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I.

STAKING EN RECHT IN HET ALGEMEEN.

1. Het begrip staking.
Het fenomeen staking kan vanuit verschillende gezichtshoeken
worden benaderd : politiek, sociologisch, economisch . . . Hier is het
vanzelfsprekend de juridische inhoud van het begrip die ons interesseert.
In het Belgisch recht de lege fata is er geen wettelijke omschrijving
van het begrip staking voorhanden. Artikel 1 van de wet van 19 augustus
1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd
(verder afgekort: Wet Prestaties Algemeen Belang) spreekt van een
"collectieve en vrijwillige stopzetting van de arbeid", zonder het
woord staking te gebruiken.
Een wettelijke omschrijving van het stakingsbegrip komt overigens
steeds neer op het aanduiden van wat men verstaat onder een
geoorloofde of rechtmatige staking 1 ) en omvat aldus eerder normatieve
dan descriptieve elementen. Een en ander blijkt duidelijk uit de definities
van staking die gegeven werden in een wetsvoorstel en een wetsontwerp
die de regeling van bepaalde aspecten van stakingsproblematiek beoogden, doch uiteindelijk beide nooit wet werden.
Bij de bespreking van het wetsvoorstel van 4 juli 1950 tot opschorting
van het bediendencontract ingeval van staking 2 ) was de Commissie van
arbeid en sociale voorzorg van de Senaat van mening dat een
1

)

R., Het stakingsbegrip, in De werkstaking in de welvaar/staat,
R. en MERTENS-DANIELS (ed.), Leuven, Universitaire boekhandel, 1966, 50.
Par!. St., Kamer, B.Z. 1959, 56.
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-242wettelijke definitie van het begrip staking, die in het oorspronkelijk
voorstel niet voorkwam, noodzakelijk was. Zij omschreef de staking
als elke collectieve weigering om te werken vanwege de werknemers,
ongeacht haar duur of het feit dat het gehele personeel erbij betrokken
is, op voorwaarde dat zij haar oorsprong vindt in een collectief
belangenconflict of in een individueel geschil met een collectief belang,
waarvan het voorwerp een eis is van sociale of professionele aard
of dat betrekking heeft op de normale uitvoering van de bestaande
overeenkomsten. Dient - nog steeds volgens de Senaatscommissie eveneens als staking beschouwd te worden : elke collectieve weigering
om te werken die het gevolg is van een solidariteitsbetuiging van
de werknemers veroorzaakt door een zware fout door de werkgever
begaari ten opzichte van een of meer werknemers 3 ).
Anderzijds omschreef het voorontwerp van wet houdende regeling
van de collectieve sociale verhoudingen tussen de werknemers en de
werkgevers, dat op 19 juni 1964 door de minister van tewerkstelling
en arbeid L. Servais aan de Nationale Arbeidsraad voor advies werd
overgemaakt, in art. 1,9° de werkstaking als de tijdelijke en collectieve
stopzetting van de arbeid door het geheel of een gedeelte van de werknemers van een onderneming naar aanleiding van een geschil, zelfs
individueel, dat een collectiefbelang vertoont. Uit het advies nr. 196 dat
de Nationale Arbeidsraad op 30 april 1964 over dit ontwerp uitbracht,
blijkt dat de werkgeversvertegenwoordigers de wettelijke stakingsdefinitie een restrictieve inhoud wensten te geven en o.m. beoogden acties
uit te sluiten die geen betrekking hadden op beroepsbelangen of die de
uitvoering van vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten in het
gedrang brachten, evenals sit-downstakingen, langzaamaanacties en
schokstakingen 4 ).
In beide hierboven bedoelde gevallen zouden enkel de stakingen die
beantwoordden van de voorwaarden van de wettelijke begripsomschrijving genieten van en onderworpen zijn aan de beoogde regeling,
die er in hoofdzaak op neerkwam dat een aanzeggings-en verzoeningsprocedure verplicht werd gesteld en uitdrukkelijk werd bepaald dat deelname aan een staking de arbeidsovereenkomst schorste. Alle andere,
niet-wettelijke stakingen zouden beheerst blijven door het gemeen
recht.
Al geven de voorgestelde wettelijke definities van staking derhalve
geen uitsluitsel over het juridische wezen van het stakingsverschijnsel
als dusdanig en hebben zij enkel betrekking op een nadere omschrijving
van het toepassingsgebied van de voorgenomen regeling, toch beklemtonen zij twee elementen die essentieel zijn voor een algemene juridische

Pari. St., Senaat, 1953-54, nrs 312 en 248.
Nationale Arbeidsraad, Verslag van de secretaris over de activiteiten van de
Raad 1964-1965, Brussel, Nationale Arbeidsraad, 1966, 100.
3)

4)
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begripsomschrijving van de staking : het moet gaan om een weigering
te werken of een stopzetting van de arbeid naar aanleiding van een
geschil, d.i. een opzettelijk niet verrichten van de arbeid, en die
stopzetting moet gebeuren door het geheel of een gedeelte van de werknemers van een onderneming en moet m.a.w. een collectief karakter
vertonen.
Beide elementen vindt men, meestal aangevuld met andere bestanddelen, terug in de talrijke jurisprudentiële en vooral doetrinale definities
van staking 5 ). Het mag dan al zo zijn dat er bij ontstentenis
van een wettelijk stakingsbegrip geen conditio sine qua non is om een
verschijnsel als staking aan te merken 6 ), toch is het mogelijk een ruime
juridische begripsbepaling uit te werken zonder normatieve elementen
in te bouwen en aldus het gevaar te lopen de sociale realiteit te miskennen.
Aldus geeft wellicht het Sociaalrechtelijk woordenboek, opgesteld in
opdracht van de Benelux ministeriële werkgroep van Justitie, de meest
bevredigende juridische definitie van staking. Het omschrijft de werkstaking als het door een aanmerkelijke groep van personen in
dienstbetrekking opzettelijk tijdelijk niet verrichten van de bedongen
arbeid als dwangmiddel ter bereiking van een bepaald doel 7 ). De
bestanddelen van deze definitie verdienen enige toelichting.
Staking is in wezen het niet verrichten van de bedongen arbeid. In
het sociaal recht wordt enkel gehandeld over de arbeid die in dienstverband, d.i. in ondergeschiktheid, wordt verricht 8 ). Vandaar dat, als
men het begrip staking arbeidsrechtelijk wil benaderen, enkel de stopzetting van de in dienstverband verrichte arbeid - in de regel: van
de bij een arbeidsovereenkomst bedongen arbeid - in aanmerking
komt. Het stopzetten van de arbeid door zelfstandigen vormt derhalve
geen staking in ·de sociaalrechtelijke zin van het woord 9 ), evenmin
trouwens als acties die niet neerkomen op het stopzetten van een
beroepsactiviteit zoals b.v. studenten- en hongerstakingen.
Ook wanneer wel arbeid wordt verricht, maar niet de (krachtens de
arbeidsovereenkomst) bedongen arbeid of wanneer de arbeid niet op de
bedongen wijze wordt verricht, kan er sprake zijn van staking.
Dit is b.v. het geval bij stiptheidstakingen en langzaamaanacties,
waarover verder gehandeld wordt.
Opdat er sprake zou zijn van staking moet de stopzetting van de arbeid
tijdelijk zijn, ongeacht haar duur. De werknemer die definitief een
5
) Voor een gedeeltelijk overzicht daarvan: RIGAUX, Staking en bezetting naar
Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1979, 71, voetnoot 8.
6
) Arb. Namen 27 april1981, Soc. Kron. 1981, 255.
7
) Sociaalrechtelijk woordenboek, Brussel, Secretariaat-generaal van de Benelux Economische Unie, 1977, 180.
8
) LENAERTS H., Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story-Scientia, 1973, 10, nr 6.
9
) SuETENS L. P., De werkstaking in het publiekrecht van de landen der Europese
Gemeenschappen, Brugge, Die Keure, 1963, 14, nr 13.
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een staker maar is iemand die ontslag neemt.
Anderzijds moet het tijdelijk niet verrichten van de bedongen arbeid
opzettelijk gebeuren. De stopzetting van werkzaamheden die het gevolg
is van een persoonlijke verhindering is geen staking. Aldus zijn de
werkwilligen die geen arbeid kunnen verrichten omwille van de staking
van anderen of omwille van met deze staking gepaard gaande
omstandigheden (b.v. stakingsposten die de toegang tot het bedrijf
beletten) zelf geen stakers. Hun juridische toestand zal dan ook anders
moeten benaderd worden dan die· van de stakers zelf.
Voorts vereist het begrip staking dat de stopzetting van de bedongen
arbeid een collectief karakter vertoont. Staking wordt traditioneel
aangemerkt als een collectief geschil of arbeidsgeschil, d.i. een geschil
tussen een groep van werknemers en een of meer werkgevers 10 ). Een
enkeling kan derhalve wel het werk stopzetten, doch alsdan is geen
sprake van staking in de eigenlijke zin van het woord, tenzij zijn
actie als enkeling in de onderneming kadert in een ruimere stakingsbeweging daarbuiten 11 ). Waar de grens ligt tussen het individuele
en het collectieve (is een stopzetting van het werk door 2 werknemers
een staking?) is vanzelfsprekend een aangelegenheid van feitelijke
appreciatie, die voor de beginselen van minder belang is.
Van de collectieve geschillen of arbeidsgeschillen wordt doorgaans
gezegd dat zij betrekking hebben op arbeidsaangelegenheden, dit zijn
aangelegenheden die betrekking hebben op de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van werknemers 12 ). Hoewel
de staking een arbeidsgeschil is, vereist een realistische en a-normatieve
begripsomschrijving van dit verschijnsel niet dat het doel ervan op
arbeidsaangelegenheden betrekking heeft. Het volstaat dat de staking
"een bepaald doel" wenst te bereiken, wat ook de aard daarvan moge
zijn 13 ). Deze vereiste is ruimer dan wat door de meeste andere
definities wordt gevergd, nl. dat een staking tot doel moet hebben
druk uit te oefenen op de werkgevers of op derden 14), doch sluit
beter aan op de sociale realiteit. Of een staking nu gebeurt met het
oog op het doen naleven van een bestaande regel, ertoe strekt nieuwe
rechten of een wijziging van arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden
af te dwingen of tot doel heeft solidariteit uit te drukken met andere
10

LENAERTS H, a.w., 411, nr 281.
SUETENS L.P., a.w., 21-22, nr 26.
12
) Sociaalrechtelijk woordenboek, 40 en 42.
13
) Sommigen betwisten dit en menen dat ook het neerleggen van het werk om een
voetbalwedstrijd op de T.V. te volgen of omdat het te warm is, een staking is: BLANPAIN
R., Overzicht van het Belgisch arbeidsrecht, I/2, Gent, Story-Scientia, 1967, 385, voetnoot 1.
14
) HoRION P., Staking en uitsluiting in het Belgisch Recht, in Het arbeidsrecht
in de Europese Gemeenschap, V, Staking en uitsluiting, Luxemburg, E.G.K.S., 1961, 156;
PIRON J. en DENIS P., Le droit des relations collectives de tral vail en Belgique, Brussel,
Larcier, 1970, 109.
11

)
)

I
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als drukkingsmiddel wil fungeren op overheidsinstanties, organismen
of personen, maakt voor het juridische stakingsbegrip geen verschil
uit : iedere doelgerichte opzettelijke collectieve stopzetting van de bedongen arbeid is een staking. Een en ander belet niet dat, zoals
verder uiteengezet, rechtspraak en rechtsleer soms verschillende juridische gevolgen vastknopen aan de onderscheiden doelstellingen van
stakingen. Dit was trouwens ook de bedoeling van de hoger vermelde
wettelijke initiatieven, die de voorziene wettelijke gevolgen in beginsel
wilden voorbehouden aan stakingen met betrekking tot beroepsbelangen of naar aanleiding van geschillen met een sociale of professionele eis als voorwerp.
2.

Soorten staking, stakingsvormen en bijkomende omstandigheden.

2.1. Soorten staking en stakingsvormen 15 ).
Het opzettelijk tijdelijk niet verrichten van de bedongen arbeid,
wezensbestanddeel van de staking, kan zoals gekend verschillende
vormen aannemen.
De arbeid kan zonder meer volledig worden stopgezet door alle
werknemers van een onderneming, in welk geval men van een
volledige staking spreekt. Staakt daarentegen slechts een deel van de
werknemers van de onderneming, dan heeft men te doen met een
deelstaking 16 ).
Heeft een staking betrekking op (nagenoeg) alle ondernemingen van
een land, gewest, of streek, dan spreekt men van een algemene staking
in dat land, dat gewest of die streek.·
Wordt er opeenvolgend door verschillende afdelingen of werknemersgroepen van een onderneming of door verschillende ondernemingen
van een land, gewest of streek gestaakt, dan spreekt men van een
beurtstaking. Een dergelijke staking binnen één onderneming wordt
doorgaans een schokstaking genoemd 1 7 ) al worden ook de termen
draaiende, afwisselende en overslaande staking gebruikt.
Een prikstaking is een staking waarbij tijdens betrekkelijk korte,
opeenvolgende en niet vooraf bekendgemaakte perioden gestaakt
wordt 18 . Zijn er langere tussenperiodes waarin gewerkt wordt, dan
spreekt men wel eens van een staking met tussenpozen.
Merkwaardig genoeg kan er ook sprake zijn van staking wanneer er
wel gewerkt wordt, doch niet op de bedongen of de gebruikelijke

15
) Voor een overzicht: HEENEN G., Staking: types, vormen, technieken, in De
werkstaking in de welvaartstaat, 75-92.
16
) Sociaalrechtelijk woordenboek, 71.
17
) Sociaalrechtelijk woordenboek, 144.
18
) Sociaalrechtelijk woordenboek, 134. Een dergelijke actie wordt soms niet als een
staking beschouwd: Arb. Namen 30 april 1973, J.T.T. 1973, 218.
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manier, al is zekere rechtspraak en rechtsleer het daarmee niet eens 19 ).
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemers voorschriften of
reglementen met een dergelijke overdreven nauwge~etheid gaan naleven
dat de normale uitvoering van de arbeid er eerd~r door belemmerd
dan wel bevorderd wordt. Zulks wordt dan s~iptheidsstaking genoemd 20 ). Ook kunnen de werknemers hun arbeid tergend traag uitvoeren, in welk geval men het heeft over een langzaamaanactie.
In geen vandeze gevallen kan men staande houden dat de "bedongen"
arbeid wordt verricht, d.w.z. de werkzaamheden die krachtens het
gemeen verbintenissenrecht (art. 1134, derde lid B.W.) te goeder trouw
moeten uitgevoerd worden. Omdat in deze gevallen echter daadwerkelijk arbeidsprestaties, hoe ongeregeld ook, werden verricht, zullen de
gevolgen van dergelijke stakingen niet noodzakelijk dezelfde zijn als
bij een gewone volledige stopzetting van de arbeid, o.m. wat het
recht op loon betreft. Hierover wordt verder gehandeld.
Een sit-down en een bezetting van de onderneming worden soms
als stakingsprocédés beschouwd 21 ). Aan een bedrijfsbezetting is evenwel
een aparte juridische problematiek verbonden, die het kader van dit preadvies ruimschoots te buiten gaat 22 ).
Stakingen worden eveneens ingedeeld volgens de doelstellingen ervan.
Zo spreekt men van professionele, politieke, waarschuwings- en solidariteitsstakingen. Deze termen spreken voor zichzelf, al is er b.v. wel
discussie mogelijk over de grens tussen een professionele en een
politieke staking 23 ). Een professionele staking kan dan nog revindicatie[
of defensief van aard zijn.
Tenslotte wordt tussen de stakingen nog een onderscheid gemaakt
volgens de wijze van totstandkoming. Een aangezegde staking, waarbij
alle terzake geldende c.a.o.-voorschriften betreffende overleg en verzoening werden nageleefd, wordt in de rechtspraak en de literatuur
doorgaans betiteld als een regelmatige, reglementaire of officiële
staking. Aangezien dergelijke stakingsacties omzeggens altijd uitgeroepen worden door minstens één representatieve werknemersorganisatie 24) zijn zij meteen erkende of geleide stakingen. Een niet door
een representatieve werknemersorganisatie uitgeroepen staking kan
19
) DESOLRE G., Staking en uitsluiting, in Arbeidsrecht, BLANPAIN R. (ed.), Brugge,
Die Keure, 1972, III 15-13 e.v.; HEENEN G., t.a.p., 91; MAGREZ M., La liberté
syndicale des salariés en Belgique, in La liberté syndicale en Belgique. Droit comparé et
droit internationa/public, I, Berlijn, Springer-Verlag, 1980, 54; PrRON J. enDENIS P., a.w.
114; SUETENS L. P., a.w. 49-50, nrs 61-62.
20
) Ontkent het karakter van staking aan een dergelijke actie: Arb. Luik 29 oktober
1975, Med. V.B.O. 1977, 836.
21
) Arbh. Antwerpen 26 november 1975, R.W. 1975-76, 1952, noot RIGAUX M.
22
) Voor een overzicht: RIGAUX M., a.w., 49-50, nrs. 61-62.
23
) HORION P., t.a.p., 158-159.
24
) Over het begrip representatieve werknemersorganisatie in België, zie o.m. LENAERTS
H., a.w., 325-332, nrs 327-230.
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aldus een erkend of geleid karakter krijgen. Daartegenover staan de
onregelmatige, niet reglementaire of spontane staking, ook soms wilde
staking genoemd en de niet erkende of niet geleide staking.
Voor het recht vertonen alle hierboven vermelde indelingen slechts
belang in de mate waarin verschillende juridische gevolgen worden
vastgeknoopt aan de onderscheiden stakingssoorten en -vormen. Zoals
verder zal blijken heeft een en ander in hoofdzaak gediend om bepaalde
stakingen als rechtmatig, gewettigd of geoorloofd, andere als onrechtmatig, ongewettigd of ongeoorloofd aan te merken.

2.2. Bijkomende of begeleidende omstandigheden.
Van de soorten staking en stakingsvormen te onderscheiden, zijn
de bijkomende omstandigheden die een staking kunnen begeleiden.
De meest voorkomende van die omstandigheden is het plaatsen
van stakingsposten of -piketten waardoor de toegang tot het bedrijf
of tot bepaalde bedrijfslokalen of -gedeelten aan eventuele werkwilligen
wordt belet. Deze praktijk wordt in de regel, bij onsteutenis van wettelijke
bepalingén dienaangaande, niet als onrechtmatig beschouwd, zodat het
deeluitmaken van een stakingspost geen fout uitmaakt 25 ).
Ook een bedrijfsbezetting wordt soms als een bijkomende omstandigheid bij een staking en niet als een stakingsmodaliteit beschouwd 26 ).
Uitzonderlijk gaat een bedrijfsbezetting gepaard met het verderzetten
van de ondernemingsactiviteiten in eigen beheer door de bezetters. Beide
fenomenen worden doorgaans als ongeoorloofde actiemiddelen aangemerkt, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden 27 ).
Andere begeleidende omstandigheden zijn allerlei feitelijkheden en
gewelddaden tegen personen enjof goederen, zoals het stremmen van
het verkeer, het vernielen van afsluitingen, ruiten, machines of
documenten, het gijzelen van het ondernemingshoofd, zijn aangestelden
of verantwoordelijken van de overheid, enz. Het merendeel van dergelijke handelingen zijn misdrijven en ·kunnen als dusdanig beslist als
foutief worden aangemerkt 28 ).
25
) Arbh. Bergen 14 jan. 1980, J.T.T. 1980, 190, advies O.M.; Arb. Charleroi 20 okt.
1980, J.T.T. 1981, 91.
26
) Arbh. Brussel 5 februari 1973, J.T.T. 1973, 123.
27
) Arbh. Brussel 5 febr. 1973, J.T.T. 1973, 123; Arbh. Brussel 12 febr. 1973,
T.S.R. 1973, 294; Arb. Charleroi 24 dec. 1974, J.T.T. 1974,75; PIRON J., De la légitimité
de certains moyens de pression dans les conflits sociaux, J.T. T. 1976, 193-195;
TAQUET M. en WANTIEZ C., De Ia licéité de I'occupation de I'usine, J.T.T. 1977, 189-196;
MAGERMAN K., Bezetting van de onderneming door de werknemers, Arbbl. 1977, 781-804;
anders: VAN GERVEN W., Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheer door werknemers van de onderneming, R. W. 1976-77, 65-78; DE ScHRIJVER L., Recht op arbeid,
meer dan eeri prestige-zaak, R.W. 1976-77, 1345-1370.
28
) Voor een overzicht: DESOLRE G., t.a.p., III.l5-34 e.v.; PIRON J. en DENIS P.,
a.w., 145-147.
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wezen van de staking, nl. het opzettelijk niet verrichten van de bedongen arbeid. Zij kunnen derhalve aan het juridisch statuut van de
staking niets veranderen, noch medebepalend zijn voor de juridische
gevolgen van de staking zelf. Wel kunnen bepaalde bijkomende of
begeleidende omstandigheden op zichzelf een ernstige tekortkoming
uitmaken die elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt en dus een grond
vormen voor ontslag wegens dringende reden 29 ). In de rechtsleer en de
rechtspraak wordt dit onderscheid evenwel niet steeds duidelijk gemaakt.
HooFDSTUK

II.

HET JURIDISCH STATUUT VAN DE sTAKING.

1. Internationale en Europese aspecten.
De Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten, aangenomen door de algemene vergadering van
de Verenigde Naties op 19 december 1966, waaronder België, verbinden
zich ertoe het stakingsrecht te waarborgen, mits dit wordt uitgeoefend
overeenkomstig de wetten van het desbetreffend land (art. 8.l.d). Dit
verdrag werd evenwel door België niet bekrachtigd, zodat het er geen
rechtskracht heeft.
De in de schoot van de Verenigde Naties bestaande Internationale
Arbeidsorganisatie sloot in de loop van haar 31-ste zitting te San
Francisco het verdrag nr 87 betreffende de vrijheid tot het oprichtén
van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht Dit
verdrag werd bij wet van 13 juli 1951 door België bekrachtigd en
is er in werking getreden op 23 oktober 1952. Hoewel het verdrag nr 87
niet als dusdanig spreekt over staking, meent de Commissie van experten
die bij het Internationaal Arbeidsbureau werd opgericht, dat uit de
artikelen 3 en 8 van het verdrag een recht tot staking kan worden
afgeleid. Deze bepalingen erkennen respectievelijk het recht van de werknemersorganisaties vrij hun werkzaamheden in te richten en hun werkprogramma's te formuleren en verbieden dat de nationale wetgeving
afbreuk zou doen of toegepast zou worden op een wijze die
afbreuk doet aan de waarborgen waarin het verdrag voorziet 30 ). Ook
de eveneens bij het Internationaal Arbeidsbureau bestaande Commissie
van de syndicale vrijheid is van oordeel dat het verdrag nr 87 het
recht tot staken tQekent aan de werknemers en hun organisat~es,
als gerechtvaardigd middel ter verdediging van hun beroepsbelangen 31 ).
Of dit alles betekent dat het I.A.O.-verdrag nr. 87 in het Belgisch
positief recht het of een recht tot staken heeft ingevoerd, blijft
29

PIRON J. enDENIS P., a.w. 132-133.
V ALTICOS N., Internationallabour law, Deventer, KI uwer, l 979, 86, nr 188.
31
) B.I.T., La liberté syndicale. Recueil de décisions du comité'de la liberté syndicale,
du conseil d'administration du B.I.T., Genève, 1972, 99 e.v., nrs. 241 e.v.
30

)

)

!
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evenwel een zeer betwistbare aangelegenheid. Het is juist dat een
wettelijk of jurisprudentieel stakingsverbod in strijd zou zijn met de
hierboven genoemde bepalingen van het verdrag omdat zulks de
normale werking van de werknemersorganisaties ongetwijfeld zou
belemmeren. Tussen een dergelijk verbod en de erkenning van een
recht tot staken ligt echter nog een hele ruimte. Overigens is de
juridische waarde van de door de commissies van het Internationaal
Arbeidsbureau aan het verdrag gegeven interpretatie zeer beperkt,
nu art. 37 van het statuut van de I.A.O. van 28 juni 1919 zelf
uitdrukkelijk een welbepaalde interpretatieprocedure voorschrijft.
Op Europees niveau dient vooreerst het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
te worden vermeld, dat op 4 november 1950 door de Raad van
Europa werd aangenomen en bij wet van 13 mei 1955 door België werd
goedgekeurd. Artikel 11.1. van dit verdrag erkent weliswaar het recht
om vakverenigingen op de richten en zich daarbij aan te sluiten voor
de bescherming va:n zijn belangen, doch niet uitdrukkelijk het recht
te staken. Beweerd werd dat het arrest van het Europees hof voor de
rechten van de mens van 6 februari 1976, gewezen in de zaak
Schmidt en Dahlstrom, artikel 11.1. van het verdrag in die zin interpreteerde dat deze bepaling het recht te staken erkende 32 ). In werkelijkheid is dit niet zo. Het Hof stelt alleen dat artikel 11.1. iedere Staat de
vrije keuze laat van middelen om het doel te bereiken dat deze
bepaling beoogt, met name het de leden van een vakorganisatie
mogelijk maken door middel van collectieve actie hun professionele
belangen te behartigen en deze mogelijkheid te bevorderen. De werknemers een stakingsrecht toekennen is weliswaar een van de voornaamste
middelen daartoe, doch niet het enige. Bovendien - aldus nog steeds
het Hof- kan een dergelijk recht, dat niet uitdrukkelijk door artikel 11
wordt erkend, door het intern recht onderworpen worden aan een
regeling die van aard is de uitoefening ervan in bepaalde gevallen te
beperken 33 ). Het Hof oordeelt dus duidelijk niet dat art. 11.1 van
het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden noodzakelijk de erkenning van een
stakingsrecht impliceert.
Blijft tenslotte nog het Europees Sociaal Handvest (hierna afgekort :
E.S.H.) dat op 18 oktober 1961 te Turijn werd ondertekend door
de lidstaten van de Raad van Europa. Artikel 6.4. van deel II van
dit verdrag stelt dat de overeenkomstsluitende partijen het recht erkennen
van werknemers en werkgevers op collectief optreden in geval van
belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens
verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeids32

M., a.w., 89.
CoHEN JONATHAN G., Chronique de jurisprudence (1976-1977), Cour européenne
des droits de l'homme, Cah. dr. eur. 1978, 349.
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-250overeenkomsten. Hoewel België bij het E.S.H. verdragsluitende partij
was, heeft het naderhand het verdrag niet bekrachtigd. Verschillende
wetsvoorstellen werden in die zin ingediend 34), doch steeds werd als
motief voor de niet-bekrachtiging opgegeven de moeilijkheid die de
erkenning van het recht tot staken zou opleveren in de openbare
sector. Afgezien van het feit dat volgens sommigen een veralgemeend
stakingsverbod voor overheidsambtenaren wel als verenigbaar te
beschouwen is met de geest van het E.S.H. en bovendien overeenstemt
met de termen van art. 31 van hetzelfde verdrag 35 ), dient opgemerkt
dat er in België in feite reeds sedert lang een stakingsrecht voor
ambtenaren bestaat 36 ), zodat de opgegeven reden voor niet-bekrachtiging eigenlijk niet opgaat.
Of de goedkeuring door België van het E.S.H. op zichzelf onmiddellijk
iets zou veranderen op het stuk van het statuut van de werkstaking in het Belgisch arbeidsrecht, is niet zo zeker. Sommigen
achten art. 6.4. van het E.S.H. weliswaar self-executing 37 ) doch anderen
betwijfelen dat welkdanige bepaling van het E.S.H. rechtstreeks subjectieve rechten doet ontstaan in hoofde van individuen, nu de bijlage aan deel III van het Handvest bepaalt dat het juridische verbintenissen van internationale aard bevat waarvan de toepassing enkel aan
het toezicht bedoeld in deel IV is onderworpen 38 ).
De goedkeuring door België van het E.S.H. zou in ieder geval de
onverenigbaarheid met art. 6.4. van het Handvest impliceren van een
regel die zou aannemen dat deelname aan een staking de arbeidsovereenkomst verbreekt 39 ). Zoals verder zal blijken, is de zogenaamde
verbrekingsleer in België heden ten dage toch al volledig verlaten,
zodat wat dit betreft heel zeker geen gewijzigde situatie zou ontstaan.
Neemt men evenwel aan dat art. 6.4. van het E.S.H. ook voor
individuen rechten schept, dan zou de goedkeuring van het verdrag
vanzelfsprekend een einde maken aan de nog steeds bestaande controverse of er al dan niet een recht tot staken bestaat 40). Het alsdan
erkende recht tot staken zou evenwel enkel betrekking hebben op
professionele en wellicht ook solidariteitsstakingen, doch geenszins op
34
Laatst nog door senator C. Declercq op 15 december 1981, Par!. St., Senaat,
1981-82, 23/l.
35
) ZANETTI B., in La charte sociale européenne Dix années d'application, Brussel,
Editions de l'Université de Bruxelles, 1978, 103.
36
) SUETENS L. P., a.w., 156.
37
) LYON-CAEN G. en A., Droit social international et européen, Parijs, Dalloz, 1980,
nr 88, 82; VoGEL-POLSKY E., L'art. 6 de la Charte sociale européenne, Rev. Inst.
sociologie, nr 1-1966, 105-107.
38
) LAROQUE P., La charte sociale européenne, Droit socia/1979, 108; VELU J., in La
charte sociale européenne. Dix années d'application, 112.
39
) Council of Europe, Committee of independent experts ón the European social
charter, Conclusions, I, Straatsburg, Council of Europe, 1969-70J 31.
40
) ÜESOLRE G., t.a.p., 111-15-21.
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politieke stakingen 41 ). Bovendien erkent het E.S.H. slechts het recht te
staken voor zover de verplichtingen uit hoofde van reeds eerder
gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten worden nageleefd. De vraag
kan gesteld of deze beperking aan het recht te staken impliceert dat
het de werknemers, die titularis zijn van dit recht, niet toegelaten is
deel te nemen aan een staking die tot doel heeft een nog van
kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomst te wijzigen of die
uitgeroepen werd met miskenning van aanzeggings- of verzoeningsvoorschriften die in een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst zijn
neergelegd. Wat dit laatste aspect betreft, is het te verwachten dat de
goedkeuring van het E.S.H. geen einde zal stellen aan de betwisting over
de binding van collectief-conventionele verzoeningsprocedures, betwisting die verder wordt uiteengezet. Wat het eerste aspect betreft,
zou een interpretatie van art. 6.4. van het E.S.H. in de aangegeven zin een
toestand scheppen die voor de werknemers ongunstiger is dan de thans
bestaande, waar aangenomen wordt dat de individuele werknemer niet
gebonden is door de zgn. vredesplicht die verbiedt gebruik te maken
van strijdmiddelen, zoals staking, teneinde een wijziging te bekomen
van een van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomst. Wellicht ligt
hier de werkelijke reden voor de niet-goedkeuring van het E.S.H. 42 ).
2. Intern recht.
België werd ooit "een paradijs voor stakers" genoemd 43 ). Zoals
hierna zal blijken betekent zulks geenszins dat in België een juridische
regeling bestaat die een ongelimiteerd gebruik van het "stakingswapen"
toelaat.
2.1. Stakingsvrijheid of stakingsrecht.
De vraag of er in België een recht tot staken bestaat, houdt
verband met het wezen van het stakingsverschijnsel. Staking is,
zoals gezegd, het opzettelijk tijdelijk niet verrichten van de bedongen
arbeid. Heeft de werknemer het recht om in weerwil van de verbintenissen spruitend uit zijn arbeidsovereenkomst, de arbeid tijdelijk
op te schorten?
Het opzettelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid is als
dusdanig in strijd met de regel pacta sunt servanda van het gemeen
verbintenissenrecht. Art. 1134 B.W. bepaalt inderdaad dat de overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan
"tot wet strekken" en dat zij te goeder trouw moeten ten uitvoer

41
) BLECKMAN A., Interprétation et application en droit interne de la Charte sociale
européenne, notamment du droit de grève, Cah. dr. eur. 1967, 402; SUETENS P., Het
recht tot staken, Arbbl. 1968, 1669.
42
RIGAUX M., De kollektieve arbeidskonflikten, in Bulletin nr I, Brussel, V.U.B.,
Centrum voor arbeidsrecht (ed.), 1978, 95-96.
43
) BLANPAIN R., Overzicht van het Belgisch arbeidsrecht, 380, nr 624.
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worden gebracht. Het is derhalve evident dat een recht tot staken
slechts kan bestaan indien en in de mate waarin de wet dit erkent 44).
In het Belgisch positief recht is er geen enkele wet- of verdragsbepaling die het recht tot staken uitdrukkelijk erkent.
De ontstentenis van een uitdrukkelijke wettelijke erkenning van het
recht te staken belet niet dat sedert geruime tijd niemand meer betwist
dat het de werknemers toegelaten is het werk neer te leggen in
geval van staking. Ook de wetgever betwist zulks niet, waar hij organen
op- en procedures inricht met het oog op· het voorkomen en bijleggen
van collectieve geschillen, de juridische gevolgen van de deelname
aan een staking in het sociale-zekerheidsrecht, de feestdagenregeling en
het stelsel van de jaarlijkse vakantie regelt en waar hij de mogelijkheid tot staken in het algemeen belang aan bepaalde beperkingen
onderwerpt. Het bestaan van dergelijke regelen komt alleszins neer op
een onrechtstreekse erkenning van het feit dat staken toegelaten is 45 ).
De vraag blijft evenwel of dat "toegelaten zijn" van de staking te
kwalificeren is als een recht tot staken.
Op grond van de ontstentenis van een wettelijke bepaling die een
dergelijk recht in het leven roept, wordt doorgaans besloten tot het
bestaan van een vrijheid en niet een recht te staken 46 ).
Anderen daarentegen zien in de ontstentenis van een uitdrukkelijke
wetsbepaling dienaangaande geen hinderpaal om toch tot het bestaan
van een eigenlijk recht tot staken te besluiten. In België zou een
dergelijk recht zijn grondslag vinden in het hierboven vernoemde
optreden van de wetgever in de stakingsproblematiek, in de wettelijke
erkenning van de vakbonds- en verenigingsvrijheid, het bestaan van een
c.a.o.-recht in verband met werkstaking en het feit dat bepaalde
rechtspraak en rechtsleer het recht tot staken beschouwen als deeluitmakend van de individuele arbeidsovereenkomst. Uit een combinatie
van meerdere van of al deze factoren zou het subjectief recht te
staken kunnen afgeleid worden 4 7).
Er is beweerd geworden dat het onderscheid tussen stakingsvrijheid
en stakingsrecht juridisch irrelevant zou zijn en met name geen weerslag zou hebben op de rechtsgevolgen van de staking 48 ). Deze opvatting
kan bezwaarlijk worden bijgetreden. Het bestaan van een eigenlijk
subjectief recht te staken komt er noodzakelijkerwijze op neer dat het
44

LENAERTS H., a.w., 416, nr 284.
LENAERTS H., a.w., 416, nr 284.
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R., a.w., 389, nr 642; HORION P., t.a.p., 160; PIRON J. en DENIS P., a.w. 110;
SUETENS LP., De werkstaking in het publiekrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, 54, nr 68.
47
) RIGAUX M., a.w., 74-138 en 145; Arbh. Brussel 24 nov. 1980, R. W. 1980-81,
2262, noot RIGAUX M.
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-253niet verrichten van de bedongen arbeid op zichzelf niet kan beschouwd worden als foutief, zodat de staker van immuniteit geniet tegenover iedere, zelfs contractuele sanctie. Aangezien de titularis van een
dergelijk recht eigenlijk niets kan eisen van zijn werkgever, ware het
misschien correcter te spreken van de stakingsexceptie in de plaats van
het woord stakingsrecht te gebruiken 49 ). Bestaat er slechts een
stakingsvrijheid, dan staat het weliswaar vast dat deelname aan
een staking niet verboden is noÇP juridisch onmogelijk mag
worden gemaakt, doch zulks impliceert geenszins dat het niet verrichten
van de bedongen arbeid omwille van een staking in geen geval als
foutief kan of mag worden aangezien.
Het recente arrest van het Hofvan cassatie van 21 december 1981 50 )
heeft in deze problematiek geen ondubbelzinnig uitsluitsel gebracht.
Het arrest stelt dat, ook al is het stakingsrecht als zodanig niet
uitdrukkelijk door de wet erkend (waarbij in het midden gelaten wordt
én of de wet dit recht dan wel impliciet erkent én of zulks voldoende
zou zijn voor het beslechten van het aan het Hof voorgelegde
vraagstuk), de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties
van algemeen belang in vredestijd de erkenning inhoudt van het recht
van de werknemer om de contractueel bedongen arbeid wegens staking
niet te verrichten en om derhalve, in afwijking van de bepahing
van art. 1134 B.W., de door de arbeidsovereenkomst opgenomen
verplichting niet ten uitvoer te brengen.
De verwijzing naar de Wet Prestaties Algemeen Belang leunt aan bij
de conclusie van advocaat-generaal Lenaerts bij het arrest. Deze vertrekt
van de vaststelling dat, om het opzettelijk niet verrichten van de
bedongen arbeid, in strijd met de bepaling van art. 1134 B.W. als
rechtmatig te beschouwen, er een weliswaar niet uitdrukkelijke, maar
toch even duidelijke regeling moet bestaan die aanneemt dat de werknemer de bedongen arbeid wegens staking tijdelijk mag stopzetten.
Niet vereist is dat de wet het recht te staken als zodanig erkent, wat
zij trouwens niet uitdrukkelijk doet. De erkenning van het recht de
bedongen arbeid wegens staking niet te verplichten vindt advocaatgeneraal Lenaerts - en met hem het Hof- in de Wet Prestaties
Algemeen Belang. Waar deze wet een opsomming geeft van de
werkzaamheden tot het verrichten waarvan stakende werknemers
kunnen worden verplicht, houdt hij meteen het recht in voor de aangewezen werknemers om andere werkzaamheden niet te verrichten
en voor de niet aangewezen werknemers om hoegenaamd geen arbeid
te verrichten.
Deze redenering werd vooral op twee punten bekritiseerd 51 ).
49
) FRANÇOIS L., La Cour de
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recht de bedongen arbeid wegens staking niet te verrichten, onderscheid dat advocaat-generaal Lenaerts zelf als "op het eerste gezicht
misschien wat subtiel" aanmerkt, inopportuun en al te formalistisch
zijn.
Bij de beweerde inopportuniteit van de zienswijze van het Hof van
cassatie dient hier niet te worden stilgestaan: de taak van deze
hoogste rechtsinstantie zijnde wat zij is, kan men bezwaarlijk vanuit
juridisch standpunt het Hof verwijten dat het met zijn redenering het
recht te staken of het recht om wegens staking niet te arbeiden een
zeer smalle en dus precaire grondslag zou geven. Wel belangrijk is
het naar voren gebrachte bezwaar dat het onderscheid tussen het
recht te staken en het recht de bedongen arbeid wegens staking niet te
verrichten, juridisch irrelevant zou zijn.
In de conclusie van advocaat-generaal Lenaerts wordt de betekenis
van het onderscheid als volgt aangeduid: bij een erkenning van het
recht te staken, kan de rechtmatigheid van een staking op geen
enkele grond meer worden aangevochten - tenzij natuurlijk de wet
voorwaarden zou stellen voor de uitoefening van dit recht en die
voorwaarden niet zouden zijn nageleefd-, terwijl bij een erkenning van
het recht de arbeid wegens staking stop te zetten, niet elke staking per
definitie rechtmatig is en de rechtmatigheid van een staking zou kunnen
aangevochten worden op andere gronden dan het niet verrichten van de
bedongen arbeid, b.v. "wegens de schadelijke gevolgen die uit het
niet nakomen van de contractuele verplichtingen voortvloeien". Volgens
de uitgebrachte kritiek is een dergelijke zienswijze volledig in tegenspraak
met het door het Burgerlijk Wetboek uitgewerkte stelsel waarin de
ernst van de fout wordt geëvalueerd los van de grootte van de eruit
voortvloeiende eventuele schade 52 ).
Afgezien van het feit dat in de conclusie van advocaat-generaal
Lenaerts slechts een voorbeeld wordt gegeven van motief op grond
waarvan de rechtmatigheid van een staking zou kunnen worden aangevochten indien alleen het recht wordt erkend de bedongen arbeid
wegens staking niet te verrichten, lijkt aan het onderscheid tussen dit
recht en het recht te staken de volgende redenering ten grondslag
te liggen.
Heeft de werknemer alleen het recht omwille van een staking de
bedongen arbeid stop te zetten, dan is het enkel de stopzetting van de
arbeid die een legitiem en dus niet-foutief karakter krijgt. De werknemer is alsdan gevrijwaard tegen iedere mogelijke aansprakelijkheid
die op het niet verrichten van zijn arbeid zou gesteund zijn, terwijl
hetgeen niet rechtstreeks op het opschorten van zijn prestatie betrekking
Cass. 21 dec. 1981, R.W. 1981-82, 2540-2550; RIGAUX M., Kanttekeningen bij het
cassatiearrest van 21 dec. 1981, Soc. Kron. 1982, 162-165.
52 ) RIGAUX M., Omtrent de juridische aard van de werkstaking, R. W. 1981-82,
2544.
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er zonder meer een recht te staken bestaat. Alsdan wordt - vanzelfsprekend behoudens andersluidende bepalingen - niet alleen het niet
verrichten van de arbeidsprestaties gelegitimeerd, maar het gehele stakingsfenomeen. De meeste stakingen zijn erop gericht druk-uit te oefenen
op derden door te dreigen met schade en zelfs effectief schade toe te
brengen. Door de legitimatie van de staking in haar geheel tengevolge
van de erkenning van het recht te staken, wordt de stakende werknemer
ook geïmmuniseerd tegen een mogelijke aansprakelijkheid op grond
van deze aspecten.
De blijvende moeilijkheid die het onderscheid oplevert is evenwel
waar zich in het eerste geval, nl. indien alleen het recht wordt
erkend de arbeid omwille van een staking stop te zetten, het foutief
element kan bevinden dat de staking onrechtmatig maakt, nu het
niet verrichten van de arbeid alleszins als dusdanig geen fout uitmaakt. Het miskennen van de vredesplicht of van stakingbelemmerende
of -regelende c.a.o. bepalingen zal, zoals verder uiteengezet, doorgaans
niet als een fout in hoofde van de individuele werknemer kunnen
beschouwd worden. Over de geldigheid van soortgelijke bepalingen in
het arbeidsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst is,
zoals eveneens verder uiteengezet, betwisting mogelijk. En het veroorzaken van schade brengt, zoals gekend, bij ontstentenis van een fout
op zichzelf noch contractuele, noch extra-contractuele aansprakelijkheid
met zich mee, zodat een staking onmogelijk om die reden alleen onrechtmatig kan worden geacht.
Men zou kunnen denken dat bij een erkenning van het recht de
bedongen arbeid wegens staking te onderbreken, de deelname aan
een staking toch onrechtmatig is wanneer zij schade berokkent aan
de veiligheid van de stakers, hun medewerknemers, de werkgever of
derden : het recht de arbeid stop te zetten maakt inderdaad het
verbod van art. 17,4° van de Arbeidsovereenkomstenwet niet ongedaan.
Of nog, dat een staking onrechtmatig is wanneer het stakingswapen
niet voorzichtig genoeg gehanteerd wordt en bijvoorbeeld voorbarig
een staking wordt uitgeroepen, wat geen schending zou zijn van enige
contractuele verplichting doch enkel een inbreuk op de algemene
zorgvuldigheidsverplichting die zich aan eenieder opdringt, zodat een
quasi-delictuele-aansprakelijkheidsvordering zou openstaan. Het is
evenwel tenzeerste de vraag of het voorondersteld onrechtmatig karakter
van de staking in de genoemde voorbeelden uitgesloten is bij een
erkenning van een recht te staken zonder meer. Ook een dergelijk
recht mag immers geen aanleiding geven tot rechtsmisbruik en mag
m.a.w. slechts worden gebruikt als het voordeel dat de werknemers
uit de uitoefening van dit recht halen niet buiten verhouding staat tot
het nadeel dat door de uitoefening aan derden. de werkgever inbegrepen, zou worden berokkend 53 ). Het verschil tussen het bestaan
53
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van een recht de bedongen arbeid omwille van staking niet te verrichten
en het bestaan van een recht te staken zou er alsdan, wat zijn
juridische gevolgen betreft, in bestaan dat, om tot een onrechtmatige
staking te kunnen besluiten, in het eerste geval in de aangehaalde
voorbeelden geen belangenafweging moet gebeuren, terwijl bij het
bestaan van een recht te staken de appreciatie in concreto zou moeten
plaatshebben zoals die gebeurt om het eventueel voorhanden zijn van
rechtsmisbruik vast te stellen.
Het tweede belangrijke punt van de kritiek die werd uitgebracht op
het cassatiearrest van 21 december 1981 betreft de door dit arrest
gedane vaststelling dat de Wet Prestaties Algemeen Belang het gegeven
oplevert dat ingeval van staking de bepaling van art. 1134 B.W.
buitenspel zet. Terzake wordt voorgehouden dat men uit de bepaling
van art. 3 van deze wet enkel kan afleiden dat de wetgever slechts het
niet presteren van de in deze bepaling limitatief opgesomde taken
strafrechtelijk sanctioneerbaar heeft willen stellen, doch geenszins dat
hij voor het overige volledige vrijstelling geeft van het verrichten van de
contractueel bedongen arbeid 54 ). Centraal bij deze kritiek is vanzelfsprekend de vraag of de- inmiddels door de C.A.O.-wet opgeheven 55 )
- strafsancties van art. 7 bis van de Wet Prestaties Algemeen Belang
wel zo onlosmakelijk met de bepaling van art. 3 verbonden zijn als,
met een verwijzing naar de voorbereidende werkzaamheden van de
Wet Prestaties Algemeen Belang, wordt beweerd. In ieder geval is art. 3
van de wet geen zuivere strafbepaling, zoals een of ander artikel van
het Strafwetboek. Bovendien is het merkwaardig dat in de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 10 juni 1963, die de Wet
Prestaties Algemeen Belang en o.m. art. 3 daarvan wijzigde, wel
degelijk gewag wordt gemaakt van het erkennen van een recht te
staken 56 ).
Wat er ook van zij, de recentste rechtspraak van het Hof van cassatie
komt erop neer dat er in België een recht bestaat om wegens
staking de bedongen arbeid niet te verrichten. Voorts stelt het Hof
weliswaar vast dat het recht te staken als zodanig niet uitdrukkelijk
door de wet wordt erkend, doch over de vraag of de wet impliciet
een dergelijk recht erkent, wordt geen uitspraak gedaan: het Hof
kon oordelen dat de voor hem aangevochten beslissing naar recht
verantwoord was zonder dienaangaande stelling te nemen.
2.2. Beperkingeninherent aan het stakingsrecht.
Zowel degenen die voorhouden dat er in België enkel stakingsvrijheid
bestaat als zij die beweren dat er een eigenlijk stakingsrecht is, koppelen
de inhoud van deze vrijheid of dit recht vast aan een aantal
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-257beperkingen. Naast de bestaande wettelijke en contractuele beperkingen,
waarover verder gehandeld wordt en waarvoor een duidelijk aanwijsbare rechtsgrond bestaat, worden restricties aangenomen waarvan
de oorsprong van doetrinale of jurisprudentiële aard is. De inachtname
van alle beperkingen tegelijk leidt tot wat een geoorloofde, rechtmatige
of wettige staking wordt genoemd.
Op grond van een analyse van rechtsleer en rechtspraak werd het
bestaande stakingsrecht omschreven als de mogelijkheid voor iedere
werknemer om samen met andere werknemers het werk neer te leggen
teneinde tot collectief overleg te komen met de werkgever of een
derde op voorwaarde dat een stakingsaanzegging en de arbeidsvredeverplichtingen worden nageleefd en de verzoeningsprocedure werd
geëerbiedigd, -dat de stakingsactie door een vakorganisatie werd uitgeroepen of erkend en dat de actie niet in strijd is met de wetsbepalingen van openbare orde 57 ). De vereisten dat de staking tot
doel moet hebben tot collectief overleg te komen en dat ze door een
werknemersorganisatie moet zijn uitgeroepen of erkend, hebben geen
rechtstreekse wettelijke of contractuele basis, al worden ze doorgaans
respectievelijk afgeleid uit het bestaan van een collectief-conventioneel
recht in verband met de staking en uit de sociale-zekerheidsbepalingen
die stakingsdagen met dagen daadwerkelijk gepresteerde arbeid gelijkstellen. Op beide beweerde beperkingen wordt teruggekomen wanneer
gehandeld wordt over de staking als grond tot ontslag.
Aan hetrecht de bedongen arbeid wegens staking niet te verrichten, zoals
dit door het Hof van cassatie erkend wordt in zijn arrest van
21 december 1981, zijn geen inherente beperkingen gesteld, aangezien de
wet de uitoefening van dit recht niet regelt 58 ). Het arrest stelt dit
uitdrukkelijk voor wat betreft de beweerde beperking dat de staking
door een representatieve werknemersorganisatie moet zijn erkend. In
de conclusie van advocaat-generaal Lenaerts bij dit arrest wordt
aangestipt dat, wat betreft het recht de arbeid stop te zetten, alle
stakingen op dezelfde voet geplaatst worden, zodat een staking die
niet tot doel heeft tot collectief overleg te komen met de werkgever
of een derde, bijvoorbeeld een politieke staking, niet uitgezonderd
wordt.
2.3. Wettelijke beperkingen.
Zowel de vrijheid of het recht te staken als het recht de bedongen
arbeid wegens staking niet te verrichten kennen een aantal wettelijke
beperkingen.
De Wet Prestaties Algemeen Belang zelf reeds bevat dergelijke
beperkingen voor de werknemers die aangewezen worden bepaalde werkzaamheden te verrichten. De door deze wet uitgewerkte regeling
57

RIGAUX M., Staking en bezetting naar Belgisch recht, 145.
Conclusie van advocaat-generaal LENAERTS, H. bij Cass. 21 december 1981,
R.W. 1981-82, 2531.
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bepaalt dat ingeval van staking de paritaire comités de maatregelen,
prestaties of diensten moeten vaststellen die nodig zijn om het hoofd
te bieden aan vitale behoeften of dringende werken, terwijl de werknemers die de te verrichten werkzaamheden moeten uitvoeren aangewezen worden door een akkoord tussen de werkgevers en de werknemers of, bij ontstentenis daarvan, door een beperkt paritair comité.
Gebeurt deze aanwijzing niet, dan is het de minister van tewerkstelling en arbeid of die van economische zaken of zijn afgevaardigde
die zulks zal doen. Zijn er geen of onvoldoende werkwilligen, dan
worden stakers aangewezen, die aldus eventueel het recht verliezen de
bedongen arbeid stop te zetten, indien deze dezelf~e is als het aangewezen werk 59 ).
Ook de wetgeving op de militaire en de burgerlijke opeising kan
in bepaalde gevallen de vrijheid of het recht te staken of het recht de
bedongen arbeid niet te verrichten, uitschakelen 60 ).
Tenslotte verbiedt de wet van 24 mei 1921 tot waarborg van de
vrijheid van vereniging het dreigen met het niet voortzetten van de
arbeid in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, wanneer dit kwaadwillig gebeurt en met het doel de vrijheid van vereniging te krenken
(art. 4). De toepassing van deze bepaling vergt een bijzonder opzet,
wat tot gevolg heeft dat omzeggens nooit op grond ervan wordt
vervolgd. Vereist is inderdaad dat werknemers met staking dreigen
indien de werkgever niet een werknemer ontslaat die weigert lid te
worden 61 ) of lid is of wil worden van een (bepaalde) werknemersorganisatie.
Geen eigenlijke wettelijke beperkingen; doch voorschriften met een
reglementair karakter, zijn de beslissingen van de paritaire comités
genomen in uitvoering van de hogervernoemde Wet Prestaties Algemeen
Belang en algemeen verbindend verklaard krachtens de thans opgeheven
besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire
comités, beslissingen die een aanzeggingstermijn opleggen ingeval van
staking 62 ). Voor wat de binding van deze bepalingen betreft, kan
verwezen worden naar wat verder gezegd wordt over de binding van
c.a.o. -bepalingen.
1

2.4. Contractuele beperkingen.
De vraag kan gesteld worden of aan de vrijheid of het recht te
staken of aan het recht om ingeval van staking de bedongen arbeid
niet te verrichten, beperkingen kunnen gesteld worden in het arbeids-

59

Zie over deze wet o.m. PIRON J. en DENIS P., a.w., 118-130.
Zie over deze wet SuETENS L. P., De werkstaking in het publiekrecht van de
landen der Europese Gemeenschappen, 195-200, nrs 294-253.
61
) Luik, 14 juli 1938, Pas. 1931, II, 72.
62
) VoGEL-POLSKY E., La conciliation des conflits du travail en Belgique, Droit
et pratique, Gembloux, Duc1ot, 1965, 114-119.
)
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reglement 63 ) of in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.
Kan met andere woorden de uitoefening van deze vrijheid of dit
recht conventioneel aan bepaalde voorwaarden onderworpen of helemaal
uitgeschakeld worden?
Volgens L. François betekent de erkenning van een eigenlijk recht
te staken niet meteen dat dit recht onbeschikbaar zou zijn en dat het
derhalve niet contractueel zou kunnen worden beperkt of zelfs uitgeschakeld 64 ). Sinds het cassatiearrest van 21 december 1981 gaat deze
zienswijze niet meer op, althans niet wat betreft het recht omwille van
staking de bedongen arbeid niet te verrichten.
De regel pacta sunt servanda van art. 1134 B.W. is een van de
grondpijlers van ons overeenkomstenrecht 65 ) en aldus minstens van
dwingend recht, zodat het recht om daarvan af te wijken noodzakelijkerwijze eveneens minstens van dwingend recht is 66 ).
Afgezien van de vraag of dergelijke bedingen wel de individuele
werknemer binden wanneer zij in een collectieve arbeidsovereenkomst
voorkomen- vraag waarover verder gehandeld wordt-, zijn clausules
die het recht de arbeid wegens staking stop te zetten beperken,
derhalve in dat opzicht nietig (art. 9.1 C.A.O.-wet). Dit betekent
evenwel niet dat de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst
die een aanzegging, een raadplegingvan het personeel of een verzoeningsprocedure ingeval van staking verplicht stellen en de impliciete of uitgedrukte vredesplicht geen gelding zouden hebben buiten het vlak van
het niet verrichten van de arbeid door de individuele werknemer en
meer bepaald tussen de organisaties die de collectieve arbeidsovereenkomst sloten. Aldus bekeken stellen dergelijke bepalingen inderdaad
geen beperking aan het recht van de werknemer de arbeid wegens
staking stop te zetten, maar vormen zij bindende afspraken tussen
contracterende partijen.
Ook de reglementen van inwendige orde van de paritaire comités
en de statuten van de werknemersorganisaties bevatten in bepaalde
gevallen bepalingen die het uitroepen van een staking afhankelijk
stellen van bepaalde voorwaarden, respectievelijk meestal het in acht
nemen van een aanzeggingstermijn en het bereiken van een bepaald
quorum bij een stemming onder de aangeslatenen van · de onderneming67). Het ligt voor de hand dat dergelijke bepalingen een louter
interne waarde hebben. Bij miskenning daarvan kan de ingebreke
blijvende organisatie c.q. aangesloten werknemer enkel de in het

63 )

De discussie over het reglementair of contractueel karakter van het arbeidsreglement wordt hier buiten beschouwing gelaten.
64 ) FRANÇOIS L., t.a.p., 122, nr. 4 en voetnoot 8.
65 ) DE PAGE H., Traité élémentaire de droit civil beige, 11, Brussel, Bruylant, 1933,
nr 461.
66 ) RIGAUX M., Omtrent de juridische aard van de werkstaking, 2548-2549.
67
) VoGEL-POLSKY E., a.w., 123-130.
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reglement of in de statuten bepaalde sanctie oplopen. Aan het recht
van de individuele werknemer de arbeid te onderbreken, verandert
zulks niets.
HOOFDSTUK

JIJ.

DE JURIDISCHE GEVOLGEN VAN DE STAKING.

Het niet verrichten van de arbeid die het voorwerp uitmaakt van
de arbeidsovereenkomst, brengt uiteraard een aantal juridische gevolgen
teweeg, niet alleen ten aanzien van de individuele arbeidsovereenkomst van de stakers zelf, maar ook ten aanzien van deze van de
werkwillige werknemers die door de staking of haar nevenverschijnselen
verhinderd worden arbeidsprestaties te leveren. ,Bovendien bevatten
talrijke collectieve arbeidsovereenkomsten bepaVngen die tot doel
hebben stakingen te verbieden, te voorkomen of althans te regelen,
zodat de vraag rijst naar de bindende kracht van deze bepalingen
en de eventuele gevolgen van de niet naleving ervan. Tenslotte heeft
een staking natuurlijk ook gevolgen op de sociale-zekerheidsrechten
van de stakers en de door de staking tot werken verhinderde werkwilligen. Omwille van het essentieel privaatrechtelijk karakter van het
onderhavige preadvies wordt dit laatste aspect buiten beschouwing gelaten. Om redenen van beknoptheid gebeurt hetzelfde met de weerslag
van de staking in de feestdagenregeling en in het stelsel van de
jaarlijkse vakantie 68 ).
1.

In het individueel arbeidsovereenkomstenrecht.

De Arbeidsovereenkomstenwet bevat geen enkele bepaling die het
heeft over de gevolgen van staking op de individuele arbeidsovereenkomst. Weliswaar geeft deze wet een opsomming van gevallen waarin
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, eventueel met behoud van
loon, wordt geschorst, doch staking wordt daarbij als dusdanig nergens
genoemd. Ook de bepalingen betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zwijgen volkomen over het fenomeen staking. Nochtans
ligt het voor de hand dat de gevolgen van staking met één van beide
rechtsfiguren zullen moeten worden in verband gebracht, wil men ze
juridisch gestalte geven.
De ontstentenis van enige wettelijke bepaling dienaangaande brengt
met zich mee dat de oplossing in rechtspraak en rechtsleer gezocht
werd in het gemeen overeenkomstenrecht enerzijds en in de specifieke
beginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht anderzijds.

68 ) Voor een overzicht: MERGITS, B., De gevolgen van staking en lock-out op de
individuele arbeidsverhouding en de individuele belangen inzake sociale zekerheid, in
Bulletin nr. 2, V.U.B., Centrum voor arbeidsrecht (ed.), Brussel, 1979, 75-90.

-2611.1. Gevolgen ten aanzien van de stakers.
1.1.1. Gevolgen op de arbeidsovereenkomst.
1.1.1.1. Gemeen recht.
Om de gevolgen van staking op de individuele arbeidsovereenkomst
te kunnen beoordelen, is het vanzelfsprekend noodzakelijk te vertrekken
van het verschijnsel staking als dusdanig. Dit werd hoger omschreven
als zijnde in essentie een opzettelijk tijdelijk niet verrichten van de
bedongen arbeid.
In het gemene verbintenissenrecht kan een dergelijk iets onmogelijk
anders worden omschreven dan als contractuele wanprestatie, tenzij
de weigering te arbeiden een reactie zou zijn tegen wanprestatie van
de werkgever en derhalve zou gebeuren bij toepassing van de exceptio
non adimpleti contractus. In dit laatste geval is de arbeidsovereenkomst vanzelfsprekend geschorst krachtens de regelen van het gemeen
overeenkomstenrecht.
Buiten dit geval kan de stakende werknemer slechts contractuele
aansprakelijkheid ontlopen indien het gewild niet uitvoeren van zijn
contractuele verplichting tot arbeiden niet als foutief dient beschouwd
te worden, m.a.w. indien de niet-uitvoering van die verplichting toegestaan en dus geoorloofd is.
De vraag of deelname aan een staking in hoofde van de werknemer
een contractuele wanprestatie vormt, herleidt zich aldus tot de vraag of
hij het recht heeft wegens staking de bedongen arbeid niet te
verrichten. Zoals reeds gezegd, beantwoordde het Hof van cassatie
deze vraag in zijn arrest van 21 december 1981 bevestigend. Uit de
vaststelling dat de Wet Prestaties Algemeen Belang de erkenning inhoudt
van het recht van de werknemer om, in afwijking van art. 1134 B.W.,
de door de arbeidsovereenkomst opgenomen verplichting niet ten uitvoer te brengen, leidt het Hof af dat deelneming aan een staking op
zichzelf "geen onrechtmatige daad" is. Terecht werd opgemerkt dat de
term "onrechtmatige daad" eerder gebruikt wordt in de context van de
quasi-delictuele aansprakelijkheid, terwijl men op het stuk van de
contractuele aansprakelijkheid doorgaans spreekt van "contractuele
wanprestatie" 69 ).
Kon er na het arrest van 14 april 1980, waarover verder gehandeld
wordt, nog ernstig over getwijfeld worden of het Hof van cassatie de
deelname aan een staking in wezen als contractuele wanprestatie
beschouwde 70 ), na het arrest van 21 december 1981 is terzake alle
twijfel weggenomen.

69

M., Omtrent de juridische aard van de werkstaking, 2543.
M., Het Hof van cassatie en de problematiek van de gevolgen van de
werkstaking op de individuele arbeidsovereeniomst, R. W. 1980-81, 985-1000, in het
bijzonder 995-996.
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schorsing zijn duidelijk.
Bij ontstentenis van een contractuele wanprestatie kan er geen sprake
zijn van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter
bij toepassing van de bepaling van art. 1184 B.W. Anderzijds kent
het gemeen overeenkomstenrecht niet de mogelijkheid wederkerige overeenkomsten eenzijdig te verbreken. Zuiver gemeenrechtelijk geredeneerd,
is het derhalve onmogelijk dat een werknemer door deel te nemen
aan een staking zijn arbeidsovereenkomst beëindigd zou zien.
Anderzijds kent het gemeen recht slechts twee soorten gronden voor
de schorsing van een overeenkomst: wettelijke en conventionele. In de
gemeenrechtelijke wettelijke schorsingsgronden is de staking duidelijk
nergens onder te brengen, terwijl het gekend is dat geen enkele
arbeidsovereenkomst staking uitdrukkelijk als een schorsingsgrond aanmerkt.
Een conventionele schorsing van een overeenkomst kan echter
evenzeer voortvloeien uit een stilzwijgend schorsingsbeding. Er is geargumenteerd geworden dat iedere arbeidsovereenkomst impliciet een stilzwijgend beding zou bevatten dat de overeenkomst in geval van
staking wordt geschorst? 1 ). Een dergelijke zienswijze is vooral ingegeven
door de reeds gedane vaststelling dat heden ten dage niemand meer
ernstig het bestaan van een "stakingsrecht" ontkent, zodat alle werkgevers bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst weten dat het
mogelijk is dat de bedongen arbeid tijdelijk niet verricht wordt
tengevolge van deelneming aan een staking. Of zulks echter meteen
betekent dat er wilsovereenstemming bestaat over de juridische gevolgen
van de deelname aan een staking op de arbeidsovereenkomst, is eerder
twijfelachtig. In dit geval zou trouwens een uitdrukkelijk beding in
tegenovergestelde zin de schorsing van de arbeidsovereenkomst haar
grondslag kunnen ontnemen.
Samenvattend kan gezegd worden dat het gemeen recht geen sluitende
oplossing biedt voor het vraagstuk van de gevolgen van de staking
op de individuele arbeidsovereenkomst.
1.1.1.2. Arbeidsovereenkomstenrecht.
In tegenstelling met het gemeen overeenkomstenrecht kent het arbeidsovereenkomstenrecht wel de techniek van eenzijdige verbreking van
de overeenkomst.
De meest eenvoudige toepassing van deze techniek is het geval waarin
een van de partijen bij de arbeidsovereenkomst effectief en definitief een
einde stelt aan de· uitvoering van deze overeenkomst, hetzij door als
werkgever de werknemer te beletten verder arbeidsprestaties te ver71
) Arb. Antwerpen 13 maart 1962, R.W. 1961-62, 1873 en T.S.R. 1962, 217; Arb.
Antwerpen 26 april 1963, R. W. 1963-64, 202 en T.S.R. 1964, 143; RocH R., Verbreekt
of schorst de staking de arbeids- of bediendencontracten, Arbbl. 1950, 1380-1403.
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richten, hetzij door als werknemer te weigeren nog te arbeiden en
zich te dien einde niet meer aan te bieden of beschikbaar te
stellen, dit alles zonder inachtneming van de gewone beëindigingsregelen. Essentieel hierbij is het definitief stopzetten van de bedongen
arbeid. Staking is uiteraard niet onder te brengen in dit eerste, meest
duidelijke voorbeeld van eenzijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst nu zij slechts een tijdelijke opschorting van de arbeidsprestaties
impliceert.
De tweede vorm van eenzijdige verbreking van arbeidsovereenkomst
is die waarbij een van de partijen eenzijdig de arbeidsovereenkomst
wijzigt en aldus een handeling stelt die gelijkstaat met verbreking.
Doorgaans wordt aangenomen dat deze beëindigingsvorm twee elementen veronderstelt: vooreerst een effectieve eenzijdige wijzing van
de arbeidsovereenkomst, daarnaast de bedoeling de arbeidsovereenkomst te beëindigen, tenzij de eenzijdige wijziging van die aard is dat
zij onmogelijk anders kan worden geïnterpreteerd dan als een wilsuiting tot beëindiging. Dit laatste noemt men dan de wijziging van
een essentieel bestanddeel van de overeenkomst. Beide elementen moeten
voorhanden zijn. Is er alleen de bedoeling de arbeidsovereenkomst
te wijzigen, zonder dat dit voornemen ook wordt verwezenlijkt, dan
wordt de arbeidsovereenkomst daardoor niet beëindigd 72 ). Is omgekeerd de bedoeling niet aanwezig de overeenkomst te beëindigen of
staat de wijziging van de arbeidsovereenkomst daarmee niet gelijk
omdat geen essentieel bestanddeel werd gewijzigd, dan is er evenmin
beëindiging van de arbeidsovereenkomst 73 ).
Een staking heeft als tijdelijke stopzetting van de arbeidsprestaties
uiteraard niet tot doel de arbeidsverhouding of de dienstbetrekking te
beëindigen. Het tijdelijk karakter van het niet verrichten van de
arbeid wijst er immers op dat het de bedoeling is na verloop van tijd de
arbeid te hernemen. Dit betekent evenwel niet dat het niet de bedoeling
van de stakers zou kunnen zijn de bestaande arbeidsovereenkomst
te doen wijzigen, bijvoorbeeld wanneer een loonsverhoging of een
verandering van arbeidsvoorwaarden wordt nagestreefd. In de mate
waarin de staking aldus een wijziging van een essentieel bestanddeel
van de arbeidsovereenkomst nastreeft, beoogt zij meteen de beëindiging van de bestaande arbeidsovereenkomst. Zulks betekent evenwel
nog niet dat hierdoor de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk
verbroken worde 4 ): zoals opgemerkt, volstaat de bedoeling een
essentieel bestanddeel van de overeenkomst te wijzigen niet om deze
72

Cass. 6 september 1972, Arr. cass. 1973, 16.
M. en WANTIEZ C., Brèves réflexions sur I'acte équipollent à rupture,
J.T.T. 1981, 1-2.
74
) DAVID S., Les effets de la grève sur les contrats de louage de services, in
Recueil de travaux, Centre interfacultaire du travail (ed.), Luik, 1952, 43 e.v.; VINCENT L.,
La grève et les contrats de travail en d'emploi, I.T.T. 1961, 417 e.v.
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overeenkomst ook effectief te beëindigen. De oorspronkelijke overeenkomst blijft dan ook voortbestaan, minstens zolang de beoogde
wijziging niet werd gerealiseerd 7 5 ).
De vraag die in dit verband nog moet gesteld worden is of het
opzettelijk niet verrichten van de bedongen arbeid omwille van staking
op zichzelf geen eenzijdige wijziging uitmaakt van een essentieel
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, met name het verrichten van
de bedongen arbeid, activiteit die door de staking wordt "gewijzigd"
want stopgezet.
Het reeds vernoemde arrest van het Hof van cassatie van 14 april
1980 76 ) geeft op deze vraag geen rechtstreeks antwoord. De cassatiemiddelen die aan het oordeel van het Hof werden onderworpen, waren
overigens niet op een dergelijke redenering gesteund. Het bestreden arrest
van het Arbeidshof te Gent van 6 oktober 1978 had gesteld dat de
weigering van een stakende werknemer het werk te hervatten na een
aanmaning van zijn werkgever, de concrete omstandigheden van de
staking in acht genomen, te beschouwen was als een belangrijke
tekortkoming aan een van zijn essentiële verplichtingen als werknemer,
zodat hij contractbreuk pleegde. Over deze motivering zegt het Hof
van cassatie dat een tekortkoming van een partij aan haar verplichtingen
op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet doet eindigen, ook niet als de
tekortkoming bestaat in het niet verrichten van de bedongen arbeid
wegens staking en de weigering de arbeid te hervatten.
De door het Hof ontwikkelde redenering sluit tot hiertoe volkomen
aan op de hoger vermelde beginselen over eenzijdige verbreking van de
arbeidsovereenkomst. Bij wanbetaling van het loon door de werkgever bijvoorbeeld, wordt de arbeidsovereenkomst inderdaad niet
automatisch beëindigd omdat de werkgever een van zijn essentiële
verplichtingen niet nakomt. Het niet betalen van loon kan echter gelijkstaan met de verbreking van de arbeidsovereenkomst omdat aldus een
essentieel bestanddeel van die overeenkomst eenzijdig wordt gewijzigd 77 ), zonder dat daartoe nochtans- in tegenstelling met wat werd
beweerd 78 ) - een initiatief van de werknemer vereist is 79 ). Ook het
intentioneel element is in dit geval voorhanden, want wanneer de werkgever het verschuldigde loon niet uitbetaalt, kan bezwaarlijk worden
voorgehouden dat hij de arbeidsovereenkomst in stand wil houden.

75
) Conclusie van advocaat-generaal LENAERTS bij Cass. 14 april 1980, R. W. 1980-81,
979-983.
76
) Cass. 14 aprill980, R. W. 1980-81, 979, conclusie advocaat-generaal LENAERTS en
noot RIGAUX M.
77
) In dezelfde zin: conclusie van advocaat-generaal Lenaerts bij Cass. 14 april
1980, R. W. 1980-81, 982.
78
) RIGAUX M., Het Hof van cassatie en de problematiek van de gevolgen van
de werkstaking op de individuele arbeidsovereenkomst, 995.
79
) TAQUET M. en WANTIEZ C., t.a.p., J.T.T. 1981,2.
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Dat eenzelfde mogelijkheid ook zou openstaan ingeval van het niet
verrichten van de bedongen arbeid wegens staking, blijkt door het
cassatiearrest van 14 april 1980 te zijn uitgesloten. Dit arrest stelt
niet alleen dat staken op zichzelf de arbeidsovereenkomst in geen geval
doet eindigen, maar ook dat zelfs bij een staking die een wijziging van
de bestaande arbeidsovereenkomst beoogt en derhalve de beëindiging
daarvan, de aangegane arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijft voortbestaan zolang dit doel niet is bereikt. Hieruit volgt dat staking
niet alleen tot geen verbreking van de arbeidsovereenkomst leidt omdat
een contractuele tekortkoming daartoe onvoldoende is, maar ook omdat
staking niet kan beschouwd worden als een eenzijdige wijziging van
een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, nl. het verrichten
van de bedongen arbeid.
Doet staken op zichzelf de arbeidsovereenkomst in geen geval
eindigen, dan blijft de vraag welke gevolgen de deelname aan een
staking dan wel heeft op de individuele arbeidsovereenkomst.
Het is duidelijk dat het niet verrichten van de bedongen arbeid de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst indien het niet de beëindiging van die overeenkomst met zich meebrengt. Hoofdstuk III van titel I
van de Arbeidsovereenkomstenwet somt een aantal gevallen op waarin
de uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst (o.a. tijdens de
perioden van jaarlijkse vakantie, oproeping onder de wapens, arbeidsongeschiktheid ... ), doch het lijdt geen twijfel dat die uitvoering wordt
geschorst telkens de werknemer de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende arbeidsverplichting niet nakomt zonder dat de overeenkomst
beëindigd wordt en bijvoorbeeld in het geval van "verlof zonder
wedde" (een conventionele schorsing) of van een ongerechtvaardigde
afwezigheid. De bepalingen van hoofdstuk III van titel I van de
Arbeidsovereenkomstenwet hebben het echter, in weerwil van hun
formulering, niet over de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst maar over de schorsing van de uit de arbeidsovereenkomst
voortspruitende arbeidsverplichting. Zij bevatten m.a.w. de gevallen van
wettige schorsing, waarin het niet uitvoeren van de gedongen arbeid
zonder meer toegelaten is.
Naar aanleiding van de vraag of deelname aan een staking tot
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst aanleiding
geeft, stelde het Hof van cassatie in een arrest van 23 november
1967 dat de oorzaken van schorsing opgesomd door de (thans in de
Arbeidsovereenkomstenwet geïncorporeerde) vroegere gecoördineerde
wetten op het bediendencontract niet limitatief waren 80 ). Of het Hof
daarmee tegelijkertijd beslist had dat staking, hoewel niet uitdrukkelijk
opgenomen in de schorsingsgronden van de arbeidsovereenkomsten80
) Cass. 23 nov. 1967, Arr. cass. 1968, 421, Pas. 1968, 933, J.T. 1968, 41, conclusie
advocaat-generaal CüLARD, R.C.J.B. 1968, 401, noot MAGREZ M. en T.S.R. 1967, 351,
noot MAGREZ M.
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wetgeving, ook een wettige schorsingsgrond vormde, was evenwel minder
duidelijk. Sommigen meenden van wel 81 ), terwijl anderen oordeelden
dat het Hof geopteerd had voor de zogenaamde feitelijke schorsing 82 ).
Het onderscheid is niet zonder belang. Aanvaardt men dat de staking
een wettige schorsingsgrond is, dan schorst deelnáme aan een staking
de verplichting te arbeiden zelf, zodat staken op zichzelf nooit als
een contractuele wanprestatie kan worden beschouwd en evenmin een
grond kan uitmaken tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vormt
de staking evenwel slechts een feitelijke schorsingsgrond, dan gaat men
ervan uit dat enkel de uitvoering van de arbeidsprestaties wordt
opgeschort, wat in hoofde van de werknemer een tekortkoming is aan
zijn contractuele verplichtingen, op grond waarvan de werkgever eventueel de ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou kunnen vorderen
bij toepassing van art. 1184 B.W. of tot ontslag wegens dringende
reden zou kunnen overgaan.
Ook na het cassatiearrest van 14 april 1980 bleef nog twijfel bestaan
over de vraag of staking een wettige dan wel een feitelijke schorsingsgrond is 83 ). Maar nu het arrest van 21 december 1981 het recht van de
werknemers erkent om de contractuele arbeid wegens staking niet te
verrichten, kan moeilijk anders aanvaard worden dan dat het Hof
staking op zichzelf als een wettige schorsingsgrond van de arbeidsovereenkomst beschouwt 84). Dat zij als dusdanig niet in een wettekst
wordt vermeld, is daarvoor geen bezwaar: in het gemeen overeenkomstenrecht vormt ook overmacht een wettige grond tot schorsing
van een overeenkomst, al wordt hij in geen enkele wetsbepaling als
schorsend aangemerkt 85 ).
Door de cassatiearresten van 14 april 1980 en 21 december 1981
zijn derhalve de verschillende doetrinale en jurisprudentiële theorieën
over de gevolgen van staking op de individuele arbeidsovereenkomst
van de stakers tot geschiedenis herleid. Het komt dan ook overbodig
voor alhier de voorbijgestreefde verbrekingstheorie in haar absolute en
gematigde vorm en de leer van de feitelijke of voorwaardelijke
schorsing nog naast de door het Hof van cassatie gehuldigde wettige
schorsingsleef te plaatsen. Voor een uiteenzetting van de grondslagen
van deze verschillende stelsels en de mogelijke kritiek daarop zij gewoon
verwezen naar de daarover bestaande literatuur 86 ).
81

) MAGREZ M., La grève est-elle une cause de suspension du cantrat de louage
de travail?, R.C.J.B. 1968,412, noot onder Cass. 23 nov. 1967; SUETENS L. P. Het recht,
de rechter en de werkstaking, T.P.R. 1968,23.
82
) FRANÇOIS L., t.a.p., 133.
83
) RIGAUX M., Het Hof van cassatie en de problematiek van de gevolgen van de
werkstaking op de individuele arbeidsovereenkomst, 999.
84
) RIGAUX M., Omtrent de juridische aard van de werkstaking, 2547; vergelijk:
FRANÇOIS L., t.a.p., 422, voetnoot 4.
85
) MAGREZ M., t.a.p., 414.
86
) RIGAUX M., Staking en bezetting naar Belgisch recht, 207-234. en Het Hof van
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Het is gekend dat in het Belgisch ontslagrecht geen eigenlijke motiveringsplicht bestaat. De toepassing van de regelen betreffende het
rechtsmisbruik of het willekeurig ontslag daargelaten 87 ), zou deelname
aan een staking dus steeds de facto een reden tot ontslag kunnen
zijn. Waar het hier echter over gaat is of deelname aan een staking
een grond kan vormen om bij toepassing van art. 1184 B.W. aan de
rechter de ontbinding te vragen van de arbeidsovereenkomst of een
dringende reden kan uitmaken die de werkgever het recht geeft aan die
overeenkomst op staande voet een einde te maken. Aangezien van de
gemeenrechtelijke vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst
op grond van de stilzwijgende ontbindende voorwaarde die steeds is
begrepen in ieder wederkerig contract, weinig gebruik wordt gemaakt,
is het vooral de laatste vraag die in rechtspraak en rechtsleer aan bod
komt.
In 1970 werkten J. Piron en P. Denis een stakingstypologie uit
waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen wettige of geoorloofde
en onwettige stakingen 88 ). Ondanks de zwakke juridische basis waarop
deze doetrinale indeling gesteund is 89 ), vond zij in de rechtspraak van de
zeventiger jaren grote weerklank. Geoordeeld werd dat deelname aan
een onwettige of ongeoorloofde staking een ernstige tekortkoming kan
uitmaken die een ontslag wegens dringende reden rechtvaardigt. Het
onderscheid tussen wettige en onwettige stakingen werd bepaald door de
doelstellingen en de wijze van ontstaan van de staking en door de
methoden die de stakers aanwenden. Aldus werden als ongeoorloofd
beschouwd:
- stakingen uitgeroepen zonder aanzegging of verzoeningspoging 90 )
of zonder het verstrijken van de aanzeggingstermijn af te wachten 91 );
- niet-professionele stakingen 92 ) en politieke stakingen 93 );
- stakingen met een sit-down of een bedrijfsbezetting 94 );
- stakingen die niet uitgeroepen of erkend zijn door een representatieve
werknemersorganisatie 95 );
cassatie en de problematiek van de gevolgen van de werkstaking op de individuele arbeidsovereenkomst, 987-991 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer.
7
B ) Zie hierover in verband met staking: MERGlTS B., t.a.p., 52-56.
BB) PIRON J. enDENIS P., a.w., ll0-ll5.
9
B ) FRANÇOIS L., t.a.p., 133, voetnoot 15.
90
) Arb. Namen 10 jan. 1978, T.S.R. 1980, 206; Arb. Charleroi 28 april1980, J.T.T.
1980, 223.
91
) Arbh. Brussel 4 december 1972, Med. V.B.O. 1974, 4451.
92
) Arbh. Antwerpen 12 februari 1979, R.W. 1978-79, 1916.
93
) Arb. Ber. Antwerpen 13 maart 1962, T.S.R. 1962,217 en R.W. 1961-62, 1873; Arb.
Ber. Antwerpen 26 april 1963, T.S.R. 1964, 145 en R. W. 1963-64, 202.
94
) Arb. Brussel 12 febr. 1973, T.S.R. 1973, 294; Arbh. Brussel 5 febr. 1973,
J.T.T. 1973, 125.
95
) Arbh. Antwerpen 12 februari 1979, R. W. 1978-79, 1916.
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stakingen die de vredesplichtbedingen van een collectieve arbeidsovereenkomst miskennen 96 ).
Volgens sommige rechtspraak is deelname aan een ongeoorloofde
staking weliswaar een fout doch niet noodzakelijk een zware fout.
Dit laatste wordt dan wel het geval geacht wanneer men de leiding
neemt van een dergelijke staking 97 ) of wanneer een speciaal foutieve
individuele gedraging van de werknemer met zijnl deelname aan een
onwettige staking gepaard gaat 98 ). Het bestaan van e~n zware fout wordt
ook vaak aangenomen wanneer een vakbondsafgev~ardigde deelneemt
aan een staking die niet door een vakorganisatie is erkend of
waarbij de vredesplicht of een bij collectieve arbeidsovereenkomst
bedongen verzoeningsprocedure niet is nageleefd of, "erger" nog,
wanneer een vakhondsafgevaardigde de leiding neemt van een dergelijke
staking 99 ).
Een deel van de rechtspraak die de deelname aan of de leiding van
een zogenaamde onregelmatige, spontane of wilde staking als foutief
aanmerkt, is voor kritiek vatbaar vanuit het collectief arbeidsrecht,
meer bepaald vanuit het collectieve-arbeidsovereenkomstenrecht en de
regelen die het statuut van de vakhondsafvaardiging vaststellen. Daarop
wordt verder teruggekomen. Hier wordt enkel de vraag behandeld
of de hoger bedoelde rechtspraak nog gerechtvaardigd is in het licht
van de cassatiearresten van 10 april 1980 en 21 december 1981. Het
antwoord is duidelijk ontkennend.
Wanneer het Hof aanneemt dat de wet de erkenning inhoudt van
het recht van de werknemer om de contractueel bedongen arbeid
wegens staking niet te verrichten en om derhalve, in afwijking van
art. 1134 B.W., de door de arbeidsovereenkomst opgenomen verbintenis niet ten uitvoer te brengen, dan staat meteen vast dat het
deelnemen aan een staking op zichzelf geen tekortkoming is, laat staan
een ernstige tekortkoming in de zin van art. 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet Evenmin als staken een grond kan vormen tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij toepassing van art. 1184
B.W., kan het een grond uitmaken tot ontslag wegens dringende
reden.
Hoger werd uiteengezet dat het recht de arbeid stop te zetten
wegens staking de lege lata geen inherente beperkingen kent, noch aan
contractuele beperkingen kan onderworpen worden. Zoals aangestipt
in de conclusie van advocaat-generaal Lenaerts bij het arrest van
21 december 1981 worden, wat het recht betreft om de arbeid stop te
zetten, alle stakingen op dezelfde voet geplaatst, zowel de wilde en de
Arbh. Brussel 5 febr. 1973, I.T. 1973, 125; Arb. Charleroi 24 dec. 1973, 75.
Arb. Charleroi 29 okt. 1973, I.T.T. 1974, 78; Arb. Charleroi 24 dec. 1973,
I.T.T. 1974, 75; Arbh. Brussel 17 sept. 1979, I.T.T. 1980, 60.
98 ) Arbh. Bergen 14 januari 1980, I.T.T. 1980, 190, advies O.M.
99 ) Arb. Charleroi 24 dec. 1973, I.T.T. 1974, 75; Arbh. Antwerpen 12 febr. 1979,
R.W. 1978-79, 1916; Arb. Bergen 6 april 1979, I.T.T. 1980, 199, advies O.M.
96 )

97 )

-269ongeregelde als de erkende staking. zowel de politieke als de professionele
staking 100 ). De rechtspraak die het onderscheid tussen wettige en
onwettige stakingen verwerpt moet volgens de leer van het Hof 'van
cassatie dan ook worden bijgetreden 101 ).
Het cassatiearrest van 21 december 1981 stelt wel uitdrukkelijk dat
de deelneming aan een staking "op zichzelf' niet foutief is. Zoals
hoger uiteengezet, valt echter moeilijk aan te tonen om welke redenen
een staker die enkel staakt- buiten de bestaande wettelijke beperkingen
van het "recht te staken" - wel een fout zou begaan. Uiteindelijk
lijkt het inderdaad zo dat nog slechts de begeleidende omstandigheden
van een staking mogelijk een fout uitmaken.
1.1.3. Gevolgen op de opzeggingstermijn.
Een aangelegenheid dieafzonderlijke vermelding verdient, is de vraag
of het deelnemen aan een staking ook een lopende opzeggingstermijn
schorst.
Op grond van de overweging dat de opzeggingstermijn normaal
niet kan lopen wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst is, aangezien
tijdens een dergelijke schorsing geen arbeidsprestaties kunnen geleverd
worden, oordeelde het Hofvan cassatie in een arrest van 9 oktober 1970
dat ook staking de opzeggingstermijn schorst, nu zij de arbeidsovereenkomst zelf schorst 102 ).
De rechtsleer blijkt ook na dit arrest over die aangelegenheid
verdeeld te zijn 103 ). Gerechtvaardigd lijkt in ieder geval de kritiek
dat de opschorting van de arbeidsverplichting ingeval van staking
niets te zien heeft met de duur van de arbeidsovereenkomst, terwijl de
opzeggingstermijn toch slechts betrekking heeft op het vaststellen van het
einde van die duur. Bij ontstentenis van een wetsbepaling die de
duur van de arbeidsovereenkomst verlengt via een schorsing van de
opzeggingstermijn, zoals in bepaalde gevallen gebeurt, is er derhalve
juridisch geen reden voorhanden om de opzeggingstermijn te verlengen
bij een opschorting van de arbeidsprestaties. Terecht werd dan ook
gesteld dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 9 oktober 1970 van
de uitzondering een regel en van de regel een uitzondering maakte.
1.1.4. Staking en loon.
Bij stakingen die bestaan in een volledige tijdelijke stopzetting van
de arbeid, zijn er geen moeilijkheden ten aanzien van de loonregeling :
100

)

Conclusie van advocaat-generaal

LENAERTS

bij Cass. 21 dec. 1981, R.W. 1981-82,

2531.
101
) Arb. Brussel 4 febr. 1977, I.T.T. 1977, 239, noot DESOLRE G.; Arb. Namen
27 april 1981, Soc. kron. 1981, 255.
102
) Cass. 7 okt. 1970, J.T.T. 1971,2, noot VERHOFSTADT M., J.T. 1971, 1966 en T.S.R.
19n, 322.
103
) MERGlTS B., t.a.p., 68-70.
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gezien loon de tegenprestatie is van arbeid, is er bij ontstentenis van
arbeidsprestaties geen loon verschuldigd.
Een en ander is minder eenvoudig ingeval van schokstakingen,
langzaamaanacties en stiptheidsstakingen, waarbij wel arbeid verricht
wordt. Volgens bepaalde rechtspraak mag de werkgever bij een schokstaking zijn verplichting tot loonbetaling voor de gestoorde arbeidsclagen of -uren opschorten, gezien de aan die staking deelnemende
werknemers eenzijdig hun arbeidsovereenkomst wijzigen 104). Anderen
houden voor dat de werkgever in dergelijke gevallen niettemin het
overeengekomen loon verschuldigd blijft, aangezien arbeid gepresteerd
werd, doch dat hij op grond van de contractuele wanprestatie die de
deelname aan dergelijke actie vormt, eventueel een einde kan maken
aan de arbeidsovereenkomst. Alleen bij werkonderbrekingen van langere
duur zou, voor de duur van die onderbrekingen, geen loon verzchuldigd
zijn 1o5).
Voor zover men de hierboven bedoelde acties als echte stakingen
beschouwt, heeft de deelname daaraan, volgens de leer van het Hof
van cassatie, geen foutief karakter, zodat de werkgever zich noch op de
exceptio non adimpleti contractus kan beroepen om geen loon te betalen,
noch op grond van die deelname de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan benaarstigen.
1.1.5. Staking en aansprakelijkheid van de stakers.
Aangezien deelname aan om het even welke staking volgens de
jongste cassatierechtspraak in geen geval een fout uitmaakt in hoofde
van de werknemer, kan zij ook niet de grondslag vormen voor enige
aansprakelijkheid, hetzij contractuele, hetzij quasi-delictuele 106 ). Een
extra-contractuele-aansprakelijkheidsvording is vanzelfsprekend wel
mogelijk op grond van bepaalde begeleidende omstandigheden van
een staking die als foutief kunnen aangemerkt worden, bijvoorbeeld,
omdat zij misdrijven zijn (gewelddaden, vernielingen ... ). Ook een
contractuele aansprakelijkheidsvordering blijft openstaan, namelijk
wanneer een werknemer tijdens een staking andere contractuele verplichtingen miskent dan deze die hem oplegt te arbeiden. Bezwaarlijk kan
beweerd worden dat alsdan de aansprakelijkheidsbeperking van art. 18
van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing zou zijn, die de aansprakelijkheid van de werknemer tegenover de werkgever of derden
beperkt tot de gevallen van bedrog, zware schuld en lichte schuld
die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Deze bepaling heeft
inderdaad slechts betrekking op schade die berokkend wordt bij de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat is nu precies wat niet
104
) Arb. Namen 30 april 1973, J.T.T. 1973, 218 en T.S.R. !1973, 322; Arb. Brussel
15 nov. 1973, J.T.T. 1974, 44.
'
105
) HALLEMANS P., t.a.p. 168, 242.
106
) Vergelijk: Arb. Gent 18 maart 1977, R.W. 1977-78, 1315.
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handelwijze al dan niet als een staking moet beschouwd worden, een
practisch belang. Beschouwt men bijvoorbeeld langzaamaanacties niet
als eén staking, dan is de vertraagde uitvoering van de arbeid natuurlijk
wel te beschouwen als een fout die de aansprakelijkheid van de
deelnemers in het gedrang kan brengen 108 ).
1.2.

Gevolgen ten aanzien van de niet-stakers.

1.2.1. Gevolgen op de arbeidsovereenkomst
De werknemers die niet deelnemen aan een staking doch niettemin
door die staking verhinderd worden de bedongen arbeid te verrichten,
kunnen vanzelfsprekend niet gelijkgesteld worden met de stakers,
aangezien zij niet opzettelijk hun werkzaamheden stopzetten.
Bij ontstentenis van enige bepaling over de gevolgen daarvan op hun
arbeidsovereenkomst, ligt het voor de hand dat een oplossing dient
gevonden te worden in het gemeen overeenkomstenrecht.
Wie, zoals de hierboven bedoelde werkwilligen en hun werkgever, de
verbintenissen niet uitvoert waartoe hij contractueel gehouden is (respectievelijk het verrichten en het verschaffen van de bedongen arbeid), is
hiervoor aansprakelijk en zal kunnen veroordeeld worden tot het betalen
van schadevergoeding, tenzij het niet uitvoeren van de verbintenis het
gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend
(art. 1147 B.W.). Geen schadevergoeding is inderdaad verschuldigd
wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene te doen waartoe hij verbonden was (art. 1148 B.W.). De
termen "vreemde oorzaak", "toeval" en "overmacht" hebben in feite
alle dezelfde juridische betekenis 109 ).
Een van de voorwaarden voor het bestaan van overmacht is dat
de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk moet gemaakt zijn.
Is deze onmogelijkheid van blijvende aard, dan is de schuldenaar van
zijn aansprakelijkheid bevrijd; is zij slechts tijdelijk, dan wordt enkel de
uitvoering van de overeenkomst geschorst 110 ).
De vraag of een staking overmacht uitmaakt, dient zowel vanuit
het standpunt van de werkwillige werknemer als vanuit dat van de
werkgever onderzocht te worden.
Nagaan of de staking in hoofde van de werkwillige werknemer
beantwoordt aan de eerste, reeds vermelde voorwaarde voor het bestaan
van overmacht, namelijk de onmogelijkheid de overeenkomst uit te
voeren, zal in de regel weinig moeilijkheden opleveren : het is een
107

L., t.a.p., 122, nr 4.
Arb. Namen 18 april 1966, T.S.R. 1967, 34.
109
) VANDEPUTTE R., De overeenkomst, haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning,
haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 181.
110
VANDEPUTTE R., a.w., 187.
108

)
)

FRANÇOIS

-
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feitenkwestie. Ofwel kon de niet-staker ondanks de staking toch zijn
normale arbeid verrichten en is er geen overmacht als hij zich niet
heeft aangeboden. Ofwel vormden de staking of de begeleidende omstandigheden daarvan een daadwerkelijke hinderpaal voor het uitvoeren
van de arbeid en is de werkwillige van iedere contractuele aansprakelijkheid uit hoofde daarvan bevrijd. In het eerste geval begaat de nietstaker een contractuele fout en wordt de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst niet wettig geschorst.
Het is gekend dat rechtspraak en rechtsleer in die zin geëvolueerd
zijn dat de eerste vereiste voor het bestaan van overmacht niet meer
een absolute onmogelijkheid van uitvoering veronderstelt, doch redelijkerwijze moet beoordeeld worden. Dit moet vanzelfsprekend ook
worden toegepast ten aanzien van de werkwillige niet-stakers 111 ).
Moeilijker is het uit te maken wanneer een staking het de werkgever
onmogelijk maakt zijn verplichtin_g werk te verschaffen uit te voeren.
Voornamelijkverwijzendnaar wat geldtin de verhouding tussen de werkgever en derden, waarvan aangenomen wordt dat de beginselen niet
wezenlijk afwijken van deze die de verhouding werkgever-werknemers
beheersen, werd opgemerkt dat een staking slechts de uitvoering van
de verbintenissen van de werkgever onmogelijk maakt wanneer deze
alle middelen heeft uitgeput die ertoe strekken de werkwilligen toch
aan het werk te houden. Aldus zou hij eventueel -vervangingspersoneel
moeten tewerkstellen of op andere leveranciers Beroep moeten doen.
Deze vereiste is gesteund op de in het gemeen overeenkomstenrecht
geldende regel dat slechts die feiten overmacht kunnen uitmaken die
de uitvoering van de overeenkomst daadwerkelijk onmogelijk maken
en niet degene die deze uitvoering enkel bemoeilijken of verzwaren 112 ).
Nochtans lijdt het weinig twijfel dat de vereiste van onmogelijkheid van
uitvoering ook ten aanzien van de werkgeversverplichting in concreto
en met redelijkheid moet worden beoordeeld. Zo is er geen probleem
wanneer de gedwongen "werkloosheid" van de werkwilligen het gevolg
is van een fysieke verhindering, bij voorbeeld door stakingsposten of een
bedrijfsbezetting, en werd terecht geoordeeld dat de klassieke, vooral
in de Franse rechtspraak en rechtsleer gehuldigde opvatting dat de
werkgever in dergelijke gevallen desnoods beroep moet doen op de
overheid om de arbeidsvrijheid te beschermen, in België niet onvoorwaardelijk geldt 113). Wanneer het niet kunnen verstrekken van werk
het gevolg is van een gebrek aan toeleveringen omwille van een
staking in een andere onderneming, dan kunnen wellicht dezelfde
criteria worden toegepast als ten aanzien van de gemeenrechtelijke
verbintenissen van de werkgever. Is de onledigbeid van werkwilligen
111

)

Arb. Tongeren 4 okt. 1971, J.T.T. 1972, 142; Arb. Bergen 4jan. 1979, Rev. rég.

dr. 1979, 953.
112
113

)
)

R., Werkstaking en overmacht, T.P.R. 1965, 22, nr 25 en 29, nr 33.
Arb. Charleroi 20 oktober 1980, T.S.R. 1981, 79 en J.T.T. 1981, 91, noot.
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-273evenwel een noodzakelijk gevolg van een tekort aan arbeidende werknemers, veroorzaakt door ·een staking in de onderneming, dan kan
moeilijk gesteld worden dat de werkgever dan maar op andere
werknemers beroep moet doen. Uitzendbureaus bijvoorbeeld mogen
geen uitzendkrachten tewerkstellen of aan het werk houden in geval
van staking 114) en men kan niet zomaar eisen dat de werkgever op de
arbeidsmarkt aanwervingen gaat doen voor de dikwijls onvoorzienbare
duur van de staking 115 ). Evenmin kan men eisen dat de werkgever
werkwilligen tewerkstelt wanneer zulks een gevaar voor arbeidsongevallen inhoudt of economisch totaal onverantwoord zou zijn 116 ).
Kan men stellen dat de uitvoering van de verplichting tot werkverschaffing niet onmogelijk is als de werkgever door toe te geven
aan de eisen van de stakers een einde zou kunnen stellen aan de staking
en aldus aan de belemmering tot werkverschaffing aan de werkwilligen?
Dit is natuurlijk uitgesloten wanneer het gaat om een politieke of een
solidariteitsstaking of om een professionele staking met eisen die
gesteld zijn op een ruimer vlak dan dat van de onderneming, aangezien alsdan geen eisen worden gesteld tegen de werkgever of deze door
toe te geven aan de eisen geen einde zou maken aan de staking. In het
geval waarin aangenomen kan worden dat het toegeven aan de eisen van
de stakers de staking zou beëindigen, moet geoordeeld worden of de
werkgever het recht heeft te weigeren die eisen in te willigen, wat
neerkomt op een oordeel over het al dan niet foutief zijn van een
dergelijke weigering. Daarom wordt hierover gehandeld bij de bespreking
van de tweede voorwaarde voor het bestaan van overmacht.
Deze tweede voorwaarde is inderdaad de afwezigheid van elke
fout van de schuldenaar.
Het is niet ondenkbaar dat de werkwillige werknemer zelf schuld
heeft aan zijn onmogelijkheid tot werken in geval van staking. Dit
zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer hij, zonder zelf te
staken, solidariteitshandelingen stelt met stakers die tot gevolg hebben
dat het uitvoeren van de normale werkzaamheden wordt verhinderd.
Dat een werkwillige werknemer schuld zou hebben aan de staking zelf en
zich daarom niet op overmacht zou kunnen beroepen, is weliswaar een
t~.eoretische mogelijkheid, doch zal in de praktijk moeilijk aanwijsbaar
ZIJD.

Meer aantoonbaar zullen de gevallen zijn waarin de werkgever schuld
heeft aan de staking. Vooreerst is er een fout van de werkgever
wanneer de staking tot doel heeft hem ertoe te dwingen bepaalde
114
) Art. 17, §I C.A.O. nr 36, gesloten op 27 november 1981 in de Nationale
Arbeidsraad, houdende conservatoire maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,
algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 9 december 1981.
115
) Arb. Antwerpen 23 december 1960, T.S.R. 1961, 50 en R. W. 1960-61, 950.
116
) Arb. Vilvoorde 9 mei 1961, T.S.R. 1962, 127, noot SUETENS L. P.

-274verplichtingen na te leven of wanneer zij het gevolg is van een
foutieve handeling van zijnentwege, bijvoorbeeld een proteststaking
tegen een willekeurig ontslag. Geoordeeld wordt dat er eveneens een
fout van de werkgever is wanneer een staking voorzienbaar en vermijdbaar was, wat dikwijls niet het geval is bij politieke en solidariteitsstakingen 117 ). Aangezien de voorzienbaarbeid van een staking niet
noodzakelijk de onmogelijkheid wegneemt voor pe werkgever om zijn
verbintenis tot tewerkstelling uit te voeren, kan! er bij een voorzienbare staking slechts sprake zijn van een fout van de werkgever wanneer
hij in de mogelijkheid was een preventieve actie te voeren 118 ).
Om buiten deze gevallen te oordelen dat de werkgever een staking
had kunnen vermijden door toe te geven aan de eisen van de
stakers en de weigering daartoe als een fout te beschouwen, moet een
opportuniteits- en beleidsoordeel geveld worden, waarvoor juridisch
enkel de marginale toetsing in aanmerking lijkt te komen: alleen een
kennelijk onredelijke weigering in te gaan op de eisen van de stakers
kan foutief genoemd worden. Sommigen menen zelfs dat een dergelijke
weigering nooit als een fout kan beschouwd worden, nu geen enkele
wettelijke of contractuele bepaling de werkgever verplicht aan eisen
toe te geven 11 9 ).
1.2.2. De niet-stakers en de loonsregeling.
Art. 27,2° van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer die op het ogenblik dat hij op het werk komt, geschikt is
om te werken en die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak
onafhankelijk van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer
hij zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid
waaraan hij bezig was niet kan voortzetten, recht heeft op het loon
dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had
kunnen volbrengen. Deze loonwaarborg, die hetzelfde artikel ook nog
in een ander geval toekent, wordt wel eens het stelsel van het gewaarborgd dagloon genoemd.
Over de loonbetaling na de eerste dag werkverhindering in geval
van staking zwijgt de Arbeidsovereenkomstenwet, zodat men hier andermaal zijn toevlucht moet nemen tot de algemene beginselen van het
gemene overeenkomstenrecht en die van het arbeidsovereenkomstenrecht
1.2.2.1. Het stelsel van het gewaarborgd dagloon.
Art. 27,2° van de Arbeidsovereenkomstenwet sluit van het recht op
gewaarborgd dagloon uit de werknemers die, aangekomen op de normale
117

Arb. Päturages 21 juni 1960, T.S.R. 1962, 123.
KRUITHOF R., t.a.p. 507-515, nrs 5-13; PIRON J. en DENIS P., a.w., 139;
LAGASSE A., Le droit au salaire, en cas de grève d'une partie du personnel. À propos
d'un jugement, Rev. Banque 1960, 804-809.
119 ) Arb. Antwerpen 23 dec. 1960, T.S.R. 1961,50 en R.W. 1960-61, 950; PIRON J.
enDENIS P., a.w., 138-139; zie hierover ook: KRUITHOF R., t.a.p., 18-22, nrs. 19-24.
118

)

)

-275arbeidsplaats, arbeidsgeschikt zijn doch niet kunnen beginnen werken
of niet kunnen verder werken "in het geval van staking".
De bewoordingen van de wettekst wijzen erop dat de bepaling van
art. 27,2° - en meteen de daarin vervatte uitsluiting van het geval
van staking - niet geldt voor werknemers die nog niet zijn aangekomen op de plaats waar zij hun arbeid moeten verrichten. Voor
dezen geldt inderdaad de regeling van het 1o van art. 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat het heeft over degene die, arbeidsgeschikt
zijnde, zich normaal naar zijn werk begeeft en met vertraging of niet
op de plaats van het werk aankomt. Een dergelijke werknemer heeft
recht op gewaarborgd dagloon op voorwaarde dat de vertraging of
de afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de
weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil. Aldus zal een
werknemer die wegens een staking van het openbaar vervoer niet of te
laat aan het werk kan gaan, wel aanspraak kunnen maken op gewaarborgd dagloon.
Er· is discussie geweest over de vraag of de bewoordingen "buiten
het geval van staking" in de bepaling van art. 27, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet betekenen dat de loonwaarborg enkel ontzegd wordt
aan de stakers of - volgens een andere visie - aan degenen die niet
(verder) kunnen arbeiden tengevolge van een staking binnen de onderneming, dan wel in ruime zin moeten geïnterpreteerd worden en
zowel op stakers als niet-stakers betrekking hebben en alle stakingen
omvatten, zo wel binnen als buiten de onderneming. Art. 27,2° van
de Arbeidsovereenkomstenwet zou vanzelfsprekend geen zin hebben
als het enkel tot doel zou hebben de stakers zelf het recht te
ontzeggen op loon voor de eerste stakingsdag. Stakers hebben bij
ontstentenis van arbeidsprestaties uiteraard geen enkel recht op loon.
Dat anderzijds een onderscheid zou moeten gemaakt worden tussen
stakingen binnen en stakingen buiten de onderneming, blijkt noch
uit de wettekst zelf, noch uit de voorbereidende werkzaamheden
daarvan 120 ). Werkwilligen die, op de -arbeidsplaats aangekomen, het
werk niet kunnen aanvatten of verderzetten omwille van een staking
buiten de onderneming, bijvoorbeeld in een toeleveringsbedrijf, verliezen
derhalve evenzeer het recht op gewaarborgd loon als degenen die onledig
moeten blijven omwille van een staking binnen de eigen onderneming.
Opdat de werkgever zou ontslagen zijn van de verplichting tot
loonbetaling ten opzichte van de werkwillige werknemers, is alleen
vereist dat de op de arbeidsplaats aanwezige werkwilligen tengevolge
van een staking onmogelijk het werk kunnen beginnen of verderzetten.
Het Hof van cassatie preciseerde zulks door te stellen dat de staking
een geval van overmacht moet uitmaken, zienswijze die door de lagere

120
) STEYAERT J., Arbeidsovereenkomst, in Algemene Practische Rechtsverzameling,
Gent, Story-Scientia, 1973, 288, nr. 562.

-276rechtspraak wordt gevolgd 121 ). Dat de staking al dan niet wettig of
geoorloofd wordt geacht, speelt daarbij geen enkele rol 122 ).
1.2.2.2. Loonregeling na de eerste dag van de arbeidsonderbreking.
De mogelijke argumentatie dat de bepaling van art. 27,2° van de
Arbeidsovereenkomstenwet a contrario betekent dat de werkgever aan de
werkwilligen die omwille van een staking niet kunnen arbeiden, wel
loon verschuldigd is voor de dagen volgend op de eerste dag 123 ) lijkt,
zelfs afgezien van de bezwaren verbonden aan iedere a contrarioredenering, niet zo stevig. Niet alleen vindt zij geen enkele steun
in de voorbereidende werkzaamheden van de wettekst, bovendien stelt
art. 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel een loonwaarborg in
bij ontstentenis van arbeidsprestaties, dit in afwijking van de algemene
regel. Een van de voorwaarden voor deze loonwaarborg is, althans
in de hypothese van art. 27, 2°, dat de ontstentenis van arbeidsprestaties niet het gevolg is van een staking. Daaruit afleiden dat er
voor de werkwilligen een recht op loon zou bestaan buiten de aldus
bepaalde periode van loonwaarborg, is dan ook ongerijmd.
Het recht op loon van de niet-stakers voor de periode na de eerste
dag van onmogelijkheid tot arbeiden, dient opgelost te worden aan de
hand van de algemene beginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht:
bij de ontstentenis van arbeidsprestaties is de werkgever niet tot de
tegenprestatie daarvan, namelijk de loonbetaling, gehouden, vanzelfsprekend behoudens andersluidende bepaling 124). Dit betekent evenwel
niet dat hij in ieder geval bevrijd is van de verbintenissen die voor
hem uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien. Een dergelijke bevrijding
is slechts mogelijk als hij zich op overmacht kan beroepen. Doch zelfs
al zijn de voorwaarden voor overmacht niet voorhanden, nooit kan de
werkgever aan de werkwilligen die door een staking verhinderd worden
te werken, voor de periode van werkverhindering eigenlijk loon verschuldigd zijn 125 ). Alleen zou hij in dat geval bij toepassing van
art. 1147 B.W. tot betaling van schadevergoeding gehouden zijn, waarvan
het bedrag inderdaad kan becijferd worden op dat van het gederfde
loon.
Ook het gewaarborgd week- of maandloon is de werkgever niet
verschuldigd voor de dagen waarop een arbeidsongeschikte werknemer
alleszins niet zou hebben kunnen werken wegens staking 126 ). Een
121

) Cass. 15 jan. 1965, Pas. 1965, I, 475; Cass. 11 febr. 1965, Pas. 1965, I, 590;
Arb. Charleroi 20 okt. 1980, T.S.R. 1981, 79 en J.T.T. 1981, 91, noot.
122
) Arbh. Brussel 10 dec. 1980, J.T.T. 1981, 36.
123
) PAPIER-JAMOULLE M., Contrat de travail et contrat d'emploi, in R.P.D.B.,
III, Comp1ém. 1969, Brussel, Bruy1ant, 1969, 634, nr 448.
124
) Cass. 24 december 1979, R. W. 1980-81, 410 en J.T.T. 1981, 52.
125
) Anders: Arb. Brussel 27 februari 1967, T.S.R. 1967, 209.
126
) Arb. Tongeren 4 nov. 1971, J.T.T. 1972, 141; Arb. Turnhout 18 mei 1973,
T.S.R. 1973, 171; Arbh. Luik 11 febr. 1976, Med. V.B.O. 1978, 725.

-277moeilijkheid kan zich evenwel voordoen wanneer de staking niet
algemeen is en namelijk in de onderneming nog verder wordt gewerkt.
In dat geval zal moeten uitgemaakt worden of de werknemer wiens
arbeidsongeschiktheid een aanvang nam vóór de staking, al dan niet
werkwillig zou geweest zijn en als dusdanig al dan niet zou kunnen
tewerkgesteld zijn.

2. De juridische gevolgen van staking in het collectief arbeidsrecht.
2.1. Staking en de collectieve arbeidsovereenkomsten.
In collectieve arbeidsovereenkomsten komen vaak bedingen voor die
stakingen trachten te vermijden of te beperken, of volgens een welbepaalde procedure te laten verlopen. Daarnaast is er de zogenaamde
vredesplicht die, zelfs onuitgedrukt, geacht wordt deel uit te maken
van iedere collectieve arbeidsovereenkomst 12 7 ).
2.1.1. Draagwijdte.
De vredesplicht is de verplichting voor de contractsluitende partijen
geen acties, in hoofde van de werknemersorganisaties meer bepaald:
geen stakingen, op touw te zetten teneinde de bepalingen van een
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst tijdens dezes geldingsduur in
het gedrang te brengen 128 ). Deze verplichting laat vanzelfsprekend nog
stakingen toe, namelijk in de mate waarin zij ertoe strekken de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst af te dwingen of een
bepaalde interpretatie daarvan door te drukken, als verweermiddel
dienen tegen een actie van de werkgevers( organisaties) of solidariteits- of
politieke stakingen zijn dan wel stakingen waarbij nieuwe eisen worden
gesteld 129 ). De vredesplicht kan natuurlijk door een uitdrukkelijke
bepaling van de collectieve arbeidsovereenkomst uitgebreid, beperkt of
aangevuld worden. Aldus zijn bedingen mogelijk die stellen dat gedurende een bepaalde periode iedere staking verboden wordt, ongeacht
haar doelstellingen, dat de collectieve arbeidsovereenkomst te allen
tijde kan worden opgezegd of dat bij schending van de vredesplicht
de verantwoordelijkheid van de vakorganisaties wordt weerhouden,
eventueel met betaling van schadevergoeding.
Impliceert de vredesplicht van een op hoger niveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst dat ook op een lager niveau geen acties
127 ) O.m. MAZY A., Commentaar op de wet van 5 december 1968 betreffende
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, Arbbl. 1969, 229; anders:
MAGREZ M., Le statut des conventions collectives du travail, J.T. 1969, 202, die het
bestaan van een impliciete vredesplicht ontkent.
128 ) BLANPAIN R., Collectieve arbeidsovereenkomst en vredesplicht naar Belgisch
recht, in Collectieve arbeidsovereenkomst en vredesplicht, Belgisch interuniversitair centrum
voor sociaal recht (ed.), z.pl., 1964, 7.
129
) PETIT J., De collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, Brussel,
D.A.P. Reynaert, 1969, 36, nr 49.
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mogen worden ondernomen die ertoe strekken de bepalingen van deze
collectieve arbeidsovereenkomst te wijzigen? Wanneer art. 10 van de
C.A.O.-wet bepaalt dat de bedingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met die van een op hoger niveau gesloten
collectieve arbeidsovereenkomst, nietig zijn, dan wordt daarmee bedoeld
dat de eerstgenoemde bedingen niet mogen afwijken van een dwingende
bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst van hogere rang,
niet dat zij geen voor de werknemers voordeliger bepalingen mogen
inhouden 130 ). De wet erkent m.a.w. de primauteit van collectieve
arbeidsovereenkomsten gesloten op een lager niveau ten opzichte van
deze gesloten op een hoger vlak. Volgens bepaalde auteurs impliceert
zulks dat ook de mogelijkheid moet erkend worden om via acties,
bijvoorbeeld een staking, de totstandkoming na te streven van een
collectieve arbeidsovereenkomst op lager niveau die voor de werknemers
gunstiger is. Deze laatste immers bedreigt noch wijzigt de inhoud van
de bestaande collectieve arbeidsovereenkomst op een hoger niveau.
Door een dergelijke staking uit te roepen of te erkennen zou een representatieve werknemersorganisatie niet tekortkomen aan de vredesplicht 131 ).
Toch kan bezwaarlijk ontkend worden dat acties zoals hierboven
bedoeld, althans in hoofde van de contracterende werknemersorganisaties, afbreuk doen aan de verplichting van uitvoering te goeder trouw
van gesloten overeenkomsten. Men kan het moeilijk als een uiting
van goede trouw beschouwen dat een contracterende partij, weliswaar
op een ander niveau, overeenkomsten gaat aanvechten die zij zelf
mede tot stand heeft gebracht. Dat de wet zelf de mogelijkheid
erkent dat op een lager niveau gunstiger overeenkomsten bestaan,
rechtvaardigt nog niet het gebruik op dit niveau van dwangmiddelen.
Inderdaad, het mag dan al zo zijn dat collectieve arbeidsovereenkomsten in bepaalde gevallen tot stand komen na een collectieve
actie zoals een staking, in een aantal gevallen zijn zij ook de resultante
van overleg. Aannemen dat de aanwezigheid van vredesplicht op een
hoger niveau voor de gebonden organisaties ook geldt ten aanzien
van acties op lager niveau, sluit derhalve het totstandkomen van nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomsten op dit lager vlak niet per definitie
uit, zelfs niet tijdens de geldingsduur van de op hoger niveau bestaande
collectieve arbeidsovereenkomst.
2.1.2. Binding.
Artikel 5 van de C.A.O.-wet definieert de collectieve arbeidsovereenkomst als een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of
meer werkgevers en waarbij individuele en collectieve betrekkingen
130
131

J., a.w., 159, nr 235.
M., Staking en bezetting naar Belgisch recht, 310-311.

)

PETIT

)
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-279tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgesteld en de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld. Deze opsplitsing in de wet zelf
leidt tot het onderscheid dat in de rechtsleer wordt gemaakt tussen de
normatieve en de obligatoire bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij de eerstgenoemde de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers, de laatstgenoemde de rechten en verplichtingen
van de contracterende partijen vaststellen. De normatieve bepalingen
worden op hun beurt opgesplitst in individueel normatieve en
collectief normatieve, naargelang zij individuele dan wel collectieve
betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelen 132 ). Obligatoire bepalingen kunnen niet algemeen verbindend verklaard worden 133).
Impliciete of expliciete vredesplichtbepalingen worden steeds als
obligatoire bepalingen aangemerkt, dit zijn bepalingen die enkel rechten
en verplichtingen scheppen tussen de partijen die de collectieve arbeidsovereenkomst sloten. Langs werknermerszijde zijn dus steeds een of meer
werknemersorganisaties verbonden, nooit de individuele werknemer.
Deze laatste is derhalve als dusdanig niet verbonden door de vredesverplichtingen van een collectieve arbeidsovereenkomst 134). Een en
ander heeft echter niet belet dat zekere rechtspraak de miskenning
van vredesplichtclausules toch als een fout heeft beschouwd in hoofde
van de individuele stakende werknemer 135 ).
Over de aard van bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die ingeval van staking een aanzegging verplicht stellen of die
een verzoeningsprocedure opleggen ingeval van collectief geschil,
bestaat minder eensgezindheid. Dergelijke bepalingen worden nu eens
obligatoir, dan weer collectief normatief genoemd 136 ). Het Hof van
cassatie zegt over deze aangelegenheid in het reeds besproken arrest
van 21 december 1981 dat uit de omstandigheid dat de collectiefnormatieve bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst de verhoudingen tussen werknemers en werkgever regelen, nog niet volgt dat
een verzoeningsprocedure niet tot het obligatoir gedeelte van de collectieve arbeidsovereenkomst kan behoren. Daaruit werd afgeleid dat het
onderbrengen van dergelijke bepalingen in één van beide categorieën een
feitenkwestie is 137 ).
Het ligt voor de hand dat om na te gaan of een bepaling van een
collectieve arbeidsovereenkomst obligatoir dan wel normatief is, in de
132

LENAERTS H., a.w., 270, nr 191.
Par/. St., Senaat, 1966-67, nr 148, 18.
Par/. St., Senaat, 1967-68, nr 78, 43.
Arbh. Brussel 5 febr. 1973, J.T. 1973, 125; Arb. Charleroi 24 dec. 1973,
J.T.T. 1974, 75.
136 ) DESOLRE G., Staking en bezetting in het Belgisch arbeidsrecht. De recentste
evolutie, in Bulletin nr 5, Leuven Instituut voor arbeidsrecht (ed.), 1974, 96-103.
137 ) RIGAUX M., Omtrent de juridische aard van de werkstaking, 2549.
133

)

)
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)
135 )
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eerste plaats moet gekeken worden naar de bewoordingen van de
overeenkomst zelf. Daarbij lijkt het juist ervan uit te gaan dat de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst in beginsel al degenen
binden die onder het toepassingsgebied van de overeenkomst vallen,
tenzij uit de tekst zelf blijkt dat de auteurs de draagwijdte ervan
hebben willen beperken tot de contracterende partijen 138 ).
De kwalificatie is natuurlijk zeer belangrijk in de stakingsproblematiek. Neemt men aan dat de c.a.o.-bepalingen die een verzoeningsprocedure opleggen of een stakingsaanzegging verplicht stellen
obligatoir van aard zijn, dan kan het niet naleven daarvan niet tot
gevolg hebben dat de deelname aan een staking door de individuele
werknemer onrechtmatig is 139 ). Beschouwt men dergelijke bepalingen
daarentegen als collectief normatief, dan zouden zij de werknemers
binden die lid zijn van de vakhondsafvaardiging 140 ). De vakhondsafgevaardigde vertegenwoordigt inderdaad de (georganiseerde) werknemerscollectiviteit in de onderneming 141 ) en collectief normatieve
bepalingen regelen precies de verhoudingen tussen de werkgever en die
collectiviteit. Bepaalde rechtspraak neemt evenwel aan dat ook collectief
normatieve bepalingen niet overgaan in de individuele arbeidsovereenkomst, zodat zelfs een vakhondsafgevaardigde daardoor niet gebonden
is 142 ). In ieder geval dient de zienswijze verworpen dat de vakhondsafgevaardigde ook door de obligatoire bepalingen van een collectieve
arbeidsovereenkomst zou gebonden zijn: hoewel de vakhondsafvaardiging kan beschouwd worden als de concretisering van de vakbondsvrijheid in de onderneming, zijn de leden ervan statutair geenszins
de vertegenwoordigers of lasthebbers van hun organisatie 143 ).
2.2. Aansprakelijkheid van de werknemersorganisaties.
Uit het hierbovenstaande volgt dat het in de regel slechts de werknemersorganisaties zijn die van werknemerszijde als contractsluitende
partijen gehouden zijn door de impliciete vredesplicht of door expliciete
vredes-, garantie- en verzoeningsbepalingen. Een werknemersorganisatie
kan uiteraard slechts wegens schending van de vredesplicht of van
138

) PrRoN J., Qu'est-ce qu'une grève irrégulière et quels en sont les effets, J.T.T.
I979, 73.
139
) Arb. Brussel 4 febr. I977, J.T.T. I977, 239, noot DESOLRE G.; Arb. Brussel
23 sept. I977, J.T.T. I978, 50; Arbh. Brussel 24 nov. I980, R.W. I980-8I, 2262;
RoELs, R., La grève et ses conséquences sur les relations contractuelles, J.T.T.
1977, 230.
140
) Arb. Bergen 6 april 1979, J.T.T. 1980, 199, advies O.M.; RIGAUX M., Omtrent
de juridische toelaatbaarheid van spontane stakingsacties, R. W. 1978-79, 1637.
141
) Art. 6 C.A.O. nr 5, gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad op
24 mei I 97 I, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel
der ondernemingen.
142
) Arbh. Brussel 24 november 1980, R. W. 1980-81, noot RrGAUX M.
143
) MERGlTS B., t.a.p., 48.

-281uitdrukkelijke c.a.o.-bepalingen aansprakelijk zijn, wanneer zij zelf aan
de staking deel heeft, hetzij zij in strijd met die bepalingen een staking
uitroept, hetzij zij een buiten haar toedoen om ontstane spontane
staking erkent.
De aansprakelijkheidsregeling van de werknemersorganisaties is
uitdrukkelijk geregeld in art. 4, tweede lid van de C.A.O.-wet. Van de
representatieve werknemersorganisaties kan, zoals van de representatieve
werkgeversorganisaties, slechts schadevergoeding wegens niet naleving
van de uit een collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden gevorderd in de mate waarin zulks door de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald.
Dat de aansprakelijkheid van de werknemersorganisaties in België
dode letter is gebleven, is niet te wijten aan de beperkte rechtspersoonlijkheid die de vakorganisaties, zoals gekend, hier ten lande
hebben: art. 4 van de C.A.O.-wet geeft hen inderdaad precies het recht
in rechte op te treden met betrekking tot alle rechtsvorderingen
die uit de toepassing van deze wet ontstaan en waarvan een vordering tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van een aangegane verplichting een voorbeeld is 144). Wat wel een onoverkomelijke
hinderpaal vormt voor een effectieve aansprakelijkheid van de werknemersorganisaties, is de onmogelijkheid een bekomen veroordeling
tot schadevergoeding uit te voeren, nu hun rechtspersoonlijkheid niet
zo ver strekt dat zij een eigen patrimonium hebben. Daarom werd
tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de C.A.O.-wet de
wens uitgedrukt dat de overeenkomst zou bepalen op welke wijze en
door wie de schadevergoeding zou betaald worden 145 ). Het is evenwel
een feit dat bedingen die een c.a.o.-partij tot schadevergoeding
verplichten in werkelijkheid niet voorkomen.
De naleving van de vredesplicht of een aanverwante bepaling van
een collectieve arbeidsovereenkomst kan eveneens moeilijk op een andere
manier afgedwongen worden, bij voorbeeld door de uitvoering in
natura van de overeenkomst te vorderen via een bevel tot stopzetting van
een in strijd met de overeenkomst uitgeroepen staking. Doorgaans
wordt immers aangenomen dat art. 4, tweede lid van de C.A.O.-wet
de mogelijkheid om tegen werknemersorganisaties in rechte op te
treden wegens schending van obligatoire bepalingen beperkt tot de
aldaar bepaalde regeling van schadeloosstelling 146 ). Aldus zou op die
grond noch de uitvoering, noch de ontbinding van de collectieve
arbeidsovereenkomst kunnen worden gevorderd. Daarentegen zijn de
voorbereidende werkzaamheden van de C.A.O.-wet formeel dat de werknemersorganisaties wel degelijk volledig normaal kunnen optreden in
verband met de collectief normatieve bepalingen van een collectieve
144

Par/. St., Senaat, 1966-67, 131, nr 148.
Par/. St., Senaat, I 968-69, 176/2, 21.
146
) O.m. LENAERTS H., Sociaal procesrecht, Gent, Story Scientia, 1968, 143; PETIT,
J., a.w., 307, nr 478; PIRON J. enDENIS P., a.w. 35 en 92.
145

)

)

-282arbeidsovereenkomst 147 ). Als men derhalve in een collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegde procedures van aanzegging van de staking of
van verzoening als collectief normatief aanmerkt, dan is een vordering
tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst wel mogelijk.
Een dergelijke vordering zal evenwel geen enkele zin hebben omdat
de voorschriften van de per definitie voorafgaande aanzegging of
verzoeningsprocedure in dit geval toch reeds niet nageleefd werden.
Derhalve blijkt enkel een vordering tot ontbinding van de collectieve
arbeidsovereenkomst over te blijven als mogelijk sanctiemiddel tegen
de werknemersorganisatie die een collectief normatieve bepaling van
een collectieve arbeidsovereenkomst niet zou naleven.
Tot slot weze nog opgemerkt dat men niet inziet hoe een werknemersorganisatie aansprakelijk zou kunnen ge~teld worden voor de
schadelijke gevolgen van een door haar uitgeroepen of erkende
staking wanneer geen c.a.o.-bepaling werd geschonden. Van contractuele
aansprakelijkheid kan er alsdan vanzelfsprekend geen sprake zijn en
een quasi-delictuele aansprakelijkheidsvordering is uitgesloten aangezien
een werknemersorganisatie niet op die grond in rechte kan worden
aangesproken bij gemis aan (voldoende) rechtspersoonlijkheid. Quasidelictuele aansprakelijkheidsvorderingen naar aanleiding van stakingen
beletten, is trouwens een van de voornaamste redenen waarom de
werknemersorganisaties een volledige rechtspersoonlijkheid resoluut
afwijzen 148 ).
Een en ander belet niet dat getracht wordt via een aantal onrechtstreekse sancties de naleving van vredes-, aanzeggings- en verzoeningsbepalingen af te dwingen. Het gaat hier onder meer om de (nooit
toegepaste) mogelijkheid een werknemersorganisatie uit te sluiten van
het recht het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
te verzoeken aan de bij een staking betrokken werknemers werkloosheidsuitkeringen te betalen 149 ), om het opschorten of intrekken van
voordelen die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst voorbehouden worden aan gesyndiceerden, om c.a.o.-bepalingen die voorzien
in de schorsing van de uitbetaling van vakhondspremies aan de
werknemersorganisaties en om de hoger reeds vermelde individualisering
van de obligatoire bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst
door een bepaalde rechtspraak 150).

147

Par!. St., Senaat, 1966-67, 13, nr 148.
Par!. St., Senaat, 1967-68, 42, nr 78.
149 ) Art. 2, besluit van de Regent van 12 maart 1946 tot bepaling der voorwaarden
en der pleegvormen voor het bekomen, ingeval van staking en loek-out, van de toelagen voor onvrijwillige werkloosheid.
150
) VANDERMEULEN G., De kollektieve arbeidsovereenkomst, in Bulletin nr. 1, Brussel,
Centrum voor arbeidsrecht V.U.B. (ed.), 1978, 47-58.
148

)
)
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IV.

STAKING EN DE RECHTER.

Het optreden van de rechterlijke macht in stakingsaangelegenheden
kan vanuit drie verschillende gezichtshoeken worden benaderd. Vooreerst kan worden onderzocht in welke mate de rechtspraak een
oplossing geeft aan de collectieve arbeidsgeschillen die stakingen zijn.
Voorts kan nagegaan of en hoe de rechtbanken zich uitspreken
over het juridisch statuut van de werkstaking, terwijl uiteindelijk de
vraag kan gesteld hoe de rechterlijke macht de gevolgen van de staking
in verschillende rechtssituaties beschouwt. De houding van de rechtspraak ten overstaan van de laatste twee aangelegenheden werd hoger
reeds uiteengezet, zodat hiervoor kan verwezen worden naar de hoofdstuhken II en III. Blijft derhalve hier nog te bespreken, het actief
optreden van de rechter als mogelijke factor voor het oplossen van
het stakingsgeschil.
Het is duidelijk dat het optreden van de rechter in deze aangelegenheden verband houdt met de procesrechtelijke regelen die de bevoegdheid van de rechtbanken bepalen. In België wordt algemeen aanvaard
dat de collectieve geschillen ontsnappen aan de bevoegdheid van de
rechterlijke macht in het algemeen en aan die van de arbeidsgerechten
in het bijzonder. Geoordeeld wordt dat collectieve geschillen of arbeidsgeschillen meestal geen eigenlijke rechtsgeschillen zijn en derhalve niet
ter beoordeling van rechtscolleges staan 151 ).
Het is ook in die zin dat de bepaling van art. 578, 3° van het
Gerechtelijk Wetboek moet begrepen worden, bepaling die ingevoegd
werd door art. 67 van de C.A.O.-wet. Luidens deze bepaling neemt
de arbeidsrechtbank kennis van de individuele geschillen betreffende de
toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten. Geschillen tussen
werkgevers- en werknemersorganisaties die steunen op de bepaling van
art. 4, tweede lid van de C.A.O.-wet of die strekken tot ontbinding
van een collectieve arbeidsovereenkomst wegens niet-naleving van een
collectief normatieve bepaling, zijn geen collectieve of arbeidsgeschillen
doch eigenlijke rechtsgeschillen, tot kennisname waarvan de arbeidsrechtbank wel degelijk bevoegd is 152 ).
Voor het overige is noch de arbeidsrechtbank zelf, noch de voorzitter van de arbeidsrechtbank, zetelend in kort geding, noch de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding,
bevoegd om kennis te nemen van een vordering die ertoe strekt de
stopzetting van een werkstaking te horen bevelen 153 ). Hetzelfde geldt
151 )

LENAERTS H., Sociaal procesrecht, 24, nr 26 en 91, nr 49.
Par!. St., Senaat, 1967-69, nr 78, 112 en 113; LENAERTS H., Sociaal procesrecht,
150-151; GooEFROID, X., Les clausules créatrices d'obligations dans les conventions
collectives. Tribunal compétent, J.T.T. 1972, 22.
153 ) Voorz. Arb. Luik 20 nov. 1978, J.T.T. 1979, 122; Voorz. Arb. Charleroi
7 mei 1979, J.T.T. 1979, 184, advies O.M. en T.S.R. 1979, 305, noot PIRON J.; Voorz.
Arb. Gent 13 maart 1981, R. W. 1981-82, 1683.
152 )
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ten aanzien van een vraag tot verbod van de uitbetaling van stakersgeld 154).
Het zijn dan ook slechts de arbeidsgerechten ten gronde die kennis
nemen van de stakingsproblematiek in de mate waarin zij gevat worden
om individuele geschillen te beslechten die naar aanleiding van een
staking tussen werkgever en werknemer of ten aanzien van socialezekerheidsuitkeringen rijzen. Maar ook hier blijken de arbeidsgerechten
"niet enthousiast om zich in deze uiterst lastige problematiek te
mengen" 155 ).
Gent, augustus 1982.

W.

VAN EECKHOUTTE

advocaat
assistent R.U.G.

Het stakingsrecht in de particuliere sector in
Nederland
Preadvies ten behoeve van de Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van België en Nederland
ÜPMERKINGEN VOORAF.

In het stakingsgeschil, dat op 11 februari voor de president van de
Utrechtse rechtbank diende, vroegen de raadslieden van de gedaagde
bonden om schorsing van het geding, daar zij zich onvoldoende
hadden kunnen voorbereiden. Hun verzoek werd geweigerd omdat, zo
merkte de president op, zij tijdens de behandeling van de zaak mede
door hun ervaring terzake van arbeidsconflicten blijk hadden gegeven
van een zodanig inzicht en wetenschap, dat hun cliënten niet geacht
konden worden in hun verdediging te zijn geschaad 1 ). Dit was een
understatement, want een van de raadslieden was Rood, die een
jaar later de wetenschap met een uitgewogen studie over het stakingsrecht verblijdde 2 ). Het was dan ook niet meer dan vanzelfsprekend,
dat hij als belangrijkste expert door de Vereniging voor de verge154
155

1

)
)

Voorz. Arb. Charleroi 7 mei 1979, T.S.R. 1979, 176.
Arbh. Antwerpen 12 februari 1979, R.W. 1978-79, 191~.

) Pres. Rb Utrecht 11 febr. 1977, niet gepubliceerd, maar te vinden in H. van
den Berg, P. Fortuyn en T. Jaspers, De ontwikkeling van het stakingsrecht in
Nederland, Nijmegen 1978, p. 402.
2
) M.G. Rooo, Naar een stakingswet?, Deventer, 1978.

