden. 
Indien hij die handhaving evenwel aanbiedt, heeft de werknemer de keuze 
de voordelen in natura al dan niet te blijven genieten; naargelang van die 
keuze zal de werkgever de waarde van het niet-genoten voordeel geheel of 
gedeeltelijk moeten vergoeden. 
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Het staat vast dat de voordelen in natura die de werknemer bij de beeindi
ging van zijn arbeidsovereenkomst geniet, in aanmerking komen voor bet 
bepalen van de basis waarop de opzeggingsvergoeding dient te worden 
berekend, altbans indien deze vergoeding door de werkgever verscbuldigd 
is. Is de vergoeding verscbuldigd door de werknemer, dan dienen voordelen 
in natura, zoals kost en inwoon, niet in aanmerking te worden genomen 
voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, aangezien bet wegvallen 
van deze lasten de werkgever reeds een voordeel verscbaft dat gelijk is aan 
dat van bet inaanmerking nemen ervan bij de berekening van de opzeggings
vergoeding (Arbb. Antwerpen (afd. Hasselt), 7 oktober 1980, Limb. 
Rechtsl., 1981, 33). 
Of een voordeel in natura bij de vaststelling van een door de werkgever 
verscbuldigde opzeggingsvergoeding in aanmerking wordt genomen als 
lopend loon dan wel als voordeel verworven kracbtens de overeenkomst, 
wordt doorgaans niet gespecifieerd en beeft overigens ook weinig praktiscb 
belang. 
Er rijzen wei moeilijkbeden met betrekking tot de waardebepaling van 
voordelen in natura. 
Vooreerst is bet duidelijk dat elk voordeel in natura als element van de 
brutobezoldiging dient opgenomen te worden in bet basisbedrag voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding, bebalve wanneer bij een conven
tionele bescbikking bepaald wordt dat de werkgever bet gebeel of een 
gedeelte van de belasting te zijnen laste neemt (Arbrb. Mecbelen, 20 april 
1982, J. T. T., 1982, 390). 
Het gedeelte van bet loon dat in natura mag worden uitbetaald, moet 
scbriftelijk worden gescbat en ter kennis van de werknemer worden ge
bracbt bij zijn indienstneming (art. 6, § 1, lid 2 Loonbescbermingswet). 
Maar ook indien de voordelen in natura niet schriftelijk zijn gescbat, maken 
zij deel uit van bet loon en moeten zij bij de berekening van de opzeggings
vergoeding in aanmerking worden genomen (Arbb. Gent, 24 januari 1986, 
T.G.R., 1987, 140). 
Maaltijden door de werkgever gratis aangeboden tot beloop van een be
paald bedrag, zijn een voordeel dat moet geraamd worden op de besparing 
die zij betekenen voor de werknemer, metals maximumgrens bet aan de 
fiscus opgegeven bedrag (Arbb. Brussel, 19 januari 1980, T.S.R., 1980, 265 
en Med. V.B.O., 1980, 3252). 
Ben veel voorkomend voordeel in natura is bet gebruik van een bedrijfsvoer
tuig voor prive-doeleinden. Dit gebruik is een voordeel verworven kracbtens 
de overeenkomst dat in aanmerking komt voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding (Arbb. Brussel, 19 januari 1977, Med. V.B.O., 1978, 
726; Arbb. Brussel, 20 december 1978, J. T. T., 1981, 90; Arbb. Antwerpen, 
22 april1983, Int. Soc. Seer., 1983, afl. 29, 5; Arbrb. Namen, 16 februari 
1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 205; Arbrb. Brussel, 11 september 1985, 
Rechtspr. Arb. Br., 1985, 389; Arbrb. Brussel, 21 februari 1986, Rechtspr. 
Arb. Br., 1986, 156). 
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Vraag is hoe dit voordeel moet worden geraamd. 

Als beginsel wordt doorgaans vooropgesteld dat het voordeel bestaande in 
het gebruik voor prive-doeleinden van een bedrijfsvoertuig, dat in aanmer
king moet worden genomen voor de bepaling van de opzeggingsvergoeding, 
niet moet worden geraamd op de last die het voor de werkgever betekent, 
doch op de besparing die het effectief vertegenwoordigt voor de werknemer 
(Arbrb. Brussel, 5 februari 1986, J.T.T., 1986,433 enRechtspr. Arb. Br., 
1986, 149). Het is dus de genotswaarde en het voordeel ervan voor de 
werknemer dat in aanmerking moet worden genomen (Arbrb. Nijvel, 25 
november 1983, J. T. T., 1984, 410, noot en In/. Soc. Seer., 1985, afl. 20, 
z.p.). In aanmerking komen de afschrijvingswaarde van de wagen, de 
brandstof, de verzekeringen en de wegentaks. Eventueel moet de werknemer 
het belang van het prive-gebruik in verhouding tot het professioneel ver
bruik aantonen (Arbrb. Brussel, 21 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
156). 

Sommige rechtspraak raamt de waarde van het prive-gebruik door een 
werknemer van een bedrijfswagen forfaitair. Als reden voor deze wijze van 
raming wordt opgegeven dat het bijna onmogelijk is een exacte raming te 
maken van de waarden van het gebruik van een voertuig, waarvan enkel 
de genotswaarde in aanmerking komt (Arbrb. Namen, 16 februari 1981, 
Rev. Reg. Dr., 1981, 205). Aldus werden de volgende bedragen in aanmer
king genomen: 

- 3.000 frank per maand (Arbrb. Brussel, 28 maart 1977, J.T.T., 1977, 
261); 

- 5.000 frank per maand (Arbh. Brussel, 20 december 1978, J. T. T., 1981, 
90; Arbrb. Brussel, 10 november 1976, J.T.T., 1977, 228); 

- 5.500 frank per maand voor een ,Renault 9 GTX" (Arbrb. Brussel, 5 
februari 1986, J.T.T., 1986, 453 en Rechtspr. Arb. Br., 1986, 149); 

- 6.000 frank per maand (Arbh. Antwerpen, 22 april1983, In/. Soc. Seer., 
1983, afl. 29, 5; Arbrb. Namen, 16 februari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 205); 

- 6.000 frank per maand voor een ,Peugeot 604" (Arbrb. Nijvel, 25 
november 1983, J.T.T., 1984, 410); 

- 6.500 frank per maand (Arbrb. Brussel, 11 september 1983, Rechtspr. 
Arb. Br., 1985, 389). 

Andere rechtspraak neemt het bedrag in aanmerking dat de partijen en de 
fiscus in tempore non suspecto als dusdanig aanvaardden (Arbh. Bergen, 
19 december 1985, J. T. T., 1986, 451 en In/. Soc. Seer., 1986, afl. 4, z.p.). 

Nag andere rechtspraak becijfert zelf de waarde van het prive-gebruik en 
neemt b.v. aan dat dit gebruik maximaal een derde van het professioneel 
gebruik vertegenwoordigt, met name 52 weekends, 20 vakantiedagen en de 
avonden (Arbrb. Nijvel, 25 november 1983, In/. Soc. Seer., 1985, afl. 20, 
z.p.). 

De verzekering-inzittenden en de individuele verzekering-ongevallen die de 
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werkgever ten laste neemt met betrekking tot een bedrijfsvoertuig dat voor 
prive-doeleinden door de werknemer wordt gebruikt, zijn voordelen ver
worven krachtens de overeenkomst die in aanmerking komen voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding (Arb h. Brussel, 20 december 1978, 
J. T. T., 1981, 90). Daarentegen werd geoordeeld dat de premie van een 
burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering van de eigen wagen van de werk
nemer, die door de werkgever werd betaald omdat de wagen voor beroeps
activiteiten werd gebruikt, niet in aanmerking komt voor de berekening van 
de opzeggingsvergoeding, aangezien een dergelijke som bijkomende kosten 
dekt die door het ontslag wegvallen (Arbh. Gent (afd. Brugge), 15 maart 
1985, J.T.T., 1986,168 enlnl. Soc. Seer., 1985, afl. 14, z.p.). 

Het gebruik van een door de werkgever ter beschikking van een werknemer 
gestelde parkeerruimte, maakt geen dee! uit van het loon of de krachtens 
de overeenkomst verworven voordelen, die in aanmerking komen voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding (Arbh. Brussel, 18 maart 1980, 
Med. V.B.O., 1981, 3332). 

Het gratis gebruik van de diensten van een tuinier van de werkgever is wei 
een voordeel in natura waarvan de tegenwaarde dient in aanmerking geno
men te worden voor de berekening van de opzeggingsvergoeding (Arbrb. 
Namen, 16 februari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 205). 

362. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - PREMIES AAN EEN 

GROEPSVERZEKERING - Ben vee! voorkomend verschijnsel is het geheel of 
gedeeltelijk ten laste nemen door de werkgever van de premies van een 
groepsverzekering die aan zijn personeel bijkomende sociale-zekerheids
voordelen verleent, hoofdzakelijk een aanvulling op het pensioen of een 
uitkering bij overlijden bestemd voor de werknemer zelf of voor bepaalde 
van zijn familieleden. 

De werkgeversbijdrage aan een dergelijke groepsverzekering wordt de ene 
keer geacht dee! uit te maken van het lopend loon (Arbh. Brussel, 8 maart 
1977, Med. V.B.O., 1977, 3743; Arbh. Brussel, 15 mei 1987, J.T.T., 1987, 
315; Arbrb. Doornik, 20 april 1979, J.T.T., 1980, 15), een andere keer 
beschouwd als een voordeel verworven krachtens de overeenkomst (Cass., 
23 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 713, Pas., 1981, I, 695, R. W., 
1981-82, 1846, J.T.T., 1981, 230 en Soc. Kron., 1981, 70; Arbh. Brussel, 
15 januari 1980, Med. V.B.O., 1981, 1784; Arbh. Brussel, 16 april 1980, 
Med. V.B.O., 1981, 1065;Arbh. Gent(afd. Brugge), 15maart 1985, J.T.T., 
1986, 168 enlnl. Soc. Seer., 1985, afl. 14, z.p.; Arbrb. Brussel, 11 februari 
1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 187; Arbrb. Brussel, 21 februari 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 156). Welke kwalificatie men er ook aan geeft, 
vast staat dat dergelijke bijdragen in aanmerking komen voor de vaststelling 
van de basis waarop de opzeggingsvergoeding wordt berekend (Arbrb. 
Brussel, 19 juni 1980, J.T.T., 1981, 155; Arbrb. Kortrijk, 10 maart 1982, 
T.S.R., 1984, 214). 
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Meestal kan de werknemer met betrekking tot de aldus gefinancierde 
voorzieningen geen rechten Iaten gelden tegen de werkgever, maar moet hij 
zich in voorkomend geval wenden tegen de verzekeraar of de instelling die 
het voordeel toekent. De vraag rijst of dit een beletsel is voor de inaanmer
kingneming van de premie als lopend loon of voordeel verworven krachtens 
de overeenkomst. Het Hof van Cassatie heeft deze vraag ontkennend 
beantwoord. De werkgeversbijdrage aan een pensioenfonds is een voordeel 
verworven krachtens de overeenkomst dat in aanmerking komt voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding, zelfs indien de begunstigden van 
het pensioenfonds geen rechten kunnen Iaten gelden tegen de werkgever die 
het fonds spijst (Cass., 23 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 713, Pas., 
1981, I, 695, R. W., 1981-82, 1846, J.T.T., 1981,230 en Soc. Kron., 1981, 
70). 

Soms worden de aanvullende voordelen die aan de in aanmerking komende 
werknemers worden uitbetaald, niet gefinancierd door de premies die voor 
hen individueel werden gestort, maar met het geheel van de premies die in 
het lopende jaar voor aile werknemers werden betaald. Er gebeurt m.a.w. 
geen kapitalisatie maar repartitie. De omstandigheid dat de bijdragen 
worden gestort aan een V.Z.W., dat zij geglobaliseerd worden, dat de 
V.Z.W. functioneert volgens een repartitiestelsel en dat de voordelen van 
de groepsverzekering slechts voorwaardelijk zijn, doet geen afbreuk aan de 
inaanmerkingneming van de voor de werknemer gestorte bijdrage (Arbrb. 
Brussel, 11 februari 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 187). 

Andere rechtspraak is evenwel van mening dat een uitgave die door de 
werkgever wordt gedaan voor zijn personeel, slechts in de basis voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding dient te worden opgenomen wan
neer ze een recht voor de werknemer vertegenwoordigt, zoals het geval is 
met de werkgeverspremies voor een groepsverzekering die, samen met de 
persoonlijke premies, op naam van de betrokken werknemer meteen een 
kapitaal vestigen en verder uitbouwen (Arbh. Antwerpen, 18 april 1985, 
J. T. T., 1985, 312). 

Een en ander hangt meestal nauw samen met een praktisch probleem. In 
een repartitiestelsel zal de financiering doorgaans niet gebeuren door pre
mies gestort voor iedere individuele werknemer, maar door een globale 
dotatie van de werkgever. Wanneer het pensioenfonds wordt gefinancierd 
door jaarlijkse gezamenlijke stortingen ter voorziening in de behoeften, is 
het onmogelijk de waarde te bepalen van het voordeel dat voor de werkne
mer voortvloeit uit het bestaan van een bovenwettelijk voordeel. De recht
spraak neemt dan ook doorgaans aan dat in dat geval het voordeel niet kan 
worden opgenomen in de basis voor de berekening van de opzeggingsver
goeding (Arbh. Brussel, 16 april 1980, Med. V.B.O., 1981, 1065; Arbh. 
Brussel, 3 november 1981, Med. V.B.O., 1983, 429; Arbh. Antwerpen, 18 
april 1985, J.T.T., 1985, 312; Arbh. Brussel, 10 februari 1987, T.S.R., 
1987, 547 (verkort); Arbrb. Brussel, 26 juni 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
39). 
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363. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING- KOSTENVERGOEDINGEN

Een kostenvergoeding is in beginsel geen loon, aangezien zij niet de tegen
prestatie is van arbeid, maar de vergoeding van een uitgave. Zij is in beginsel 
evenmin een verdienste verworven krachtens de arbeidsovereenkomst en 
komt derhalve niet in aanmerking voor opname in de opzeggingsvergoeding 
(Arbrb. Antwerpen, 20 april 1976, Med. V.B.O., 1978, 360). 

Een kostenvergoeding vormt evenwel gewoon vast loon en dient wel in de 
opzeggingsvergoeding begrepen te worden, wanneer ze geen werkelijke 
kosten dekt (Arbh. Antwerpen, 20 november 1978, J. T. T., 1979, 348). 

Kostenvergoedingen hebben vaak betrekking op het gebruik door de werk
nemer van zijn persoonlijk voertuig voor de uitvoering van zijn arbeidsover
eenkomst. 

De vergoeding voor verplaatsingskosten maakt geen deel uit van het loon 
op basis waarvan de opzeggingsvergoeding van een bediende moet berekend 
worden, tenzij de terugbetaling ervan verdoken loon uitmaakt (Arbh. 
Bergen, 22 september 1980, T.S.R., 1981, 78). Ook wanneer de kosten op 
forfaitaire wijze worden vergoed, zijn zij niet noodzakelijk loon (Arbrb. 
Nijvel, 13 mei 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 374 en Soc. Kron., 1984, 108), 
tenzij wanneer bewezen is dat zij geen reele uitgaven dekken (Arb h. Bergen, 
19 december 1985, J.T.T., 1986,451 enlnl. Soc. Seer., 1986, afl. 4, z.p.). 

Een kilometervergoeding komt niet in aanmerking voor de berekening van 
de opzeggingsvergoeding (Arbrb. Kortrijk, 10 maart 1982, T.S.R., 1984, 
214). 

Een door de werkgever betaalde vergoeding van 10.000 F. per maand tot 
dekking van de vaste kosten en de gebruikskosten rechtstreeks verbonden 
aan het verplicht bezit door de werknemer van een wagen, is geen voordeel 
verworven krachtens de arbeidsovereenkomst wanneer dit bedrag niet 
merkbaar de reele vaste kosten te boven gaat, zoals de aankoopprijs van 
de wagen, de verzekeringen ... enz., zelfs als bovendien de gebruikskosten 
worden vergoed op grand van een forfaitair bedrag per kilometer. Deze 
vergoeding komt derhalve niet in aanmerking voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding (Arbrb. Nijvel, 13 mei 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 
374 en Soc. Kron., 1984, 108). 
Een vergoeding voor verplaatsingskosten die geen werkelijke kosten dekt, 
aangezien zij ook wordt toegekend tijdens vakantie- en andere schorsingspe
rioden, boven een vergoeding van de werkelijke reis- en andere kosten, is 
gewoon loon dat in aanmerking komt voor de berekening van de opzeg
gingsvergoeding (Arb h. Antwerpen, 20 november 1978, J. T. T., 1979, 348). 

Een andere vaak voorkomende kostenvergoeding heeft betrekking op de 
maaltijden van een werknemer. De rechtspraak is hierover niet eensluidend. 

Volgens bepaalde rechtspraak moet een maaltijdvergoeding niet in aanmer
king worden genomen voor de berekening van de opzegvergoeding (Arbrb. 
Kortrijk, 10 maart 1982, T.S.R., 1984, 214). Hetzelfde wordt soms aange
nomen van maaltijdcheques. Zij zijn geen loon, aangezien ze mede de 
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beroepskosten samenstellen die door de uitvoering van de arbeidsovereen
komst noodzakelijk worden gemaakt (Arbh. Bergen, 26 april 1982, Med. 
V.B.O., 1982, 2668). Het gaat om een terugbetaling van kosten, die forfai
tair het verschil dekt tussen de prijs van de maaltijd thuis en een maaltijd 
buitenshuis (Arbh. Brussel, 8 maart 1977,Med. V.B.O., 1977, 3743; Arbrb. 
Brussel, 12 januari 1976, Med. V.B.O., 1977, 1172). 
Andere rechtspraak daarentegen meent dat de terugbetaling van dagelijkse 
restaurantrekeningen door de werkgever of een door deze laatste toegeken
de maaltijdvergoeding, een voordeel is dat deel uitmaakt van het loon en 
als basis dient voor de berekening van de opzeggingsvergoeding (Arbh. 
Brussel, 3 december 1980, Med. V.B.O., 1982, 1022; Arbh. Brussel, 11 mei 
1984, In/. Soc. Seer., 1984, afl. 36, z.p.; Arbh. Bergen, 19 december 1985, 
J.T.T., 1986, 451 en In/. Soc. Seer., 1986, afl. 4, z.p.; Arbrb. Brussel, 27 
september 1976, J.T.T., 1977, 205; Arbrb. Brussel, 21 februari 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 156), althans wanneer ze niets te zien heeft met 
uitgaven die de werknemer moest doen uit hoofde van zijn functie (Arbh. 
Gent (afd. Brugge), 15 maart 1985, J. T. T., 1986, 186 en In/. Soc. Seer., 
1985, afl. 14, z.p.). Sommige van die uitspraken gewagen, ten onrechte, van 
een voordeel in natura (Arbh. Brussel, 3 december 1980, Med. V.B.O., 
1982, 1022; Arbh. Bergen, 19 december 1985, J. T.T., 1986,451 eninl. Soc. 
Seer., 1986, afl. 4, z.p.). 
Bepaalde rechtspraak begroot dit voordeel op basis van de kostprijs van een 
maaltijd thuis (Arbh. Brussel, 3 december 1980, Med. V.B.O., 1982, 1022), 
dus niet op grand van hetgeen werd toegekend doch op grand van de 
besparing voor de werknemer, met als maximum het aan de fiscus aangege
ven bedrag (Arbh. Brussel, 11 mei 1984, In/. Soc. Seer., 1984, afl. 36, z.p.). 
Volgens andere rechtspraak is de terugbetaling van maaltijdkosten een 
voordeel dat in aanmerking komt voor de berekening van de opzeggingsver
goeding tot beloop van het fiscaal belastbare bedrag van 44 frank (Arbh. 
Bergen, 19 december 1985, J.T.T., 1986,451 en In/. Soc. Seer., 1986, afl. 
4, z.p.). 
Oak huisvestingskosten worden soms door de werkgever ten laste genom en 
of vergoed. 
De ?erblijfsvergoeding van een gerant en de complementaire vergoeding 
voor verplaatsingen van de prive-woning komen in aanmerking voor de 
bepaling van de opzeggingsvergoeding (Arbrb. Kortrijk, 10 maart 1982, 
T.S.R., 1984, 214). 
Een forfaitaire verblijfsvergoeding toegekend tot dekking van huisves
tings-, verwarmings- en verlichtingskosten aan agentschapsdirecteurs van 
een bank die door hun werkgever geen woning aangeboden krijgen, is een 
voordeel verworven krachtens de overeenkomst, dat moet opgenomen 
worden in de basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, ook 
indien het door derden wordt betaald met fondsen door de werkgever ter 
beschikking gesteld (Arbh. Gent (afd. Brugge), 15 maart 1985, J.T.T., 
1986, 168 en In/. Soc. Seer., 1985, afl. 14, z.p.). 
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Hetzelfde geldt, in het algemeen, voor een tegemoetkoming in de kosten van 
verblijf (Arbrb. Brussel, 21 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 156). 

Worden niet als lopend loon of voordelen verworven krachtens de overeen
komst beschouwd, de terugbetaling van gedane kosten en het verschaffen 
van werkkledij of de betaling van vergoedingen voor het aanschaffen van 
werkkledij (Arbrb. Brussel, 21 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
156). 
Ook een schoonmaakvergoeding en een representatiekostenvergoeding ko
men niet in aanmerking voor de berekening van de opzeggingsvergoeding 
(Arbrb. Kortrijk, 10 maart 1982, T.S.R., 1984, 214). 

364. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - VARIA - De mobi
liteitspremies die bestaan in het bouwbedrijf dienen niet begrepen te worden 
in de basis waarop de opzeggingsvergoeding wordt berekend. Zij vormen 
immers een aanvulling van de gedeeltelijke terugbetaling door de werkgever 
van de kosten van een sociaal abonnement en zijn evenredig met de afstand 
tussen het werk en de woonplaats van de werknemer. Daarentegen zijn 
werkloosheidszegels, weerverletzegels en getrouwheidszegels wei bestandde
len van dat basisloon (Arb h. Antwerpen, 20 december 1978, De Verz., 1979, 
389, noot V.H.). 
Ben bijkomende kinderbijslag wordt begrepen in de basis voor de bereke
ning van de opzeggingsvergoeding (Arbrb. Kortrijk, 10 maart 1982, T.S.R., 
1984, 214). Dit is ook het geval indien die bijslag door derden wordt betaald 
met fondsen door de werkgever ter beschikking gesteld (Arbh. Gent (afd. 
Brugge), 15 maart 1985, J.T.T., 1986,168 enlnl. Soc. Seer., 1985, afl. 14, 
z.p.). 
De door de werkgever betaalde premie van een verzekering-burgerlijke 
aansprakelijkheid (Arbrb. Kortrijk, 10 maart 1982, T.S.R., 1984, 214), en 
een werkgeversbijdrage aan een levensverzekering (Arbrb. Brussel, 11 sep
tember 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 389) komen in aanmerking bij het 
vaststellen van de basis waarop de opzeggingsvergoeding wordt berekend. 
Wanneer de werkgever een gedeelte van de terugbetaling van een lening 
aangegaan door de werknemer ten laste neemt onder het beding dat het gaat 
om een steeds herroepbare vrijgevigheid, kan de werknemer weliswaar geen 
verworven recht op dit voordeel laten gelden, doch dient het effectief 
toegekende voordeel niettemin in aanmerking te worden genomen bij de 
vaststelling van de opzeggingsvergoeding (Arbrb. Brussel, 1 oktober 1984, 
Rechtspr. Arb. Br., 1985, 286). 
Ook de voordelen van een profit-sharing plan moeten in die basis worden 
begrepen (Arbh. Brussel, 15 mei 1987, J.T.T., 1987, 315). 

365. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING- VOORDELEN TOEGEKEND 

AAN BUITENLANDSE KADERLEDEN - Buitenlandse kaderleden die tijdelijk 
in Belgie werkzaam zijn of Belgische kaderleden die tijdelijk in het 
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buitenland tewerkgesteld zijn, worden vaak geconfronteerd met een aantal 
uitgaven of lasten die zij niet hebben bij een tewerkstelling in hun land van 
herkomst: verhuiskosten, bijzondere onderwijskosten voor hun kinderen, 
inkomstenverlies door koersverschillen, zwaardere belastingdruk... Ook 
het einde van de tewerkstelling van zulke kaderleden kan bijkomende 
uitgaven teweegbrengen. 

Zander een speciale verbintenis van zijnentwege, is de werkgever er niet toe 
gehouden de relnstallatiekosten in het buitenland van een ontslagen buiten
landse werknemer geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen, noch dient hij 
de gevolgen te dragen van een eventueel verlies door deze werknemer van 
een bijzonder belastingregime dat deze in Belgie genoot (Arbh. Luik, 25 
juni 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 392). 

Het komt even wei vaak voor dat de werkgever dergelijke meeruitgaven tach 
ten laste neemt. Wat de bijkomende lasten betreft die voor buitenlandse 
kaderleden voortvloeien uit een tijdelijke tewerkstelling in Belgie, de daar
voor toegekende vergoedingen worden fiscaal aangemerkt als ,terugbeta
lingen van uitgaven die aan de werkgever eigen zijn" en worden uit de in 
de personenbelasting belastbare inkomsten van de betrokken kaderleden 
gesloten (Circulaire nr. Ci. R.H. 624-325.294 van de Administratie der 
Directe Belastingen van 8 augustus 1983). 

De vraag rijst of dergelijke vergoedingen in aanmerking komen bij het 
vaststellen van de basis waarop de opzeggingsvergoeding wordt berekend. 

Bepaalde rechtspraak beschouwt aile speciale vergoedingen die inherent zijn 
aan de uitgaven die voortvloeien uit internationale arbeidsovereenkomsten, 
als voordelen verworven krachtens de overeenkomst, die in aanmerking 
komen voor de bepaling van de opzeggingsvergoeding (Arbrb. Brussel, 21 
februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 156). 

Meestal is de rechtspraak ter zake meer genuanceerd. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat een expatrierings- of scheidings
vergoeding die de veranderingen van cultuur, arbeids- en levensvoorwaar
den moet vergoeden, dient te worden begrepen in de basis voor de bereke
ning van de opzeggingsvergoeding (Arb h. Brussel, 2 maart 1980, J. T. T., 
1980, 230; Arbh. Brussel, 11 september 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 
389). Het moet dan wei gaan om een vergoeding die niet als een verblijfskos
tenvergoeding kan beschouwd worden (Arbh. Antwerpen, 22 april 1984, 
J.T.T., 1984, 210 (verkort), noot). 

De bijzondere voordelen die worden toegekend aan een werknemer ingevol
ge de problemen inherent aan de tewerkstelling in het buitenland en die geen 
terugbetaling zijn van bedrijfskosten, zoals een huisvestingsvergoeding en 
een crisistoelage, werden zelfs geacht een tegenprestatie te zijn voor de 
aldaar geleverde arbeid en derhalve deel uit te maken van het loon in de 
zin van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Antwerpen, 15 april1986, 
J.T.T., 1987, 289). 

Wanneer de vergoeding concrete meeruitgaven dekt, wordt zij soms wei uit 
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de opzeggingsvergoeding geweerd. Zo zijn vergoedingen die worden betaald 
aan de vreemde bediende van een multinationale onderneming met het oog 
op het behoud van de koopkracht in het land waar hij zijn activiteit 
uitoefent, geen loon en komen zij niet in aanmerking voor de berekening 
van de opzeggingsvergoeding (Arbh. Brussel, 2 maart 1980, J. T. T., 1980, 
230). 

Ook de schoolkosten die gekoppeld zijn aan een verblijf in het buitenland 
en die samen met de onderwijsbehoeften van de kinderen verdwijnen, 
kunnen niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de 
opzeggingsvergoeding (Arbh. Brussel, 15 mei 1987, J. T. T., 1987, 315). 

Anderzijds werden een vergoeding die het loon moet aanpassen aan de 
kosten van levensonderhoud, een verblijfs-, reis- en rei:nstallatievergoeding 
geacht wel voordelen verworven krachtens de overeenkomst te zijn, die 
moeten begrepen worden in de basis voor de berekening van de opzeggings
vergoeding (Arbrb. Brussel, 11 september 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 
389). 

Met betrekking tot de ,tax equalization" of belastingsegalisatie volgt een 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel een bijzondere redenering. Het 
beginsel van de belastingsegalisatie blijft van toepassing tijdens de duur van 
de opzeggingstermijn. Maar aangezien het doel van de ,tax equalization" 
erin bestaat de werknemer tewerkgesteld buiten het land van herkomst 
inzake belastingen in dezelfde situatie te plaatsen als wanneer hij in dat land 
zou hebben gepresteerd, is zij ten aanzien van de opzeggingsvergoeding 
waarvan niet is aangetoond dat zij ook verschuldigd is op grand van de 
wetgeving van hetland van herkomst, niet van toepassing (Arbrb. Brussel, 
2 juni 1987, J.T.T., 1987, 447). 

366. BASIS VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - V AKANTIEGELD - Vakan
tiegeld is alleszins geen loon in de algemene betekenis die dit woord heeft. 
Vakantiegeld wordt inderdaad niet toegekend als tegenprestatie van arbeid, 
maar staat tegenover een onderbreking van de arbeid, ingevolge het nemen 
van vakantie. Het vakantiegeld kan dan ook niet als lopend loon in 
aanmerking komen voor het bepalen van de opzeggingsvergoeding. Vraag 
is of vakantiegeld een voordeel is verworven krachtens de overeenkomst. 

Artikel1135 van het B. W. bepaalt dat overeenkomsten niet alleen verbinden 
tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot aile gevolgen die 
o.m. door de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden 
toegekend. De vakantiewetgeving verleent aan de werknemers die door een 
arbeidsovereenkomst verbonden zijn, een recht op vakantiegeld, dat aan de 
bedienden rechtstreeks door de werkgever wordt betaald. Met toepassing 
van dit beginsel werd geoordeeld dat het dubbel vakantiegeld voor bedien
den valt onder het begrip , , verdiensten verworven krachtens de overeen
komst" (Cass., 22mei 1974,Arr. Cass., 1974, 1057 enR. W., 1974-75, 1243; 
Cass., 4 december 1974, Arr. Cass., 1975, 402 en R. W., 1975-76, 2205). 
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Daarmee was de vraag nag niet opgelost of oak het enkel vakantiegeld als 
dusdanig in aanmerking kwam. 

Deze vraag werd voor het eerst door het Hof van Cassatie beslecht in een 
arrest van29mei 1978 (Cass., 29mei 1978,Arr. Cass., 1978,1148 enR. W., 
1978-79, 489, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H.). In zijn conclusie v66r dit 
arrest wijst Advocaat-Generaal Lenaerts erop dat de J aarlij kse Vakantiewet 
zelf niet het onderscheid maakt tussen enkel en dubbel vakantiegeld, 
onderscheid dat aileen, en dan nag slechts wat de bedienden betreft, 
onrechtstreeks tot uitdrukking komt in de wijze waarop het uitvoeringsbe
sluit de betaling van het vakantiegeld door de werkgever regelt. Het is 
derhalve duidelijk dat zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld verdien
sten zijn verworven krachtens de overeenkomst. Evenwel is het enkel 
vakantiegeld voor bedienden niets anders dan de normale wedde die hen 
wordt doorbetaald. Wanneer nude opzeggingsvergoeding wordt vastgesteld 
op zoveel maal de maandwedde als het aantal maanden dat de opzeggings
termijn had moeten duren, maakt het geen verschil of die maandwedde 
wordt uitbetaald voor periodes gedurende welke hij geheel of gedeeltelijk 
niet heeft gewerkt. Men moet derhalve het enkel vakantiegeld niet meer 
bijtellen wanneer de maandwedde reeds zonder enige beperking of aftrek 
wegens niet verrichte arbeid in rekening is gebracht, want dan zou men dat 
doorbetaalde loon tweemaal in aanmerking nemen (concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H., v66r Cass., 29 mei 1978, R. W., 1978-79, 489). Het Hof 
volgde dez.e zienswijze en kwam op grand van dezelfde redenering tot de 
conclusie dat bij het maandloon dat als basis voor de opzeggingsvergoeding 
dient, niet 12 procent (thans 14 of 14,80 procent naargelang men aldan niet 
recht heeft op dub bel vakantiegeld voor twee dagen van de vierde vakantie
week) moet worden bijgeteld. 

Dit arrest bracht niet de beoogde rechtszekerheid. Volgens bepaalde recht
spraak moesten zowel enkel als dub bel vakantiegeld in aanmerking worden 
genomen voor de bepaling van de lopende wedde waarop de opzeggingsver
goeding berekend wordt (Arbh. Brussel, 13 maart 1979, J. T. T., 1980, 11; 
Arbh. Brussel, 18 maart 1980, zoals vermeld door HELIN, G., ,Opzeggings
vergoeding en vakantiegeld", Or., 1983, 66-67). Anderen daarentegen 
wijzen erop dat weliswaar enkel en dubhe! vakantiegeld in aanmerking 
komen als voordeel verworven krachtens de overeenkomst, maar dat aileen 
het dub bel vakantiegeld dient opgenomen te worden in de berekeningsbasis 
van de opzeggingsvergoeding, aangezien het enkel vakantiegeld samenvalt 
met het loon (Arbh. Brussel, 13 december 1978, Med. V.B.O., 1980, 1631; 
Arbrb. Kortrijk, 10 maart 1982, T.S.R., 1984, 214). 

De aangelegenheid kwam dan oak een tweede maal voor het Hof van 
Cassatie en werd daar in verenigde kamers beslecht. V oar de berekening van 
de opzeggingsvergoeding van een bediende vormt het vakantiegeld een 
verdienste verworven krachtens de overeenkomst, doch moet aileen het 
dubbel vakantiegeld expliciet in rekening gebracht worden, aangezien het 
enkel vakantiegeld de gewone doorbetaling van het loon is (Cass., 2 februari 
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1981, Arr. Cass., 1980-81, 470, R. W., 1980-81, 2480, noot, J.T.T., 1981, 
202 en T.S.R., 1981, 204). Ook later nog bevestigde het Hof dat voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding het dubbel vakantiegeld in aan
merking dient genomen te worden als een verdienste verworven krachtens 
de arbeidsovereenkomst en niet tevens het enkel vakantiegeld, aangezien 
zulks zou leiden tot het tweemaal in aanmerking nemen van de tijdens de 
vakantiedagen doorbetaalde normale bezoldiging (Cass., 10 mei 1982, Arr. 
Cass., 1981-82, 1109, Pas., 1982, I, 1935 en J.T.T., 1983, 94). 

Naar Belgisch recht is de jaarlijkse vakantie een onderdeel van de sociale
zekerheidsregeling voor werknemers. Bij de berekening van de opzeggings
vergoeding mag dan ook geen rekening gehouden worden met het vakantie
geld wanneer de bediende niet aan de Belgische sociale zekerheid onderwor
pen was (Arbrb. Brussel, 11 september 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 
389). 

Bijkomend toegekende vakantiedagen leiden niet tot een verhoging van de 
basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. In beginsel kan 
immers geen vergoeding worden gevorderd voor de extra-wettelijke vakan
tiedagen die wegens de beeindiging van de overeenkomst niet kunnen 
genomen worden. Deze bijkomende vakantie kan dan ook niet als een 
voordeel verworven krachtens de overeenkomst worden beschouwd voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding (Arbh. Brussel, 16 december 1987, 
J.T.T., 1988, 187, noot). 

367. BETALING- Aangezien artikel39 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
geen termijn vooropstelt voor de betaling van de opzeggingsvergoeding, 
maar bepaalt dat wie onregelmatig een arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd beeindigt, gehouden is aan de andere partij een opzeggingsver
goeding te betalen, mag men aannemen dat deze vergoeding onmiddellijk 
verschuldigd is, d.i. bij de beeindiging zelf die tot een dergelijke vergoeding 
aanleiding geeft. 
Het recht van de werknemer op een aanvullende opzeggingsvergoeding bij 
ontslag met inachtneming van een te korte opzeggingstermijn, ontstaat 
vanaf de kennisgeving van de opzegging. De toekenning van die vergoeding 
kan dan ook niet afhankelijk gesteld worden van de weigering van de partij 
van wie de opzegging uitgaat om de . duur van de opzeggingstermijn te 
verlengen of van de onmogelijkheid deze te verlengen (Cass., 3 mei 1982, 
Arr. Cass., 1981-82, 1071, Pas., 1982, I, 1002, R. W., 1983-84, 202, noot 
en Soc. Kron., 1982, 331). 

Het recht op een opzeggingsvergoeding ontstaat dus op het ogenblik van 
de betekening van een onvoldoende opzeggingstermijn, zelfs al komt achter
af tussen de partijen een akkoord tot stand waarbij de werknemer van zijn 
verplichtingen bevrijd wordt v66r het verstrijken van die termijri (Arbrb. 
Luik, 9 december 1981, Jur. Liege, 1982, 378). 

Een en ander heeft tot gevolg dat het recht van een werknemer op een 
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opzeggingsvergoeding niet uitdooft in geval van later overlijden van de 
werknemer, tenzij die werknemer, aan wie een regelmatige doch onvoldoen
de opzegging was gegeven, naderhand werd ontslagen omwille van een 
dringende reden. Het recht op opzeggingsvergoeding ontstaat immers op het 
ogenblik van de kennisgeving van het ontslag, zodat de erfgenamen van de 
werknemer die na de kennisgeving, doch v66r het tijdstip voor de beeindi
ging bepaald, overlijdt, aanspraak kunnen maken op de opzeggingsvergoe
ding (Arbh. Luik, 17 november 1982, J. T. T., 1984, 203, noot en T.S.R., 
1983, 131). 

Ben ander gevolg is dat de opzeggingsvergoeding ineens kan worden gevor
derd en door de partij die ze verschuldigd is, in beginsel ineens moet worden 
betaald. Het voorschrift van artikel 11 van de Loonbeschermingswet, 
luidens welk bij het einde van de dienstbetrekking het nog verschuldigde 
loon onverwijld moet worden uitbetaald en uiterlijk op de eerste betaaldag 
die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt, is niet van 
toepassing op de opzeggingsvergoeding (zie nr. 422). 

De wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen heeft in de 
Arbeidsovereenkomstenwet een artikel 39bis ingelast, luidens welk de op
zeggingsvergoeding in bepaalde gevallen in maandtermijnen mag worden 
betaald. Dit is het geval wanneer het gaat om een opzeggingsvergoeding 
verschuldigd door een onderneming in moeilijkheden of die uitzonderlijk 
ongunstige economische omstandigheden kent. Ben koninklijk besluit van 
29 augustus 1985, genomen na advies van de Nationale Arbeidsraad, 
bepaalt wat moet worden verstaan onder onderneming in moeilijkheden of 
die uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent. W anneer 
de opzeggingsvergoeding met toepassing van deze bepaling in maandtermij
nen mag worden betaald, is zij gebonden aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen volgens dezelfde modaliteiten als die welke van 
toepassing waren op het loon van de werknemer wiens arbeidsovereenkomst 
een einde heeft genomen (art. 39bis Arbeidsovereenkomstenwet). 

368. INTREST - ALGEMEEN - Aangezien de opzeggingsvergoeding die 
verschuldigd is door de werkgever, loon is in de zin van artikel 2 van de 
Loonbeschermingswet, valt zij onder de regel van artikel10 van deze wet, 
luidens welke op het loon van rechtswege intrest verschuldigd is vanaf het 
ogenblik waarop het eisbaar wordt. Deze intrest wordt best aangeduid als 
loonintrest. Hoewel een en ander vrij duidelijk is, nam bepaalde recht
spraak toch aan dat op een dergelijke opzeggingsvergoeding niet van 
rechtswege intrest loopt (Arbrb. Luik, 2 oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 
1357). 

Ben opzeggingsvergoeding verschuldigd door de werknemer is natuurlijk 
geen loon, zodat daarop slechts gerechtelijke intrest verschuldigd is (Arbrb. 
Doornik, 9 maart 1979 ,J. T. T., 1980, 50). 

De aard van deze intrest wordt niet altijd correct aangeduid. Soms wordt 
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gezegd dat op een opzeggingsvergoeding vergoedende intrest verschuldigd 
is (Arbh. Brussel, 15 januari 1980, T.S.R., 1980, 156). Ben andere keer heeft 
men het over moratoire of verwijlintrest (Arbh. Antwerpen, 19 mei 1978, 
R. W., 1978-79, 1368; Arbh. Brussel, 15 januari 1980, Med. V.B.O., 1981, 
2043 en T.S.R., 1980, 156; Arbh. Luik, 18 december 1980, Jur. Liege, 1981, 
244, noot GRAULICH, B.; Arbh. Brussel, 20 apri11983, J.T.T., 1983, 222). 
Nog andere keren over wettelijke intrest (Arbh. Luik, 19 januari 1983, Soc. 
Kron., 1983, 107; Arbh. Luik, 25 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 572, noot 
C.J.; Arbrb. Brussel, 15 oktober 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 396 en 
Soc. Kron., 1987, 17). Het is wel evident dat men vanaf de dagvaarding 
spreekt van gerechtelijke intrest (Arb h. Antwerpen, 19 mei 1978, R. W., 
1978-79, 1368; Arbh. Brussel, 4 maart 1980, J.T.T., 1980, 244; Arbh. 
Brussel, 20 april1983, J.T.T., 1983, 222; Arbh. Luik, 25 maart 1985, Jur. 
Liege, 1985, 572, noot C.J.; Arbrb. Brussel, 15 oktober 1986, Rechtspr. 
Arb. Br., 1986, 396 en Soc. Kron., 1987, 17). 

In de rechtspraak werd lange tijd het stand punt ingenomen dat de wettelijke 
loonintrest slechts verschuldigd is vanaf de dag van de beeindiging van de 
overeenkomst (Arb h. Brussel, 20 juni 1979, Med. V.B. 0., 1980, 733; Arb h. 
Brussel, 26 maart 1980, Med. V.B.O., 1981, 3197). 

Ter zake werd gepreciseerd dat wanneer een opzegging met inachtname van 
een te korte termijn wordt gegeven, weliswaar voor de andere partij het 
recht ontstaat om een aanvullende opzeggingsvergoeding te vorderen op de 
dag waarop de opzegging betekend werd, doch de zaak moet worden 
aangehouden tot de beeindiging van de arbeidsverhouding tussen de partij
en (Arbh. Brussel, 24 juli 1979; Med. V.B.O., 1980, 3252). Volgens deze 
zienswijze ontstaat het recht tot het bekomen van een bijkomende opzeg
gingsvergoeding slechts bij het einde van de arbeidsovereenkomst. V oordien 
kan de rechter op verzoek van de werknemer aan wie de opzegging werd 
betekend, slechts over een vordering tot het vaststellen van de opzeggings
termijn oordelen (Arbrb. Brussel, 20 juni 1983, T.S.R., 1984, 326, noot 
MALLIE, J .). Het mag dan al zo zijn dat de betekening van een onvoldoende 
opzeggingstermijn onmiddellijk het recht op een aanvullende opzeggings
vergoeding doet ontstaan, de effectieve betaling van die vergoeding moet 
slechts gebeuren bij het einde van de opzeggingstermijn, zodat de verwijlin
trest slechts vanaf dit ogenblik begint te !open (Arbrb. Brussel, 7 juni 1984, 
Rechtspr. Arb. Br., 1985, 79). 

Het onlogische van deze zienswijze werd door het Hof van Cassatie onder
kend. Zoals reeds werd vermeld, is een opzeggingsvergoeding eisbaar vanaf 
het ogenblik waarop het ontslag dat tot het verschuldigd zijn van de 
vergoeding aanleiding geeft, heeft plaats gehad. Aangezien een opzeggings
vergoeding loon is in de zin van de Loonbeschermingswet, is op die 
vergoeding intrest verschuldigd vanaf de kennisgeving van de opzegging of 
vanaf het ontslag zonder opzegging of zonder dringende reden (Cass., 1 
april1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 461 en J.T.T., 1985, 325). 
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369. INTREST - BRUTO OF NETTO - In de bier besproken periode bestond 
er lange tijd onenigheid over de vraag of de wettelijke loonintrest moet 
worden berekend op bet brutobedrag dan wei op bet nettobedrag van de 
opzeggingsvergoeding. 
Een groat deel van de rechtspraak was van mening dat op een opzeggings
vergoeding de intrest verschuldigd is op bet brutobedrag, tot op bet ogenblik 
waarop de werkgever de splitsing moet doen tussen bet nettobedrag dat hij 
aan de werknemer uitbetaalt en bet bedrag dat hij aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid en aan de Administratie der Directe Belastingen moet 
betalen (Arbh. Antwerpen, 19 mei 1978, R. W., 1978-79, 1368; Arbh. 
Brussel, 15 januari 1980, Med. V.B.O., 1981, 2043 en T.S.R., 1980, 156; 
Arb h. Brussel, 4 maart 1980, J. T. T., 1980, 244; Arbh. Brussel, 20 april 
1983, J.T.T., 1983, 222; Arbrb. Charleroi, 15 mei 1984, T.S.R., 1984,415 
(verkort) en Int. Soc. Seer., 1984, afl. 39, 5). 
Als motiefvoor deze zienswijze wordt doorgaans opgegeven dat de aard van 
loon van een voordeel niet afhangt van de vrije beschikking die de werkne
mer erover kanhebben (Arbrb. Brussel, 22 mei 1978, J.T.T., 1979, 340 en 
Med. V.B.O., 1980, 1038). De werknemer is fundamenteel schuldeiser van 
de totaliteit van zijn loon, daarin begrepen de werknemersbijdragen voor 
sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing (Arbh. Luik, 19 januari 1983, 
Soc. Kron., 1983, 107). 
V olgens een andere visie moet op een opzeggingsvergoeding de intrest 
slechts op bet nettobedrag berekend worden, met uitsluiting van de fiscale 
en sociale inhoudingen (Arbh. Luik, 18 december 1980, Jur. Liege, 1981, 
244, noot GRAULICH, B.; Arbh. Bergen, 5 maart 1985, J.T.T., 1985, 224; 
Arbh. Luik, 25 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 572, noot C.J.). 
Als motief daarvoor werd opgegeven dat de bepaling van artikel10 van de 
Loonbeschermingswet, luidens welke op bet loon van rechtswege rente 
verschuldigd is met ingang van bet tijdstip waarop bet eisbaar wordt, 
volgens zijn termen en strekking aileen bet loon bedoelt dat de werknemer 
kan opeisen. Daar de werknemer de betaling van de werknemersbijdrage 
voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing niet in zijn handen kan 
opeisen, kan hij ook geen intrest wegens verwijl in de uitvoering van die 
betaling opeisen. De opzeggingsvergoeding is loon in de zin van artikel 2, 
lid 1 van de Loonbeschermingswet, zodat de werknemer slechts aanspraak 
kan maken op de intrest berekend op bet netto-opeisbaar bedrag van de 
bedoelde vergoeding (Arbh. Gent, 15 maart 1985, Int. Soc. Seer., 1985, afl. 
14, z.p.). 
Zoals boger reeds werd uiteengezet, heeft bet Hof van Cassatie geopteerd 
voor de tweede zienswijze (zie nr. 156). De werknemer heeft niet bet recht 
bet bedrag van de bedrijfsvoorheffing en de werknemersbijdrage voor 
sociale zekerheid van dewerkgever op te eisen, zodat de intrest moet worden 
berekend op bet nettobedrag en niet op bet brutobedrag van de opzeggings
vergoeding (Cass., 10 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 440 en J.T.T., 
1986, 190). 
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Kort na dit arrest werd wei eens gepoogd voordien gewezen beslissingen, 
waarin niet werd gesteld dat de intrest slecbts op bet nettobedrag verscbul
digd was, te doen uitleggen in de zin van bet arrest. Procesrecbtelijk is een 
dergelijke uitlegging evenwel onmogelijk. De veroordelingen tot bet betalen 
van loon, oudejaarspremies, vakantiegeld, een opzeggings- en een uitwin
ningsvergoeding, ,vermeerderd met de wettelijke loonintrest op de acbter
stallige lonen in de zin van de Loonbescbermingswet en met de vergoedende 
intrest op bet vakantiegeld", kan door de recbter niet worden uitgelegd in 
de zin dat de wettelijke loonintresten dienen te worden berekend op de 
nettobedragen i.p.v. op de brutobedragen, zonder de bevestigde recbten te 
beperken of te wijzigen, in strijd met de bepaling van artikel 793 van bet 
Ger. W. (Arbb. Gent, 26 september 1986, Soc. Kron., 1987, 13). 
Aanvankelijk boden bepaalde arbeidsgerecbten nog enige weerstand tegen 
de opvatting van bet Hofvan Cassatie dat intrest slecbts op bet nettobedrag 
verscbuldigd was. Zo bleef bet Arbeidsbof te Gent enige tijd van oordeel 
dat de wettelijke loonintrest verscbuldigd is op bet brutobedrag van de 
opzeggingsvergoeding, daar artikel 10 van de Loonbescbermingswet van 
recbtswege rente toekent op bet loon in de zin van artikel 2 van die wet, 
de eventueel in te bouden bedragen deel uitmaken van bet loon en bet 
strijdig zou zijn met de termen en de strekking van de Loonbescbermingswet 
de rente te beperken tot ,bet loon min de inboudingen" (Arbb. Gent, 26 
september 1986, Soc. Kron., 1987, 14). Ook de Arbeidsrecbtbank te Brussel 
was nog van mening dat de intrest dient te worden berekend op bet 
brutobedrag van de vergoeding (Arbrb. Brussel, 15 oktober 1986, Rechtspr. 
Arb. Br., 1986, 396 en Soc. Kron., 1987, 17). HetArbeidsbofte Antwerpen 
daarentegen legde zicb bij de zienswijze van bet Hof van Cassatie neer 
(Arbb. Antwerpen, 27 november 1986, Soc. Kron., 1987, 92, noot FuNCK, 

H.). 

In een tweede arrest, gewezen op 16 maart 1987, bevestigde bet Hof van 
Cassatie zijn zienswijze dat artikel10van de Loonbescbermingswet, dat ook 
van toepassing is op de opzeggingsvergoeding, alleen bet loon bedoelt dat 
de werknemer van de werkgever kan opeisen. Op de bedrijfsvoorbeffing en 
de bijdrage van de werknemer voor de sociale zekerbeid die op de opzeg
gingsvergoeding worden ingebouden, is geen intrest verscbuldigd, aange
zien de werknemer deze bedragen niet kan opeisen (Cass., 16 maart 1987, 
Arr. Cass., 1986-87, nr. 421, R. W., 1987-88, 327 en J.T.T., 1987, 495, 
noot). 

370. INTREST - KAPITALISATIE - Volgens artikel 1154 van bet B.W. 
kunnen vervallen intresten van kapitalen intrest opbrengen, ofwel ten 
gevolge van een gerecbtelijke aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzon
dere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking 
beeft op de intresten die ten minste voor een gebeel jaar verscbuldigd zijn. 

De vraag of deze bepaling toepasselijk is op de wettelijke loonintrest die 
verscbuldigd is op een opzeggingsvergoeding, wordt door de recbtspraak 

834 



L::_ ~------------ -- I - ::::_ -

bevestigend beantwoord. De intrestschuld die wordt afgesloten op de dag 
van de betaling van de hoofdsom, brengt zelf gerechtelijke intrest op als 
hoofdbedrag (Arbh. Brussel, 4 maart 1980, J. T. T., 1980, 244). 

De gerechtelijke aanmaning waarvan sprake in artikel 1154 van het B.W. 
kan bestaan in de neerlegging van een conclusie ter griffie, waarin een 
aanmaning voorkomt die betrekking.heeft op intresten die ten minste voor 
een geheel jaar verschuldigd zijn (Arbrb. Brussel, 15 oktober 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 396 en Soc. Kron., 1987, 17). Vereist is dan wei 
dat in die conclusie de aandacht van de schuldenaar in het bijzonder wordt 
gevestigd op de kapitalisatie van de intrest (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 
18 februari 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 171). 

Buiten de voorwaarden van artikel 1154 van het B.W. is kapitalisatie van 
intrest op een opzeggingsvergoeding uitgesloten (Arbrb. Brussel, 20 februa
ri 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 294). 

AFDELING 3 

BESCHERMING TEGEN ONTSLAG BIJ MILITAIRE DIENST EN BURGERDIENST 

371. BEGINSEL - Overeenkomstig artikel 38, § 1 en 2 van de Arbeidsover
eenkomstenwet kan de arbeidsovereenkomst in beginsel door beide partijen 
worden opgezegd tijdens de schorsing van de uitvoering ervan wegens de 
vervulling van de militaire dienst of burgerdienst zoals bepaald in artikel 
29 van deze wet. 

Het recht van de werkgever tot eenzijdige beeindiging van de arbeidsover
eenkomst werd op belangrijke wijze beperkt in§ 3 van het voormelde artikel 
38 van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

De werkgever mag tijdens de schorsing van de overeenkomst wegens militai
re dienst of burgerdienst, evenals in een welbepaalde peri ode voor en na deze 
schorsing, geen handelingen stellen die ertoe strekken de voor onbepaalde 
tijd gesloten overeenkomst eenzijdig te beeindigen, zelfs met inachtneming 
van de voor de opzegging geldende bepalingen, behalve om een dringende 
reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een 
voldoende reden als bedoeld in het tweede lid van artikel 38, § 3 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (art. 38, § 3 Arbeidsovereenkomstenwet). 

372. PERI ODE- De bedoelde beschermingsperiode strekt zich vooreerst uit 
tijdens de periode gedurende de welke de overeenkomst is geschorst voor 
de vervulling van de militaire dienst of burgerdienst, zoals bepaald in artikel 
29, 1° tot 5°, 7° en 8° van de Arbeidsovereenkomstenwet (art. 38, § 3, lid 
1, 1° Arbeidsovereenkomstenwet). Het gaat om de oproeping of weder
oproeping onder de wapens (art. 29, 1°), het verblijf in een recruterings
en selectiecentrum (art. 29, 2°), de inobservatiestelling in een gezondheidsin
richting van het leger (art. 29, 3°), de hospitalisatie in een militaire inrichting 
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ingevolge een ongeval of ziekte opgelopen of verergerd bij de keuringsver
richtingen of selectieproeven (art. 29, 4°), de vervulling van de dienst bij 
de civiele bescherming (art. 29, 5°) of als gewetensbezwaarde (art. 29, 7°) 
en het verblijf op de administratieve gezondheidsdienst (art. 29, 8°). Deze 
bescherming geldt ook tijdens de duurvan een wederindienstneming zoals 
bepaald in artikel29, 6° van de Arbeidsovereenkomstenwet, op voorwaarde 
dat de werkgever hiervan uiterlijk een maand vooraf naar behoren op de 
hoogte is gebracht (art. 38, § 3, lid 1, 2° Arbeidsovereenkomstenwet). 

Daarnaast geniet de werknemer deze bescherming tegen ontslag vanaf het 
tijdstip dat de werkgever door de werknemer in kennis is gesteld van de 
datum van de oproeping naar een recruterings- of selectiecentrum of naar 
de administratieve gezondheidsdienst voor gewetensbezwaarden, of van de 
datum van de eigenlijke oproeping of wederoproeping (art. 38, § 3, lid 1, 
3° Arbeidsovereenkomstenwet). Het Hof van Cassatie verduidelijkte in dit 
verband dat de woorden ,deze laatste oproeping" in de uitdrukking ,tot 
het tijdstip van deze laatste oproeping" van artikel38, § 3, lid 1, 3° van de 
Arbeidsovereenkomstenwet slaan op ,de eigenlijke oproeping onder de 
wapens" (Cass., 1 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, nr. 197, R. W., 
1987-88, 155, J. T. T., 1987,98 en T.S.R., 1987, 36). Het arrest a quo waarin 
werd beslist dat de ontslagbescherming niet zou gelden tussen het einde van 
het verblijf in het recruterings- en selectiecentrum, enerzijds, en het ogen
blik waarop de werkgever wordt ingelicht over het preciese tijdstip waarop 
de werknemer onder de wapens wordt geroepen, anderzijds, werd door het 
Hof dan ook geacht de voormelde wetsbepaling te schenden. 

Ten slotte is de werknemer krachtens artikel 38, § 3, lid 1, 4° van de 
Arbeidsovereenkomstenwet ook beschermd vanaf het tijdstip waarop hij 
met onbepaald verlof wordt gezonden tot een maand na dat tijdstip. 
Geoordeeld werd dat deze bescherming niet geldt bij de wederoproeping van 
een reserveofficier (Arbh. Brussel, 17 september 1975, J.T.T., 1977, 331, 
noot VERHEIRSTRAETEN, P.). Deze uitspraak is gesteund op de vaststelling 
dat een reserveofficier overeenkomstig de dienstplichtwetten slechts een
maal, nl. na de vervulling van zijn actieve dienst, met onbepaald verlof 
wordt gezonden en na elke wederoproeping met groat verlof wordt gesteld 
(,mis en disponibilite"). Aangezien de ontslagbescherming bij de vervulling 
van de militaire dienst, die een afwijking inhoudt van de algemene ontslag
regelen, strikt moet worden ge1nterpreteerd, en artikel38, § 3, lid 1, 4° enkel 
het zenden met onbepaald verlof beoogt, dient hieruit te worden besloten 
dat de op verlof gestelde reserveofficier deze laatste bepaling niet kan 
inroepen na een wederoproeping. In een noot onder het voormelde arrest 
van het Arbeidshof te Brussel brengt Verheirstraeten kritiek uit op deze 
zienswijze, waarbij hij in hoofdzaak het feit beklemtoont dat een dergelijke 
exegetische interpretatie tot paradoxale gevolgen leidt, aangezien de ont
slagbescherming voor de reserveofficier wei geldt in de door de wet bepaalde 
periode v66r de wederoproeping (art. 38, § 3, lid 1, 3° Arbeids
overeenkomstenwet), doch niet zou gelden in de daaropvolgende periode 
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(art. 38, § 4, lid 1, 4° Arbeidsovereenkomstenwet) (VERHEIRSTRAETEN, P., 
noot onder Arbh. Brussel, 17 september 1975, J.T.T., 1977, 322-333). 
Ten aanzien van de termijn van een maand vanaf het met onbepaald veri of 
zenden, werd verder beslist dat wanneer na de militaire dienst een periode 
van werkloosheid wegens slecht weder aanvangt, dit niet betekent dat de 
loop van de maand tijdens dewelke het aan de werkgever verboden is de 
arbeidsovereenkomst eenzijdig te beeindigen wordt geschorst (Arbrb. Has
selt, 13 maart 1975, Med. V.B.O., 1976, 2172). 
In de rechtspraak is betwisting gerezen over de vraag of de opzegging 
gegeven tijdens de beschermde periode als ongeldig te beschouwen is, in 
zoverre het einde van de arbeidsovereenkomst zich buiten deze periode 
situeert. Deze discussie vond haar oorsprong in de tekst van artikel 28 
quinquies, §2, lid 1 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, volgens welke de werkgever tijdens de beschermde periode de 
arbeidsovereenkomst , ,niet eenzijdig kan doen eindigen, zelfs niet met 
inachtneming van de voor de opzegging geldende bepalingen''. In casu werd 
de geldigheid van de opzegging gegeven binnen de maand nadat de werkne
mer met onbepaald verlof was gezonden door de werkgever, gesteund op 
het feit dat het einde van de overeenkomst zich na de beschermde periode 
situeerde. Deze zienswijze werd verworpen op grond dat het kennelijk de 
bedoeling is geweest van de wetgever, ieder ontslag of betekening van 
ontslag te verbieden gedurende de maand nadat de werknemer met onbe
paald verlof werd gezonden (Arbh. Antwerpen, 12 maart 1981, R. W., 
1981-82, 444 en T.S.R., 1981, 423). Sinds de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 kan hierover niet Ianger onduidelijkheid bestaan, aangezien 
overeenkomstig artikel 38, § 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet ,aile 
handelingen die ertoe strekken de voor onbepaalde tijd gesloten overeen
komst eenzijdig te beeindigen'' worden beoogd en hieronder vanzelfspre
kend ook de opzegging moet worden begrepen. 
Wat de beschermde periode betreft, dient volledigheidshalve nog te worden 
opgemerkt dat de bijzondere ontslagbescherming voor de werknemer niet 
geldt tijdens de proeftijd (art. 38, § 3, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet). 

373. MOTIEVEN - Tijdens de voormelde beschermingsperiode kan ontslag 
in het algemeen enkel rechtsgeldig worden gegeven wegens dringende reden 
of op grond van een voldoende reden. Onder een voldoende reden dient te 
worden verstaan een door de rechter als zodanig bevonden reden waarvan 
de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de vervulling van de militaire 
dienst of burgerdienst (art. 38, § 3, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet). Zo 
werd het ontslag van een werknemer wegens het faillissement van de 
onderneming en de hiermee gepaard gaande stopzetting van de activiteit 
geacht een voldoende reden tot ontslag uit te maken. Wanneer aile werkne
mers worden ontslagen door de curator in uitvoering van zijn wettelijke 
opdracht, kan er immers geen discriminatie mogelijk zijn omwille van de 
militaire dienst (Arbrb. Brugge, 25 november 1977, R. W., 1978-79, 1671 
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en J.T.T., 1979, 49). Het herhaaldelijk te laat komen en het vroegtijdig 
vertrekken door de werknemer werd niet als een voldoende reden tot ontslag 
beschouwd. Bij de beoordeling van de ingeroepen motieven ging de recht
bank er in het bijzonder van uit dat het gedrag van de werknemer of de 
economische noodwendigheden van de onderneming niet automatisch als 
een voldoende reden kunnen worden beschouwd omdat ze vreemd zijn aan 
de militaire verplichtingen. De reden dient als voldoende te worden erkend 
door de rechter. Dit laatste zal het geval zijn wanneer de werkgever aantoont 
dat het behoud van de werknemer tijdens de beschermingsperiode hem een 
financieel nadeel berokkent waarvan de oorzaak niet in de vervulling van 
de militaire verplichtingen is gelegen. De voormelde motieven tot ontslag 
tonen evenwel niet aan dat dit het geval zou zijn, noch dat zij vreemd zijn 
aan de militaire verplichtingen (Arbrb. Brussel, 27 april 1987, Rechtspr. 
Arb. Br., 1987, 233). 

374. VERGOEDING - Bij ontslag gegeven in strijd met de voormelde bepa
lingen, is de werkgever een bijzondere ontslagvergoeding verschuldigd. 
Deze vergoeding is gelijk aan het loon dat overeenstemt met de periodes of 
gedeelten van de periodes vanaf de kennisgeving van de oproep naar het 
recruterings- of selectiecentrum of de administratieve gezondheidsdienst, of 
van de eigenlijke oproeping of wederoproeping tot deze oproeping of 
wederoproeping en vanaf het tijdstip waarop de werknemer met onbepaald 
verlof is gezonden tot een maand na dat tijdstip, gedurende dewelke de 
werknemer niet is tewerkgesteld. De vergoeding kan nooit meer bedragen 
dan drie maanden loon voor werklieden en dienstboden en zes maanden 
loon voor bedienden en handelsvertegenwoordigers (art. 39, § 2 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet). 

Deze bijzondere ontslagvergoeding bij dienstplicht of dienst uit gewetensbe
zwaar is cumuleerbaar met de opzeggingsvergoeding (Arbh. Antwerpen, 22 
september 1975, T.S.R., 1976, 32; Arbrb. Luik, 16 mei 1983, Jur. Liege, 
1983, 333). 

AFDELING 4 

RECHTSMISBRUIK BIJ ONTSLAG 

§ 1. Algemeen 

375. RECHTSMISBRUIK BIJ ONTSLAG - De in het burgerlijk recht ontstane 
leer van het rechtsmisbruik heeft ook in het arbeidsrecht doorgang gevon
den, meer bepaald in het ontslagrecht. 

Beide partijen bij een arbeidsovereenkomst hebben het recht de overeen
komst te beeindigen door een eenzijdige wilsuiting, met name door opzeg
ging wanneer de overeenkomst gesloten is voor onbepaalde tijd of door 
ontslag wegens dringende reden bij alle soorten overeenkomsten (art. 32, 
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3° Arbeidsovereenkomstenwet). Deze wijzen van eenzijdige beeindiging zijn 
vormen van ontslag en impliceren derhalve een recht tot ontslag van elk van 
de partijen (zie nr. 216). 

Zoals van elk recht kan van het recht tot ontslag misbruik worden gemaakt. 

Slechts uitzonderlijk wordt rechtsmisbruik ingeroepen bij een ontslag uit
gaande van de werknemer. Zo tiachtte een werkgever het collectief gegeven 
ontslag van een hele ploeg werknemers, waardoor hij aanzienlijke schade 
Ieed, als rechtsmisbruik te doen aanmerken. De rechtbank was echter van 
mening dat de door een werknemer regelmatig gegeven opzegging niet als 
misbruik van recht kan worden beschouwd (Arbrb. Hoei, 15 oktober 1980, 
Rev. Reg. Dr., 1981, 203). 

De meeste gevallen waarin rechtsmisbruik bij ontslag wordt ingeroepen, 
hebben betrekking op ontslag uitgaande van de werkgever. 

Ter zake moet een onderscheid worden gemaakt tussen het ontslag van een 
werkman en dat van andere werknemers, hoofdzakelijk van bedienden. 

Wat de werklieden betreft, reeds door de wet van 21 november 1969 werd 
in de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst een bepaling 
ingevoerd die neerkwam op het positiefrechtelijk inschakelen van het be grip 
rechtsmisbruik in het ontslagrecht. In artikel 24 ter van die wet was sprake 
van een bijzondere schadevergoeding bij willekeurig ontslag van voor 
onbepaalde tijd aangeworven werklieden. De Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 hernam deze bepaling in aanzienlijk gewijzigde vorm in 
artikel 63, dat voorkomt in haar titel II, die betrekking heeft op werklieden. 
De regeling waarin artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet voor 
willekeurig ontslag voorziet, kan slechts toegepast worden op de ontslagen 
die vanaf de inwerkingtreding van deze wet, zijnde 1 september 1978, plaats 
hadden (Arbh. Antwerpen, 25 juni 1980, J. T. T., 1980, 370). 

Hoewel dienstboden ook handarbeid verrichten, is artikel 63 van de Ar
beidsovereenkomstenwet niet op hen van toepassing (Arbrb. Gent, 12 maart 
1984, T.G.R., 1986, 41). Voor hen, voor bedienden en voor handelsverte
genwoordigers bestaat er geen enkele wettelijke bepaling over rechtsmis
bruik bij ontslag. 

§ 2. Willekeurig ontslag voor werklieden 

376. BEGRIP- Artikel24ter van de wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst gaf geen definitie van het begrip willekeurig ontslag, zodat 
de rechtspraak ter zake voor een braakliggend terrein stand. Het blijkt dat 
de rechtspraak bij de toepassing van deze bepaling meestal de algemene 
criteria voor rechtsmisbruik heeft in acht genomen, eerder dan b.v. de norm 
bepaald in de Aanbeveling nr. 119 van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende de beeindiging van het dienstverband op initiatief van de 
werkgever (zie hierover DUBOIS, B. en DE GEZELLE-JANSSENS, V., ,Over
zicht van de rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (1971-1975)"; T.P.R., 
1977, nr. 23). 
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Aldus werd meestal geoordeeld dat artikel 24ter niet aileen bet opzet om 
te scbaden beteugelt, maar ook de gewone afkeurenswaardige licbtzinnig
beid, die de afwending van bet recbt tot ontslag van zijn economiscbe en 
sociale bestemming tot gevolg beeft (Arbb. Antwerpen, 21 oktober 1977, 
Limb. Rechtsl., 1978, 36; Arbb. Antwerpen, 2 november 1977, Limb. 
Rechtsl., 1978, 156; Arbb. Brussel, 1 december 1980, R. W., 1980-81, 2559; 
Arbrb. Antwerpen, 29 maart 1974, T.S.R., 1976, 419). 

Slecbts zelden werd wat betreft artikel 24ter van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst een beroep gedaan op de voornoemde Aanbeve
ling nr. 119 en geoordeeld dat geen ontslag mag worden gegeven zonder dat 
daarvoor een geldige reden voorbanden is, zijnde een reden die steunt op 
de persoon of bet gedrag van de werknemer of op de noodwendigbeden van 
de onderneming (Arbb. Brussel, 16 januari 1978, T.S.R., 1978, 365). 

In artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 wordt bet 
begrip willekeurig ontslag wei omscbreven. Onder willekeurig ontslag wordt 
verstaan, bet ontslag van een werkman die aangeworven is voor een onbe
paalde tijd, om redenen die geen verband bouden met de gescbiktbeid of 
bet gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigbeden 
inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst (art. 63, 
lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet). Ten onrecbte stelt bepaalde recbtspraak 
dat kwaad opzet constitutief is voor willekeurig ontslag (Arbrb. Luik, 24 
april 1981, Soc. Kron., 1981, 187). Ben dergelijke vereiste komt in de 
wettelijke omscbrijving niet voor. 

Aangezien de wet spreekt van ontslag, is bet duidelijk dat aile vormen van 
eenzijdige beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
als willekeurig kunnen worden aangemerkt: een opzegging, een ontslag 
wegens dringende reden en een onregelmatige eenzijdige beeindiging. De 
aanbef van bet vierde lid van artikel 63 bepaalt trouwens uitdrukkelijk dat 
de vergoeding wegens willekeurig ontslag verscbuldigd is onafgezien van bet 
feit of de werkman aldan niet met inacbtneming van een opzeggingstermijn 
werd ontslagen. 

Uit de wettelijke begripsomscbrijving blijkt bovendien dat bet al dan niet 
willekeurig zijn van een ontslag verband boudt met bet motief waarop bet 
ontslag berust. Zoals artikel 24ter van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst beeft de recbtspraak ook artikel 63 van de Arbeids
overeenkomstenwet toegepast op ontslagen die gebeurden in onaanvaard
bare omstandigbeden. 

377. GESCHIKTHEID EN GEDRAG VAN DE WERKNEMER - Om niet willekeu
rig te zijn mag bet ontslag niet gebeuren om redenen die geen verband 
bouden met de gescbiktbeid of het gedrag van de werkman. 

Met toepassing van dit criterium is een ontslag niet willekeurig wanneer de 
werkgever redelijke kritiek beeft op de professionele bekwaambeid of bet 
gedrag van de werknemer. Ben foutief gedrag van de werknemer volstaat 
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dan ook om het ontslag niet-willekeurig te maken (Arbh. Brussel, 27 
oktober 1986, T.S.R., 1987, 351). 

Wanneer een werkman zijn overplaatsing in het bedrijf betwist, waartoe 
werd beslist omwille van een slechte verstandhouding met zijn oorspronke
lijke afdelingschef hoewel de werkman daarvoor niet verantwoordelijk is, 
en zulks tot een zekere drift van zijnentwege leidt, is het ontslag gesteund 
op die houding van de werkman, die van een zekere kwade wil getuigt, niet 
als willekeurig te beschouwen in de zin van artikel 63 van de Arbeidsover
eenkomstenwet (Arbh. Bergen, 5 september 1986, Soc. Kron., 1987, 218). 

Maar ook feiten en omstandigheden die geen fout van de werknemer 
impliceren kunnen een ontslag toelaatbaar en niet-willekeurig maken. Dit 
is het geval wanneer zich op een bepaald ogenblik een arbeidssituatie 
ontwikkelt die haar oorzaak vindt in de persoon zelf van deze werknemer 
en, zelfs zonder dat deze laatste iets te verwijten valt aangezien hij onvrijwil
lige gebeurtenissen ondergaat, niettemin een storing ten aanzien van het 
beheer van de onderneming teweegbrengt (Arbh. Brussel, 21 april 1986, 
J. T. T., 1987, 65 en T.S.R., 1987, 97), zoals b.v. afwezigheden wegens 
ziekte. 

Op grond van de vaststelling dat de reden voor het ontslag volgens de 
werknemer (nl. zijn eis tot betaling van loon voor overwerk en zijn weigering 
nog overuren te presteren) en de reden voor het ontslag volgens de werkge
ver (nl. het wegnemen van de tachygraafschijven door de werknemer om 
deze eis te staven), een geheel uitmaken, kan niet wettig beslist worden dat 
de reden voor het ontslag geen verband houdt met het gedrag van de 
werknemer. De beslissing dat het ontslag willekeurig was in de zin van 
artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet is dan ook niet naar recht 
verantwoord (Cass., 8 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 463, T.S.R., 
1987, 273, Soc. Kron., 1987, 217 en In/. Soc. Seer., 1987, afl. 8, z.p.). 

378. NOODWENDIGHEDEN INZAKE DE WERKING VAN DE ONDERNEMING, 

INSTELLING OF DIENST - Het tweede criterium dat de wet voor een 
willekeurig ontslag vooropstelt, is het niet berusten van de redenen voor het 
ontslag op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, 
de instelling of de dienst. 

Dit criterium valt gedeeltelijk samen met het eerste. Ook een ontslag dat 
gegeven wordt omwille van de ongeschiktheid of het gedrag van de werk
man, berust op de noodzaak van een goede werking van de onderneming. 
Uiteindelijk moet een ontslag om willekeurig te zijn vreemd zijn aan het 
belang van de onderneming (Arbrb. Nijvel, 13 januari 1984,J. T. T., 1984, 
413, noot). 

Voor het beoordelen van de noodwendigheden inzake de werking van de 
onderneming, moet men zich stellen op het ogenblik van het ontslag. Bij 
opzegging gaat het om de dag waarop de opzegging werd betekend. Bij die 
beoordeling moet men ervan uitgaan dat de economische belangen van de 

841 



werkgever primeren op het individueel belang van de werkman (Arb h. Gent, 
6 oktober 1986, T.G.R., 1986, 382). 

Alleen de werkgever oordeelt over het belang van de onderneming. De 
rechtbank kan enkel een oordeel vellen over het bestaan van het motief en 
niet over de opportuniteit van het inroepen ervan (Arbh. Antwerpen, 15 
oktober 1980, R.W., 1980-81,2551 en J.T.T., 1981, 172; Arbh. Luik, 4 
december 1985, J.T.T., 1987, 224; Arbh. Antwerpen,17 apri11986, T.S.R., 
1986, 540; Arbrb. Nijvel, 13 januari 1984, J. T. T., 1984, 413, noot). 

Toch werd wel eens geoordeeld dat de werkgever te ver ging in zijn 
economische appreciatie. Het ontslag van een werkman dat uitsluitend was 
ingegeven door het feit dat hij, gelet op zijn leeftijd en beroepservaring, zou 
overgaan naar een hogere loonklasse bepaald in de C.A.O., werd geacht 
willekeurig te zijn. De rechtbank was van oordeel dat een dergelijke manier 
van optreden elke doeltreffendheid en betekenis ontneemt aan de C.A.O. 
Zij voegde eraan toe dat vanuit economisch oogpunt overigens het grote 
verschil tussen het aan de klant aangerekende tarief en het lage uurloon van 
de werkman, ook bij verhoging binnen het barema, ruimschoots de econo
mische kosten dekt (Arbrb. Doornik, 13 maart 1987, J.T.T., 1987, 374). 

379. TOEPASSINGSGEVALLEN- WIJZE VAN BEEINDIGING VAN DE OVER

EENKOMST- De onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd zonder dringende reden, is te beschouwen als een 
onregelmatige beeindiging, zelfs indien de partij die tot beeindiging over
gaat vrijwillig de opzeggingsvergoeding betaalt die zij dienvolgens verschul
digd is op grond van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet (zie nr. 
352). Herhaaldelijk werd geargumenteerd dat de beeindiging op die manier 
van een arbeidsovereenkomst voor werklieden, willekeurig ontslag zou 
uitmaken. 

Terecht heeft de rechtspraak deze argumentatie afgewezen en aangenomen 
dat de beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever met 
betaling van een opzeggingsvergoeding, op zichzelf geen willekeurig ontslag 
uitmaakt (Arbh. Brussel, 12 juli 1979, Med. V.B.O., 1980, 458; Arbrb. 
Charleroi, 23 februari 1976, J. T. T., 1977, 166). 

380. TOEPASSINGSGEVALLEN - ONTSTENTENIS VAN BEN REDELIJKE EN 

INDIVIDUEEL TOEREKENBARE REDEN - Het schoolvoorbeeld van willekeu
rig ontslag is vanzelfsprekend het geval waarin een werknemer wordt 
ontslagen zonder enige reden. 

Deze situatie is vergelijkbaar met die waarin de voor het ontslag ingeroepen 
redenen of tekortkomingen niet bewezen zijn en de werkgever geen ander 
redelijk motief kan aanhalen. Dit was het geval met het ontslag van een 
werkman in dienst van een cooperatieve vennootschap, die ontslagen werd 
omdat hij te weinig aankopen deed in de winkels van het bedrijf (Arbrb. 
Gent, 20 december 1976, R. W., 1977-78, 1699). 
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Een onredelijk motief voor een ontslag is vaak de gegronde weigering van 
de werkman een bepaald bevel uit te voeren, b. v. omdat het bevel onredelijk 
is. Een dergelijk ontslag is willekeurig. 
Dit is b.v. het geval met het ontslag van de werkman 
- die de uitvoering weigert van een gevaarlijk werk, m.n. het besturen van 
een voertuig dat moet worden hersteld (Arbrb. Namen, 28 juni 1977, 
J. T. T., 1978, 53); 
- die weigert valse verklaringen af te leggen over een arbeidsongeval 
(Arbh. Luik, 5 december 1978, Jur. Liege, 1978, 213); 
- omdat hij weigert overwerk te presteren waartoe hij niet gehouden was 
(Arbh. Luik, 19 april1978, Med. V.B.O., 1978, 3495); 
- dat wordt gegeven als represaille voor een weigering in het buitenland 
te werken die gerechtvaardigd is omdat een dergelijk werk niet overeenstemt 
met het normale en gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de werk
man; wanneer aldus blijkt dat opzegging een uiting is van machtsafwending 
en wordt gebruikt als intimidatiemiddel voor weigeraars, kan de werkgever 
niet meer gebrek aan werk inroepen (Arbh. Antwerpen, 18 december 1980, 
R. W., 1980-81, 2405). 
Het ontslag van een werkman wegens het niet vermelden van het bezit van 
een universitair diploma is willekeurig wanneer de betrokkene zich bij de 
sollicitatie geen eigenschappen heeft toegekend voor de gesolliciteerde be
trekking die hij niet bezat en zich, gelet op de aard van de betrekking en 
de wijze waarop de sollicitatie en de aanwerving verliepen, niet bewust 
diende te zijn dat het al dan niet vermelden van zijn universitair diploma 
een bepalend element zou zijn voor zijn aanwerving (Arbrb. Turnhout, 19 
oktober 1981, Turnh. Rechtsl., 1983, 106). 
Ten slotte moet de reden die voor het ontslag wordt ingeroepen aan de 
werkman individueel worden toegerekend. Dit is niet het geval ten aanzien 
van de werkman die samen met twee medewerknemers wordt ontslagen 
omdat het onmogelijk is de dader van vandalisme te identificeren en omdat 
de werkman deze laatste niet heeft aangegeven (Arbh. Luik, 17 april1985, 
Jur. Liege, 1985, 400). Zo is er ook sprake van willekeur wanneer men de 
echtgenote van een niet willekeurig ontslagen werknemer, die bij dezelfde 
werkgever is tewerkgesteld, ontslaat opdat er geen geschil met het personeel 
zou rijzen (Arbh. Luik, 28 oktober 1986, Soc. Kron., 1987, 219). 

381. TOEPASSINGSGEVALLEN- VERKEERDE REDEN- Onder vigeur van 
artikel24ter van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst werd 
doorgaans aangenomen dat de opgave van een verkeerde reden het ontslag 
niet per definitie willekeurig maakt (Arb h. Gent, 10 december 1976, R. W., 
1976-77, 2225; Arbrb. Antwerpen, 29 maart 1974, T.S.R., 1976, 419). 

Met toepassing van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet moet men 
echter aannemen dat wanneer de grond tot ontslag als onbestaande moet 
worden beschouwd omdat hij onjuist is, het ontslag willekeurig is. Alsdan 
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is immers geen reden bewezen die verband houdt met de geschiktheid of het 
gedrag van de werkman of die berust op de noodwendigheden inzake de 
werking van de onderneming. 

Dit is zeker zo wanneer aan de werkman feiten worden verweten die van 
aard zijn om twijfel te zaaien over zijn eerlijkheid en moraliteit en de 
werkgever dienaangaande niet de minste informatie heeft ingewonnen. Ben 
dergelijk ontslag is gegeven met schuldige lichtzinnigheid en derhalve wille
keurig (Arbh. Luik, 6 januari 1981, Jur. Liege, 1980-81, 54). 

Ook werd aangenomen dat het ontslag willekeurig is, aangezien de werkge
ver faalt in zijn bewijslast, 
- wanneer de werkgever een werkman ontslaat wegens ongewettigde afwe
zigheid, maar deze laatste een geneeskundig getuigschrift opstuurt binnen 
de voorgeschreven termijn en zijn arbeidsongeschiktheid en de duur daar
van worden bevestigd door de controle-arts van de werkgever (Arbrb. 
Nijvel, 28 april 1982, Soc. Kron., 1982, 412); 

- wanneer de werkgever een werkman ontslaat wegens vandalisme, maar 
deze later door de strafrechter wordt vrijgesproken (Arbh. Luik, 4 novem
ber 1986, Soc. Kron., 1987, 167). 

Anders is het echter wanneer er naast de verkeerde reden nog andere redenen 
voor het ontslag zijn. De onjuistheid of afwezigheid van motivering in de 
ontslagbrief kan niet als een fundamenteel criterium voor de toekenning van 
een vergoeding wegens willekeurige afdanking overeenkomstig artikel 63 
van de Arbeidsovereenkomstenwet worden beschouwd, omdat de werkelij
ke motieven waarop het ontslag berust, voor het eerst voor de rechter mogen 
worden bekendgemaakt (Arbrb. Brussel, 28 januari 1986, Rechtspr. Arb. 
Br., 1986, 258; zie verder nr. 390). 

Ten slotte werd ook geoordeeld dat het feit dat de persoonlijke verantwoor
delijkheid van de werkman voor de feiten die werden ingeroepen als grond 
tot ontslag wegens dringende reden, niet bewezen is, het ontslag niet 
willekeurig maakt. Het volstaat dat de werkgever gemotiveerde vermoedens 
heeft opdat het ontslag niet willekeurig zou zijn (Arbrb. Brussel, 9 septem
ber 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 382). Wanneer de werkgever ontslaat 
op grond van de overtuiging dat de werkman een foutief maneuver heeft 
begaan, is het ontslag niet willekeurig (Arbh. Gent, 2 januari 1985, T.G.R., 
1985, 102). 

382. TOEPASSINGSGEVALLEN- ECONOMISCHE REDENEN- Vaak wordt 
als grond voor ontslag economische redenen ingeroepen. 
Wanneer een werkgever een dergelijk motief opgeeft, moet men aannemen 
dat de term economisch ruim mag worden geinterpreteerd en ook betekent 
,op het bedrijfsleven betrekking hebbende", zodat onbekwaamheid en 
veelvuldige afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid moeten worden 
geacht daaronder te vallen (Arbrb,. Gent, 17 maart 1980, T.S.R., 1980, 205; 
zie ook Arbh. Bergen, 19 december 1975, T.S.R., 1976, 310). 
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Het spreekt vanzelf dat economische redenen slechts in aanmerking komen 
om aan een ontslag elke willekeurige aard te ontnemen, wanneer er werke
lijk economische motieven zijn. 
Ten aanzien van een ontslag dat op die grond was gegeven door een 
bouwaannemer, werd door het Arbeidshof te Brussel geoordeeld dat de 
reden onjuist was omdat bleek dat de werkgever overgegaan was tot nieuwe 
aanwervingen en hij op het ogenblik van het ontslag wist dat een belangrijk 
nieuw bouwwerk moest worden begonnen. Bovendien was het Hof van 
mening dat de werkgever de werkman tijdelijk werkloos had kunnen stellen 
en dat hij, door zulks niet te doen, zijn ontslagreden afgewend had van zijn 
economische en sociale bestemming (Arbh. Brussel, 1 december 1980, 
R. W., 1980-81, 2559). 
De werkgever kan geen personeelsinkrimping inroepen als reden voor het 
ontslag, wanneer nadien een andere werknemer voor dezelfde functie werd 
aangeworven, zelfs niet al was dit tegen een lager loon dan het geldende 
minimum (Arbh. Brussel, 5 januari 1981, J.T.T., 1983, 25). 
Economische redenen worden eveneens vergeefs ingeroepen ter rechtvaardi
ging van een ontslag dat wordt gegeven onmiddellijk na de deelname van 
de werkman aan een staking van een dag en dat in strijd is met een 
C.A.O.-bepaling die voorschrijft om bij gebrek aan werk wegens econo
mische redenen over te gaan tot verdeling van het werk en de invoering van 
beurtwerkloosheid (Arbrb. Dendermonde, 16 december 1983, Soc. Kron., 
1984, 48). 
De overdracht van een onderneming kan niet worden ingeroepen als een 
geldige economische reden voor ontslag. Een ontslag in strijd met de 
voorschriften van de C.A.O. nr. 32 (thans:C.A.O. nr. 32bis) is dan ook 
willekeurig (Arbh. Luik, 28 maart 1984, J. T. T., 1984, 365, noot TAQUET, 
M. en WANTIEZ, C.). 
Evenmin volstaat het dat de werkgever een daling van het zakencijfer of een 
globale vermindering van het personeelsbestand inroept, opdat zou bewezen 
zijn dat een ontslag om economische redenen gegeven, niet willekeurig is. 
De werkgever moet bovendien bewijzen dat de vermindering van het perso
neelsbestand de categorie betreft waartoe de ontslagen werkman behoorde, 
zeker wanneer deze laatste aanbiedt te bewijzen dat vlak v66r en na zijn 
ontslag twee andere werklieden met dezelfde functie belast, werden aange
worven (Arbh. Bergen, 24 oktober 1986, Soc. Kron., 1987, 223). 
Maar ook in deze aangelegenheid moet men nuanceren. Het aanwerven van 
nieuwe werknemers kort na het ontslag van een werkman, verleent niet 
automatisch een willekeurige aard aan het ontslag (Arbh. Gent, 6 oktober 
1986, T.G.R., 1986, 382). Er zijn gevallen waarin een ontslag dat gecompen
seerd wordt door een nieuwe indiensttreding geen willekeurige aard heeft. 
Dit is vooreerst zo wanneer het ontslag in werkelijkheid niet werd gegeven 
om economische redenen, maar op grond van een door de werkman begane 
fout. De aanwerving van nieuwe arbeidskrachten achteraf is dan ook niet 
ter zake dienend (Arbh. Gent, 2 januari 1985, T.G.R., 1985, 102). 
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Het ontslag van een werknemer die als enige vracbtwagencbauffeur werk
zaam is in een K.M.O., dat wordt gegeven om deze taak aan de zoon van 
de baas van de onderneming toe te wijzen, die als zelfstandig helper in de 
zaak komt en aan de voorwaarden voor bet besturen van een vrachtwagen 
voldoet, is niet willekeurig, gelet op de aard van familieonderneming en bet 
feit dat de zoon een grotere beschikbaarheid voor een verscheidenheid van 
taken aan de dag kan leggen (Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 9 april1986, 
R. W., 1986-87, 2662 (verkort)). 

In de sector van bet restaurantbedrijf bestaat een zekere mobiliteit van bet 
personeel, die vereist wordt door de aard zelf van de ondernemingen. 
Hieruit volgt dat bet ontslag van een schoonmaakster, dat korte tijd nadien 
wordt gevolgd door een plaatsaanbieding met bet oog op de eindejaarsban
ketten voor een identieke taak als deze waaruit de betrokkene werd ontsla
gen, gesteund is op de noodwendigbeden van de onderneming en derhalve 
niet willekeurig te noemen is (Arbrb. Brussel, 1 september 1986, Rechtspr. 
Arb. Br., 1986, 370). 

Bij algehele sluiting van de onderneming staat bet economisch motief 
natuurlijk vast. Men mag dan ook aannemen dat de regeling van bet 
willekeurig ontslag van werklieden geen toepassing vindt t.a.v. de werkne
mer die ontslagen wordt ingevolge een algebele sluiting van de onderne
ming. Bezwaarlijk zou men de sluiting zelf als willekeurig kunnen aanmer
ken. Het komt immers niet de recbtbank toe een oordeel te veilen over de 
opties die moeten worden genomen op bet vlak van de economiscbe politiek, 
maar aileen de werkgever. De sluiting van een onderneming op grond van 
een evaluatie van de investeringsrisico's is dan ook op zicbzelf geen fout, 
maar de uitoefening van een recht van de ondernemer (Arbh. Antwerpen, 
15 oktober 1980, R. W., 1980-81, 2551 en J.T.T., 1981, 172). 

383. TOEPASSINGSGEVALLEN - ZIEKTE VAN DE WERKNEMER- Reeds 
onder de gelding van artikel 24ter van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst werd aangenomen dat een ontslag als sanctie voor een 
ziekte willekeurig is. Dit geldt zowel wanneer de ziekte tot arbeidsonge
scbiktbeid leidt als wanneer dit niet bet geval is. 

Ben ontslag wegens een zelfs langdurige ziekte is willekeurig, tenzij de 
werkgever aantoont dat de werkman misbruik maakt van de ziekteperioden 
(Arbrb. Hasselt, 14 oktober 1976, Limb. Rechtsl., 1978, 156). 

Ook bet ontslag van een werkman die normaal presteert, omwille van bet 
feit dat bij aan suikerziekte lijdt, is willekeurig (Arbrb. Gent, 16 juni 1986, 
R. W., 1986-87, 754). 

Dit betekent ecbter niet dat om bet even welk ontslag dat verband houdt 
met ziekte van de werkman om die reden aileen willekeurig is. Zo is de 
beslissing om over te gaan tot ontslag van de werknemers die o.m. omwille 
van veelvuldige en langdurige ziekte bet minst rendabel zijn, niet willekeurig 
(Arbh. Gent, 10 december 1976, R. W., 1976-77, 2225). Ben ontslag is 
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inderdaad niet willekeurig wanneer het steunt op veelvuldige afwezigheden 
ingevolge arbeidsongeschiktheid (Arbh. Antwerpen, 2 november 1977, 
Limb. Rechtsl., 1978, 156; Arbrb. Gent, 17 maart 1980, T.S.R., 1980, 205; 
Arbrb. Nijvel, 13 januari 1984, J.T.T., 1984, 413, noot). Hetzelfde geldt 
in geval van ontslag omwille van een langdurige arbeidsongeschiktheid 
(Arbrb. Nijvel, 12 april 1985, J. T. T., 1985, 67). 

Ben andere vraag is of een ontslag dat wordt gegeven v66r de arbeidsonge
schiktheid die minstens zes maanden heeft geduurd, om die reden aileen 
willekeurig is. De wet bepaalt dat de werkgever de overeenkomst eenzijdig 
en onmiddellijk mag beeindigen met betaling van een vergoeding, die in de 
regel gelijk is aan de normale beeindigingsvergoeding, wanneer de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst sinds meer dan zes maanden is geschorst 
(art. 58, 78 en 80 Arbeidsovereenkomstenwet). Br is niet expliciet in een 
sanctie voorzien voor het geval waarin de overeenkomst wordt beeindigd 
v66r die termijn is verstreken (zie nrs. 192 en 193). 

Reeds met toepassing van artikel 24ter van de wet van 10 maart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst oordeelde bepaalde rechtspraak dat men niet mag 
beweren dat een ontslag gegeven v66r de termijn van zes maanden verstre
ken is, per definitie willekeurig is. De beeindiging van een arbeidsovereen
komst voor werklieden zonder opzegging, die plaatsvindt voordat de duur 
van de arbeidsongeschiktheid zes maanden heeft overschreden, is zeker 
onregelmatig, maar kan om die reden aileen niet worden beschouwd als 
willekeurig (Cass., 19 oktober 1981, Arr. Cass., 1981-82, 266, Pas., 1982, 
I, 256, R. W., 1982-83, 807, J.T.T., 1983, 22, T.S.R., 1982, 594 en Med. 
V.B.O., 1983, 261). Ret ontslag kan immers ingegeven zijn door de econo
mische noodwendigheden van de onderneming, wanneer de ziektetoestand 
van de werknemer geen normaal rendement toelaat (Arbh. Bergen, 19 
december 1975, T.S.R., 1976, 310). 

Onder de gelding van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet werd 
hetzelfde standpunt ingenomen. Ben beeindiging van de arbeidsovereen
komst tijdens een periode van ongeschiktheid die nog geen zes maanden 
duurde, moet niet om die reden aileen worden beschouwd als willekeurig, 
aangezien de periode van arbeidsongeschiktheid de belangen van de onder
neming kan schaden (Arbh. Luik, 19 december 1984, Jur. Liege, 1985, 316 
en T.S.R., 1985, 466). 

384. TOEPASSINGSGEVALLEN- AFWEZIGHEDEN- Afwezigheden kunnen 
in twee opzichten worden ingeroepen als motief voor een ontslag: ofwel 
omdat zij onrechtmatig zijn, ofwel omdat zij, zelfs rechtmatig zijnde, de 
goede gang van zaken in de onderneming hinderen. In beide gevallen maakt 
het motief het ontslag in beginsel wettig. 

Ben ontslag wegens het niet-onmiddellijk waarschuwen van de werkgever 
bij afwezigheid werd geacht te beantwoorden aan de economische en sociale 
noodwendigheden van de onderneming, aangezien door niet-tijdige verwit-
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tiging de organisatie in het gedrang kan worden gebracht (Arbrb. Antwer
pen, 29 maart 1974, T.S.R., 1976, 419). 

Maar wanneer een werkman in de periode van negen maanden voorafgaand 
aan zijn ontslag en volgend op een aanmaningsbrief tot beperking van de 
afwezigheden in de onderneming, slechts drie volle dagen afwezig was, 
zonder dat bewezen is dat deze afwezigheid ongerechtvaardigd was, is bet 
hem gegeven ontslag willekeurig (Arbrb. Brussel, 24 april1981, Soc. Kron., 
1981, 183). 

De werknemer die de gehele dag afwezig blijft terwijl het bezoek aan de 
dokter alleen de morgen in beslag neemt, begaat geen ernstige fout als zijn 
afwezigheid bet gevolg is van een foutieve doch aannemelijke interpretatie 
van de Beroepsziektenwet, zelfs al heeft de werkgever hem bevolen 's 
middags het werk te hervatten. Het ontslag om deze reden is evenwel geen 
willekeurig ontslag, aangezien het wordt gerechtvaardigd door motieven die 
in verband staan met bet gedrag van de werkman (Arbrb. Luik, 24 april 
1981, Soc. Kron., 1981, 187). 

Het ontslag van een werkman gegeven omdat hij naliet voorafgaandelijk 
de werkgever op de hoogte te brengen dat hij een esthetische ingreep zou 
ondergaan, waardoor hij vrijwillig vier weken afwezig was, terwijl hij de 
werkgever liet geloven dat het een ziekte betrof, is gesteund op het gedrag 
van de betrokkene en maakt geen willekeurig ontslag uit (Arbh. Luik, 28 
oktober 1986, Soc. Kron., 1987, 219). 

Daarnaast zijn er de afwezigheden op zich, zelfs al zijn zij gerechtvaardigd, 
b.v. wegens ziekte. 

Het ontslag van een chauffeur-besteller die regelmatig afwezig was, is niet 
willekeurig wanneer blijkt dat zijn vervanging in de kleine onderneming van 
de werkgever noodzakelijk was (Arbrb. Luik, 12 oktober 1981, Jur. Liege, 
1982, 100). 

Het ontslag omwille van herhaalde afwezigheden die de ploegenarbeid 
storen, is niet willekeurig, zelfs niet indien de oorzaak van die afwezigheden 
ligt in de ziekte van de werknemer en de werkgever over de mogelijkheid 
beschikte andere maatregelen te nemen dan het ontslag, zoals de tewerkstel
ling van uitzendkrachten (Arbh. Luik, 19 december 1984, Jur. Liege, 1985, 
316 en T.S.R., 1985, 466). 

Het ontslag van een werkman wegens langdurige of herhaalde zelfs gewet
tigde afwezigheid, is niet willekeurig, aangezien overdreven absentelsme bet 
belang van de onderneming kan schaden (Arbh. Luik, 4 december 1985, 
J.T.T., 1987, 224; Arbh. Antwerpen, 17 april 1986, T.S.R., 1986, 540; 
Arbh. Brussel, 15 december 1986, T.S.R., 1987, 330). 

Zelfs het ontslag van een werkman wegens herhaalde afwezigheden voor 
medische consultaties ten gevolge van een arbeidsongeval, die tot desorgani
satie van het werk leiden, werd geacht geen misbruik te zijn van recht tot 
ontslag (Arbh. Brussel, 21 april1986, J.T.T., 1987,65 en T.S.R., 1987, 97). 
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385. TOEPASSINGSGEVALLEN- GESCHIKTHEID VAN DE WERKNEMER

Talrijk zijn de toepassingsgevallen die betrekking hebben op de geschiktheid 
van de werknemer. 

Wanneer de werkgever bepaalde werklieden ontslaat en andere niet, rijst 
vaak de vraag of hij wei het recht had juist die werknemers te kiezen v66r 
de andere en of zijn keuze niet op willekeur berust. 

De rechtspraak neemt algemeen aan dat de beslissing ter zake aan de 
werkgever toekomt. Zijn beslissing om over te gaan tot ontslag van de 
werknemers die het minst rendabel of geschikt zijn, maakt het ontslag niet 
willekeurig (Arbh. Gent, 10 december 1976, R. W., 1976-77, 2225; Arbh. 
Antwerpen, 3 maart 1983, T.S.R., 1983, 508; Arbh. Luik, 11 maart 1983, 
J. T. T., 1984, 412; Arbrb. Tongeren, 14 november 1980, Limb. Rechtsl., 
1981, 37; Arbrb. Brussel, 19 juni 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 360). De 
keuze kan steunen op het feit dat de werkman schriftelijke vermaningen 
ontving betreffende herhaald te laat komen op het werk (Arbh. Antwerpen, 
20 maart 1986, T.S.R., 1986, 535) of dat de werkman meer, zij het 
gewettigde, afwezigheidsdagen telt dan de andere werknemers (Arbrb. 
Brussel, 19 juni 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 360). Dergelijke ontslagen 
zijn niet willekeurig. 

De ongeschiktheid van de werkman moet echter niet noodzakelijk afgeleid 
worden uit manifeste fouten van de werkman. 
Het ontslag van een werknemer die zich niet kan integreren in een nieuwe 
dienstorganisatie, is niet willekeurig. Aileen de werkgever en eventueel de 
ondernemingsraad zijn bevoegd een beslissing over de arbeidsorganisatie te 
beoordelen, niet de rechtbank (Arbrb. Charleroi, 23 februari 1976, J. T. T., 
1977, 166). 

Het ontslag van een linotypist wegens het invoeren van nieuwe technieken 
is niet willekeurig. De Arbeidsovereenkomstenwet verplicht de werkgever 
niet een werknemer op zijn kosten te Iaten omscholen en de werkgever is 
niet verplicht de minst bekwame werknemers in dienst te houden (Arbh. 
Luik, 30 juni 1981, Jur. Liege, 1980-81, 54 en Med. V.B.O., 1982, 2534). 

Het ontslag van een werkman is niet willekeurig wanneer de werkgever kan 
bewijzen dat hij redenen inherent aan de geschiktheid van de werkman kon 
hebben om deze te ontslaan, zelfs al gaat het niet om beroepsonbekwaam
heid, maar om een gewone, zelfs occasionele middelmatigheid, die blijkt uit 
zekere slordigheden vastgesteld bij het werk, waaraan de werkman 
vermoedelijk deel had, zoals het niet beeindigen van dringend werk (Arbh. 
Brussel, 9 november 1981, J.T.T., 1983, 23). 

Ook wanneer de werkgever een werkman ontslaat omdat hij in hem ont
goocheld is, omdat hij diens middelmatigheid heeft vastgesteld of omdat 
de werkman een gebrek aan beroepszin vertoont, is dat ontslag niet wille
keurig (Arb h. Brussel, 27 juni 1983, J. T. T., 1984, 411). 

De omstandigheid dat de werkgever bij het maken van de keuze wie hij 
ontslaat en wie niet, te goeder trouw een verkeerde toepassing maakt van 
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de criteria die dienaangaande collectief zijn vastgelegd, maakt het ontslag 
niet willekeurig (Arbh. Gent, 10 december 1976, R. W., 1976-77, 2225). 

386. TOEPASSINGSGEVALLEN- REPRESAILLES- Zoals onder de gelding 
van artikel24ter van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst 
wordt met toepassing van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
aangenomen dat het ontslag van een werkman als represaille tegen een door 
hem aangenomen gerechtvaardigde houding, willekeurig is. 
Is derhalve willekeurig: 
- het ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding van een werkman 
dat volgt op het inwilligen van de gerechtvaardigde aanspraak van deze 
laatste op een eindejaarspremie, zonder dat uit iets blijkt dat dit ontslag 
noodzakelijk was (Arbh. Brussel, 4 mei 1981, J.T.T., 1983, 24); 
- een ontslag dat het gevolg is van een represaillemaatregel van de werkge
ver, die in gevolge het optreden van de vakbond verplicht wordt tussen te 
komen in de vervoerkosten van de werknemer, overeenkomstig de bepalin
gen van een C.A.O. (Arbrb. leper, 5 februari 1982, Soc. Kron., 1982, 344); 
- het ontslag van een werkman aileen maar omdat hij een- weliswaar 
ongerechtvaardigde - looneis heeft gesteld, die evenwel niet louter op 
fantasie berustte (Arbh.Brussel, 25 oktober 1982, J. T. T., 1984, 412); 
- het ontslag betekend aan een werkman die op grond van een sectorH~le 
C.A.O. de toekenning van compenserende verlofdagen had geeist en geno
men, wegens een zogenaamd ,gebrek aan sociaal fatsoen", terwijl de 
werkgever diezelfde dag nog het verlangen uitte over de toepassing van deze 
C.A.O. overleg te plegen met de vakbonden (Cass., 13 april 1987, Soc. 
Kron., 1987, 252 (verkort)). 
Het is echter niet omdat een looneis werd geformuleerd dat het daarop 
volgend ontslag steeds willekeurig is (Arbh. Gent, 6 oktober 1986, T.G.R., 
1986, 382). Wanneer niet kan worden uitgemaakt of het de looneisen zijn 
die de werkgever ertoe hebben gebracht zich van de werknemer te ontdoen, 
kan met deze bewering geen rekening worden gehouden (Arbrb. leper, 16 
april 1982, T.S.R., 1983, 219). 
Er wordt wei eens ingeroepen dat het ontslag gebeurde omwille van lidmaat
schap van de vakbond of vakbondsactiviteiten. Meestal wordt dit bij 
ontstentenis van bewijs niet aangenomen (Arbh. Luik, 11 maart 1983, Jur. 
Liege, 1983, 231; Arbh. Luik, 4 december 1985, J.T.T., 1987, 224). 
In een bepaald geval besloot de werkgever de bezoldiging te verminderen 
wegens de slechte economische toestand in de bouwsector, zonder even wei 
het C.A.O.-minimumloon te miskennen. Aile werklieden betuigden hun 
akkoord, behalve een, die werd ontslagen. Dit ontslag werd geacht niet 
willekeurig te zijn (Arbh. Antwerpen, 28 november 1984, J. T. T., 1985, 
171). 

387. TOEPASSINGSGEVALLEN - STAKING - Ben ontslag gegeven naar 
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aanleiding van de deelname van de werknemer aan een staking is soms een 
represaille. In dat geval is het ontslag willekeurig. Dit is b.v. het geval 
wanneer een ontslag zogenaamd wegens economische redenen wordt gege
ven onmiddellijk na de deelname van de werkman aan een staking van een 
dag en dit ontslag in strijd is met een C.A.O.-bepaling die voorschrijft om 
bij gebrek aan werk wegens economische redenen over te gaan tot verdeling 
van het werk en beurtwerkloosheid (Arbrb. Dendermonde, 16 december 
1983, Soc. Kron., 1984, 48). 

Wanneer evenwel ontslag wordt gegeven omwille van de ontoelaatbare wijze 
waarop de werkman van zijn recht tot staken gebruik heeft gemaakt, is dit 
ontslag niet willekeurig. 

Wanneer de werkgever beweert dat de werkman het stakingsrecht foutief 
heeft uitgeoefend, moet hij daarvan het bewijs leveren. Dit bewijs ligt niet 
voor wanneer de klacht tegen de werkman betreffende zware beschadigin
gen die zouden zijn toegebracht aan een dochtermaatschappij van de 
werkgever, geleid heeft tot ontslag van rechtsvervolging. Het feit dat de 
werkman deelneemt aan een stakingsbeweging en een betoging die 
betrekking heeft op een onderneming die behoort tot dezelfde bedrijfstak 
als die van zijn werkgever, gaat de grenzen van het aan iedere werknemer 
toegekende stakingsrecht niet te buiten, zodat zijn gedrag geen zware fout 
vormt die een grond oplevert tot ontslag wegens dringende reden. Het 
ontslag dat om die reden wordt gegeven is willekeurig in de zin van artikel 
63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, aangezien het vreemd is aan de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, 11 februari 1986, Soc. 
Kron., 1986, 176). 

Daarentegen werd het ontslag gegeven aan de werknemers die in beperkte 
groep, sporadisch, op misplaatste wijze en zonder wettige reden wilde 
stakingen hebben geleid, zonder hierbij vrijwillig door het grote aantal 
andere werknemers te zijn gevolgd en zonder de bedongen of lopende 
procedures om de sociale vrede te handhaven, te zijn nagekomen, niet 
willekeurig geacht (Arbh. Brussel, 27 oktober 1986, T.S.R., 1987, 351). 

388. TOEPASSINGSGEVALLEN- SCHENDING VAN DE WET DOOR DE WERK

GEVER - De omstandigheid dat de werkgever een wetsovertreding begaat 
bij het ontslag, maakt dit laatste niet automatisch willekeurig. 

Ook een overtreding door de werkgever van de verplichtingen inzake 
tewerkstelling van stagiairs door gelijktijdig met de aanwerving van stagiairs 
over te gaan tot ontslag van een aantal werknemers en een overtreding van 
het arbeidsreglement, maken het ontslag op zich niet willekeurig (Arbrb. 
Tongeren, 11 september 1979, Jura Falconis, 1979-80, 599, noot CUYPERS, 
D.). Het Arbeidshof te Luik echter was van mening dat het ontslag van een 
werkman om plaats te maken voor een verplicht te werk te stellen stagiair, 
willekeurig is omwille van strijdigheid met de wet (Arbh. Luik, 27 februari 
1985, J. T. T., 1985, 382). 
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389. TOEPASSINGSGEVALLEN- OMSTANDIGHEDEN VAN HET ONTSLAG

De omstandigheden waarmee het ontslag gepaard gaat, kunnen er de aard 
van willekeurig ontslag aan geven. 
Dit kan vooreerst het geval zijn met de formulering van de redenen die 
eventueel worden opgegeven. 
Er is sprake van willekeurig ontslag wanneer de werkgever op het bewijs 
van volledige werkloosheid ,C4" een reden vermeldt (,schandalig rende
ment volgend - toevallig misschien - op een bevallingsverlof' ') die 
beledigend is voor de werkster, terwijl de werkgever erkent dat de betrokke
ne tot haar huwelijk zeer stipt was en blijk gaf van het meest positieve 
rendement en vaststaat dat zij een moeilijke zwangerschap heeft meege
maakt (Arbh. Luik, 24 september 1986, Soc. Kron., 1987, 22). 
Maar de ontstentenis van een voorafgaande waarschuwing en het onvrien
delijke maar exacte motief voor het ontslag, maken dit niet willekeurig 
(Arbrb. Tongeren, 14 november 1980, Limb. Rechtsl., 1981, 37). 
Zo maakt de werkgever die een werkman ontslaat omwille van verschillende 
niet-toegestane afwezigheden en op het werkloosheidsattest als redenen 
vermeldt , ,gebrek aan discipline en solidariteit t.o. v. coli ega's en onbevredi
gend gedrag", zich niet schuldig aan willekeurig ontslag. De goede trouw 
van de werkman, die slecht is ingelicht over zijn rechten tot het nemen van 
compensatiedagen, belet de werkgever niet normaal van zijn ontslagrecht 
gebruik te maken (Arbh. Luik, 26 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 398). 
Een werkman die wordt ontslagen nadat hij de directie om een onderhoud 
verzocht om de oorsprong van geldverduisteringen ten nadele van de 
werknemers te ontdekken, is willekeurig ontslagen (Arbrb. Charleroi, 12 
mei 1986, T.S.R., 1986, 503). 

390. BEWIJS- Artike124ter van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidso
vereenkomst voorzag niet in een bijzondere bewijsregeling. Derhalve werd 
aangenomen dat de bewijslast berustte op de ontslagen werkman (Cass.,15 
januari 1975, Arr. Cass., 1975, 542, Pas., 1975, I, 501 en R. W., 1974-75, 
2409; Arbh. Luik, 6 december 1978, Jur. Liege, 1979, 329). 
In de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 werd de bewijslast omge
keerd. Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van 
de voor het ontslag ingeroepen redenen (art. 63, lid 2 Arbeidsovereenkom
stenwet). 
Uit artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet volgt geen vermoeden van 
willekeurig ontslag, zodat de werkgever niet moet bewijzen dat hij geen 
rechtsmisbruik pleegde of geen fout beging. Het voornaamste effect van de 
omkering van de bewijslast bestaat er enkel in de werkman de twijfel te laten 
genieten die zou kunnen bestaan over de juiste reden voor het ontslag. 
Wanneer echter de werkgever het bestaan aantoont van een wettige reden 
voor zijn beslissing tot ontslag, is er geen willekeurig ontslag (Arbh. Luik, 
19 december 1984,Jur. Liege, 1985, 316 en T.S.R., 1985, 466; zie ook 
Arbrb. Tongeren, 14 november 1980, Limb. Rechtsl., 1981, 37). 
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Artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft enkel betrekking op de 
bewijslast. De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de bewijswaarde 
van de voorgelegde feiten en kan ambtshalve of op verzoek van een van de 
partijen de nodige onderzoeksmaatregelen gelasten (Cass., 4 maart 1985, 
Soc. Kron., 1985, 140). 

Artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft ook niet tot gevolg dat 
de werkgever zijn ontslag moet motiveren. De toepassing van deze bepaling 
hangt immers af van de verklaring van de werkman dat zijn ontslag 
willekeurig is. Berst op dat ogenblik moet de werkgever de reden voor het 
ontslagopgeven(Arbh. Brussel, 27 oktober 1986, T.S.R., 1987, 351; Arbrb. 
Brussel, 3 mei 1984, J. T. T., 1984, 370). Het is echter duidelijk dat de 
werkgever best voorzichtig handelt door voordien reeds objectieve inlichtin
gen te verzamelen en te bewaren die hem zullen toelaten in voorkomend 
geval te bewijzen dat het ontslag niet willekeurig is (Arbh. Brussel, 5 januari 
1981, J.T.T., 1983, 25). 

Wanneer wordt nagegaan of een aan een werkman gegeven ontslag wille
keurig is, dient niet enkel rekening te worden gehouden met de redenen die 
eventueel bij het ontslag zijn opgegeven, maar ook met de werkelijke 
redenen, zelfs als deze door de werkgever pas als verweer worden aange
voerd in de loop van een procedure (Arbh. Bergen, 9 oktober 1981, J. T. T., 
1983, 22; Arbh. Gent, 2 januari 1985, T.G.R., 1985, 102). 

De onjuistheid of afwezigheid van motivering in de ontslagbrief kan niet 
als een fundamenteel criterium voor de toekenning van een vergoeding 
wegens willekeurige afdanking overeenkomstig artikel 63 van de Arbeidso
vereenkomstenwet worden beschouwd. De werkelijke motieven waarop het 
ontslag berust, mogen voor het eerst voor de rechter bekendgemaakt 
worden (Arbrb. Brussel, 28 januari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 258). 

In beginsel mag de werkgever door getuigen de geldige reden voor het 
ontslag bewijzen (Arbrb. Brussel, 3 mei 1984, J. T. T., 1984, 370). Er werd 
echter geoordeeld dat wanneer er geen geschreven bemerkingen van de 
werkgever zijn over de wijze waarop de werkman de arbeidsovereenkomst 
heeft uitgevoerd en hem slechts na het einde van de overeenkomst tekortko
mingen worden verweten, het aanbod van bewijs door getuigen niet dienend 
is. Men mag dan ook aannemen dat het werk van de werknemer niet 
determinerend is geweest voor het ontslag, zodat dit willekeurig is (Arbrb. 
leper, 16 april 1982, T.S.R., 1983, 219). 

Wanneer de werkgever zonder verdere precisering een reorganisatie inroept, 
schiet hij tekort aan zijn bewijslast (Arbrb. Charleroi, 12 mei 1986, T.S.R., 
1986, 503). 

Zoals steeds moet in voorkomend geval rekening worden gehouden met het 
gezag erga omnes van een eventuele uitspraak van de strafrechter. Wanneer 
een werkman door de strafrechter wordt vrijgesproken van vandalisme, 
moet deze grond tot ontslag als onbestaande worden beschouwd en is het 
ontslag willekeurig. Dit is des te meer het geval wanneer blijkt dat de 
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werkgever blijk heeft gegeven van grate lichtzinnigheid door de werkman 
te ontslaan in weerwil van diens formele betwisting en bij ontstentenis van 
een voldoende zeker element zolang het strafonderzoek aan de gang was 
(Arbh. Luik, 4 november 1986, Soc. Kron., 1987, 167). 

391. VERGOEDING WEGENS WILLEKEURIG ONTSLAG - Onverminderd de 
gewone opzeggingsvergoeding, zal de werkgever die een voor onbepaalde 
tijd aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan deze werk
man een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met het loon van zes 
maanden, behalve indien een andere vergoeding is vastgesteld door een door 
de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereen
komst (art. 63, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Een vergoeding voor willekeurig ontslag toekomend aan een werkman is 
loon in de zin van de Loonbeschermingswet, zodat daarop de loonintrest 
van artikel 10 van deze wet verschuldigd is vanaf het tijdstip waarop zij 
eisbaar is. Bij faillietverklaring van de werkgever wordt de loop van de 
intrest evenwel gestuit op grand van artikel 451 W.Kh. (Arbrb. Gent, 30 
september 1985, R. W., 1985-86, 1943 en J.T.T., 1986, 263). Ten onrechte 
was de Arbeidsrechtbank te leper van mening dat de vergoeding voor 
willekeurig ontslag geen loon is, zodat daarop slechts intrest verschuldigd 
is vanaf de dagvaarding (Arbrb. leper, 5 februari 1982, Soc. Kron., 1982, 
344). 

De vergoeding wegens willekeurig ontslag kan niet samen genoten worden 
met de bijzondere vergoedingen die worden toegekend bij ontslag in strijd 
met de ontslagverboden en -beperkingen die bestaan in geval van dienst
plicht en dienst uit gewetensbezwaar, zwangerschaps- en betaald educatief 
verlof of ten aanzien van de kandidaten voor en leden van ondernemings
raad en veiligheidscomite (art. 63, lid 4 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Het is dan ook onderling tegenstrijdig de bijzondere ontslagvergoeding te 
eisen op grand van artikel 40 Arbeidswet (moederschapsbescherming) en 
een vergoeding wegens willekeurig ontslag op grond van artikel 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Brussel, 2 december 1982, J. T. T., 
1983, 123). 

Wat ten slotte de verjaring betreft, aangenomen wordt dat een vordering 
op grond van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet verjaart na 
verloop van de eenjarige termijn van artikel 15 van die wet (Arbh. Luik, 
18 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 108; Arb h. Brussel, 14 mei 1984, J. T. T., 
1985, 135). Enkel de rechtsvordering die binnen die termijn werd ingesteld, 
stuit de verjaring (Arbh. Brussel, 3 juli 1984, Rechtspr. Arb. Br.; 1985, 385). 
De vijfjarige verjaringstermijn van artikel26 van de Voorafgaande Titel Sv. 
is ter zake niet toepasselijk, aangezien de niet-betaling van een vergoeding 
wegens willekeurig ontslag geen misdrijf is (Arbh. Brussel, 14 mei 1984, 
J.T.T., 1985, 135). 

De verjaring is verworven wanneer de laatste dag van de termijn verlopen 
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is, zelfs wanneer het een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is (Arbh. 
Brussel, 14 mei 1984, J.T.T., 1985, 135). 

§ 3. Recbtsmisbruik bij ontslag van bedienden 

392. ALGEMEEN- Voor bedienden bestaat geen uitdrukkelijke wetsbepa
ling die vergelijkbaar is met het voor werklieden geldende artikel 63 van de 
Arbeidsovere~nkomstenwet. Dit belet niet dat de hager uiteengezette leer 
van het rechtsmisbruik kan worden toegepast met betrekking tot het ontslag 
van bedienden. 

Er is sprake van rechtsmisbruik bij ontslag van bedienden wanneer de 
werkgever bij de uitoefening van zijn recht tot ontslag de grenzen over
schrijdt die getrokken zijn door de goede trouw of door het doel waartoe 
het recht tot ontslag hem is toegekend (Arbrb. Brussel, 19 september 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 385). Meer concreet heeft mente doen met een 
abnormale uitoefening van het recht te ontslaan wanneer kwaadwillig 
ontslag wordt gegeven, met de bedoeling schade te berokkenen, of wanneer 
elk rechtmatig belang of elke motivering ten aanzien van de werking van 
de onderneming ontbreekt (Arbh. Luik, 13 december 1978, J.T.T., 1979, 
143 en Jur. Liege, 1979, 129; Arbrb. Antwerpen, 29 maart 1974, T.S.R., 
1976, 419; Arbrb. Brussel, 3 december 1984, J. T. T., 1985, 158; Arbrb. 
Kortrijk (afd. Roeselare), 26 februari 1986, Soc. Kron., 1986, 252). Ook 
het feit dat de werkgever bij het geven van ontslag op lichtzinnige wijze of 
met een schuldig gebrek aan vooruitziendheid handelt, komt in aanmerking 
als rechtsmisbruik (Arbrb. Brussel, 19 september 1986, Rechtspr. Arb. Br., 
1986, 385). 

Met toepassing van de evenredigheidsregel formuleerde het Hof van Cassa
tie in een arrest van 19 september 1983 rechtsmisbruik als bet uitsluitend 
in haar eigen belang gebruik maken van een recht dat zij aan de overeen
komst ontleent, door een van de partijen, zodat zij daaruit een voordeel 
trekt dat niet in overeenstemming is met de correlatieve last van de andere 
partij (Cass., 19 september 1983, Arr. Cass., 1983-84, nr. 34, R. W., 
1983-84, 1480 en J. T. T., 1984, 57). In de lagere rechtspraak blijkt deze 
benadering weinig navolging te hebben gevonden (zie nochtans Arbh. 
Antwerpen, 21 maart 1983, R. W., 1983-84, 299 en T.S.R., 1983, 272). 

Hoe dan ook, er is steeds een element van schuld vereist opdat er sprake 
zou zijn van rechtsmisbruik. Ben te goeder trouw begane vergissing bij de 
toepassing van de in een C.A.O. vastgelegde objectieve criteria voor ontslag 
maakt het ontslag niet abusief (Arbh. Gent, 10 december 1976, R. W., 
1976-77' 2225). 

Hoewel een en ander op het eerste gezicht lijkt overeen te stemmen met het 
willekeurig ontslag van werklieden, neemt de rechtspraak t.a.v. rechtsmis
bruik bij ontslag van bedienden meestal een restrictievere houding aan. Zo 
de werkman kan genieten van een ruime interpretatie van bet begrip 
willekeurig ontslag, mag de bedien'de niet elke onredelijke of onbillijke 
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uitoefening van het ontslagrecht van de werkgever als rechtsmisbruik be
stempelen, maar enkel de onbetamelijke uitoefening ervan, d. w .z. de uitoe
fening die zo verregaand onredelijk is dat een weldenkend mens in dezelfde 
situatie daartoe niet zou willen komen (Arbh. Antwerpen, 21 maart 1983, 
R. W., 1983-84, 299 en T.S.R., 1983, 272; zie oak Arbh. Luik, 6 december 
1978, Jur. Liege, 1979, 329). Het zou echter te ver gaan voor te houden, 
zoals bepaalde rechtspraak doet, dat er aileen rechtsmisbruik is wanneer het 
ontslag werd gegeven met de bedoeling te schaden of met een dermate grate 
lichtzinnigheid dat ze boos opzet inhoudt (Arbh. Brussel, 18 juni 1975, 
Med. V.B.O., 1977, 1957; Arbh. Brussel, 4mei 1983, Soc. Kron., 1984,288, 
noot VEROUGSTRAETE, W. en T.S.R., 1983, 375). De gevallen waarin van 
een dergelijke bedoeling sprake is, zijn weliswaar schoolvoorbeelden van 
rechtsmisbruik, doch het begrip rechtsmisbruik is niet tot die gevallen 
beperkt (Arbh. Luik, 20 oktober 1982, T.S.R., 1982, 119). 

Rechtsmisbruik bij ontslag geeft aanleiding tot schadevergoeding. Dit recht 
ontstaat en wordt bepaald op het ogenblik van de kennisgeving van de wil 
van een van de partijen de overeenkomst te beeindigen en kan niet beinvloed 
worden door een latere gebeurtenis (Cass., 1 maart 1982, J. T. T., 1983, 22 
en Soc. Kron., 1982, 170, noot OosTERBOSCH, J.). Om nate gaan of er 
rechtsmisbruik is, kan derhalve enkel rekening worden gehouden met de 
gronden waarop het ontslag gesteund is en de omstandigheden waarmee het 
gepaard gaat. 

Rechtsmisbruik is mogelijk bij alle vormen van ontslag van bedienden. 
Doorgaans gaat het om gevallen van onmiddellijke beeindiging zonder 
opzegging of vergoeding, hetzij regelmatig, door ontslag wegens dringende 
reden, hetzij onregelmatig. Oak bij opzegging kan er sprake zijn van 
rechtsmisbruik (Arbh. Brussel, 1 april1981, J. T. T., 1983, 25). In zeldzame 
gevallen werd een met onregelmatige beeindiging van de overeenkomst 
gelijkstaande handeling gekwalificeerd als rechtsmisbruik (Arbh. Bergen, 
11 aprill983, T. S.R., 1984, 94, noot MALLIE, J.; Arb h. Luik, 24 september 
1984, Jur. Liege, 1985, 315). 

393. GRONDSLAG - Bij willekeurig ontslag van werklieden is het van 
ondergeschikt belang te weten welke de aard is van de aansprakelijkheid van 
de werkgever die zich schuldig maakt aan een dergelijk ontslag. De inhoud 
van het begrip willekeurig ontslag, de bewijslast en de omvang van de 
schadeloosstelling zijn immers door een uitdrukkelijke wetsbepaling gere
geld. Wat rechtsmisbruik bij ontslag van bedienden betreft, is deze vraag 
evenwel van doorslaggevend belang, niet alleen voor de inhoud van het 
begrip en het bepalen van de schadevergoeding, maar oak voor de mogelijk
heid zelf van een vordering op grand van rechtsmisbruik. Inderdaad, het 
Belgische recht verzet zich tegen de samenloop van een contractuele met een 
extra-contractuele vordering, in die zin dat de laatstgenoemde vordering 
uitgesloten is wanneer het gaat om schade die werd veroorzaakt door de 
tekortkoming aan een contractuele verplichting. Ben extra-contractuele 
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aansprakelijkbeidsvordering is tussen personen die verbonden zijn door een 
overeenkomst, slecbts mogelijk wanneer de ingeroepen fout geen scbending 
uitmaakt van een contractuele verplicbting, docb enkel een inbreuk is op 
een algemene zorgvuldigbeidsverplicbting (DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., 
,Kroniek, Verbintenissenrecht, Gerecbtelijke jaren 1978-1979 en 1979-
1980", R.W., 1980-81,2455, nrs. 46-47). 

Tot voor kart knoopte de meerderbeid van recbtspraak en rechtsleer bet 
recbtsmisbruik vast aan een extra-contractuele of aquiliscbe fout en meende 
men derhalve dat de daaruit voortvloeiende aansprakelijkbeid van quasi
delictuele of delictuele aard is (CORNELIS, L., ,Onderzoek naar de princi
piele grondslag van bet misbruik van ontslagrecbt in bet kader van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden", in RIGAUX, M. (ed.), Actuele pro
blemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, nr. 168). Op grand 
van bet vermelde cumulatieverbod tussen contractuele en extra-contractuele 
aansprakelijkbeidsvorderingen wees bet Arbeidsbof te Antwerpen in een 
opgemerkt arrest van 28 juni 1982 een vordering tot scbadevergoeding 
wegens recbtsmisbruik bij ontslag van een bediende als ongegrond af (Arb b. 
Antwerpen, 28 juni 1982, R. W., 1983-84, 297; zie over deze problematiek 
ook: P AROTTE, D.: , , Concours de responsabilites et licenciement abusif des 
employes", Jur. Liege, 1985, 320-330 (noot onder Arbrb. Verviers, 6 juni 
1984)). 

Sinds bet reeds vermelde arrest van bet Hof van Cassatie van 19 september 
1983 staat bet evenwel vast dat bet misbruik van een contractueel recbt in 
verband kan worden gebracbt met de regel van artikel 1134, lid 3 van het 
B.W. dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden ten uitvoer 
gebracbt (Cass., 19 septemher 1983, Arr. Cass., 1983-84, nr. 34, R. W., 
1983-84, 1480 en J. T. T., 1984, 57). Aldus staat vast dat een vordering op 
grand van recbtsmisbruik die wordt ingesteld tussen partijen die contractu
eel met elkaar verbonden zijn, zowel kan steunen op de contractuele als op 
de aquiliaanse aansprakelijkbeid. De regel van artikel 1134, lid 3 van bet 
B.W., luidens welke overeenkomsten te goeder trouw moeten worden 
uitgevoerd, impliceert inderdaad onder meer dat een contractpartij geen 
misbruik mag maken van baar contractuele recbten, zodat de aansprakelijk
beid die voortvloeit uit bet niet in acbt nemen van dit voorscbrift, van 
contractuele aard is. Anderzijds dringt de verplicbting te goeder trouw te 
bandelen zicb aan eenieder op, zelfs bij ontstentenis van enige contractuele 
band, zodat een aansprakelijkbeidsvordering op grand van recbtsmisbruik 
baar recbtvaardiging eveneens vindt in de bepaling van artikel 1382 B.W. 
(de BERSAQUES, A., ,L'abus de droit en matiere contractuelle", R.C.J.B., 
1969, 523; RAuws, W., ,Beboort bet recbtsmisbruik in overeenkomsten, 
inzonderbeid bij ontslag van bedienden, tot de recbtsgescbiedenis?", R. W., 
1983-84, 279-292). Later werd dan ook door bet Arbeidsbof te Antwerpen 
erkend dat bet misbruik van ontslagrecbt kan steunen op de artikelen 1134, 
derde lid en 1135 B.W. (Arbb. Antwerpen, 21 maart 1983, R. W., 1983-84, 
299 en T.S.R., 1983, 272). 
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Het valt op dat de rechtspraak zich doorgaans niet in het minst bekommert 
om de vraag van welke aard de aansprakelijkheid is waarop een vordering 
tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik bij ontslag van bedienden 
steunt. In een aantal gevallen wordt die aansprakelijkheid als quasi-delictu
eel aangemerkt, zonder dat zulks als een hinderpaal wordt ervaren voor een 
eventuele toekenning van de vordering (Arbh. Luik, 13 december 1978, 
J.T.T., 1979, 143; Arbh. Brussel, 29 juni 1979, J.T.T., 1980, 84; Arbrb. 
Brussel, 2 februari 1976, J. T. T., 1977, 73). In andere gevallen wordt zonder 
meer verwezen naar artikel 1134 van het B.W. (Arbrb. Kortrijk (afd. 
Roeselare), 26 februari 1976, Soc. Kron., 1986, 252). In de rechtsleer is er 
nog altijd grote onenigheid (contractueel: BLANPAIN, R., ,Misbruik van 
recht en ontslag van werknemers - Een inleiding'', in RIGAUX, M., Actuele 
problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, 67, nr. 135; 
extra-contractueel: CORNELIS, L., , Onderzoek naar de principiele grond
slag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereen
komst voor bedienden", in RIGAUX, M. (ed), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, 98, nr. 181, op grond van de 
overweging dat het recht te ontslaan een extra-contractueel recht is). 

394. vooRWAARDEN- Opdat er sprake zou zijn van rechtsmisbruik bij 
ontslag, is vooreerst een fout vereist die onderscheiden is van het niet in acht 
nemen van de regelen betreffende het beeindigen van de arbeidsovereen
komst (Arbrb. Verviers, 19 december 1973, J.T.T., 1974, 108). De loutere 
miskenning van de ontslagregelen Ievert geen rechtsmisbruik op. Derhalve 
maakt de omstandigheid dat de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder 
dringende reden onmiddellijk beeindigt met betaling van een opzeggingsver
goeding, geen misbruik van recht uit (Arbh. Brussel, 12 juli 1979, Med. 
V.B.O., 1980, 458; Arbrb. Hoei, 2december 1977, J.T.T., 1978, 49; Arbrb. 
Brussel, 3 december 1984, J.T.T., 1985, 158). Om dezelfde reden is de 
opzegging van een arbeidsovereenkomst met vrijstelling van prestaties 
tijdens de opzeggingstermijn geen misbruik van het recht te ontslaan. Ook 
de loutere omstandigheid dat de dringende reden die door een partij bij de 
arbeidsovereenkomst werd ingeroepen, door de rechter niet wordt aan
vaard, maakt geen misbruik van ontslagrecht uit (Arbh. Brussel, 18 juni 
1975, Med. V.B.O., 1977, 1957; Arbh. Brussel, 15 januari 1976, Med. 
V.B.O., 1977, 1281; Arbh. Brussel, 20 februari 1985, Rechtspr. Arb. Br., 
1986, 209 (verkort)). De wet voorziet immers in een forfaitaire schadever
goeding bij het niet in acht nemen van de regelen betreffende het ontslag 
wegens dringende reden en betreffende de opzegging en deze vergoeding 
biedt de bediende het voordeel over al zijn tijd te beschikken om een nieuwe 
betrekking te zoeken, terwijl zij ook kan worden gecumuleerd met een 
nieuw loon (Arbrb. Hoei, 2 december 1977, J.T.T., 1978, 49). 

Zoals bij het willekeurig ontslag van werklieden kan de wei voor rechtsmis
bruik in aanmerking komende fout bestaan in het motief zelf van de 
beeindiging of in de omstandigheden waarmee het ontslag gepaard gaat (zie 
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boger, nr. 376; de verschillende gevallen worden verder, in nr. 398 toege
licht). 

Naast een fout onderscheiden van de miskenning van de ontslagreden, 
vereist het bestaan van rechtsmisbruik bij ontslag van bedienden een bijzon
dere materiele of morele schade, die onderscheiden is van die welke wordt 
veroorzaakt door het ontslag zelf (Arb h. Brussel, 29 juni 1979, J. T. T., 
1980, 84). De forfaitaire opzeggingsvergoeding die in geval van onregelmati
ge beeindiging van de arbeidsovereenkomst verschuldigd is, vergoedt im
mers op zich aile schade die, zowel materieel als moreel, uit de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst voortvloeit (Arbh. Gent, 9 december 1981, 
Soc. Kron., 1982, 20; Arbh. Bergen, 11 oktober 1983, T.S.R., 1984, 94; 
Arbrb. Brussel, 2 februari 1976, J.T.T., 1977, 73). Toch werd aan een 
werknemer die werd ontslagen met toediening van slagen door de werkgever 
een vergoeding toegekend voor de morele schade veroorzaakt door het 
ontslag. Geoordeeld werd dat een onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen de morele schade die het rechtstreeks gevolg is van opgelopen slagen 
en de morele schade die het gevolg is van het ontslag met toediening van 
die slagen, waarvoor de arbeidsrechtbank een afzonderlijke vergoeding kan 
toekennen boven de opzeggingsvergoeding (Arbh. Luik (afd. Namen), 24 
juni 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 80). 

De recbtspraak spreekt doorgaans van een vergoeding wegens recbtsmis
bruik of wegens misbruik van het ontslagrecbt, zonder te specifieren of bet 
toegekende bedrag materiele dan wei morele scbade dekt. Een aantal 
uitspraken kwalificeren de door het rechtsmisbruik geleden schade uitdruk
kelijk als morele scbade (Arbh. Luik, 13 december 1978, J. T. T., 1979, 143; 
Arbh. Brussel, 29juni 1979, J.T. T., 1980, 84; Arbh. Luik, 20oktober 1982, 
T.S.R., 1983, 124; Arbh. Brussel, 14 februari 1984, T.S.R., 1984, 173; 
Arbrb. Verviers, 29 juni 1977, J.T.T., 1979, 13; Arbrb. Brussel, 3 maart 
1982, J. T. T., 1983, 27; Arbrb. Charleroi, 15 juni 1982, T.S.R., 1983, 217). 
In de recbtsleer werd erop gewezen dat bij recbtsmisbruik zowel vergoeding 
moet worden toegekend voor materiele als voor morele schade (V ANNES, 
V. en LECLERCQ, M., ,L'abus de droit de licenciement dans le contrat de 
travail d'employe", in Permanence du ·droit civil en droit du travail, 
Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983, 307-346), docb in de 
rechtspraak wordt de toegekende vergoeding slechts zelden gekwalificeerd 
als materieel en moreel (Arbh. Brussel, 4 maart 1980, J. T. T., 1980, 244; 
Arbrb. Luik, 17 maart 1976, T.S.R., 1977, 44). 

Af en toe wordt gepreciseerd waarin de schade bestaat die te onderscbeiden 
is van die welke werd veroorzaakt door bet ontslag. In een arrest van het 
Arbeidshof te Luik is er sprake van bet trauma dat het ontslag gegeven 
omwille van het feit dat de betrokkene een hem verschuldigde vergoeding 
opvraagt, veroorzaakt bij een jonge en plichtsbewuste werknemer, die zich 
zo streng bestraft ziet omdat bij zich gedraagt zoals elke werknemer zou 
hebben gedaan en slechts vraagt dat zijn arbeidsovereenkomst zou worden 
gerespecteerd (Arb h. Luik, 13 december 1978, J. T. T., 1979, 143 en Jur. 
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Liege, 1979, 129). In een ander arrest van betzelfde Hof wordt de scbade 
wegens recbtsmisbruik omscbreven als bet in opspraak brengen van de 
goede naam van de betrokkene, die zonder reden werd ontslagen tijdens de 
proeftijd, zonder dat bij zulks verdiende en bet feit dat bij dientengevolge 
ziek werd (Arbb. Luik, 20 oktober 1982, T.S.R., 1982, 119). Het in 
opspraak brengen van de goede naam van de betrokkene is een wei meer 
voorkomende omschrijving van de geleden morele scbade (Arbh. Brussel, 
4 maart 1980, J. T. T., 1980, 244; Arbrb. Brussel, 19 september 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 385). Het Arbeidshof te Brussel stelde vast dat 
de bijzondere schade van een bediende die werd ontslagen wegens een 
dringende reden waarvan de werkgever wist dat die vals was, bestond uit 
een aantal materiele (een nadelige weerslag op de gezondheid, de noodzaak 
een moeilijk en langdurig proces te voeren en de aantasting van de goede 
naam) en morele (de tergende omstandigheden van het ontslag) bestandde
len (Arbb. Brussel, 4 maart 1980, J. T. T., 1980, 244). Volgens betzelfde hof 
bestaat de scbade van de bediende die samen met een collega werd ontslagen 
omdat de werkgever een van beiden schuldig acbt aan een sabotagedaad, 
in bet feit dat de bediende noodzakelijkerwijze de onrecbtvaardigbeid moet 
aanvoelen van een dergelijke strenge en pijnlijke daad (Arbh. Brussel, 14 
februari 1984, T.S.R., 1984, 173). De Arbeidsrecbtbank te Brussel, gecon
fronteerd met een geval waarin de werkgever de bediende ontsloeg wegens 
beweerde prostitutie van diens ecbtgenote, omschreef de schade als ernstige 
psycbiscbe spanningen voor de bediende en zijn gezin en de mogelijkbeid 
dat deze aantijgingen de verdere uitbouw van de beroepsloopbaan van de 
betrokkene in gevaar bracbten (Arbrb. Brussel, 13 september 1985, Soc. 
Kron., 1986, 278). Dezelfde recbtbank is van oordeel dat de scbade die een 
van bij zijn vorige werkgever weggelokte bediende lijdt door een vroegtijdig 
ontslag bestaat in het verloren gaan van zijn ancienniteit bij de vorige 
werkgever en bet niet kunnen realiseren van een project waarvoor normaler
wijze een periode van een jaar vereist was (Arbrb. Brussel, 13 maart 1986, 
J.T.T., 1987, 307). 

395. BEWIJSREGELING- De last van bet bewijs van het niet te goeder trouw 
uitvoeren van de contractuele verbintenissen, wanneer men bet rechtsmis
bruik bij ontslag een contractuele grondslag geeft, of van de extra-contrac
tuele fout, wanneer men een quasi-delictuele grondslag voorstaat, rust 
vanzelfsprekend op degene die beweert daarvan het slachtoffer te zijn. Het 
is derhalve steeds de bediende die bet bewijs zal moeten leveren dat de 
werkgever zicb bij ontslag schuldig maakte aan recbtsmisbruik (Arbh. Luik, 
6 december 1978, Jur. Liege, 1979, 329; Arbb. Luik, 20 oktober 1982, 
T.S.R., 1982, 119; Arbrb. Brussel, 10 juni 1976, J.T.T., 1977, 32). 

Artikel 870 Ger. W. legt de bewijslast niet volledig en uitsluitend bij de 
eisende partij, maar wei bij degene die iets aanvoert, zodat ook de werkgever 
bet bewijs moet leveren van de argumenten die bij naar voren brengt (Arbb. 
Luik, 20 oktober 1982, T.S.R., 1985, 140). 
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Overeenkomstig de gewone aansprakelijkheidsregelen moet de bediende 
eveneens het bewijs leveren van het bestaan en de omvang van de schade 
die hij beweert te hebben geleden en die onderscheiden is van die welke 
wordt gedekt door de opzeggingsvergoeding, evenals van het oorzakelijk 
verband tussen het rechtsmisbruik en die schade (Arbh. Brussel, 29 juni 
1982, T.S.R., 1982, 627). 

Hoe dan ook, de bewijsregeling van rechtsmisbruik bij ontslag van bedien
den, wijkt grondig af van die welke geldt voor willekeurig ontslag van 
werklieden. Zij is veel zwaarder voor de werknemer. 

396. SCHADEVERGOEDING - Terwijl artikel 63 van de Arbeidsovereen
komstenwet aan de voor een onbepaalde tijd aangeworven werkman die het 
slachtoffer wordt van willekeurig ontslag, een forfaitaire schadevergoeding 
toekent die gelijk is aan zes maanden loon, bestaat er geen wettelijke 
schadebegroting voor bedienden die het slachtoffer zijn van misbruik van 
recht bij ontslag. Met de bewijsregeling is dit het belangrijkste onderscheid 
tussen de rechtspositie van een werkman en die van een bediende op dit vlak. 

Bij rechtsmisbruik ter gelegenheid van het ontslag van een bediende dienen 
derhalve de regelen van het gemeen recht te worden toegepast: aileen de 
bewezen schade kan worden vergoed. Waarin die schade bestaat, werd 
hoger reeds uiteengezet. 

In de praktijk beperken de rechterlijke uitspraken die een schadevergoeding 
wegens rechtsmisbruik bij ontslag van een bediende toekennen, zich meestal 
ertoe vast te stellen dat er rechtsmisbruik voorhanden is, zonder zich te 
bekommeren om de omvang van de schade. De schadevergoeding wordt dan 
ex aequo et bono begroot, zoals blijkt uit de verder opgenomen tabel van 
uitspraken. Soms wordt die wijze van schadebegroting gemotiveerd door 
te verwijzen naar de cassatierechtspraak die een begroting ex aequo et bono 
toelaat indien het onmogelijk is het juiste bedrag van de schade te bepalen 
{Arbh. Luik, 20 oktober 1982, T.S.R., 1982, 119). Een enkele keer wordt 
de vergoeding vastgesteld in de vorm van enkele maanden loon (Arbrb. 
Kortrijk (afd. Roeselare), 26 februari 1986, Soc. Kron., 1986, 252). 

397. TOEPASSINGSGEVALLEN- ALGEMEEN- Het aantal uitspraken over 
rechtsmisbruik bij ontslag van bedienden is schaarser dan dat van de 
uitspraken die toepassing maken van de regeling van het willekeurig ontslag 
voor werklieden. Dit is ongetwijfeld te wijten aan het feit dat het niet 
voorhanden zijn van een uitdrukkelijke wetsbepaling in het arbeidsovereen
komstenrecht voor bedienden dergelijke vorderingen ontmoedigt, en vooral 
aan de omstandigheid dat de gemeenrechtelijke bewijsregeling op de 
bedienden zwaar doorweegt. Toch kan in de hier besproken periode worden 
vastgesteld dat het aantal zaken waarin een vergoeding wegens rechtsmis
bruik wordt toegekend aan bedienden, bestendig toeneemt. 

Aangezien de wettelijke constructie van het willekeurig ontslag voor werk-
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lieden geen nieuw juridisch begrip is, dat te onderscheiden valt van de leer 
van het rechtsmisbruik, kan de rechtspraak over het begrip willekeurig 
ontslag in beginsel evenzeer worden ingeroepen bij het beoordelen van het 
al dan niet voorhanden zijn van rechtsmisbruik bij ontslag van bedienden. 

398. TOEPASSINGSGEVALLEN- GEEN RECHTSMISBRUIK- Het valt op dat 
de rechtspraak een zekere terughoudendheid aan de dag legt bij het inwilli
gen van vorderingen tot schadeloosstelling wegens rechtsmisbruik bij out
slag van bedienden. Regelmatig wordt de vordering afgewezen op grond van 
het niet bewezen zijn van het beweerde misbruik van recht (zie b.v. Arbh. 
Brussel, 15 januari 1980, T.S.R., 1981, 95; Arbrb. Brussel, 2 februari 1976, 
J.T.T., 1977, 73). 
Hoger werd er reeds op gewezen dat rechtsmisbruik meer veronderstelt dan 
een onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst. De rechtspraak 
gaat ervan uit dat de werkgever steeds de overeenkomst eenzijdig mag 
beeindigen, zelfs met miskenning van de gewone beeindigingsregelen, mits 
hij maar de financiele consequenties daarvan draagt. Zo werd geoordeeld 
dat de omstandigheid dat de werkgever de arbeidsovereenkomst onmiddel
lijk beeindigt met betaling van een opzeggingsvergoeding, geen misbruik 
van recht maakt, zelfs niet al gebeurt die beeindiging twee maanden v66r 
de werknemer een nieuwe ancienniteitsperiode van vijf jaar aanvangt 
(Arbrb. Brussel, 3 december 1984,J. T. T., 1985, 158), net v66r een vaste 
benoeming (Arbrb. Charleroi, 21 februari 1983, T.S.R., 1983, 152) ofv66r 
het einde van de proefperiode (Arbrb. Gent, 23 september 1985, T.G.R., 
1985, 135). 
A fortiori is er geen rechtsmisbruik wanneer de werkgever de arbeidsover
eenkomst met gebruik van de wettelijke mogelijkheden beeindigt. Zo heeft 
de werkgever die de arbeidsovereenkomst gesloten met een bediende beein
digt op het ogenblik dat de overeenkomst sedert meer dan zes maanden 
geschorst is wegens arbeidsongeschiktheid, enkel gebruik gemaakt van het 
recht hem toegekend door artikel 78 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 
maakt hij zich derhalve niet schuldig aan rechtsmisbruik. Het niet-naleven 
van de bepalingen van de ontslagprocedure, inzonderheid de verplichting 
tot voorafgaande mededeling van het voornemen over te gaan tot afdan
king, bepaald bij een op ondernemingsvlak gesloten C.A.O., maakt een 
fout uit, die op een juiste wijze gesanctioneerd wordt door de werkgever 
niet toe te Iaten het loon dat hij sinds de arbeidsongeschiktheid betaalde in 
mindering te brengen van de opzeggingsvergoeding (Arbrb. Gent, 21 maart 
1986, T.G.R., 1986, 86). 
In een vrij groot aantal gevallen wordt gesteld dat de onjuistheid van de 
door de werkgever voor het ontslag ingeroepen reden, die eventueel een 
dringende reden is, niet meteen impliceert dat het ontslag aangetast is door 
rechtsmisbruik (Arbh. Brussel, 10 maart 1976, Med. V.B.O., 1977, 1514; 
Arbh. Gent, 10 december 1976, R. W., 1976-77, 2225; Arbh. Luik, 6 
december 1978, Jur. Liege, 1979, 329; Arbh. Brussel, 2 juni 1982, Soc. 
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Kron., 1982, 11; Arbh. Luik, 5 april1984, T.S.R., 1985, 62; Arbh. Luik, 
22 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 576; Arbh. Brussel, 5 november 1986, 
T.S.R., 1986, 546; Arbrb. Antwerpen, 29 maart 1974, T.S.R., 1976, 419). 
Dit is logisch want de werkgever is in de huidige stand van de wetgeving 
niet verplicht het gegeven ontslag te motiveren (Cass., 4 mei 1985, Soc. 
Kron., 1985, 142; Arbh. Bergen, 9 oktober 1981, J.T.T., 1983, 24). Toch 
mag men ter zake niet veralgemenen: de werkgever die een bediende op 
staande voet ontslaat op grond van diefstal, zonder dat er bewijselementen 
zijn en zonder dat hij nadere bijzonderheden verstrekt, maakt zich schuldig 
aan rechtsmisbruik wanneer de klacht wegens loonbediendendiefstal die hij 
naderhand indient, wordt geseponeerd (Arb h. Brussel, 20 maart 1977, Med. 
V.B.O., 1977, 3879; zie ook verder,nr. 399). 

Voor bet overige worden vorderingen op grond van rechtsrnisbruik vaak 
afgewezen wanneer blijkt dat voor bet ontslag een reden bestaat die verband 
houdt met de persoon of het gedrag van de werknemer of met de noodwen
digheden van de onderneming. Maar de afwezigheid van enige fout van de 
werknemer maakt bet ontslag niet abusief (Arbh. Gent, 10 december 1976, 
R. W., 1976-77, 2225). De rechtbanken weigeren meestal zich in de plaats 
van de werkgever te stellen bij bet beoordelen van de opportuniteit van bet 
ontslag om redenen als bet niet voldoen van de werknemer en de reorganisa
tie. De vermelding , voldoet niet" als juiste oorzaak van de werkloosheid 
op een bewijs van volledige werkloosheid ,C4" kan niet worden beschouwd 
als een blaam voor de werknemer wanneer die reden aan de basis ligt van 
de ontslagbeslissing (Arbrb. Brussel, 3 december 1984, J. T. T., 1985, 158). 
Er is geen sprake van rechtsmisbruik wanneer het ontslag zijn oorsprong 
vindtinreorganisatie (Arbh. Gent, 9 december 1981, Soc. Kron., 1982, 20). 

Het ontslag gegeven omwille van bet feit dat de bediende de werkgever niet 
onmiddellijk op de hoogte bracht van zijn afwezigheid, is rechtmatig en 
beantwoordt aan de economische en sociale noodwendigheden van de 
onderneming, zelfs al volstaat bet ingeroepen motief niet voor een ontslag 
wegens dringende reden, waartoe derhalve ten onrechte werd overgegaan 
(Arbrb. Antwerpen, 29 maart 1974, T.S.R., 1976, 419). 

Het ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding van de bediende die 
weigert ingeschakeld te worden in een nieuwe arbeidsorganisatie die op 
initiatiefvan de werknemers tot stand kwam, is geenrechtsmisbruik (Arbrb. 
Charleroi, 23 februari 1976,Med. V.B.O., 1977, 2413). 

Het ontslag van een werknemer op grond van bet feit dat hij kritiek 
uitbracht op een overste, is geen misbruik van recht. De rechter heeft niet 
de bevoegdheid de gegrondheid van de kritiek nate gaan (Arbrb. Luik, 4 
december 1979, J.T.T., 1980, 353). 

Het ontslag door een vrije school van een onderwijzeres wegens niet naleven 
van de religieuze regelen met inachtname van een opzeggingstermijn is geen 
rechtsmisbruik (Arbrb. Brussel, 11 december 1980, T.S.R., 1981, 165). 

De werkgever die een werknemer waarop hij niet kan rekenen wegens 

863 



herhaalde ongerechtvaardigde afwezigheden, ontslaat met inachtneming 
van een opzeggingstermijn, pleegt geen rechtsmisbruik (Arbrb. Luik, 12 
oktober 1981, Jur. Liege, 1982, 100). 
Door een ,te dure" werknemer te vervangen door een goedkopere om de 
rentabiliteit van zijn onderneming te verzekeren, wendt de werkgever zijn 
recht tot ontslag niet af van zijn economische finaliteit (Arbh. Brussel, 29 
juni 1982, T.S.R., 1982, 627; vergelijkArbh. Bergen, 19 april1982, T.S.R., 
1983, 69 (verkort)). 
Er is geen rechtsmisbruik wanneer de werkgever een bediende die hij heeft 
aangeworven via een advertentie, met betaling van de wettelijke opzeggings
vergoeding ontslaat nog v66r de uitvoering van de overeenkomst, omwille 
van het feit dat hij zich heeft vergist over de economische vooruitzichten 
in de bedrijfstak waartoe zijn onderneming behoort (Arbrb. Brussel, 29 
november 1983, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 174). 

399. TOEPASSINGSGEVALLEN- RECHTSMISBRUIK- In tabelvorm worden 
hieronder de uitspraken gepubliceerd in de door dit overzicht bestreken 
periode vermeld, die wei een vergoeding wegens rechtsmisbruik bij ontslag 
voor bedienden toekennen. Telkens wordt het toegekende bedrag vermeld, 
alsook een summiere opgave van de elementen die de rechter als rechtsmis
bruik in aanmerking nam. De tabel wordt voorafgegaan door twee uitspra
ken, waarvan de eerste in het concrete geval waarover de zaak handelde, 
geen toepassing maakt van het gestelde beginsel, de tweede het toegekende 
bedrag niet vermeldt. 
Het ontslag van een werknemer, zelfs met inachtneming van een opzeg
gingstermijn, om de enkele reden dat deze binnen of buiten de onderneming 
stappen heeft gezet om zijn rechten te Iaten gelden, maakt misbruik van 
recht uit (Arbh. Brussel, 1 april1981, J.T.T., 1983, 25). 
Is rechtsmisbruik, het ontslag van een jonge apothekeres omdat ze weigert 
bepaalde, weliswaar vrije doch gevaarlijke produkten aan om het even wie 
en in het bijzonder aan jongeren te verkopen (Arbrb. Brussel, 18 oktober 
1982, Soc. Kron., 1983, 199). 
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Uitspraak 

Arbh. Luik 
17 maart 1976 
T.S.R., 1977, 44 

Arbh. Luik 
9 december 1976 
J.T.T., 1977, 219 

Arbrb. Verviers 
29 juni 1977 
J.T.T., 1979, 13 

Arbh. Luik 
13 december 1978 
J. T. T., 1979, 143 
en Jur. Liege, 
1979, 129, noot 

Arbh. Brussel 
29 juni 1979 
J.T.T., 1980, 84 
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Inhoud van bet rechtsmisbruik Toegekend 
bed rag 

(in franken) 

het ontslag wegens dringende reden 20.000 
van een bediende dat steunt op be-
drieglijke praktijken waaromtrent 
de werkgever geen enkel onderzoek 
heeft ingesteld, zodat geen enkel be-
wijs voorligt 

de beeindiging van de arbeidsover- 200.000 
eenkomst met een relatief oude 
werknemer v66r de uitvoering er-
van, wanneer deze een andere 
betrekking heeft afgezegd en 
zonder dat er redenen blijken te 
zijn om de tewerkstelling te wei-
geren 

de onjuistheid van de voor het ant
slag ingeroepen reden en het feit dat 
de haast waarmee het ontslag werd 
gegeven slechts kan worden ver
klaard door het belang dat de werk
gever had tot het ontslag te beslissen 
voonUeer de lijst van vakbondsafge
vaardigden (waaronder de betrok
kene) ter kennis zou worden ge
bracht 

een ontslag omwille van het feit 
dat de werknemer een vergoeding 
eist waarop hij recht heeft en wei
gert opdrachten uit te voeren die 
vreemd zijn aan de hem opgedragen 
taak 

de opzegging Iaten gepaard gaan 
met omstandigheden die geen ande
re bedoeling hebben dan op de werk
nemer zware morele druk uit te oefe
nen ten einde hem ertoe te overhalen 

50.000 

125.000 

500.000 
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Arbrb. Namen 
18 februari 1980 
Rev. Reg. Dr., 
1980, 166 

Arbh. Brussel 
4 maart 1980, 
J. T. T., 1980, 244 

Arbh. Luik, 
afd. Namen 
24 juni 1980 
Rev. Reg. Dr., 
1981' 80 

Arbrb. Brussel 
3 maart 1982 
J. T. T., 1983, 27 

Arbh. Brussel 
2 juni 1982 
Soc. Kron., 
1984, 11 

Arbrb. Charleroi 
15 juni 1982 
J.T. T., 1983, 26 

Arbh. Luik 
20 oktober 1982 
T.S.R., 1983, 119 
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zelf ontslag te nemen of voor hem 
ongunstige beeindigingsvoorwaar
den te aanvaarden 

ontslag wegens dringende reden 
(misbruik van vertrouwen) zonder 
het minste bewijs en met publiciteit 
rond het ontslag 

ontslag gegeven wegens bewust on
juiste dringende redenen 

ontslag met slagen en verwondingen 

een lichtzinnig ontslag wegens drin
gende reden, gepaard gaande met de 
uitlokking van een tergende huiszoe
king 

het ontslag wegens dringende reden 
waarbij de werkgever de bediende 
voor een oplichter laat doorgaan, 
zonder hem met betrekking tot deze 
beschuldiging in zijn verdediging te 
hebben gehoord en zonder het min
ste bewijs dienaangaande naar vo
ren te brengen 

de miskenning van een beding van 
vastheid van betrekking ingeschre
ven in een C.A.O. 

het ontslag tijdens de proefperiode 
van een bediende die een stabiele en 
interessante betrekking heeft opge
geven en dit om redenen die vreemd 
zijn aan zijn professionele kwali
teiten en niet gesteund zijn op de 
noodwendigheden van de onderne
ming 

500.000 

1.000.000 

73.000 

30.000 

100.000 

80.000 

150.000 



Arbh. Brussel 
2 februari 1983, 
Soc. Kron., 
1984, 282 

het ontslag van een commercieel af
gevaardigde zonder opzegging juist 
v66r het verstrijken van een jaar, 
zodat hij geen recht heeft op een 
uitwinningsvergoeding, en dit in 
strijd met de belofte van een briljan
te loopbaan 

Arbh. Luik onterechte beschuldiging van dief-
27 juni 1983 stal met overbrenging van de be-
Jur. Liege, 1984, 253 diende naar de gevangenis 

Arbh. Bergen 
11 oktober 1983, 
T.S.R., 1984, 94 

Arbh. Brussel 
14 februari 1984, 
T.S.R., 1984, 173 

Arbh. Luik 
13 september 1984 
Jur. Liege, 
1984, 313 

Arbh. Luik 
24 september 1984 
T.S.R., 1985, 462 

Arbh. Antwerpen 
8 februari 1985 
T.S.R., 1986, 193 
en Soc. Kron., 
1986, 168 

een met onmiddellijke beeindiging 
van de overeenkomst gelijkstaan
de wederindienstneming van an
dere werknemers die de bediende 
wiens arbeidsovereenkomst als be
eindigd werd beschouwd, een 
niet-bewezen racistisch gedrag ver
weten 

het ontslag op staande voet van twee 
bedienden omdat men meent dat 
een van hen een zware fout heeft 
begaan 

ontslag op staande voet omwille van 
een diefstal in de onderneming, zon
der dat een preciese verdenking 
weegt op de betrokkene 

de brutale en publieke degrada
tie van een bediende over wiens 
prestaties de werkgever zich tevre
den heeft getoond en aan wie hij 
nooit enige beroepsfout heeft verwe
ten 

het ontslag van een bediende met 
meer dan 10 jaar onberispelijke 
dienst, als onmiddellijk antwoord 
op de loonaanspraken van de be
diende 

600.000 

100.000 

250.000 

100.000 

30.000 

100.000 

50.000 
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Arbrb. Luik 
9 februari 1985 
J.T.T., 1985, 
383 (verkort) 

Arbh. Luik 
20 juni 1985 
J. T. T., 1986, 281 

Arbrb. Brussel 
13 september 1985 
Soc. Kron., 1986, 278 

Arbrb. Nijvel 
17 januari 1986 
J.T.T., 1986, 254 

Arbrb. Brussel 
24 januari 1986 
J.T.T., 1987, 384 

Arbrb. Brussel 
6 februari 1986 
Soc. Kron., 
1986, 173 

Arbrb. Kortrijk 
26 februari 1986 
Soc. Kron., 
1986, 252 
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het niet-gemotiveerde ontslag van 
een bediende dat volgt op een vraag 
van zijnentwege tot rectificering van 
het loon 

het ontslag zonder opgave van reden 
een week na de totaal ongerecht
vaardigde inhechtenisneming van de 
bediende, te wijten aan leugenachti
ge beschuldigingen 

het beschuldigen van prostitutie van 
de echtgenote van de bediende 

de ruchtbaarheid gegeven aan het 
ontslag en het feit dat de inhoud van 
de ontslagbrief twijfel kan doen rij
zen over de eerbaarheid, minstens 
over de professionele bekwaamheid 
van de bediende 

het ontslag van een bediende met 
een onberispelijke staat van dienst 
van 31 jaar, om een reden die niet 
realistisch blijkt te zijn, zonder 
enige mogelijkheid voor de bedien
de tot verantwoording van de fei
ten 

het ontslag na 6 maanden van 
een kaderlid dat zonder overna
me van ancienniteit werd aange
worven omwille van zijn ervaring 
bij de vorige werkgever, zonder 
dat blijkt dat hij geen voldoening 
gaf 

ontslag als represaillemaatregel om
wille van een door de bediende op 
gang gebracht onderzoek tegen de 
werkgever 

50.000 

100.000 

40.000 

250.000 

250.000 

1.000.000 

111.303 



Arbrb. Brussel het beeindigen na vier maanden van 500.000 
13 maart 1986 de overeenkomst gesloten met een 
J.T.T., 1987, 307 weggelokte bediende, die zich nog 

niet heeft kunnen bewijzen 

Arbrb. Luik ontslag op staande voet wegens het 50.000 
16 april 1986 lachen tijdens een rede van de direc-
Jur. Liege, teur-generaal, zonder dat de ont-
1986, 585 slagprocedure werd nageleefd 

Arbrb. Brussel een ontslag enkele maanden na de 100.000 
19 september 1986 aanwerving dat twijfel kan doen rij-
Rechtspr. Arb. Br., zen over de eerlijkheid van de be-
1986, 385 trokkene, o.m. omdat het gevolgd 

werd door een klacht wegens dief-
stal tegen onbekenden en een huis-
zoeking 

Arbrb. Brussel een ontslag gepaard gaande met 20.000 
6 februari 1987 kwaad opzet, waarbij de werkgever 
Soc. Kron., schriftelijk tracht invloed uit te oe-
1987, 220 fenen op de werkloosheidsinspec-

teur, ten einde op de bediende een 
sanctie van uitsluiting toegepast te 
zien 

AFDELING 4 

KWIJTING, AFSTAND EN DADING 

§ 1. Kwijting 
400. ALGEMEEN- De kwijting voor sal do van rekening door de werknemer 
afgegeven op het ogenblik dat de overeenkomst een einde neemt, betekent 
voor de werknemer niet dat hij van zijn rechten afziet (art. 42 Arbeidsover
eenkomstenwet; vgl. art. 12 Loonbeschermingswet, dat eraan toevoegt dat 
de kwijting slechts geldt als ontvangstbewijs). 
Deze bepaling belet dat een kwijting die door de werkgever wordt afgegeven 
op het ogenblik dat de overeenkomst een einde neemt en door de werknemer 
wordt ondertekend , , voor sal do van rekening'', voor deze laatste zou 
betekenen dat hij hierdoor afziet van de aanspraken die hij kan doen gelden 
op bedragen die de ontvangensommen te boven gaan (Cass., 10maart 1976, 
Arr. Cass., 1976, 793,R.W., 1975-76,2491,J.T.T., 1976,290,concl.Adv. 
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Gen. LENAERTS, H. en T.S.R., 1976, 322). Ben dergelijke kwijting impli
ceert derbalve geen enkele verzaking van recbten (Arbb. Luik, 3 maart 1977, 
Jur. Liege, 1977, 234). 
Ben kwijting voor saldo van rekening geldt uiteraard wei als bewijs van 
ontvangst van de in de kwijting vermelde bedragen. De werknemer die een 
kwijting heeft ondertekend waarin de ontvangst van een opzeggingsvergoe
ding wordt erkend, mag slecbts volgens de regelen van bet Burgerlijk 
W etboek bewijzen dat bij de vermelde som niet zou ontvangen hebben, met 
name door een geschrift of een begin van bewijs door gescbrift, overeen
komstig artikel1341 van het B.W., aangezien het gaat om een bewijs tegen 
en buiten de inboud van akten (Arbb. Luik, 12 maart 1981, Rev. Reg. Dr., 
1981, 273 (verkort)). Terecbt wordt bet voorschrift van artikel 42 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet dan ook bescbouwd als een bewijsregel (JA
MOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Bconomie 
et de Sciences sociales, 1986, 407, nr. 358). 
De termen ,op het ogenblik dat de overeenkomst een einde neemt" zouden 
kunnen doen denken dat alleen op dat tijdstip opgemaakte kwijtingen onder 
het voorscbrift van artikel42 van de Arbeidsovereenkomstenwet vallen. Het 
Hof van Cassatie was echter van oordeel dat het gelijkluidende voorscbrift 
van artikel 23 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencon
tract van 20 juli 1955 ook van toepassing is op de kwijting die betrekking 
heeft op de afrekening welke ingevolge de beeindiging van de arbeidsover
eenkomst wordt opgemaakt, maar door de werknemer wordt afgeleverd 
nadat de overeenkomst reeds is beeindigd (Cass.,27 juni 1973, Arr. Cass., 
1973, 1062, Pas., 1973, I, 1012 en J.T.T., 1974, 22). De zinsnede ,op bet 
ogenblik dat de overeenkomst een einde neemt'' wijst inderdaad het ogen
blik aan vanaf wanneer de wettelijke bescherming speelt (Arbrb. Nijvel, 3 
september 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 470). Toch werd ook na het voormel
de cassatiearrest in de lagere recbtspraak nog geoordeeld dat artikel 42 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet slecbts van toepassing is op het kwijtscbrift 
dat bij de betekening van de opzegging wordt afgegeven en niet op een later 
afgegeven kwijtschrift (Arbh. Gent (afd. Brugge), 24 december 1984, 
T. V.B.R., 1985, 130). 

401. DRAAGWIJDTE - De draagwijdte van artikel 42 van de Arbeidsover
eenkomstenwet mag niet worden uitgebreid. Deze bepaling heeft enkel 
betrekking op een kwijting voor saldo van rekening, niet op een afstand van 
rechten, noch op een dading of een overeenkomst betreffende de opzeg
gingstermijn. Door de bepaling van artikel 42 van de Arbeidsovereenkom
stenwet wordt niet geraakt aan de vrijbeid van de werknemer om over zijn 
recbten te bescbikken. 
Artikel 42 van de Arbeidsovereenkomstenwet (voorheen art. 23 gecoordi
neerde wetten betreffende bet bediendencontract van 20 juli 1955) verklaart 
derbalve niet ongeldig de afstand die de werknemer, benevens de kwijting 
voor saldo van rekening, tegelijkertijd uitdrukkelijk doet van aanspraken 
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die hij zou kunnen doen gelden op bedragen die de ontvangen sam overtref
fen (Cass., 10 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 793, R. W., 1975-76, 2491, 
J.T.T., 1976,290, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. en T.S.R., 1976, 322; 
Arbh. Brussel, 13 november 1981, T.S.R., 1982, 38). Ben afstand van 
aanspraken uit bet verleden is inderdaad niet gelijk te stellen met de kwijting 
voor saldo van rekening bedoeld in die bepaling (Arbh. Antwerpen, 19 
september 1983, R. W., 1983-84, 1289). Oak bet aangaan van een dading 
wordt door artikel 42 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet verboden 
(Arbrb. Charleroi, 8 februari 1988, J.T.T., 1988, 134 en In/. Soc. Seer., 
1988, aft. 5, z.p.). Uit de bijkomende vermeldingen op bet kwijtschrift voor 
saldo van rekening kan de feitenrechter, die dit document op in cassatie 
onaantastbare wijze interpreteert, afteiden dat bet in de bedoeling van de 
partijen lag een einde te maken aan bepaalde betwistingen (Arbrb. Brussel, 
21 april1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 226). Ten slotte is oak een akkoord 
tussen werkgever en werknemer gesloten na de betekening van de opzeg
ging, waarbij bedongen wordt dat aan de laatste de tegenwaarde van x 
maanden loon ,als saldo van aile verplichtingen" door de werkgever zal 
uitgekeerd worden, geoorloofd en bindend wat de duur van de opzeggings
termijn betreft (Arbrb. Brussel, 12 maart 1981, R. W., 1981-82, 186, noot 
DIRIX, E.). 

Wanneer de kwijting gepaard gaat met een afstand of dading is vereist dat 
bet voorwerp daarvan ondubbelzinnig vaststaat. De wil van een recht af te 
zien of een dading aan te gaan, moet duidelijk en onbetwistbaar zijn en zal 
veelal uit de omstandigheden voorafgaand aan de kwijting, zoals onderhan
delingen, blijken (Arbrb. Charleroi, 8 februari 1988, J.T.T., 1988, 134 en 
In/. Soc. Seer., 1988, aft. 5, z.p.). Derhalve zal de regel dat de kwijting voor 
saldo van rekening door de werknemer voor hem geen afstand van rechten 
inhoudt, van toepassing zijn wanneer de afstand van rechten door de 
werknemer is uitgedrukt in een formule zonder een nauwkeurig bepaalde 
inhoud (Arbrb. Nijvel, 3 september 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 470). 

§2. Afstand 

402. ALGEMEEN- De afstand van rechten door de werknemer, die, zoals 
gezegd, gepaard kan gaan met een kwijting voor saldo, is een zeer omstreden 
vraagstuk. Om verschillende redenen is bet immers niet zo zeker dat een 
werknemer wei vrijwillig afstand kan doen van de rechten die de arbeidso
vereenkomst of bet arbeidsrecht hem toekennen. 

Artikel 42 van de Arbeidsovereenkomstenwet biedt geen antwoord op deze 
vraag. Ben afstand van aanspraken uit bet verleden is immers niet gelijk te 
stellen met de kwijting voor saldo van rekening bedoeld in artikel 42 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbh. Antwerpen, 19 september 1983, 
R. W., 1983-84, 1289). Het vraagstuk moet dan oak worden opgelost aan 
de hand van de algemene beginselen. 

Wanneer men aanneemt dat bet arbeidsrecht, bet arbeidsovereenkomsten-
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recht inbegrepen, dwingend recht is, is het duidelijk dat het de werknemers 
verboden is de aanspraken die dit recht hun toekent, vooraj te verzaken. 
De dwingende aard van een wettelijke bepaling verzet zich inderdaad tegen 
iedere afstand die betrekking heeft op een toekomstig, voorwaardelijk, 
eventueel of te verwachten recht (JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, 
Luik, Faculte de Droit, d'Econoie et de Sciences sociales, 1986, 412, nr. 
364). Daarom is b.v. het beding van een arbeidsovereenkomst waarbij de 
handelsvertegenwoordiger het recht op een uitwinningsvergoeding ver
zaakt, nietig (Arbh. Luik, 23 februari 1984, J. T. T., 1985, 172). 
Van rechten die niet gegrond zijn op dwingende wetsbepalingen kan staande 
de arbeidsovereenkomst natuurlijk wel afstand worden gedaan. Zo kan de 
werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst geldig afstand doen van de 
voordelen die hem worden verleend door het zgn. ,stabiliteits- en tuchtsta
tuut van het personeel van het katholiek onderwijs" (Arbh. Antwerpen, 
afdeling Hasselt, 19 juni 1984, Limb. Rechtsl., 1984, 156). 
Anders is het met afstanden die gebeuren nadat het recht is ontstaan. Het 
dwingende wettelijke voorschrift heeft alsdan zijn uitwerking gehad, aange
zien het recht door de werknemer werd verworven. 
Algemeen wordt aangenomen dat in zaken van arbeidsovereenkomsten
recht de verzaking van een recht mogelijk is op het ogenblik waarop elk 
risico voor het uitoefenen van druk op de werknemer verdwijnt, d.i. vanaf 
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met de haar kenmerkende 
gezagsverhouding. Na de beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst wordt 
de werknemer inderdaad niet meer vermoed te hebben gehandeld onder 
morele dwang uitgaande van de werkgever, aangezien de toestand van 
afhankelijkheid, bestaansreden van de wettelijke bescherming, niet meer 
voorhanden was. Toch wordt wel eens afstand genomen van het beginsel 
dat een werknemer vermoed wordt ingevolge morele dwang te hebben 
gehandeld wanneer hij ten gunste van de werkgever afstand van rechten 
doet, zolang hij zich nog in een positie van juridische of economische 
ondergeschiktheid bevindt, voortvloeiend uit de gezagsverhouding die eigen 
is aan de arbeidsovereenkomst. Geoordeeld werd dat dit vermoeden komt 
te vervallen wanneer de werknemer hulp heeft gekregen van de vakbonden 
(Arbh. Antwerpen, 19 september 1983, R. W., 1983-84, 1289). 

Bij de beeindiging van de overeenkomst herneemt de werknemer in ieder 
geval zijn vrijheid. Bij onmiddellijke beeindiging is dit natuurlijk het geval 
vanaf het ogenblik van de beeindiging, bij opzegging is dit volgens de 
gangbare mening het geval op het ogenblik van de kennisgeving van de 
opzegging (Cass., 22 mei 1978, Arr. Cass., 1978, 1115 en R. W., 1978-79, 
1435). Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 11 februari 1980 
aangenomen dat de werknemer vanaf het ogenblik van de kennisgeving van 
de opzegging door de werkgever alle overeenkomsten mag sluiten en met 
name afstand mag doen van de hem toegekende rechten, zoals de wettelijk 
voorgeschreven opzeggingstermijn (Cass., 11 februari 1980, R. W., 1979-80, 
340, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. en J. T. T., 1981, 34; in dezelfde zin: 
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Arbrb. Brussel, 27 juni 1983, J. T. T., 1984, 208). Jamoulle betwist deze 
zienswijze en is van oordeel dat de mogelijkheid tot het uitoefenen van druk 
eerst verdwijnt wanneer de dienstbetrekking effectief een einde heeft geno
men (JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, 
d'Economie et de Sciences sociales, 1986, 415, nr. 367). 

403. RECHTEN WAARVAN AFSTAND KAN WORDEN GEDAAN - Een vee! 
voorkomend geval van verzaking na de beeindiging van de arbeidsovereen
komst heeft betrekking op de opzeggingsvergoeding, waarop de werknemer 
recht heeft in geval van niet-inachtneming van een opzeggingstermijn of 
betekening van een onvoldoende opzeggingstermijn. De Arbeidsovereen
komstenwet verbiedt de werknemer niet om na het ontslag volledig of 
gedeeltelijk de opzeggingsvergoeding te verzaken, zelfs niet indien hij door 
deze verzaking minder zou ontvangen dan het wettelijk minimum. De 
bepalingen die in dergelijke minima voorzien, zoals artikel 82, § 3, lid 2 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet t.a.v. hogere bedienden, zijn immers niet 
van openbare orde (Arbrb. Brussel, 27 juni 1983, J.T.T., 1984, 208). 

Moeilijker is het te aanvaarden dat een werknemer, op welk tijdstip ook, 
rechten kan verzaken die de openbare orde raken, b.v. omdat de toekenning 
ervan strafrechtelijk is gesanctioneerd (JAMOULLE, M., Le contrat de 
travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales, 1986, 
412, nr. 365). De strafrechtelijke sanctionering lijkt immers het recht 
onbeschikbaar te maken. Nochtans wordt in de rechtspraak vrij algemeen 
aanvaard dat een werknemer ook afstand kan doen van rechten die de 
openbare orde raken, op voorwaarde dat het misdrijf voltooid is (Arbh. 
Antwerpen, 19 september 1983, R. W., 1983-84, 1289). Aangezien er in het 
arbeidsrecht vee I sprake is van voortgezette misdrijven (zie verder, nr. 420), 
zal dit vaak het geval zijn bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. 
Zoals hoger reeds werd aangetoond, dient in deze aangelegenheid onder 
beeindiging te worden verstaan, het ogenblik waarop tot opzegging wordt 
overgegaan. 

Aldus wordt aanvaard dat een werknemer na de betekening van de opzeg
ging sociale voordelen kan verzaken die de openbare orde raken (Arbh. 
Antwerpen, 21 juni 1981,/n/. Soc. Seer., 1983, afl. 13, 2; Arbh. Antwerpen, 
13 november 1981, T.S.R., 1982, 38; Arbh. Antwerpen, 21 juli 1982, 
J.T.T., 1983, 97). 

Wanneer men aanneemt dat het vermoeden dat een werknemer zolang hij 
zich nog in een positie van ondergeschiktheid bevindt, ingevolge morele 
dwang handelt wanneer hij ten gunste van de werkgever afstand van rechten 
doet, komt te vervallen wanneer hij de hulp heeft gekregen van de vakbon
den, kan hij ook afstand doen van zijn strafrechtelijk gesanctioneerde 
rechten vanaf het ogenblik dat het misdrijf voltooid is. Dit is b.v. het geval 
met het niet-betalen van het verschuldigde loon (Arbh. Antwerpen, 19 
september 1983, R. W., 1983-84, 1289). 
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404. WIJZE VAN AFSTAND- Algemeen wordt de klemtoon erop gelegd dat 
een afstand van rechten, om geldig te zijn, ondubbelzinnig moet gebeuren 
(Arbh. Antwerpen, 21 juni 1981, Inl. Soc. Seer., 1983, afl. 13, 2). Evenwel 
is niet noodzakelijk een opsomming of nadere aanwijzing vereist van de 
rechten waarvan afstand gedaan wordt, terwijl evenmin het vereiste van 
artikel 1326 (vermelding ,gelezen en goedgekeurd") van toepassing is 
(Arbh. Antwerpen, 21 juli 1982, J. T. T., 1983, 97). 

Veel belang wordt gehecht aan de wijze waarop de werknemer zijn wil heeft 
te kennen gegeven, meer bepaald aan de redactie en de wijze van onderteke
ning van het document waaruit de afstand blijkt. 

Aldus werd nietig geacht als overeenkomst die het recht op opzeggingsver
goeding beperkt, het niet door de werknemer geschreven document waarin 
wordt verklaard dat de werknemer zal blijven werken tot een bepaalde 
datum en alsdan een bepaald bedrag als schadevergoeding zal ontvangen 
en waarin de ondertekening door de werknemer wordt voorafgegaan door 
de evenrnin door hem geschreven woorden, ,ontvangen de som van x frank'' 
(Arbh. Brussel, 27 juni 1984, Soc. Kron., 1984, 490). 

Talrijk zijn de geschillen gerezen in verband met de draagwijdte van de 
ondertekening , voor akkoord" van een opzeggingsbrief of een brief waarin 
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met betaling van een opzeg
gingsvergoeding wordt ter kennis gebracht (zie hierover DE BEAUFORT, F., 
,Portee de la mention ,lu et approuve" ou ,pour accord" sur la lettre de 
preavis", Soc. Kron., 1982, 23-26; zie over deze problematiek ook nr. 248). 

Volgens sommige rechtspraak is de geschreven vermelding , voor akkoord" 
die de handtekening van de werknemer voorafgaat onderaan een opzeg
gingsbrief, synoniem van ,voor saldo van rekening" en betekent zij derhal
ve geen verzaking van zijn rechten (Arbh. Bergen, 11 februari 1980, Soc. 
Kron., 1982, 12). In dezelfde zin werd geoordeeld dat de handtekening van 
de werknemer aangebracht onderaan een opzeggingsbrief waarin de vermel
ding ,voor akkoord" op voorhand werd getypt door de werkgever, slechts 
kan beschouwd worden als een kennisname voor ontvangst (Arbh. Gent, 
9 december 1981, Soc. Kron., 1982, 20). 

Andere rechtspraak daarentegen is van mening dat de vermelding , voor 
akkoord" voorafgaand aan de handtekening van de werknemer op een 
document waarin de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met de beta
ling van een opzeggingsvergoeding wordt voorgesteld, inhoudt dat de 
werknemer aile bepalingen aanvaardt die vervat zijn in het door hem 
ondertekend stuk (Arbh. Luik, 22 oktober 1981, Soc. Kron., 1982, 11 en 
J. T. T., 1982, 58). Ook wanneer een werknemer de opzeggingsbrief waarbij 
hem een opzeggingstermijn met een bepaalde duur wordt betekend, , , voor 
akkoord" ondertekent, kan hij naderhand zijn aldus uitgedrukt akkoord 
niet meer betwisten (Arbrb. Verviers, 4 januari 1978, Jur. Liege, 1978, 86 
en J.T., 1978, 263). De ondertekening ,voor akkoord en slot van aile 
rekeningen" van een ontslagbrief waarin een afscheidsvergoeding wordt 
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bepaald, vormt een geldige verzaking van het recht op een hogere opzeg
gingsvergoeding, zelfs al is het overeengekomen bedrag lager dan het 
wettelijk minimum (Arbh. Brussel, 4 mei 1982, J. T. T., 1983, 99). De 
omstandigheid dat de vermelding ,voor akkoord" met de schrijfmachine 
is aangebracht, leidt niet tot ongeldigheid van dit akkoord wanneer geen 
bedrog is bewezen (Arbrb. Brussel, 3 december 1984, J.T.T., 1985, 158). 
Deze uitspraken liggen in de lijn van het reeds vermelde arrest van het Hof 
van Cassatie van 11 februari 1980, luidens welk de partij die de opzegging 
ontvangt, benevens de ontvangstmelding, haar instemming met de gegeven 
opzeggingstermijn tot uitdrukking kan brengen door haar handtekening te 
Iaten voorafgaan door de woorden ,gelezen en goedgekeurd" (Cass., 11 
februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 683, R. W., 1979-80, 340, cone!. Adv. 
Gen. LENAERTS, H. en J.T.T., 1981, 34). 

Sommige rechtspraak gaat zelfs nog verder en oordeelt dat wanneer de 
werknemer een als ,overeenkomst" betiteld geschrift ondertekent, dat 
voorziet in de betaling van een bepaalde opzeggingsvergoeding, de omstan
digheid dat hij zijn handtekening liet voorafgaan door de vermelding , , voor 
ontvangst" niet belet dat hij zich akkoord verklaarde met de inhoud van 
het stuk (Arbh. Brussel, 13 juli 1982, Int. Soc. Seer., 1982, afl. 21, 2; Arbrb. 
Brussel, 15 juni 1981, J. T.T., 1981, 267; Arbrb. Brussel, 15 december 1983, 
T.S.R., 1986, 159). Inderdaad, wanneer een partij gebonden door een 
arbeidsovereenkomst een overeenkomst ondertekent waarin de opzeggings
termijn wordt bepaald en haar handtekening laat voorafgaan door de 
vermelding , voor ontvangst", dan betekent dit niet dat zij niet akkoord 
gaat met de bedongen opzeggingstermijn, maar dat zij de overeenkomst die 
zij ondertekent, ook heeft ontvangen (Arbh. Brussel, 4 september 1985, 
J. T. T., 1986, 63). Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening tegen dit 
arrest op grand dat het niet tegenstrijdig is te beslissen dat een overeenkomst 
regelmatig werd gesloten en terzelfdertijd aan te nemen dat de vermelding 
,voor ontvangst" die een handtekening voorafgaat, niets anders betekent 
dan dat men de overeenkomst heeft ontvangen (Cass., 1 december 1986, 
J.T.T., 1987, 155). 

Omdat een afstand van rechten nooit wordt vermoed, worden afstanden 
gedaan door een vertegenwoordiger van de werknemer niet gemakkelijk 
aanvaard. Zo b. v. voor een vakbond een stilzwijgende lastgeving voldoende 
is om te onderhandelen met de werkgever over Ioonsverhogingen en te 
verbeteren arbeidsvoorwaarden of te negocieren over opzeggingstermijnen, 
heeft hij voor het sluiten van een akkoord dat voor de rechthebbende een 
afstand van rechten inhoudt betreffende een domein dat de openbare orde 
aanbelangt (in casu: niet-uitbetaalde, wettelijk toe te kennen achterstallen 
op minimaschalen en overloon), een uitdrukkelijke machtiging van doen 
(Arbh. Brussel, 14 september 1981, R. W., 1983-84, 1011). 

V66r de wijziging van artikel 43 van de Arbeidsovereenkomstenwet door 
de wet van 30 maart 1981, paste de rechtspraak de beginselen van het 
burgerlijk recht strikt toe ten aanzien van afstanden door minderjarige 
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werknemers. Geoordeeld werd dat een afstand, b.v. van een aanspraak op 
een opzeggingsvergoeding, een daad van beschikking is, zodat hij enkel 
onder de bevoegdheid valt van de wettelijke vertegenwoordiger van een 
minderjarige. De afstand moet bovendien gebeuren met eerbiediging van 
de door de wet ter zake voorgeschreven pleegvormen (Arbh. Antwerpen, 
10 juli 1975, T.S.R., 1976, 306 (verkort); Arbh. Antwerpen, 21 december 
1976, J. T. T., 1978, 241). Thans bepaalt artikel43 van de Arbeidsovereen
komstenwet onder welke voorwaarden een minderjarige rechtsbekwaam is 
zelf een arbeidsovereenkomst te beeindigen (zie nr. 80). Deze bepaling 
gewaagt echter niet van afstand van rechten, zodat men mag aannemen dat 
de v66r de voornoemde wetswijziging voorgestane zienswijze haar gelding 
blijft behouden (JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de 
Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1986, nr. 243, 313). 
Een enkele keer wordt ook een impliciete afstand van rechten aanvaard. Een 
dergelijke afstand doet zich b.v. voor door de aanvaarding van een ontslag 
wegens dringende reden. Geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling 
verbiedt een werknemer een ontslag wegens dringende reden te aanvaarden 
(Arbrb. Brussel, 24 juni 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 305). Maar meestal 
wordt de nadruk erop gelegd dat de afstand van een recht strikt moet 
gelnterpreteerd worden en de wil van de partijen hiertoe met zekerheid en 
op ondubbelzinnige wijze uit de feiten of handelingen moet blijken. Derhal
ve kan het akkoord van een werknemer met een loonsverlaging die uit de 
wijziging van zijn oorspronkelijke functie volgt, niet worden afgeleid uit het 
feit dat de betrokkene gedurende een maand naliet bezwaar te maken en 
de nieuwe functie aanvaardde (Arbrb. Brussel, 4 maart 1987, Rechtspr. 
Arb. Br., 1987, 129; zie over de problematiek van aanvaarding van eenzijdi
ge wijzigingen hoger, nr. 339). 

§3. Dading 

405. ALGEMEEN - Nauw aansluitend bij de afstand van rechten is de 
dading. Een dading is een contract waarbij de partijen een gerezen geschil 
beeindigen, of een toekomstig geschil voorkomen (art. 2044, lid 1 B.W.). 
Rechtspraak en rechtsleer voegen daaraan toe dat een en ander moet 
gebeuren door wederzijdse toegevingen (DE PAGE, H., Traite etementaire 
de droit civil beige, V, nr. 483, 3°). In arbeidszaken impliceert een dading 
dus steeds een afstand van rechten door beide partijen, ook door de 
werknemer (Arbh. Antwerpen, 19 september 1983, R. W., 1983-84, 1289). 
In de lijn van wat werd gezegd over de afstand van rechten, wordt dan ook 
doorgaans aangenomen dat vanaf de betekening van de opzegging princi
pieel dadingen kunnen worden gesloten en rechtsgeldig een kwijtschrift 
dienaangaande kan worden ondertekend (Arbh. Gent (afd. Brugge), 24 
december 1984, T. V.B.R., 1985, 130). Geen enkele wettelijke bepaling belet 
de partijen na de betekening van de opzegging een dading te sluiten over 
de opzeggingsvergoeding (Arbrb. Brussel, 24 april 1987, Rechtspr. Arb. 
Br., 1987, 350). 
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Ook over rechten die toegekend worden door een collectieve arbeidsover
eenkomst, kan een dading worden gesloten. Bezwaarlijk kan men voorhou
den dat een dergelijke dading nietig is wegens strijdigheid met de C.A.O. 
De nietigheid bepaald in artikel 11 van de C.A.O.-wet (nietigheid wegens 
strijdigheid met bepalingen van een C.A.O.) geldt immers enkel ten opzich
te van bedingen in een individuele arbeidsovereenkomst en bepalingen van 
een arbeidsreglement en niet voor bepalingen van een dading (Cass., 22 april 
1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 495 en Soc. Kron., 1985, 203). 

Het onderscheid tussen een dading en een kwijting voor saldo van rekening 
blijkt niet altijd gemakkelijk te maken. Het is duidelijk dat een kwijting 
voor saldo van rekening, die geen melding maakt van de wederzijdse 
toegevingen van de partijen, geen dading is (Cass., 15 december 1979, Arr. 
Cass., 1979-80, 197 en Pas., 1980, I, 211). Dit is b.v. het geval met een brief 
waarbij een einde wordt gemaakt aan een arbeidsovereenkomst en waarin 
een kwijting voor saldo van rekening voorkomt (Arbh. Brussel, 20 oktober 
1976, Med. V.B.O., 1977, 3482). En het hoeft geen betoog dat de werkne
mer door de ondertekening , voor ontvangst" van een bepaalde som, noch 
zijn instemming met het beeindigen van de arbeidsovereenkomst, noch zijn 
akkoord met de duur van de opzeggingstermijn of de hoogte van de 
opzeggingsvergoeding betuigt, zodat er a fortiori geen dading is (Arbh. 
Brussel, 8 januari 1985, J.T.T., 1985, 87, noot). 

Daarentegen is de overeenkomst waarbij na de betekening van de opzeg
ging, de beeindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst en het bedrag van 
de forfaitaire vergoeding die aan de bediende zal worden uitbetaald, worden 
bepaald, een dading en geen kwijting voor saldo van rekening (Arbrb. 
Brussel, 7 september 1978, Med. V.B.O., 1980, 1946). Zo ook moet de 
overeenkomst waarbij de partijen de datum vaststellen voor de beeindiging 
van de arbeidsbetrekking en het bedrag bepalen van een som waardoor de 
werknemer afziet van aile verdere aanspraken tegenover de werkgever of 
van iedere vordering tegen deze Iaatste, worden ontleed als een dading en 
niet als een akkoord over de opzeggingstermijn of als een kwijting voor 
saldo van rekening (Arbh. Brussel, 20 februari 1980, Med. V.B.O., 1981, 
1186). 

Ten slotte zijn bepaalde akten noch een kwijting voor saldo, noch een 
dading. Zo kunnen werkgever en werknemer nadat de werkgever een 
opzegging heeft betekend, een overeenkomst sluiten waarbij de rechten van 
de werknemer worden vastgelegd en die geen dading, noch een kwijting van 
saldo van rekening is. Deze overeenkomst geldt voor de contractanten als 
wet en moet dus te goeder trouw uitgevoerd worden, voor zover zij 
tenminste niet strijdig is met de imperatieve bepalingen van het arbeidsrecht 
(Arbh. Luik, 23 juni 1983, Jur. Liege, 1984, 251, noot). 

406. TOTSTANDKOMING - Dadingen moeten schriftelijk worden opge
maakt (art. 2044, lid 2 B.W.). 
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Zoals elke overeenkomst kan een darling worden gesloten door een lastheb
ber. Lastgeving kan mondeling worden verleend en mag door een derde 
worden bewezen door vermoedens, zelfs indien de zaak die bet voorwerp 
uitmaakt van de lastgeving, de som of de waarde van 3000 F. te boven gaat. 
Een in algemene bewoordingen uitgedrukte lastgeving omvat alleen daden 
van beheer en geen daden van beschikking als een darling, waarvoor een 
uitdrukkelijke lastgeving noodzakelijk is. Wanneer door een derde wordt 
beweerd dat een bijzondere lastgeving mondeling werd verleend, is de 
feitenrechter die op deze stelling ingaat, niet verplicht de preciese bewoor
dingen van deze lastgeving weer te geven, maar kan hij zich ertoe beperken 
de draagwijdte ervan te omschrijven. Binnen de perken van de door hem 
aangehaalde vermoedens is zijn beoordeling over een dergelijke draagwijdte 
in cassatie onaantastbaar. Aldus kan de vakorganisatie van een werknemer 
worden beschouwd als diens bijzondere lasthebber voor bet aangaan van 
een darling (Cass., 12 september 1977, Arr. Cass., 1978, 39 en R. W., 
1977-78, 1044). 

407. ONTBINDING VAN DE DADING- Zoals elke wederkerige overeenkomst 
kan een darling echter worden ontbonden wegens contractuele wanprestatie 
(art. 1184, lid 2 B.W.). Het gebeurt wel vaker dat de werknemer spijt krijgt 
van de afstand van rechten die een dading ook van zijn kant impliceert en 
dat hij de ontbinding daarvan nastreeft op grond van fouten door de 
werkgever begaan bij de uitvoering van de darling. Niet altijd zal hij daarin 
slagen. De tekortkoming moet immers voldoende ernstig zijn om een 
ontbinding te verantwoorden. Zo is een vertraging van vijftien dagen in de 
betaling van een som verschuldigd ingevolge een darling gesloten na de 
opzegging van een arbeidsovereenkomst, geen voldoende grond om die 
darling te ontbinden wegens foutieve uitvoering (Arbrb. Brussel, 30 april 
1981, J.T.T., 1982, 97). Het feit dat de werknemer die bij een darling 
afstand deed van bepaalde aanspraken op loonachterstallen tegen bepaalde 
verbeteringen aangebracht aan zijn arbeidsvoorwaarden, naderhand ten 
gevolge van een ziekte definitief arbeidsongeschikt wordt, wat de beeindi
ging van de overeenkomst door overmacht meebrengt, heeft geen gevolgen 
ten aanzien van die darling. De imprevisieleer is in bet Burgerlijk Wetboek 
onbekend en bij onstentenis van enige fout vanwege de werkgever, kan de 
ontbinding van de darling niet worden gevorderd (Arbh. Brussel, 10 februa
ri 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 311). 

Een vordering tot ontbinding van een darling mag, evenals een vordering 
tot nietigverklaring, niet lichtzinnig worden ingesteld. Wanneer de betwiste 
overeenkomst zeer duidelijk en voor geen enkele interpretatie vatbaar is en 
bovendien perfect werd uitgevoerd, is bet instellen van dergelijke vorderin
gen als roekeloos te beschouwen en geeft dit aanleiding tot het toekennen 
van een schadeloosstelling, in casu bepaald op 30.000 frank (Arbrb. Brus
sel, 24 april 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 350). 
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HOOFDSTUK X 

VERJARING 

§ 1. Algemeen 

408. DE OORZAAK VAN DE VORDERING - In het algemeen kunnen verbinte
nissen hun oorsprong vinden in verschillende rechtsgronden: zij ontstaan 
ex lege, ex contractu, ex quasi-contractu, ex quasi-delicto en ex delicto. De 
eerste drie soorten vinden hun oorsprong in de wet of de overeenkomst (de 
overeenkomst geldt voor de partijen als wet: art. 1134 B.W.), delaatstetwee 
in de onrechtmatige daad, delict of quasi-delict. Het onderscheid tussen de 
laatste twee soorten verbintenissen hangt af van de vraag of een onrechtma
tige daad aldan niet als een misdrijf wordt gekwalificeerd. Vanuit praktisch 
oogpunt heeft het onderscheid tussen vorderingen ex lege en/of contractu 
enerzijds en vorderingen ex delicto anderzijds vooral belang op het vlak van 
de verjaring. 
De verjaring als instituut van burgerlijk recht is van openbare orde (Arbrb. 
Brugge (afd. Oostende), 27 januari 1987, R.W., 1986-87, 2242). 

§ 2. De verjaring. van de vordering op grond van de arbeidsovereenkomst 

409. ALGEMEEN- Sinds de wet van 21 november 1969 voorzagen de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst en de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955, respectievelij k in artikel 
6 en in artikel 34, in een bijzondere verjaringstermijn voor vorderingen 
steunend op de overeenkomst. Artikel 34 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract voorzag in een eenjarige verjaringster
mijn voor vorderingen op grond van de overeenkomst, doch artikel 35 
bedong dat deze eenjarige verjaringstermijn niet toepasselijk was op ar
beidsovereenkomsten waarin het overeengekomen jaarloon hoger was dan 
180.000 frank. Hiermee werd het loon bedoeld waarop de bediende krach
tens de arbeidsovereenkomst recht had bij het einde van die overeenkomst, 
en niet het loon dat in werkelijkheid werd betaald bij het beeindigen van 
de arbeidsverhouding (Cass., 24 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 696 en 
Pas., 1983, I, 605, noot). 
In de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 werd de voormelde bijzon
dere verjaringstermijn voor aile overeenkomsten die onder de toepassing 
van deze wet vallen, vastgelegd in artikel 15. Dit artikel bepaalt dat de 
rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren een 
jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit 
de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn een jaar na het einde van 
deze overeenkomst mag overschrijden. 
Zoals blijkt uit de formulering van de wet, is deze van het gemeen recht 
afwijkende verjaringstermijn slechts van toepassing op vorderingen die hun 
oorsprong vinden in de arbeidsovereenkomst. 
Rechtstreeks op de arbeidsovereenkomst steunende vorderingen, waarop de 
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verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 
toepassing is, zijn b. v. de vordering tot het bekomen van een opzeggingsver
goeding (Cass., 14 april1976, Arr. Cass., 1976, 943, R. W., 1976-77, noot 
HOUBEN, M., T.S.R., 1976, 324 en J.T.T., 1976, 288; Cass., 5 december 
1977, Arr. Cass., 1978, 403 en J. T. T., 1978, 69 (hier vermeld als een arrest 
van 9 december 1977), concl. Adv. Gen. LENAERTS, H.; Arbh. Gent (afd. 
Brugge), 2 september 1983, J.T.T., 1985, 15, noot; Arbh. Antwerpen, 16 
april1985, J.T.T., 1987, 170; Arbrb. Charleroi, 28 april1986, Rev. Reg. 
Dr., 1986, 468 en T.S.R., 1986, 499) of een uitwinningsvergoeding (Cass., 
5 december 1977, Arr. Cass., 1978, 403 en J.T.T., 1978, 69 (hier vermeld 
als een arrest van 9 december 1977), concl. Adv. Gen. LENAERTS, H.). 
Hoewel er onenigheid bestaat over de juridische grondslag van een vorde
ring strekkende tot betaling van de vergoeding wegens willekeurig ontslag 
bedoeld in artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet wordt aangenomen 
dat ook een dergelijke vordering verjaart overeenkomstig artikel 15 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (Arbh. Brussel, 14 mei 1984, J.T.T., 1985, 
135). 

Ook op een vordering tot terugbetaling van een onverschuldigd uitbetaalde 
uitwinningsvergoeding is de eenjarige verjaringstermijn van artikel 15 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing (Arbh. Luik, 13 juni 1984, 
T.S.R., 1985, 253). 

De vereiste dat de vordering haar oorsprong moet vinden in de arbeidsover
eenkomst, moet echter ruim worden gei:nterpreteerd. Ter zake wordt geen 
onderscheid gemaakt naar gelang de uit de overeenkomst ontstane rechts
vordering gesteund is op een bepaling van de wetgeving op de arbeidsover
eenkomsten dan wei op een andere bepaling, doch volstaat het dat de 
vordering zonder arbeidsovereenkomst niet kon ontstaan (Arbh. Luik, 9 
juni 1982, J. T. T., 1983, 14). 

Vorderingen die steunen op andere wetten dan de Arbeidsovereenkomsten
wet, kunnen eveneens vorderingen zijn waarop de verjaringstermijn van 
artikel15 van die wet van toepassing is. Zo verjaart de vordering strekkende 
tot betaling van de bijzondere ontslagvergoeding van beschermde werkne
mers na verloop van een jaar te rekenen vanaf de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst (Arbh. Brussel, 17 mei 1982, J.T.T., 1982, 298; 
Arbrb. Charleroi, 28 april1986, Rev. Reg. Dr., 1986,468 en T.S.R., 1986, 
499). 

Wanneer de vordering evenwel haar oorsprong vindt in een duidelijk van 
de eigenlijke arbeidsovereenkomst onderscheiden overeenkomst, is de ver
jaring van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet toepasselijk. 
De vorderingen voortvloeiend uit de gedeeltelijke niet-uitvoering van een 
overeenkomst tot beeindiging in onderling akkoord van de arbeidsovereen
komst, zijn geen vorderingen die ontstaan zijn uit een arbeidsovereenkomst 
en verjaren derhalve slechts na 30 jaar (Arbh. Brussel, 4 maart 1981, J. T. T., 
1981, 206). 
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Volgens sommige rechtspraak is de eenjarige verjaring van artikel 15 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet ook niet van toepassing wanneer bet feit dat 
de vordering deed ontstaan, na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
plaatshad; in dat geval zijn de regels van bet gemeen recht inzake verjaring 
van toepassing (Arbh. Antwerpen, 16 september 1985, Soc. Kron., 1986, 
166; anders: Arbrb. Brussel, 16 april 1986, J. T. T., 1986, 382). 

De eenjarige verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkom
stenwet geldt ook voor de tegenvordering die wordt ingesteld bij conclusie 
en waarvan de ontvankelijkheid moet beoordeeld worden onafhankelijk 
van die van de hoofdvordering (Arbrb. Charleroi, 14 mei 1984, J.T.T., 
1985, 17 en T.S.R., 1984, 494). 

Ten slotte zij erop gewezen dat de rechter de verjaring van artikel 6 van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst (thans art. 15 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet) niet ambtshalve mag inroepen (Cass·., 10 sep
tember 1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 21, T.S.R., 1984, 376 en Soc. Kron., 
1984, 586). 

410. AANVANGSTIJDSTIP- Artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bevat twee verjaringstermijnen: een eenjarige en een vijfjarige, welke laatste 
echter een jaar na bet einde van de overeenkomst niet mag overschrijden. 
De vijfjarige verjaringsterrnijn begint te !open op bet ogenblik waarop bet 
feit zich voordoet waaruit de vordering is ontstaan. In geval van beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst geldt echter de eenjarige verjaringstermijn, 
waarvan de vertrekdatum bet einde is van de contractuele betrekkingen of 
de laatste rechtshandeling met betrekking tot de overeenkomst en niet bet 
bepaalde feit dat aanleiding heeft gegeven tot de vordering (Arbh. Bergen, 
5 mei 1983, J.T.T., 1984, 134). 

Het komt voor dat de werkgever aan de werknemer opzegging van de 
arbeidsovereenkomst betekent, maar de werknemer vrijgesteld wordt van 
bet verrichten van arbeid tijdens de opzeggingstermijn. De vraag rijst alsdan 
wanneer bet einde van de overeenkomst plaats heeft. 

Wanneer een werknemer tijdens de opzeggingstermijn vrijstelling van pres
taties krijgt en hem op de gewone maandelijkse tijdstippen een bedrag wordt 
uitbetaald dat gelijk is aan bet loon, wordt de arbeidsovereenkomst beein
digd op bet ogenblik waarop hij van prestaties wordt vrijgesteld en begint 
vanaf dan de verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkom
stenwet te !open (Arbh. Luik, 8 oktober 1981, Jur. Liege, 1982, 373, noot 
VoGEL, W.). Men mag echter niet veralgemenen. Wanneer een werknemer 
wordt ontslagen met vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de hem bete
kende opzeggingstermijn en hij dit aanvaardt, wordt de arbeidsovereen
komst niet eenzijdig beeindigd op bet ogenblik waarop de vrijstelling van 
de verplichting tot werken aan de werknemer wordt meegedeeld, zodat de 
eenjarige verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomsten
wet niet op dat ogenblik begint te !open (Arbrb. Antwerpen, 20 november 
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1984, Soc. Kron., 1985, 155 enlnl. Soc. Seer., 1985, afl. 6, z.p.). Wanneer 
dus de werknemer in onder ling akkoord tussen de partijen wordt vrijgesteld 
van verdere arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn, terwijl de werk
gever verder het normale loon betaalt op de normale vervaldagen, is de 
arbeidsovereenkomst slechts beeindigd bij het verstrijken van de opzeg
gingstermijn. De eenjarige verjaringstermijn van artikel15 van de Arbeidso
vereenkomstenwet neemt dan ook slechts een aanvang op het laatstgenoem
de tijdstip (Arbh. Antwerpen, 11 oktober 1984, T.S.R., 1985, 308). Maar 
ook hier moet men voorzichtig zijn. De omstandigheid dat de partijen een 
overeenkomst sluiten over de betalingsmodaliteiten van de verschuldigde 
opzeggingsvergoeding, waarbij de betaling over drie maanden wordt ge
spreid, laat niet toe te besluiten dat de overeenkomst na de beeindiging van 
de arbeidsprestaties nog zou zijn blijven bestaan (Arbh. Brussel, 3 april 
1987, J.T.T., 1987, 429). 
Wanneer vaststaat dat bij de tijdelijke tewerkstelling van een bankdirecteur 
bij een derde, het recht op rei:ntegratie in zijn oorspronkelijke functie bij 
zijn werkgever werd gewaarborgd, is de oorspronkelijke arbeidsovereen
komst tijdens deze tijdelijke tewerkstelling geschorst en niet beeindigd. Bij 
weigering van rei:ntegratie kan de betrokken bankdirecteur aanspraak rna
ken op een opzeggingsvergoeding. De eenjarige verjaringstermijn neemt een 
aanvang op de datum waarop de rei:ntegratie werd geweigerd en de arbeidso
vereenkomst aldus onrechtmatig werd beeindigd (Arbh. Luik (afd. Namen), 
28 oktober 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 64). 
Bij een conventionele overdracht van een onderneming, blijft de overdrager 
t.a.v. de werknemers gehouden tot hetgeen verschuldigd is op grond van 
hun tewerkstelling bij hem. De vorderingen tegen de overdrager vallen 
onder de eenjarige verjaringstermijn van artikel15 van de Arbeidsovereen
komstenwet, die een aanvang neemt op het ogenblik van de overdracht 
(Arbrb. Brussel, 15 juni 1981, J. T. T., 1982, 170). 

Moeilijker is het uit te maken wanneer de verjaringstermijn aanvangt, 
wanneer hij betrekking heeft op een vordering die slaat op een situatie die 
zich voordoet na het einde van de arbeidsovereenkomst. 
Dit is b.v. het geval met vorderingen strekkende tot het bekomen van 
schadevergoeding wegens schending van het concurrentiebeding. Handelin
gen verricht in strijd met het concurrentiebeding situeren zich uiteraard na 
het einde van de arbeidsovereenkomst, terwijl moeilijk kan worden ontkend 
dat een vordering tot het bekomen van schadeloosstelling wegens overtre
ding van het verbod tot concurrentie, een vordering is die spruit uit de 
arbeidsovereenkomst. Aannemen dat de verjaring van een dergelijke vorde
ring zou beginnen lopen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, zou tot 
gevolg hebben dat er vaak sprake zou zijn van verjaring. Daarom lijkt het 
redelijk ervan uit te gaan dat de eenjarige verjaringstermijn van de vorde
ring wegens schending van het concurrentiebeding aanvangt op het einde 
van de geldingsduur van dit beding (Arbrb. Brussel, 16 april1986, J. T. T., 
1986, 382). Volgens andere rechtspraak is alsdan echter de gemeenrechtelij-
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ke verjaringstermijn van toepassing (Arbh. Antwerpen, 16 september 1985, 
Soc. Kron., 1986, 166). 

411. BEREKENINGSWIJZE- De eenjarige verjaringstermijn van artikel 15 
van de Arbeidsovereenkomstenwet is een bevrijdende verjaringstermijn, 
oorzaak van tenietgaan van verbintenissen, en dient derhalve te worden 
berekend volgens artikel2261 van het Burgerlijk Wetboek: de dag waarop 
de verjaring begint te lopen wordt niet meegeteld en de berekening gebeurt 
van de zoveelste tot de zoveelste, de laatstgenoemde dag inbegrepen (Arbh. 
Brussel, 16 november 1973, J.T.T., 1978,32, Arbh. Brussel, 18 september 
1979, J.T. T., 1980,258, noot; Arbrb. Antwerpen, 10 mei 1984, Soc. Kron., 
1985, 219 (verkort)). Zo is, wanneer de arbeidsovereenkomst op 28 februari 
1983 werd beeindigd, de tegenvordering ingesteld bij conclusie op 29 
februari 1984, als tijdig en toelaatbaar te beschouwen (Arbh. Antwerpen, 
27 maart 1987, Soc. Kron., 1987, 253 (verkort)). 

De verjaringstermijn van een jaar van de Arbeidsovereenkomstenwet is geen 
proceduretermijn. Derhalve is de bepaling van artikel 53 van het Ger.W., 
luidens welk de vervaldag die een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag 
is, wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag, niet van toepassing 
(Arbh. Antwerpen, 21 september 1981, J.T.T., 1982, 59; Arbh. Brussel, 14 
mei 1984, J. T. T., 1985, 135). Evenminis artikel54 van het Ger.W., luidens 
welk een in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de 
dag v66r de zoveelste, op deze verjaring van toepassing (Arbh. Brussel, 16 
november 1973, J. T. T., 1978, 3). 

412. SCHORSING- Volgens artikel 2252 van het B.W. loopt de verjaring 
niet tegen minderjarigen, tenzij in de uitdrukkelijk bij de wet bepaalde 
gevallen. Ook de verjaring van een jaar van artikel15 van de Arbeidsover
eenkomstenwet is derhalve geschorst tegenover een minderjarige, aangezien 
de wet er niet anders over beslist (Arbrb. Brugge, 10 juni 1980, R. W., 
1982-83, 589). 

413. STUITING- De verjaringstermijn van artikel15 van de Arbeidsover
eenkomstenwet kan worden gestuit overeenkomstig de regelen van het 
Burgerlijk Wetboek die gelden voor de gemeenrechtelijke verjaringster
mijn, d.i. door een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of 
een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen 
(art. 2244 B.W.). 

Ook de erkenning van het recht door degene tegen wie de verjaring loopt, 
stuit de verjaring (art. 2248 B.W.). Aangezien deze bepaling van toepassing 
is op de verjaring van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, doet 
een erkenning van de werkgever-schuldenaar een nieuwe verjaringstermijn 
van dezelfde aard en duur lopen, zonder de verjaring door een verjaring van 
een andere aard of duur te vervangen, tenzij die erkenning zou neerkomen 
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op een schuldvernieuwing en aan de voorwaarden daarvan zou voldoen 
(Arbrb. Nijvel, 26 juli 1983, J. T. T., 1984, 206). De betaling door de 
werknemer van een gedeelte van het bedrag dat hij de werkgever verschul
digd is, is een vorm van erkenning van het bestaan van die schuld en brengt 
de stuiting mee van de verjaring (Arbh. Brussel, 28 april1980, Med. V.B. 0., 
1981, 753). 

De uitwerking van de stuiting van artikel 2248 van het B.W., mag niet 
worden verward met die van artikel 2274, lid 2 van het B.W .. Deze laatste 
bepaling vermeldt een afgesloten rekening, een onderhandse of een authen
tieke schuldbekentenis of een dagvaarding voor het gerecht als oorzaken 
van ,het ophouden te lopen" van de bijzondere, korte verjaringstermijnen 
die bepaald zijn in artikel2271 t.e.m. 2273 van het B.W. Dit betekent dat 
de aldaar vermelde akten de korte verjaringstermijn vervangen door de 
gewone dertigjarige termijn. Deze korte verjaringen steunen echter op een 
vermoeden van betaling. Derhalve is artikel2274, lid 2 van het B.W. niet 
toepasselijk op de verjaring van het arbeidsovereenkomstenrecht, aangezien 
die niet steunt op een vermoeden van betaling (Cass., 27 juni 1983, Arr. 
Cass., 1982-83, nr. 598, R. W., 1983-84, 363, concl. Adv. Gen. LENAERTS, 
H. en J.T.T., 1983, 374; Arbh. Brussel, 6 september 1979, R. W., 1979-80, 
1516; Arbh. Antwerpen, 20 februari 1984, T.S.R., 1984, 460 en T.S.R., 
1985, 135). Dit brengt b.v. met zich mee dat de eenjarige verjaring van de 
arbeidsovereenkomstenwetgeving niet in de dertigjarige verjaring wordt 
omgezet als gevolg van het inlichtingsformulier dat de werkgever heeft 
ingevuld ten behoeve van het Sluitingsfonds en waarin hij opgave doet van 
de bedragen die hij nog aan de werknemer verschuldigd is (Cass., 27 juni 
1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 598, R. W., 1983-84, 363, concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H. en J. T. T., 1983, 374). 

De stuitende uitwerking van de verjaring die aan de inleidende dagvaarding 
wordt toegekend, duurt slechts voort tijdens de voor de arbeidsrechtbank 
ingeleide aanleg, zodat na het sluiten van die aanleg een nieuwe verjaring 
begint te lopen. Wanneer tussen het sluiten van de aanleg en het hoger 
beroep meer dan een jaar verlopen is en de verjaring niet werd gestuit, is 
de eis aangebracht bij de eerste rechter, die steunt op de arbeidsovereen
komst die tussen de partijen heeft bestaan, verjaard op de datum waarop 
hoger beroep wordt aangetekend (Arbh. Brussel, 16 oktober 1984, Rechtspr. 
Arb. Br., 1985, 148). 

Ben tegeneis die een eenvoudig verweer uitmaakt tegen de hoofdeis, kan 
genieten van de stuiting van de verjaring die uit de oorspronkelijke dagvaar
ding voortvloeit. Wanneer de tegenvordering echter geen louter verweer 
tegen de hoofdvordering uitmaakt, maar een vordering die totaal onafhan
kelijk en losstaand van de hoofdvordering is, wordt de verjaring van de 
tegenvordering niet gestuit door de inleiding van de hoofdvordering bij 
dagvaarding (Arbh. Luik, 3 december 1977, Jur. Liege, 1977, 74; Arbh. 
Antwerpen, 16 april1985,J. T. T., 1987, 170). Ben tegeneis tot betaling van 
een opzeggingsvergoeding is niet te beschouwen als een louter verweer tegen 
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de hoofdeis die strekt tot de betaling van een opzeggingsvergoeding, ge
waarborgd maandloon en vakantiegeld (Arbh. Bergen, 24 juni 1982, 
T.S.R., 1983, 287). Een eis tot toekenning van een vergoeding wegens 
willekeurig ontslag, gesteld bij een conclusie neergelegd meer dan een jaar 
na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, is verjaard (Arbrb. Luik, 
18 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 108). 

Ten slotte is de rechtspraak bet erover eens dat aileen de in de artikelen 2244 
en 2248 van het B.W. opgesomde handelingen de verjaringstermijn van 
artikel15 van de Arbeidsovereenkomstenwet stuiten. Deze verjaring wordt 
dan ook niet gestuit door brieven van de raadsman van de werknemer 
waaruit blijkt dat deze betaling verlangt van loon en opzeggingsvergoeding 
(Cass., 7 december 1981, Arr. Cass., 1981-82, 468, Pas., 1982, I, 463 en 
R. W., 1982-83, 1009). Ook de verklaring van een procespartij in de dag
vaarding dat zij zich het recht voorbehoudt later een rechtsvordering in te 
stellen, is ge.,en oorzaak van stuiting of schorsing van de verjaringstermijn 
van de Arbeidsovereenkomstenwet (Arbrb. Charleroi, 13 juni 1983, T.S.R., 
1983, 547). 

De verjaringstermijn m.b.t. een vordering tot bet bekomen van een opzeg
gingsvergoeding en een bijzondere ontslagvergoeding voor een beschermde 
werknemer, wordt noch geschorst, noch gestuit door de bijzondere proce
dure ingeleid door de werkgever tot erkenning van een dringende reden tot 
ontslag (Arbrb. Charleroi, 28 april 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 468 en 
T.S.R., 1986, 499). 

414. VERZAKING- De werkgever kan een reeds verworven verjaring verza
ken wanneer de openbare orde niet op het spel staat. Dit is b.v. bet geval 
wanneer de vordering betrekking heeft op achterstallig loon dat verschul
digd is krachtens een niet algemeen verbindend verklaarde C.A.O .. Alsdan 
begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op bet ogenblik van de verza
king, precies zoals in bet geval van stuiting (Arbh. Luik (afd. Namen), 4 
maart 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 309; Arbrb. Dinant, 14 oktober 1983, 
Rev. Reg. Dr., 1984, 372). Het is dus niet zo dat de verzaking van de 
verjaring tot gevolg heeft dat de dertigjarige verjaringstermijn kan worden 
ingeroepen (Arbh. Luik, 4 maart 1987, J.T.T., 1988, 118). 

De afstand van bet recht zich op een verkregen verjaring te beroepen, kan 
zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend gebeuren (Arbh. Luik (afd. Namen), 
4 maart 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 309). Een stilzwijgende afstand moet 
natuurlijk onbetwistbaar zijn (Arbh. Luik, 4 maart 1987, J.T.T., 1988, 
118). 

§ 3. De verjaring van de burgerlijke vordering op grond van een misdrijf 

a. De verjaringstermijn van de burgerlijke vordering op grond van een 
misdrijf 

415. ART. 26 VOORAFGAANDE TITEL SV. - Artikel26 van de Voorafgaande 
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Titel Sv. bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf 
verjaart door verloop van vijf jaren te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd, zonder evenwel te verjaren v60r de strafvordering. 

Vrij lang en heftig werd betwist of deze vijfjarige verjaringstermijn eveneens 
geldt in sociale zaken. 

Als belangrijkste tegenargument werd aangevoerd dat de meest toegepaste 
verjaringstermijn van de burgerlijke vordering in arbeidsrechtelijke aange
legenheden, de eenjarige termijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkom
stenwet, korter is dan de verjaringstermijn van de publieke vordering in 
diezelfde aangelegenheden, in de regel drie jaar, zodat de bestaansreden van 
artikel 26 van de Voorafgaande Titel Sv., met name vermijden dat een 
burgerlijke vordering nog mogelijk zou zijn na verjaring van de strafvorde
ring, hier geen toepassing kan vinden. Daarenboven werd door bepaalde 
rechtspraak voorgehouden dat de korte verjaringstermijn van het arbeidso
vereenkomstenrecht dient te primeren op de tangere termijn van artikel 26 
Voorafgaande Titel Sv. omdat de kortere termijn anders omzeggens nooit 
zou spelen (Arbh. Bergen, 30 juni 1975, J.T.T., 1976, 34). Voor dit alles 
kan worden verwezen naar het vorige overzicht van rechtspraak (DuBOIS, 
B. en DE GEZELLE-JANSSENS, V., , Overzicht van rechtspraak arbeidsover
eenkomsten (1971-1975)", T.S.R., 1977, nr. 42 en de aldaar vermelde 
rechtspraak en literatuur). 

Deze en andere argumenten tegen de mogelijke toepassing van artikel 26 
van de Voorafgaande Titel Sv. in arbeidsrechtelijke zaken, werden op 
overtuigende wijze weerlegd in de rechtspraak, inbegrepen die van het Hof 
van Cassatie en in de rechtsleer (voor een overzicht, zie VEROUGSTRAETE, 
W., ,De verjaring van de burgerlijke vordering die het gevolg is van een 
misdrijf", Soc. Kron., 1981, 41-51). Zij behoren eigenlijk, enkele zeldzame 
uitzonderingen niet te na gesproken, tot de geschiedenis. Artikel26 van de 
Voorafgaande Titel Sv. is van toepassing in aile door bijzondere wetten 
geregelde zaken (art. 28, lid 1, Voorafgaande Titel Sv.) en dus ook in het 
sociaal recht (Cass., 23 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 817 en Pas., 1981, 
I, 787; Cass., 27 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, nr. 122 en]. T. T., 1987, 
300; Arbh. Brussel, 10 januari 1978, J. T. T., 1978, 133). 

416. WANNEER DE VERJARINGSTERMIJN VAN ART. 15 VAN DE ARBEIDSO
VEREENKOMSTENWET, WANNEER DIE VAN ART. 26 VAN DE VOORAFGAANDE 
TITEL sv.?- Mag men derhalve aannemen dat de vijfjarige verjaringster
mijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel Sv. kan worden toegepast 
in sociaalrechtelijke zaken, de vraag blijft open wanneer dit het geval zou 
zijn. In de arbeidsrechtelijke aangelegenheden beschikt men aldus immers 
over twee verjaringstermijnen: die van artikel26 van de Voorafgaande Titel 
Sv. en die van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

Ter zake werden verschillende theorieen ontwikkeld (voor een overzicht: 
HERMAN, J., ,De verjaring in het arbeidsrecht", J.T.T., 1984, 140), die 
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uiteindelijk in de rechtspraak resulteerden in de volgende praktische rege
ling. 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft de partij aan wie 
op grond van een overeenkomst of van een wettelijke bepaling een som 
verschuldigd is, wanneer de niet-betaling een bestanddeel van een misdrijf 
uitmaakt, de keuze een burgerlijke vordering in te stellen op grond van de 
overeenkomst of op grond van het misdrijf. Deze keuzemogelijkheid be
staat ook in sociaalrechtelijke aangelegenheden (Cass., 7 oktober 1980, Arr. 
Cass., 1980-81, 130 en Pas., 1981, I, 148). De eiser mag dus de meest 
voordelige rechtsgrond kiezen en b.v. enkel met het oog op de verjaringster
mijn kiezen voor een vordering ex delicto. Wanneer de eiser kiest voor het 
misdrijf, geldt inderdaad de verjaringstermijn van artikel 26 van de Vooraf
gaande Titel Sv. Aldus verjaart de rechtsvordering strekkende tot de beta
ling van schadevergoeding voor de te late betaling van het verschil tussen 
het minimumloon en het werkelijk ontvangen loon, niet een jaar na de 
beeindiging van de overeenkomst, maar door verloop van vijf jaar vanaf 
de dag waarop het misdrijf werd gepleegd (Cass., 14 april1976,Arr. Cass., 
1976; 943, R. W., 1976, 669, noot HOUBEN, M. en J.T.T., 1976, 288). 
Hetzelfde geldt voor een vordering die ertoe strekt de bepalingen van een 
algemeen verbindend verklaarde C.A.O. te doen toepassen (Arbh. Luik, 23 
januari 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 303) en de vordering strekkende tot 
betaling van een eindejaarspremie die deel uitmaakt van het loon, wanneer 
men aanneemt dat de niet-betaling ervan een misdrijf is krachtens artikel 
42 van de Loonbeschermingswet (Arbrb. leper, 2 apri11982, T.S.R., 1982, 
562). 

Uiteraard mag men uit de toepasselijkheid van artikel 26 Voorafgaande 
Titel Sv. niet te veel afleiden. Wanneer een burgerlijke vordering gesteund 
op een misdrijf niet verjaard is met toepassing van artikel 26 van de 
Voorafgaande Titel Sv. betekent zulks nog niet dat zij gegrond is, aangezien 
om tot het laatste te kunnen besluiten nog moet worden bewezen dat de 
betrokkene het misdrijf heeft gepleegd en hiervoor strafrechtelijk verant
woordelijk is (Arbh. Brussel, 2 maart 1987, J.T.T., 1987, 158). 

Door de Arbeidsrechtbank te Brugge werd in dit verband een klaarblijkelijk 
alleenstaande, originele zienswijze uitgewerkt. Volgens deze rechtbank is 
het mogelijk dat de burgerlijke vordering ex delicto een ,subsequente" 
vordering is, waarvan de oplossing afhankelijk is van de oplossing van een 
voorafgaand geschil dat bestaat in een vordering ontstaan uit de arbeidso
vereenkomst; wanneer die vordering met toepassing van de verjaringster
mijn van het arbeidsovereenkomstenrecht is verjaard, is ook de vordering 
ex delicto verjaard. Dit is het geval met een vordering tot het bekomen van 
een opzeggingsvergoeding, waarvan de niet-betaling door de rechtbank als 
een misdrijf wordt aangemerkt, een subsequente vordering, waarvan de 
oplossing afhankelijk is van een voorafgaand geschil, meer bepaald de 
vraag of tot vaststelling van die vergoeding een voldoende opzeggingster
mijn werd in acht genomen. Deze laatste vraag is een vordering die uit de 
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arbeidsovereenkomst is ontstaan en die verjaard is. De rechtbank steunt 
zich daarvoor mutatis mutandis op artikel 16 van de Voorafgaande Titel 
Sv., dat zegt dat wanneer een misdrijf verband houdt met de uitvoering van 
een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging 
betwist wordt, de strafrechter zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk 
recht bij zijn beslissing over het bestaan van de overeenkomst of de 
uitvoering ervan (Arbrb. Brugge, 25 juni 1979, J. T. T., 1980, 106). 

417. DE KEUZE TUSSEN EEN VORDERING EX CONTRACTU EN EEN VORDE
RING EX DELICTO - Het recht te kiezen tussen een vordering op grond van 
de overeenkomst en een vordering op grond van een misdrijf, kan in 
hoofdorde worden uitgeoefend, maar ook in ondergeschikte orde, zodat de 
vordering een dubbele grondslag heeft (Cass., 4 september 1974, Arr. Cass., 
1975, 11 en J. T. T., 1975, 251). Bovendien kan de keuzemogelijkheid 
worden gebruikt door een oorspronkelijk op een andere rechtsgrond inge
stelde vordering in de loop van het geding met toepassing van artikel 807 
Ger. W. te omschrijven als een uit een misdrijf voortspruitende civielrechte
lijke vordering (Cass., 14 april1976, Arr. Cass., 1976,941, R. W., 1976-77, 
669, noot HoUBEN, M., Pas., 1976, I, 607, J.T.T., 1976, 288 en T.S.R., 
1976, 324; Arbh. Antwerpen, 17 januari 1978, R. W., 1978-79, 1722; Arbh. 
Luik, 25 mei 1978, J.T.T., 1978, 234; Arbh. Brussel, 27 november 1980, 
R. W., 1980-81, 1477; Arbh. Gent, 11 januari 1984, J.T.T., 1984, 294). 
Artikel 807 Ger. W. bepaalt dat een vordering die voor de rechter aanhangig 
is, kan worden uitgebreid of gewijzigd bij op tegenspraak genomen conclu
sies die berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs 
indien hun juridische omschrijving verschillend is. In dit laatste geval is wel 
vereist dat de vijfjarige verjaringstermijn van artikel26 van de Voorafgaan
de Titel Sv., te rekenen vanaf het ogenblik waarop het misdrijf werd 
gepleegd, nog niet is bereikt. De oorspronkelijke dagvaarding stuit inder
daad slechts de verjaring van de vorderingen die niet van die oorspronkelij
ke vordering verschillen, zowel wat betreft het voorwerp, de hoedanigheid 
van de partijen, als wat betreft de rechtsgrond. De in een vordering ex 
delicto hergekwalificeerde oorspronkelijke vordering ex contractu, bij con
clusie ingesteld na het verstrijken van de verjaringstermijn van de vordering 
ex delicto, is dus verjaard, aangezien zij steunt op een andere rechtsgrond, 
zodat de verjaringstermijn te haren opzichte niet werd gestuit door de 
vordering ex contractu (Arbh. Brussel, 14 maart 1979, J. T. T., 1979, 255, 
concl. VERVLOET, J. en T.S.R., 1980, 32). Evenmin kan met een beroep 
op artikel 807 Ger.W. de vordering die oorspronkelijk ex contractu werd 
ingesteld meer dan een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst, 
worden omgezet in een vordering ex delicto, aangezien die oorspronkelijke 
vordering is verjaard (Arbrb. Hoei, 28 november 1979, J.T.T., 1981, 95). 

Binnen de voormelde grenzen kan een vordering ex contractu wel voor het 
eerstin graad van beroep worden omgezet in een vordering ex delicto (Cass., 
14 april1976, Arr. Cass., 1979, 943, R. W., 1976-77, 699, noot HouBEN, 
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M.; Arbh. Antwerpen, 17 januari 1978, R. W., 1978-79, 1722; Arbh. 
Brussel, 14 maart 1979,J.T.T., 1979, 255, concl. VERVLOET, J.). 

De keuze van een misdrijf als rechtsgrond kan blijken uit het neerleggen van 
een klacht en uit de termen van de dagvaarding (Arbh. Luik, 25 juni 1974, 
J.T.T., 1975, 11) of de conclusie. 

418. IS DE VERJARING VAN ART. 26 VOORAFGAANDE TITEL SV. VAN OPEN
BARE ORDE? - De vraag rijst of de eisende partij niet aileen de grondslag 
van haar vordering kan kiezen maar eventueel ook moet kiezen voor een 
vordering ex delicto opdat de verjaringstermijn van artikel 26 van de 
Voorafgaande Titel Sv. zou kunnen worden toegepast. Praktisch gezien 
komt deze vraag erop neer te weten of de rechter al dan niet ambtshalve 
de verjaringstermijn van de vordering ex delicto moet inroepen. 

Aangezien de verjaring van de strafvordering van openbare orde is, is ook 
de verjaring van de burgerlijke vordering die op een misdrijf steunt, van 
openbare orde. De verjaring van de burgerlijke vordering voortvloeiend uit 
een misdrijf mag derhalve voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden 
ingeroepen (Cass., 28 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 247 en R. W., 
1976-77, 1174). Om dezelfde reden is het berusten in een beslissing over de 
verjaring van een vordering ex delicto nietig (Cass., 19 oktober 1987, Arr. 
Cass., 1987-88, nr. 101 en J.T.T., 1988, 7, noot). 

Uit het feit dat de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande 
Titel Sv. de open bare orde raakt, wordt terecht afgeleid dat zodra de feiten 
ingeroepen om de vordering te staven, door de eiser gekwalificeerd worden 
als een strafrechtelijke inbreuk, er reden is om artikel26 van de Voorafgaan
de Titel Sv. toe te passen niet b.v. de verjaringstermijn van het arbeidsover
eenkomstenrecht (Arbh. Bergen, 22 mei 1975, T.S.R., 1975, 490; Arbrb. 
Bergen, 10 juli 1975, J. T. T., 1976, 168; Arbrb. Luik, 27 juni 1979, Jur. 
Liege, 1979, 405). Ook wanneer de eiser zijn vordering tegelijk steunt op 
de contractuele en de delictuele aansprakelijkheid, moet voorrang worden 
gegeven aan de verjaringstermijn van artikel26 van de Voorafgaande Titel 
Sv., die immers van openbare orde is (LEROY, P., ,Regles de prescription 
applicables a !'action civile resultant de la violation d'une disposition de 
nature contractuelle sanctionnee penalement", J.T.T., 1978, 27l,nr. 66). 

Men moet de zaken evenwel correct zien. Artikel 26 van de Voorafgaande 
Titel Sv. regelt de verjaring van de burgerlijke vordering uit een misdrijf, 
doch schept geen dergelijke vordering waar zij niet voorhanden is. Dit 
laatste is het geval wanneer de eis van de werknemer enkel het herstel beoogt 
van de schade voortvloeiend uit het niet-uitvoeren door de werkgever van 
een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenis, welke kwalifi
catie de werknemer ook aan zijn eis geeft (Arbh. Antwerpen, 26 november 
1980, T.S.R., 1981, 31). Dit betekent echter nog niet dat de rechter alsdan 
de grondslag van de vordering ambtshalve een contractuele aard mag geven. 
Wanneer b.v. een werknemer loontekorten uitsluitend en met nadruk ex 
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delicto vordert en zijn vordering als zodanig zonder rechtsgrond is, omdat 
er geen algemeen verbindend verklaarde C.A.O. is die de functie van de 
werknemer met de geeiste loonshoogte verbindt, vermag de rechter niet de 
oorzaak van de vordering ex contractu in de plaats van ex delicto te stellen 
(Arbh. Antwerpen, 6 juli 1983, R. W., 1983-84, 704). 

Moeilijker wordt het wanneer de eiser zijn vordering niet uitdrukkelijk 
steunt op een misdrijf, maar enkel op de wet of de overeenkomst, dan wei 
niet expliciet een rechtsgrond aanwijst. Mag de rechter als dan ambtshalve 
de rechtgrond als ex delicto wijzigen of aanwijzen? 

Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn deze vraag zonder meer bevesti
gend te beantwoorden. W anneer men ervan uitgaat dat artikel 26 van de 
Voorafgaande Titel Sv. de openbare orde raakt, lijkt het logisch aan te 
nemen dat telkens de ingeroepen feiten als misdrijf kunnen worden gekwali
ficeerd, de verjaringstermijn van dit artikel van toepassing is. Of een 
vordering ex contractu, lege of delicto is gesteld, zou dan ook in deze 
context volkomen artificieel zijn (Advies Adv. Gen. MALLIE, J. bij Arbh. 
Bergen, 22 mei 1978, T.S.R., 1978, 498). Als bijkomend argument werd 
daaraan toegevoegd dat geen enkel wettelijk voorschrift de eisende partij 
verplicht de rechtsgrond van haar vordering op te geven, noch in de 
inleidende dagvaarding, noch in conclusies. Artikel 702, 3° Ger.W. vereist 
ter zake enkel dat in de dagvaarding opgave wordt gedaan van het onder
werp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; immers, 
curia novit ius, de rechter kent de wet. Zodra de rechter vaststelt aan de 
hand van het voorwerp van de vordering, eventueel gewijzigd bij conclusie 
overeenkomstig artikel 807 Ger.W., of aan de hand van de feiten of 
handelingen die in de dagvaarding worden aangehaald, dat de vordering 
voortspruit uit een misdrijf, heeft bij in deze zienswijze de verplichting 
daaruit de gevolgen te trekken op bet vlak van de verjaring, zelfs al heeft 
de eiser niet gepreciseerd op welke wettelijke bepaling of op welke aanspra
kelijkheid hij zijn vordering steunt (Arbh. Brussel, 10 januari 1978, J. T. T., 
1978, 133; HERMAN, J., ,De verjaring in het arbeidsrecht", J. T. T., 1984, 
139, nr. 65; BosLY, H.D., Les sanctions en droit penal social beige, Gent, 
Story, 1979, 251). 

Deze opvatting lijkt steun te vinden in een arrest van het Hof van Cassatie 
van 31 januari 1980. In dit arrest zegt bet Hof dat, zelfs wanneer de eiser 
zich tot grondslag van zijn vordering beroept op een overeenkomst, dit niet 
tot gevolg kan hebben dat de recbter mag beslissen dat ten deze niet de 
verjaringstermijn van artikel 26 Voorafgaande Titel Sv. van toepassing is, 
maar die van het burgerlijk recht. De eerstgenoemde verjaringstermijn is, 
om de redenen van open bare orde die eraan ten grondslag liggen, met name 
het beletten dat voor particuliere belangen strafbare feiten gerechtelijk 
kunnen worden vastgesteld na het verstrijken van de door de wet voorge
scbreven termijn, zelfs van toepassing in geval de vergoeding van de scbade 
ten gevolge van een door de wet als misdrijf gekwalificeerd feit, niet op 
grond van dit misdrijf en krachtens de artikelen 1382 e.v. B.W., doch 
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krachtens de regels van een contract wordt gevorderd (Cass., 31 januari 
1980, Arr. Cass., 1979-80, 330, Pas., 1980, I, 628; concl. Proc. Gen. 
DuMoN, F., R.G.A.R., 1982, nr. 10.504, noot DELVAUX, P.H. en R. W., 
1980-81, 438). Uit dit arrest zou dan ook kunnen worden afgeleid dat de 
rechter steeds ambtshalve de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 26 
Voorafgaande Titel Sv. moet opwerpen, ook als de vordering wordt ge
steund op de overeenkomst (Arbh. Luik, 14 oktober 1983, J.T.T., 1985, 
136). Dit lijkt echter een te verregaande gevolgtrekking te zijn. 

In zijn conclusie bij het zopas vermelde arrest van het Hofvan Cassatie van 
31 januari 1980 brengt Procureur-Generaal F. Duman een belangrijke 
nuancering aan in de regel die het Hof vooropstelt. Aangezien het de 
bedoeling van artikel26 Voorafgaande Titel Sv. is te vermijden dat naar 
aanleiding van een burgerlijke procedure strafbare feiten aan het Iicht 
komen die aan beteugeling ontsnapten, is het onnodig deze bepaling ambts
halve toe te passen wanneer de burgerlijke vordering kan worden berecht 
zonder een misdrijf aan het Iicht te brengen (Concl. Proc. Gen. DUMON, 
F. v66r Cass., 31 januari 1980, Pas., 1980, I, 628 en R.G.A.R., 1982, nr. 
10.504, noot DELVAUX, P .H.). Op grand van haar finaliteit wordt dan ook 
besloten tot het niet van openbare orde zijn van de bepaling van artikel 26 
van de Voor~fgaande Titel Sv. in geval van samenloop met de verjaring van 
artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze verjaring is immers 
korter dan die van de Voorafgaande Titel Sv. en sluit derhalve uit dat door 
een burgerlijke vordering een niet beteugeld misdrijf aan het Iicht zou 
worden gebracht (PAROTTE, D., , La prescription des actions resultant du 
contrat de travail", J.T.T., 1985, 181-182; VANDERMEERSCH, V., ,De 
bevoegdheid en de beoordelingsvrijheid van de arbeidsgerechten ten aanzien 
van het strafrecht en het strafprocesrecht", B. T.S.Z., 1984, 877). Niet 
iedereen evenwel is het daarmee eens (OosTERBOSCH, J. en GRAULICH, B., 
, ,La communication des demandes au ministere public devant les juridic
tions du travail", Soc. Kron., 1982, 312-320). Die zienswijze blijft ook 
twijfels oproepen wanneer men weet dat de ratio legis die zij als argument 
gebruikt, precies ter zijde moet worden geschoven om tot de toepasselijk
heid van artikel 26 van de Voorafgaande Titel Sv. te kunnen besluiten. 
Inderdaad, als belangrijkste argument tegen die toepasselijkheid werd aan
gevoerd dat de meest courante verjaringstermijn van de burgerlijke vorde
ring in arbeidsrechtelijke aangelegenheden, de eenjarige termijn van artikel 
15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, korter is dan de verjaringstermijn 
van de publieke vordering in diezelfde aangelegenheden, in de regel drie 
jaar, zodat de bestaansreden van artikel 26 Voorafgaande Titel Sv., met 
name vermijden dat een burgerlijke vordering nog mogelijk zou zijn na 
verjaring van de strafvordering, hier geen toepassing kan vinden. Wanneer 
men die redenering opzij schuift op grand van de duidelijke bewoordingen 
van artikel 26, dan ziet men niet in hoe diezelfde ratio legis kan worden 
ingeroepen om bepaalde consequenties van het van openbare orde zijn van 
de verjaringstermijn van deze bepaling, terzijde te schuiven, met name de 
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verplichting die verjaringstermijn ambtshalve in te roepen telkens men een 
misdrijf vaststelt, ook al maakt de eisende partij geen gewag van die 
kwalificatie. Bovendien kan de beslechting van het geschil over de burgerlij
ke vordering, die zelf de verjaring van de strafvordering niet stuit, zo'n 
lange tijd in beslag nemen dat de strafvordering ondertussen is verjaard, 
zodat de uitspraak over de burgerlijke vordering toch het bestaan van een 
verjaard misdrijf aan het Iicht brengt. 

Rechtspraak en rechtsleer schijnen nochtans zonder al te veel nadenken 
terug te deinzen voor een dergelijk verregaand gevolg en aanvaarden dat 
de termijn van artikel 26 slechts geldt wanneer de eiser zijn vordering 
uitdrukkelijk ex delicto stelt (Arbh. Brussel, 3 september 1975, J. T. T., 
1976, 54; BosLY, H., ,Dix annees de droit penal social (1971-1981)", 
J. T. T., 1983, 137; PAROTTE, D., ,La prescription des actions resultant du 
contrat de travail", J.T.T., 1985, 183, nr. 43). 

Ten gunste van de heersende zienswijze dat de verjaringstermijn geldend 
voor de burgerlijke vorderingen voortspruitend uit een misdrijf nooit kan 
worden toegepast zonder dat de eiser zijn vordering uitdrukkelijk ex delicto 
formuleert, pleit dat zij in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde 
opvatting dat de rechter de grondslag van een vordering niet mag wijzigen 
(Cass., 29 april1982, Arr. Cass., 1981-82, nr. 509 en R: W., 1983-84, 23), 
zelfs niet zo de bepalingen die daarop betrekking hebben, de openbare orde 
raken (in die zin: MALLIE, J., , L'exception de prescription dans le cadre 
des relations de droit social", T.S.R., 1980, 457-458). 

419. DE TERMIJN VAN DE VERJARING- Volgens artikel26 Voorafgaande 
Titel Sv. verjaart de burgerlijke vordering op grond van een misdrijf door 
verloop van vijf jaar, zonder evenwel te kunnen verjaren v66r de strafvorde
ring. 

Op het tijdstip waarop de burgerlijke vordering wordt ingesteld, kan de 
verjaring op penaal gebied derhalve voor aile of bepaalde onderdelen van 
de vordering reeds bereikt zijn (Arbh. Antwerpen, 2 maart 1981, T.S.R., 
1981, 415). Bij de wijziging van artikel 26 van de Voorafgaande Titel Sv. 
door de wet van 30 mei 1961 werd immers aan de burgerlijke vordering een 
eigen verjaringstermijn toebedeeld die, onafhankelijk van het lot van de 
publieke vordering, minimum 5 jaar bedraagt en slechts met de eerstge
noemde vordering verbonden blijft voor zover de verjaringstermijn van de 
publieke vordering meer dan 5 jaar bedraagt (Arbh. Antwerpen, 17 januari 
1978, R. W., 1978-79, 1722). 

Eens de verjaring van de burgerlijke vordering is gestuit door het instellen 
van deze vordering, loopt ze niet meer tegen de eiser tot het geding is 
beeindigd door een in kracht gewijsde gegane beslissing (art. 27, eerste lid 
Voorafgaande Titel Sv.). 

420. HET AANVANGSTIJDSTIP VAN DE VERJARINGSTERMIJN- De verjaring 
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van de burgerlijke vordering ex delicto begint op betzelfde tijdstip te !open 
als de strafvordering (Arbb. Bergen, 22 mei 1975, T.S.R., 1975,490, advies 
Adv. Gen. MALLIE, J.), zijnde bet tijdstip waarop bet misdrijf werd 
gepleegd. 
Het aanvangstijdstip van de verjaring van de strafvordering verscbilt naar 
gelang bet gaat om een ogenblikkelijk (of aflopend), een voortdurend of 
een voortgezet (of collectief) misdrijf (zie bierover LEROY, P., ,Regles de 
prescriptions applicables a !'action civile resultant de Ia violation d'une 
disposition de nature contractuelle sanctionnee penalement", J. T. T., 1978, 
271-272, nrs. 69-76). De wet zelf maakt enkel een onderscbeid tussen 
ogenblikkelijke en voortdurende misdrijven, voortgezette misdrijven zijn 
een constructie van rechtspraak en recbtsleer (BosLY, H.D., Les sanctions 
en droit penal social beige, Gent, Story, 1979, 197). 
Een ogenblikkelijk misdrijf bestaat in een welbepaalde daad of nalatigbeid, 
waarbij de duur geen rol speelt. Een voortdurend misdrijf daarentegen 
bestaat in een strafbare toestand met een zekere duurzaambeid. Een collec
tief misdrijf ten slotte wordt gevormd door een gebeel van misdrijven die 
moeten worden bescbouwd als een enkel strafbaar feit omdat zij voortvloei
en uit een zelfde misdadig opzet (Cass., 4 september 1974, Arr. Cass., 1975, 
11 en J.T.T., 1975, 251). 

Om uit te maken of men te doen beeft met een voortgezet misdrijf moet 
de feitenrecbter op in cassatie onaantastbare wijze uitmaken of er al dan 
niet sprake was van eenbeid van opzet (GILLAIN, J., ,Derniers apports en 
droit penal social", J. T. T., 1979, 329, nr. 47). Wat dit strafrecbtelijk begrip 
precies inboudt, blijkt niet zo eenvoudig uit te leggen te zijn (zie bierover 
KUYL, J., ,Over de eenbeid vanmisdadig opzet" ,R. W., 1978-79,545 e.v.). 

De verjaring van een ogenblikkelijk misdrijf begint te !open op bet ogenblik 
waarop de strafbare daad werd gesteld. De verjaring van een voortdurend 
misdrijf neemt eerst een aanvang op bet ogenblik waarop de voortzetting 
van de wil zicb in een strafbare situatie te bevinden, een einde neemt. Het 
voortgezet of collectief misdrijf begint te verjaren vanaf bet ogenblik 
waarop het misdrijf is voltooid, zijnde vanaf bet laatste strafbare feit 
(LEROY, P., ,Regles de prescription applicables a !'action civile resultant 
de Ia violation d'une disposition de nature contractuelle sanctionnee penale
ment", J.T.T., 1978, 272, nr. 78). 
Het onderscbeid tussen ogenblikkelijke, voortdurende en voortgezette mis
drijven, dat determinerend is voor het aanvangstijdstip van de verjaring van 
de burgerlijke vordering ex delicto, is ook in sociaalrecbtelijke aangelegen
beden vaak moeilijk te maken. 

Ogenblikkelijke sociaalrecbtelijke misdrijven van de werkgever zijn 

- bet niet of niet-tijdig overbandigen aan de werknemer van de bijdrage
bon die moet worden opgemaakt in bet kader van de ziekte- en invaliditeits
verzekering (Arbb. Gent, 11 januari 1984, J.T.T., 1984, 294); 

- bet niet-betalen, bet onvoldoende betalen of het ontijdig betalen van de 
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opzeggingsvergoeding, wanneer men, in strijd met de recbtspraak van bet 
Hof van Cassatie (zie nr. 422), aanneemt dat zulks een misdrijf is (Arbrb. 
Brugge, 25 juni 1979, J.T.T., 1980, 106); 

- bet niet-betalen van een contractueel overeengekomen maandelijkse 
bijdrage aan een pensioenfonds, die loon is, tenzij bet jarenlang volbouden 
daarvan door de eenbeid van opzet die de verscbillende ogenblikkelijke 
misdrijven verbindt, tot bet ontstaan van een voortgezet misdrijf leidt 
(Arbb. Brussel, 3 februari 1981, J.T.T., 1981, 145); 

- bet zelfs jaarlijks niet-betalen van een oudejaarspremie, tenzij wanneer 
zou bewezen zijn dat die verscbillende misdrijven met eenzelfde misdadig 
opzet worden gepleegd, betgeen veronderstelt dat vanaf de eerste strafbare 
daad de wil aanwezig is om aile daden te stellen die noodzakelijk zijn voor 
de verwezenlijking van bet opzet (Arbrb. Brugge (afd. Oostende}, 27 
januari 1987, R. W., 1986-87, 2242). 

Voortdurende misdrijven komen in bet sociaal recbt weinig voor. Het 
niet-betalen van vakantiegeld en de niet of niet-correcte betaling van loon 
voor de wettelijke feestdagen, vervangingsdagen en inbaalrustdagen werden 
ten onrecbte wei eens voortdurende misdrijven genoemd (Arbb. Bergen, 10 
april 1978, J. T. T., 1978, 348). Het niet-betalen van loon en vakantiegeld 
is evenwel, blijkens de bepalingen die de daarop betrekking bebbende 
verplicbtingen omscbrijveri, een misdrijf dat door een enkel verzuim op bet 
ogenblik waarop moet worden betaald, voltrokken is, en maakt derbalve 
geen voortdurend misdrijfuit (Cass., 19 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 
nr. 101 en J. T. T., 1988, 7, noot). Wanneer men dergelijke misdrijven 
voortdurend noemt, bedoelt men ecbter meestal dat bet gaat om voortgezet
te misdrijven. 

Om uit te maken of men te doen beeft met een voortgezet of collectief 
misdrijf staat men, zoals boger gezegd, voor de moeilijkbeid uit te maken 
of er al dan niet sprake was van eenbeid van opzet. Met betrekking tot 
sociaalrecbtelijke misdrijven is zulks des te moeilijker, aangezien die geen 
bijzonder opzet vereisen en men, zoals verder nog wordt vermeld, vaak nog 
ten onrecbte aanneemt dat zij zelfs geen algemeen opzet veronderstellen. 

Tocb maakt de recbtspraak die toepassing maakt van bet bijzondere aan
vangstijdstip van de verjaring van burgerlijke vorderingen steunend op een 
voortgezet misdrijf, doorgaans gewag van de vereiste van eenbeid van opzet 
(Arbb. Brussel, 3 februari 1981, J. T. T., 1981, 145; Arbrb. Brugge, afd. 
Oostende, 27 januari R. W., 1986-87, 2242). Ook in een recent arrest van 
bet Hof van Cassatie wordt dat vereiste duidelijk gesteld. Uit bet feit dat 
bet bestreden arrest de werkgever veroordeelde tot bet betalen van 
vakantiegeld op acbterstallig loon ,zoals door (de werknemer) was gevor
derd in de dagvaarding', blijkt, aldus bet Hof van Cassatie, dat bet 
arbeidsbof ,impliciet maar zeker beeft (aangenomen) dat bet aanboudend 
niet betalen van dit vakantiegeld wegens eenbeid van opzet, een voortgezet 
misdrijf is, zodat de verjaringstermijn slecbts een aanvang neemt op de dag 

894 



van het laatste feit" (Cass., 27 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, nr. 122 
en J. T. T., 1987, 300). In de dagvaarding was echter, althans blijkens de in 
bet middel aangehaalde tekst, geen sprake van eenheid van opzet. 
Voortgezette of collectieve misdrijven zijn 
- bet regelmatig verzuim van een werkgever om loon te betalen (Arbb. 
Antwerpen, 2 maart 1981, T.S.R., 1981, 415 en J.T.T., 1982, 34); 
- en bet niet-betalen van bet verscbuldigde minimumloon (Brussel, 9 
september 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 380); 
- bet jaarlijks niet-betalen van een oudejaarspremie wanneer bewezen is 
dat de verscbillende gedragingen met eenzelfde misdadig opzet werden 
gepleegd, betgeen veronderstelt dat vanaf de eerste strafbare daad de wil 
aanwezig is om aile daden te stellen die noodzakelijk zijn voor de verwezen
lijking van het opzet (Arbrb. Brugge (afd. Oostende), 27 januari 1987, 
R. W., 1986-87, 2242); 
- bet jarenlang niet betalen van een contractueel overeengekomen maan
delijkse bijdrage aan een pensioenfonds, die loon is, dat weliswaar even 
zovele ogenblikkelijke misdrijven vormt, maar door de eenbeid van opzet 
waardoor ze zijn verbonden, leidt tot een voortgezet misdrijf (Arbb. Brus
sel, 3 februari 1981, J.T.T., 1981, 145); 
- iedere maand terugkerende inbreuken op een algemeen verbindend 
verklaarde C.A.O. die verbonden zijn door eenbeid van opzet en derhalve 
slecbts eenenkel misdrijfvormen(Arbb. Bergen, 22mei 1975, T.S.R., 1975, 
494); 
- bet opeenvolgend niet-betalen van bet vakantiegeld van een bediende 
(Arbb. Brussel, 27 apri11976, T.S.R., 1977, 446, Luik, 7 december 1977, 
Jur. Liege, 1977-78, 33, noot V.A.; Arbrb. Bergen, 10 juli 1975, J.T.T., 
1976, 169; advies O.M. bij Arbb. Brussel, 14 maart 1979, J.T.T., 1979, 
255); 
- bet niet betalen van loon voor feestdagen, zonder dat gewag wordt 
gemaakt van bedrieglijk opzet (Arbrb. Brussel, 21 april1975, J. T. T., 1976, 
36; advies O.M. bij Arbb. Brussel, 14 maart 1979, J.T.T., 1979, 255) of 
zelfs met de vermelding dat zulks irrelevant is (Arbrb. Bergen, 10 juli 1975, 
J. T. T., 1976, 168). 
Zoals gezegd begint bij een voortgezet misdrijf de verjaringstermijn slecbts 
te lopen wanneer het misdrijf voltooid is, zijnde op bet ogenblik van het 
laatste strafbare feit. In navolging van bet Hof van Cassatie neemt de 
recbtspraak aan dat in arbeidsrechtelijke aangelegenbeden bet misdrijf in 
ieder geval voltooid is wanneer de arbeidsovereenkomst een einde beeft 
genomen, zodat de verjaring van dan af begint te lopen (Cass., 3 november 
1952, Arr. Cass., 1953, 110 en Pas., 1953, I, 120; Cass., 26 oktober 1970, 
Arr. Cass., 1971, 182, Pas., 1971, I, 175, noot, R. W., 1971-72, 756, noot, 
T.S.R., 1970 (bij vergissing opgegeven als een arrest van 2 oktobef1970), 
300, noot VANDE PUT, R. enR.D.P., 1970-71, 751; Arbb. Brussel, 27 april 
1976, T.S.R., 1977, 446; Arbrb. Brussel, 21 april1975, J.T.T., 1976, 36; 
Arbrb. Bergen, 10 juli 1975, J.T.T., 1976, 168). 
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De vraag rijst of een onderbreking in de opeenvolging van misdrijven aldan 
niet een rol speelt voor de burgerlijke vordering ex delicto. Correct lijkt de 
genuanceerde zienswijze dat geen feiten kunnen worden in aanmerking 
genomen die van de daaropvolgende worden gescheiden door een langere 
onderbrekingsperiode dan de verjaringstermijn (Arb h. Antwerpen, 2 maart 
1981,415). 

b. De vereisten voor een burgerlijke vordering op grond van een misdrijf 
421. VEREISTEN- Een burgerlijke vordering op grand van een misdrijf is 
een vordering die haar oorsprong vindt in een misdrijf en die strekt tot 
vergoeding van de schade door dit misdrijf veroorzaakt. Het gaat om de 
vordering bedoeld in artikel 3 van de Voorafgaande Titel Sv.. Opdat er 
sprake zou kunnen zijn van een burgerlijke vordering ex delicto, is derhalve 
vereist dater een misdrijf is, schade en een oorzakelijk verband tussen dit 
misdrijf en die schade. 

422. SOCIAALRECHTELIJKE MISDRIJVEN - ALGEMEEN - De basis van het 
arbeidsrecht wordt gevormd door het arbeidsovereenkomstenrecht, dat de 
dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer regelt. Vorderingen van 
de partijen bij een arbeidsovereenkomst zijn primair vorderingen ex con
tractu. Evenwel is de contractvrijheid van de partijen bij een arbeidsover
eenkomst sterk beperkt door een hele reeks beschermende maatregelen die 
dwingend door de wetgever worden opgelegd. Veel van die maatregelen 
vertonen civielrechtelijke aspecten, zoals die welke tot het arbeidsovereen
komstenrecht zelf behoren, maar ook talrijke onderdelen van de arbeidsreg
lementering of -bescherming. Dit is b.v. het geval met de loonregeling, de 
vakantiewetgeving, de feestdagenregeling, de regelingen van de sociale 
promotie en het betaald educatief verlof, de sluiting van ondernemingen en 
het collectief ontslag. Blijft het arbeidsovereenkomstenrecht grotendeels 
zuiver burgerlijk van aard, de handhaving van de arbeidsreglementering 
wordt grotendeels afgedwongen met straffen. Misdrijven zijn in het arbeids
recht derhalve geen uitzondering. 
De verplichting voor de werkgever om het loon te betalen op de wijze, tijd 
en plaats zoals is overeengekomen, is een uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeiende verbintenis (art. 20, 3° Arbeidsovereenkomstenwet). Met 
uitzondering van artikel 24, dat handelt over de borgtocht, is de Arbeidso
vereenkomstenwet niet van strafsancties voorzien. Bij gebreke aan een 
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die aan 
een bepaalde functie een bepaald minimumloon verbindt, is het niet of 
onvolledig betalen van het individueel overeengekomen loon dan ook geen 
misdrijf (Arbh. Antwerpen, 26 november 1980,T.S.R., 1981, 31). Een 
vordering tot betaling van het in de individuele arbeidsovereenkomst over
eengekomen loon of een gedeelte daarvan, wordt daarom doorgaans be
schouwd als een vordering die uitsluitend haar grand vindt in de overeen
komst, zelfs al wordt, door niet-tijdige betaling, inbreuk gemaakt op artikel 

896 



42 van de Loonbeschermingswet en artikel 25, 1° van de Arbeidsreglemen
tenwet, die voorzien in strafbepalingen voor het niet-inachtnemen van de 
betalingstijdstippenen-frequenties (Arbb. Gent, 12mei 1975, T.S.R., 1975, 
379; Arbh. Antwerpen, 6 juli 1983, R. W., 1983-84, 704). Wei moet rekening 
worden gehouden met het feit dat bet niet of onvolledig betalen van het loon 
een schending kan zijn van de algemeen verbindend verklaarde C.A.O. nr. 
43, op 2 mei 1988 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, die aan aile 
meerderjarige voltijdse werknemers een gewaarborgd minimum maandin
komen verzekert. Maar afgezien daarvan leidt het niet-inachtnemen van bet 
betalingstijdstip, dat het misdrijf uitmaakt, op zicbzelf niet tot schade die 
het gevolg is van de laattijdige betaling, die wordt vergoed door de van 
rechtswege verschuldigde loonintrest. Soms echter wordt de niet-tijdige 
betaling van het loon met miskenning van de voornoemde strafbepalingen 
als voldoende beschouwd om een vordering tot het bekomen van het loon 
te beschouwen als een vordering ex delicto (Arbh. Antwerpen, 2 maart 1981, 
T.S.R., 1981, 415; JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte 
de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1986, II, 402, nr. 
354). In ieder geval volstaat daarvoor niet dat men loon opvordert; op grond 
van wat boger werd uiteengezet, moet de eiser aantonen dat de niet-betaling 
van het loon een misdrijf uitmaakt, wat het als zodanig, op zichzelf, niet 
is (Arbrb. Antwerpen, 29 november 1973, T.S.R., 1974, 238). 

Een soortgelijke redenering kan worden gevolgd ten aanzien van premies. 
Het niet-betalen van een eindejaarspremie waarop de werknemer aanspraak 
kan maken op grond van een niet algemeen verbindend verklaarde collectie
ve arbeidsovereenkomst, via de rechtstreekse binding van artikel19 C.A.O.
Wet of de suppletieve binding van artikel 26 van deze wet, de individuele 
arbeidsovereenkomst, het gebruik of een eenzijdige verbintenis van de 
werkgever, is als zodanig niet strafbaar. Tenzij men de premie beschouwt 
als deel uitmakende van het loon en de niet-betaling van loon aanmerkt als 
een misdrijf, krachtens artikel 42 van de Loonbeschermingswet (Arbrb. 
leper, 2 apri11982, T.S.R., 1982, 562). 

Een inbreuk op een collectieve arbeidsovereenkomst maakt geen strafrech
telijke overtreding uit, behoudens wanneer bet gaat om een collectieve 
arbeidsovereenkomst die bij K.B. algemeen verbindend werd verklaard 
(Cass., 18 april1983,Arr. Cass., 1982-83, nr. 448 en Soc. Kron., 1983, 267). 
De overtreding van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeids
overeenkomst wordt inderdaad met correctionele straffen beteugeld (art. 
56, 1, C.A.O.-Wet). 

In bepaalde gevallen is twijfel mogelijk over het al dan niet strafbaar zijn 
van een inbreuk op een wettelijk voorschrift. Zo merkt artikel 42, 1° van 
de Loonbescbermingswet de overtreding van de artikelen 9 en 11 van die 
wet als een misdrijf aan. Artikel 9 heeft het over de tijdstippen van betaling 
van het loon, terwijl artikel11 het beeft over de verplichting om bij het einde 
van de dienstbetrekking , ,het nog verschuldigde loon'' onverwijld te betalen 
en uiterlijk op de eerste betaaldag volgend op de datum waarop de dienstbe-

897 



trekking eindigt. Artikel2, 1° van de Loonbeschermingswet omschrij ft loon 
voor de toepassing van de wet als alle betalingen in geld waarop de 
werknemer recht heeft ten laste van zijn werkgever ,ingevolge zijn dienstbe
trekking". Het verband tussen de dienstbetrekking en het recht op loon 
moet dus vaststaan, maar mag om het even welke vorm aannemen. Oak 
betalingen verschuldigd ingevolge de schorsing of de beeindiging van de 
dienstbetrekking zijn loon. In die optiek zou men moeten aannemen dat oak 
een opzeggingsvergoeding, verschuldigd in geval van onregelmatige beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst, loon is in de zin van artikel 2 en dus van 
de artikelen 9 en 11 van de Loonbeschermingswet. Dit zou tot het belangrij
ke gevolg leiden dat de verjaringstermijn van artikel26 Voorafgaande Titel 
Sv. toepasselijk is op een vordering strekkende tot het bekomen van een 
opzeggingsvergoeding. 

Bepaalde rechtspraak heeft in die zin geoordeeld ten aanzien van de opzeg
gingsvergoeding (Arbrb. Antwerpen, 13 januari 1981, Soc. Kron., 1982, 38; 
Arbrb. Antwerpen, 11 juni 1985, T.S.R., 1986, 227). Het Hofvan Cassatie 
evenwel was een andere zienswijze toegedaan. Oorspronkelijk steunde het 
Hof deze andere zienswijze op de overweging dat de opzeggingsvergoeding 
geen loon zou zijn in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet 
(Cass., 14 april 1976, Arr. Cass., 1976, 943, R. W., 1976-77, 669, noot 
HouBEN, M. en J. T. T., 1976, 288), wat manifest fout is (Concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H. v66r Cass., 9 december 1977, J.T.T., 1978, 70). Later 
behield het Hof zijn zienswijze dat de niet-betaling van een opzeggingsver
goeding geen misdrijf is, maar steunde het die op de volgende redenering. 
Artikel 9 van de Loonbeschermingswet, dat de betalingstijdstippen en 
-frequentie regelt, heeft enkel betrekking op de uitbetaling op gezette 
tijdstippen van wat als loon verschuldigd is ingevolge de uitvoering of de 
schorsing van de dienstbetrekking. Deze bepaling kan derhalve, aldus het 
Hof, geen toepassing vinden op de opzeggingsvergoeding die verschuldigd 
is wegens de beeindiging van de dienstbetrekking. Anderzijds verwijst 
artikelll van de Loonbeschermingswet naar ,de eerste betaaldag die volgt 
op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt", en dus naar artikel 9. 
Wanneer artikelll derhalve spreekt van ,nag verschuldigd loon", wordt 
daarmee enkel bedoeld het loon dat moet worden betaald op de tijdstippen 
vastgelegd in artikel 9, zolang de overeenkomst nag geen einde heeft 
genomen. Aangezien artikel 9 geen betrekking heeft op de opzeggingsver
goeding, is deze geen , ,nag verschuldigd loon'' in de zin van artikel 11, 
zodat het niet of niet tijdig betalen van de opzeggingsvergoeding geen 
misdrijf is op grand van artikel 42, 1° van de Loonbeschermingswet. Op 
de vordering tot het bekomen van een opzeggingsvergoeding is dan oak niet 
de vijfjarige termijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel Sv. van 
toepassing ( Cass., 5 december 1977, Arr. Cass., 1978, 403 en J. T. T., 1978, 
70 (hier aangeduid als een arrest van 9 december 1977), concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H.; Cass., 5 december 1977, verenigde kamers, Arr. Cass., 
1978, 403, Pas., 1978, I, 387, R. W., 1977-78, 1937, noot J.R.R. en T.S.R., 
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1978, 163, noot ARCHAMBEAU, G.). Deze zienswijze werd door de arbeids
hoven en -rechtbanken gevolgd, zodat thans vrij algemeen ter zake de 
eenjarige verjaringstermijn van artikel15 van het Arbeidsovereenkomsten
recht van toepassing wordt geacht (Arbh. Brussel, 25 juni 1976, T.S.R., 
1977, 150; Arbh. Gent (afd. Brugge), 2 september 1983, J.T.T., 1985, 15, 
noot; Arbh. Antwerpen, 16 april 1985, J. T. T., 1987, 170; Arbrb. Nijvel, 
26 juli 1983, J.T.T., 1984, 206; Arbrb. Charleroi, 19 juni 1984, T.S.R., 
1984, 497; anders: Arbrb. Brugge, 25 juni 1979, J.T.T., 1980, 106; Arbrb. 
Antwerpen, 30 juni 1982, J. T. T., 1982, 110). 

Een soortgelijke zienswijze wordt voorgestaan ten aanzien van de uitwin
ningsvergoeding, die eveneens geacht wordt niet te vallen onder de toepas
sing van de artikelen 9 en 11 van de Loonbeschermingswet (Cass., 5 
december 1977, verenigdekamers,Arr. Cass., 1978,403, Pas., 1978, I, 387, 
R. W., 1977-78, 1937, noot J.R.R. en T.S.R., 1978, 163, noot ARCHAM
BEAU, G.). 
Terecht werd in de doctrine kritiek uitgebracht op de zojuist geschetste 
redenering van het Hof van Cassatie. Bij ontstentenis van enige expliciete 
uitsluiting dient het begrip loon van de artikelen 9 en 11 van de Loonbe
schermingswet te worden gebruikt in de normale, ruime betekenis die het 
in die wet heeft. Het recht op opzeggingsvergoeding en uitwinningsvergoe
ding ontstaat overigens door de beeindiging van de overeenkomst zelf, 
zodat die vergoedingen vanaf dat ogenblik ,nog verschuldigd zijn" (Hou
BEN, M., ,De opzeggingsvergoeding en het begrip ,loon" in de Wet van 
12 april 1965", R. W., 1976-77, 673; LEROY, P., ,Regles de prescription 
applicables a !'action civile resultant de Ia violation d'une disposition de 
nature contractuelle sanctionnee penalement", J.T.T., 1987,267, nr. 13). 

De vereiste dater een misdrijf moet zijn, mag evenwel niet worden verward 
met het strafbaar verklaard zijn. De omstandigheid dat een misdrijf niet 
strafbaar verklaard is, vormt geen beletsel voor een burgerlijke vordering 
ex delicto. Wanneer een burgerlijke vordering ex delicto wordt ingesteld 
voor de burgerlijke rechter, volstaat het dat de ingeroepen feiten beant
woorden aan een strafrechtelijke kwalificatie, ook ai werden die feiten nooit 
strafbaar verklaard (Arbh. Luik, 22 maart 1973, Jur. Liege, 1972-73, 250; 
Arb h. Luik, 12 mei 1977, A.R. nr. 4589, niet gepubliceerd, vermeld door 
VEROUGSTRAETE, W., , ,De verjaring van de burgerlijke vordering die het 
gevolg is van een misdrijf. De verjaring uit de doolhof", Soc. Kron., 1981, 
48, nr.22). 

423. SOCIAALRECHTELIJKE MISDRIJVEN EN DE PERSOON VAN DE DADER -
Lange tijd werd aangenomen dat rechtspersonen in ons strafrecht geen 
misdrijven kunnen begaan: societas delinquere non potest. Evenwel heeft 
de rechtspraak geleidelijk aan aanvaard dat een rechtspersoon evenzeer als 
fysieke personen door de wet gebonden is en dus misdrijven kan begaan. 
Wei moet de rechter zoeken welke natuurlijke persoon de strafbare dader 
is van het door een morele persoon begane misdrijf (BOSLY, H.D., Les 
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sanctions en droit penal social beige, Gent, Story, 1979, 30; LEGRos, R., 
,Le droit penal dans l'entreprise", J. T. T., 1977, 173-178). Vele werkgevers 
zijn rechtspersonen en hebben de vorm van een burgerlijke of handelsven
nootschap, van een vereniging zonder winstoogmerk of van een publiek
rechtelijke rechtspersoon. Nu deze rechtspersonen als dusdanig onmogelijk 
kunnen worden gestraft, rijst de vraag of tegen hen een burgerlijke vorde
ring ex delicto mogelijk is. 
Het antwoord van de rechtspraak is bevestigend. De vijfjarige verjaringster
mijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel Sv. is van toepassing op een 
burgerlijke vordering, zodra die steunt op een feit dat een misdrijf uitmaakt, 
zelfs al kan het niet worden bestraft omwille van de persoonlijkheid van de 
dader. Voor de toepassing van deze verjaringstermijn is niet vereist dat de 
verweerder op de burgerlijke vordering ook de dader van het misdrijf is. 
Hij geldt ook wanneer de eis van het slachtoffer gericht is tegen de burgerlijk 
aansprakelijkerechtspersoon(Arbrb. Charleroi, 28 mei 1984, T.S.R., 1985, 
73). Een rechtspersoon is inderdaad krachtens de artikelen 1382 en 1384 
B. W. gehouden tot vergoeding van de schade veroorzaakt door een misdrijf 
begaan door zijn organen-lasthebbers of zijn aangestelden (Arbh. Brussel, 
3 februari 1981, J.T.T., 1981, 145). 

424. SOCIAALRECHTELIJKE MISDRIJVEN EN BEDRIEGLIJK OPZET - Ben 
misdrijf bevat in beginsel twee basiscomponenten: een materieel bestand
deel, bestaande in een verboden gedraging, en een moreel bestanddeel, vaak 
aangeduid als bedrieglijk opzet. Het moreel bestanddeel kan echter evenzeer 
bestaan in onachtzaamheid als in opzet. 
Van sociaalrechtelijke misdrijven wordt vaak gezegd dat zij zogenaamde 
materiele misdrijven of contraventionele wanbedrijven zouden zijn, d.i. 
wanbedrijven die, zoals de overtredingen, geen bedrieglijk opzet vereisen. 
Op overtuigende en bewogen wijze werd aangetoond dat een sociaal straf
recht zonder fout radicaal moet worden afgewezen (LEGROS, R., ,Le droit 
penal dans l'entreprise", J.T.T., 1977, 170-173, nrs. 8-18; GossERIES, P., 
,L'experience des amendes administratives et les aspects fondamentaux du 
droit penal social", Revue de l'U.L.B., 1978, nr. 1-3, 194; PATTE, M., 
,Droit social et droit penal social", J. T. T., 1978, 38). Niettemin wordt in 
deze rechtspraak meestal aangenomen dat sociaalrechtelijke misdrijven 
foutloze, contraventionele of reglementaire misdrijven zijn, die tot straf
baarstelling leiden door het louter feit van de overtreding van het wettelijk 
voorschrift, ongeacht de bedoeling van de dader en zonder dat zijn goede 
trouw enig belang heeft (Arbh. Brussel, 18 januari 1980, J. T. T., 1982, 36, 
noot WANTIEZ, C.; Arbh. Brussel, 22 mei 1984, J.T.T., 1985, 135, noot; 
Arbh. Brussel, 7 oktober 1986, J.T.T., 1987, 247; Arbrb. Doornik, 17 juni 
1983, Pas., 1984, III, 8). 
Het mag dan al zo zijn dat het sociaal strafrecht in de regel geen bijzonder 
opzet vereist, voorhouden dat het moreel bestanddeel zou liggen in het 
plegen van het misdrijf zelf, de zogenaamde schuld door wetsovertreding, 
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is onaanvaardbaar omdat daardoor onvermijdelijk een soort vermoeden 
van schuld wordt in bet Ieven geroepen. Bepaalde rechtspraak houdt dit 
fundamenteel gegeven gelukkig voor ogen. 
Aldus werd bij herhaling geoordeeld dat de vijfjarige verjaringstermijn van 
artikel 26 van de Voorafgaande Titel Sv. slechts kan worden ingeroepen 
wanneer vaststaat dat, buiten de materialiteit van de feiten, ook bet intentio
neel element van bet misdrijf, voortspruitende uit de wii en de kennis, 
voorhanden is. Het louter feit een strafrechtelijke inbreuk in te roepen, 
volstaat derhalve niet (Arbh. Brussel, 12 mei 1982, J. T. T., 1983, 138; Arbh. 
Brussel, 23 november 1983, T.S.R., 1983, 528). Ook bij sociaalrechtelijke 
misdrijven is derhalve vereist dat de dader vrijwillig en bewust handelt 
(Arb h. Brussel, 18 januari 1980,J. T. T., 1982, 36, noot WANTIEZ, C.; Luik, 
23 oktober 1985, Soc. Kron., 1987, 152, Jur. Liege, 1986, 227 en J.T.T., 
1986, 425, noot V.P.). 

425. OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN MISDRIJF EN VORDERING- Voor een 
burgerlijke vordering op grond van een misdrijf is ten slotte nog vereist dat 
bet misdrijf de schade heeft veroorzaakt die wordt gevorderd. 
Voor een burgerlijke vordering ex delicto is niet vereist dat een onderschei
den vergoeding wordt gevorderd voor schade door bet misdrij f veroorzaakt. 
Ook wanneer enkel de bedragen worden gevorderd die voortvloeien uit de 
toepassing van de overeenkomst of de wet, kan een vordering worden 
aangemerkt als ex delicto (MALLIE, J., ,L'exception de prescription dans 
le cadre des relations de droit social", T.S.R., 1980, 460; VEROUGSTRAETE, 
W., ,De verjaring van de burgerlijke vordering die bet gevolg is van een 
misdrijf. De verjaring uit de doolhof", Soc. Kron., 1981, 44; anders: 
ARCHAMBEAU, G., ,Competence des juridictions repressives et du travail 
en cas d'action intentee par le travaiileur resultant du non-respect par 
l'employeur d'obligations sanctionnees penalement", T.S.R., 1977, 73). 
Anderzijds is het zo dat in bet arbeidsrecht ailes draait rond de arbeidsover
eenkomst: loon is een wezenlijk bestanddeel van de arbeidsovereenkomst; 
vakantiegeld is een recht dat, via bet mechanisme van artikel 1135 B.W. 
(overeenkomsten verbinden niet aileen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is 
bepaald, maar ook tot aile gevolgen die door de billijkheid, bet gebruik of 
de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend), 
voortspruit uit de arbeidsovereenkomst; wanneer een coilectieve arbeidso
vereenkomst aan een werknemer bepaalde voordelen toekent, worden die 
geincorporeerd in zijn individuele arbeidsovereenkomst; de toepassing van 
de gehele arbeidsreglementering is een gevolg van bet bestaan van een 
arbeidsovereenkomst. De vraag rijst dan ook of de omstandigheid dat de 
vorderingen welke op arbeidsrechtelijke aangelegenheden betrekking heb
ben, doorgaans een contractueel aspect vertonen, geen beletsel is voor een 
vordering ex delicto. Inderdaad, de samenloop van contractuele en quasi
delictuele vorderingen is in beginsel verboden (VANDENBERGHE, H., VAN 
QUICKENBORNE, M., GEELEN, K. en DE CosTER, S., ,Overzicht van 
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rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1979-1984)", 
T.P.R., 1987, 1598, nr. 205). 
Gedurende geruime tijd werd door rechtspraak en rechtsleer voorgehouden 
dat er slechts een vordering uit een misdrijf met een eigen voorwerp is, 
wanneer de strafbepaling het naleven wil verzekeren van een gedragsnorm 
voor alle deelnemers aan het maatschappelijk verkeer, buiten elke contrac
tuele betrekking om, wat niet het geval is met strafrechtelijk gesanctioneer
de bepalingen zoals artikel 42 van de Loonbeschermingswet en artikel 56 
van de C.A.O.-Wet. Geoordeeld werd dat de contractuele aansprakelijk
heid weliswaar niet het misdrijf uitsluit, maar wei de aquiliaanse aansprake
lijkheid steunend op identieke feiten (Arbh. Antwerpen, 23 april 1980, 
J.T.T., 1981, 360 en T.S.R., 1981, 303; Arbh. Antwerpen, 26 november 
1980, J.T.T., 1981,74 en T.S.R., 1981, 31; ARCHAMBEAU, G., noot onder 
Cass., 5 december 1977, T.S.R., 1978, 169). Daarbij werd klaarblijkelijk 
uit het oog verloren dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie weliswaar 
de samenloop van contractuele aansprakelijkheid met quasi-delictuele aan
sprakelijkheid heeft verboden,doch niet met delictuele aansprakelijkheid. 
Wanneer b. v. het niet-betalen van het voorgeschreven minimumloon een 
misdrijf is, kan de werknemer een rechtsvordering instellen tot herstel van 
de schade die door dit misdrijf is veroorzaakt, ook al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen van een verbintenis die uit de 
arbeidsovereenkomst voortspruit (Cass., 28 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 
1378, R. W., 1982-83, 1717, noot, Pas., 1982, I, 1277 en Limb. Rechtsl., 
1982,207, noot VANHUFFEL, H.; Arbh. Antwerpen, 2maart 1981, T.S.R., 
1981, 415). Zelfs de omstandigheid dat de vaststelling van het bestaan van 
het misdrijf afhankelijk is van de oplossing van een geschilpunt dat, op zich 
beschouwd, van zuiver contractuele aard is, b.v. een betwisting omtrent de 
beroepskwalificatie, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van een vorde
ring ex delicto (Cass., 25 april 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1048,' T.S.R., 
1983, 253, R. W., 1983-84, 1150, Pas., 1983, I, 958 en J.T.T., 1984, 132). 
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