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RICHTLIJN 2008/104/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 19 november 2008

betreffende uitzendarbeid

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 137, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en leeft de be
ginselen na die worden erkend door het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie (3). De richtlijn heeft
met name tot doel de volledige naleving te waarborgen
van artikel 31 van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie, dat bepaalt dat iedere werknemer recht
heeft op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandig
heden en op een beperking van de maximumarbeidsduur
en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden, alsmede op een
jaarlijkse vakantie met behoud van loon.

(2) Het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten
van de werkenden bepaalt in punt 7 onder meer dat de
verwezenlijking van de interne markt moet leiden tot een
verbetering van de levensstandaard en de arbeidsvoor
waarden van de werkenden in de Europese Gemeenschap.
Dit proces wordt verwezenlijkt door onderlinge op
waartse aanpassing van die voorwaarden, met name be
treffende arbeidsvormen zoals arbeid voor een bepaalde
duur, deeltijdarbeid, uitzendarbeid en seizoenarbeid.

(3) Op 27 september 1995 heeft de Commissie, overeen
komstig artikel 138, lid 2, van het Verdrag, op commu
nautair niveau de sociale partners geraadpleegd over de
mogelijke strekking van een communautair optreden met
betrekking tot de flexibiliteit van de arbeidstijd en de
werkzekerheid voor de werknemers.

(4) Na deze raadpleging achtte de Commissie een commu
nautair optreden wenselijk. Ze raadpleegde, overeenkom
stig artikel 138, lid 3, van het Verdrag, de sociale part
ners op 9 april 1996 voorts over de inhoud van het
geplande voorstel.

(5) In de preambule van de raamovereenkomst van 18 maart
1999 inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
gaven de ondertekenende partijen hun voornemen te
kennen de behoefte aan een soortgelijke overeenkomst
inzake uitzendarbeid te bestuderen en besloten zij uit
zendkrachten niet te behandelen in de richtlijn inzake
arbeid voor bepaalde tijd.

(6) De algemene bedrijfstakoverkoepelende organisaties, met
name de Unie van Industrie- en Werkgeversfederaties van
Europa (UNICE) (4), het Europees Centrum van gemeen
schapsbedrijven (CEEP) en het Europees Verbond van
Vakverenigingen (EVV), hebben de Commissie in een ge
zamenlijke brief van 29 mei 2000 in kennis gesteld van
hun wens het in artikel 139 van het Verdrag bedoelde
proces in te leiden. In een gezamenlijke brief van 28 fe
bruari 2001 verzochten ze de Commissie voorts om de
in artikel 138, lid 4, bedoelde termijn met één maand te
verlengen. De Commissie heeft dat verzoek ingewilligd
en heeft de onderhandelingstermijn tot 15 maart 2001
verlengd.

(7) Op 21 mei 2001 zagen de sociale partners in dat hun
onderhandelingen over uitzendwerk geen resultaat had
den opgeleverd.

(8) In maart 2005 heeft de Europese Raad het onontbeerlijk
geacht dat een nieuwe impuls aan de strategie van Lissa
bon wordt gegeven en dat de prioriteiten groei en werk
gelegenheid weer centraal komen te staan. De Raad heeft
de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegen
heid 2005-2008 goedgekeurd, waarin onder meer wordt
gestreefd naar bevordering van flexibiliteit in combinatie
met arbeidszekerheid en vermindering van de segmente
ring van de arbeidsmarkt, met inachtneming van de rol
van de sociale partners.

NL5.12.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 327/9

(1) PB C 61 van 14.3.2003, blz. 124.
(2) Advies van het Europees Parlement van 21 november 2002 (PB C

25 E van 29.1.2004, blz. 368), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 15 september 2008, standpunt van het Europees Parle
ment van 22 oktober 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publica
tieblad).

(3) PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1. (4) UNICE heet sinds januari 2007 Businesseurope.
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(9) Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betref
fende de Sociale Agenda voor de periode tot 2010, die
door de Europese Raad van maart 2005 verwelkomd is
als bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen
van de Lissabonstrategie dankzij versterking van het Eu
ropees sociaal model, was de Europese Raad van oordeel
dat nieuwe vormen van arbeidsorganisatie en een grotere
verscheidenheid aan arbeidscontractuele regelingen die
een betere combinatie van flexibiliteit en zekerheid bie
den, zouden bijdragen tot het aanpassingsvermogen.
Voorts heeft de Europese Raad in december 2007 het
akkoord over de gemeenschappelijke beginselen van
flexizekerheid onderschreven waarmee een evenwicht
wordt geschapen tussen flexibiliteit en zekerheid op de
arbeidsmarkt en werknemers en werkgevers worden ge
holpen om de kansen te benutten die de mondialisering
biedt.

(10) Er bestaan grote verschillen in het gebruik van uitzend
arbeid en in de rechtspositie, het statuut en de arbeids
voorwaarden van uitzendkrachten binnen de Europese
Unie.

(11) Uitzendarbeid beantwoordt niet alleen aan de behoeften
van de ondernemingen aan flexibiliteit, maar ook aan de
behoeften van de werknemers om werk en privéleven te
combineren. Aldus draagt het tevens bij tot het scheppen
van banen en tot de deelname aan en de inpassing op de
arbeidsmarkt.

(12) Deze richtlijn stelt een beschermingskader voor uitzend
krachten vast dat niet-discriminerend, transparant en
evenredig is, en de diversiteit van de arbeidsmarkten en
de arbeidsverhoudingen eerbiedigt.

(13) Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 25 juni 1991 ter
aanvulling van de maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het
werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor
bepaalde tijd of uitzendarbeidbetrekkingen (1) stelt de be
palingen vast die van toepassing zijn op uitzendkrachten
op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

(14) De essentiële arbeidsvoorwaarden die voor uitzendkrach
ten gelden, moeten ten minste dezelfde zijn als die welke
voor deze werknemers zouden gelden als zij door de
inlenende onderneming voor dezelfde functie in dienst
zouden worden genomen.

(15) Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn de al
gemene vorm van arbeidsverhouding. Voor werknemers
die aan het uitzendbureau gebonden zijn door een over
eenkomst voor onbepaalde tijd dient derhalve, gelet op
de specifieke bescherming die de aard van hun arbeids
overeenkomst biedt, in de mogelijkheid te worden

voorzien om af te wijken van de regels die in de inle
nende onderneming gelden.

(16) Teneinde op flexibele wijze om te gaan met de diversiteit
van de arbeidsmarkten en de arbeidsverhoudingen, kun
nen de lidstaten de sociale partners toestaan de arbeids
voorwaarden te definiëren, mits het algemene bescher
mingsniveau voor uitzendkrachten wordt geëerbiedigd.

(17) Voorts moeten de lidstaten in een beperkt aantal omstan
digheden, op basis van een op nationaal niveau gesloten
akkoord tussen de sociale partners, binnen zekere gren
zen kunnen afwijken van het beginsel van gelijke behan
deling, mits in een adequaat beschermingsniveau is voor
zien.

(18) De verbetering van de minimumbescherming van de uit
zendkrachten moet vergezeld gaan van een heroverwe
ging van eventuele beperkingen van of een eventueel
verbod op het inzetten van uitzendkrachten. Ze kunnen
uitsluitend worden gerechtvaardigd om redenen van al
gemeen belang, die met name verband houden met de
bescherming van de werknemers, de eisen ten aanzien
van de gezondheid en veiligheid op het werk en de nood
zaak de goede werking van de arbeidsmarkt te garande
ren, alsook misbruik te voorkomen.

(19) Deze richtlijn doet evenmin afbreuk aan de autonomie
van de sociale partners, noch aan de betrekkingen tussen
de sociale partners, waaronder het recht om over collec
tieve overeenkomsten te onderhandelen en deze te slui
ten overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken
met inachtneming van het geldende Gemeenschapsrecht.

(20) De bepalingen van deze richtlijn met betrekking tot de
beperkingen van of een verbod op het inzetten van uit
zendkrachten gelden onverminderd de nationale wetge
ving of gebruiken die de vervanging van stakende werk
nemers door uitzendkrachten verbieden.

(21) De lidstaten moeten zorgen voor administratieve of ge
rechtelijke procedures om de rechten van uitzendkrach
ten te beschermen, en voor effectieve, afschrikkende en
evenredige straffen op inbreuken op de verplichtingen die
uit deze richtlijn voortvloeien.

(22) Deze richtlijn moet worden toegepast met inachtneming
van de bepalingen van het Verdrag inzake het vrij ver
richten van diensten en de vrijheid van vestiging en on
verminderd Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parle
ment en de Raad van 16 december 1996 betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op
het verrichten van diensten (2).

NLL 327/10 Publicatieblad van de Europese Unie 5.12.2008

(1) PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19. (2) PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 17-05-2022

M&D Seminars 6



(23) Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk op
communautair niveau een geharmoniseerd beschermings
kader voor uitzendkrachten te creëren, niet voldoende
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, en derhalve,
vanwege de omvang en de gevolgen van het overwogen
optreden, beter door de Gemeenschap kan worden ver
wezenlijkt door de invoering van minimumvoorschriften
die in de hele Europese Gemeenschap gelden, kan de
Gemeenschap maatregelen nemen, overeenkomstig het
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteits
beginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neerge
legde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet ver
der dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezen
lijken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Toepassingsgebied

1. Deze richtlijn is van toepassing op werknemers met een
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met een uitzendbu
reau, die ter beschikking worden gesteld van inlenende onder
nemingen om onder toezicht en leiding van genoemde onder
nemingen tijdelijk te werken.

2. Deze richtlijn is van toepassing op openbare en particu
liere ondernemingen die uitzendbureaus of inlenende onderne
mingen zijn en een economische activiteit uitoefenen, al dan
niet met winstoogmerk.

3. Na raadpleging van de sociale partners kunnen de lidstaten
bepalen dat deze richtlijn niet van toepassing is op de arbeids
overeenkomsten of arbeidsbetrekkingen die tot stand zijn ge
komen in het kader van een specifiek openbaar of door de
overheid ondersteund opleidings-, inpassings- of herscholings
programma.

Artikel 2

Doel

Deze richtlijn heeft tot doel de bescherming van uitzendkrach
ten te garanderen en de kwaliteit van het uitzendwerk te ver
beteren door de naleving van het in artikel 5 vervatte beginsel
van gelijke behandeling ten aanzien van de uitzendkrachten te
waarborgen, en uitzendbureaus als werkgever te erkennen, daar
bij rekening houdend met de noodzaak om een geschikt kader
te creëren voor de gebruikmaking van uitzendwerk teneinde bij
te dragen tot de schepping van werkgelegenheid en de ontwik
keling van flexibele arbeidsvormen.

Artikel 3

Definities

1. In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) „werknemer”: iedere persoon die in de betrokken lidstaat
krachtens de nationale arbeidswetgeving bescherming geniet
als werknemer;

b) „uitzendbureau”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die,
overeenkomstig het nationale recht, een arbeidsovereen
komst of een arbeidsverhouding aangaat met uitzendkrach
ten teneinde deze ter beschikking te stellen van inlenende
ondernemingen om daar onder toezicht en leiding van deze
ondernemingen tijdelijk te werken;

c) „uitzendkracht”: een werknemer met een arbeidsovereen
komst of arbeidsverhouding met een uitzendbureau teneinde
ter beschikking te worden gesteld van een inlenende onder
neming om daar onder toezicht en leiding van laatstge
noemde onderneming tijdelijk te werken;

d) „inlenende onderneming”: iedere natuurlijke of rechtspersoon
voor wie en onder wiens toezicht en leiding een uitzend
kracht tijdelijk werkt;

e) „opdracht”: de periode tijdens welke de uitzendkracht ter
beschikking wordt gesteld van de inlenende onderneming
om daar onder toezicht en leiding van die onderneming
tijdelijk te werken;

f) „essentiële arbeidsvoorwaarden”: de in wettelijke of bestuurs
rechtelijke bepalingen, collectieve arbeidsovereenkomsten
en/of andere in de inlenende onderneming vigerende bin
dende bepalingen van algemene strekking vastgelegde ar
beidsvoorwaarden met betrekking tot:

i) de arbeidstijd, overuren, pauzes, rusttijden, nachtarbeid,
vakantie en feestdagen;

ii) de bezoldiging.

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het nationale recht
wat de definitie van bezoldiging, arbeidsovereenkomst, arbeids
verhouding of werknemer betreft.

De lidstaten kunnen werknemers of arbeidsovereenkomsten of
arbeidsverhoudingen niet van de werkingssfeer van deze richtlijn
uitsluiten enkel en alleen op de grond dat zij werknemers met
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of personen met
een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking met een uitzend
bureau zijn.

NL5.12.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 327/11
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Artikel 4

Heroverweging van verbodsbepalingen en beperkingen

1. Beperkingen van en een verbod op de inzet van uitzend
krachten kunnen uitsluitend worden gerechtvaardigd met rede
nen van algemeen belang, die met name verband houden met
de bescherming van de uitzendkrachten, de eisen ten aanzien
van de gezondheid en veiligheid op het werk of de noodzaak de
goede werking van de arbeidsmarkt te garanderen, en misbruik
te voorkomen.

2. Uiterlijk op 5 december 2011 heroverwegen de lidstaten,
na de sociale partners overeenkomstig de nationale wetgeving,
collectieve overeenkomsten en praktijken te hebben geraad
pleegd, de beperkingen van en een verbod op de inzet van
uitzendarbeid om na te gaan of zij om de in lid 1 vermelde
redenen nog steeds gerechtvaardigd zijn.

3. Indien de beperkingen en verbodsbepalingen in collectieve
arbeidsovereenkomsten zijn vervat, mag de in lid 2 bedoelde
heroverweging worden verricht door de sociale partners die de
betrokken overeenkomst hebben gesloten.

4. De leden 1, 2 en 3 gelden onverminderd de nationale
voorschriften inzake de registratie, afgifte van vergunningen,
certificering, financiële waarborgen of het toezicht op uitzend
bureaus.

5. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 5 december
2011 in kennis van de resultaten van de in de leden 2 en 3
bedoelde heroverweging.

HOOFDSTUK II

ARBEIDSVOORWAARDEN

Artikel 5

Het beginsel van gelijke behandeling

1. De essentiële arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten
zijn, voor de duur van hun opdracht bij een inlenende onderne
ming, ten minste dezelfde als die welke voor hen zouden gelden
als zij rechtstreeks door de genoemde onderneming voor de
zelfde functie in dienst waren genomen.

Bij de toepassing van de vorige alinea moeten de in de inle
nende onderneming geldende regels betreffende:

a) de bescherming van zwangere vrouwen en zogende moeders
en van kinderen en jongeren, alsmede

b) de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en maat
regelen ter bestrijding van discriminatie op grond van ge
slacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid

in acht worden genomen, ongeacht of deze regels bij wettelijke
of bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve overeenkomsten
en/of andere bepalingen van algemene strekking zijn vastgesteld.

2. Ten aanzien van de bezoldiging kunnen de lidstaten, na
raadpleging van de sociale partners, bepalen dat van het in lid 1
vastgestelde beginsel kan worden afgeweken wanneer de uit
zendkrachten die door een arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd aan het uitzendbureau zijn gebonden, ook worden
vergoed tijdens de periode tussen de uitvoering van twee op
drachten.

3. De lidstaten kunnen, na raadpleging van de sociale part
ners, hun de mogelijkheid bieden om op het passende niveau en
onverminderd de door de lidstaten vastgestelde voorwaarden,
collectieve overeenkomsten voort te zetten of te sluiten die,
met inachtneming van de algemene bescherming van de uit
zendkrachten, regelingen inzake de arbeidsvoorwaarden voor
uitzendkrachten bevatten welke kunnen afwijken van de in lid
1 vastgestelde regelingen.

4. Mits aan uitzendkrachten een adequaat niveau van be
scherming wordt geboden, kunnen de lidstaten waar geen wet
telijk systeem bestaat om collectieve overeenkomsten algemeen
toepasselijk te verklaren of geen wettelijk of praktisch systeem
voor de uitbreiding van de bepalingen ervan tot alle soortgelijke
ondernemingen in een bepaalde sector of in een bepaald geo
grafisch gebied, na raadpleging van de sociale partners op na
tionaal niveau en op basis van een door hen gesloten overeen
komst, regelgevingen treffen inzake de essentiële arbeidsvoor
waarden die afwijken van het in lid 1 vastgestelde beginsel.
Deze regelingen kunnen een periode voor het in aanmerking
komen voor gelijke behandeling omvatten.

De in dit lid bedoelde regelingen zijn in overeenstemming met
de Gemeenschapswetgeving en zijn in toereikende mate nauw
keurig en toegankelijk om de betrokken sectoren en onderne
mingen in de gelegenheid te stellen hun verplichtingen in kaart
te brengen en daaraan te voldoen. De lidstaten specificeren
overeenkomstig artikel 3, lid 2, met name of de aanvullende
ondernemings- en sectorale regelingen op het gebied van de
sociale zekerheid, inclusief pensioenen, loondoorbetaling bij
ziekte en financiële participatie, opgenomen zijn in de in lid
1 genoemde essentiële arbeidsvoorwaarden. Deze regelingen la
ten eveneens de overeenkomsten op nationaal, regionaal, plaat
selijk of sectoraal niveau die voor de werknemers niet minder
gunstig zijn, onverlet.

5. De lidstaten nemen passende maatregelen, overeenkomstig
de nationale wetgeving en/of praktijk, met het oog op voorko
ming van misbruik bij de toepassing van dit artikel, met name
voorkoming van achtereenvolgende opdrachten om de bepalin
gen van deze richtlijn te omzeilen. Zij stellen de Commissie van
dergelijke maatregelen in kennis.

NLL 327/12 Publicatieblad van de Europese Unie 5.12.2008
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Artikel 6

Toegang tot werk, collectieve voorzieningen en
beroepsopleiding

1. De uitzendkrachten worden ingelicht over de vacatures in
de inlenende onderneming opdat zij dezelfde kansen op een
vaste baan hebben als de overige werknemers van die onderne
ming. Dergelijke informatie kan worden verstrekt door middel
van een algemene aankondiging op een geschikte plaats in de
onderneming waarvoor en onder toezicht waarvan de uitzend
krachten tijdelijk werken.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat eventu
ele bepalingen die het sluiten van een arbeidsovereenkomst of
het tot stand komen van een arbeidsverhouding tussen de in
lenende onderneming en de uitzendkracht na afloop van zijn
uitzendopdracht verbieden of verhinderen, nietig zijn of nietig
kunnen worden verklaard.

Dit lid laat regelingen volgens welke uitzendondernemingen een
redelijke vergoeding ontvangen voor aan de inlenende onderne
ming verleende diensten in verband met de terbeschikkingstel
ling, aanwerving en opleiding van uitzendkrachten onverlet.

3. De uitzendbureaus rekenen de werknemers geen honoraria
aan voor opdrachten in een inlenende onderneming of voor het
sluiten van een arbeidsovereenkomst of het aangaan van een
arbeidsverhouding met de inlenende onderneming na hun uit
zendopdracht in de betrokken inlenende onderneming.

4. Onverminderd artikel 5, lid 1, hebben uitzendkrachten
toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in de inlenende
onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoer
faciliteiten, onder dezelfde voorwaarden als de werknemers die
rechtstreeks door deze onderneming zijn aangesteld, tenzij het
verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd
is.

5. De lidstaten nemen de nodige maatregelen of bevorderen
de dialoog tussen de sociale partners overeenkomstig hun tra
dities en nationale praktijken, met als doel:

a) de toegang van uitzendkrachten tot opleiding in de uitzend
bureaus en tot kinderopvangvoorzieningen te verbeteren,
ook tijdens de perioden tussen de opdrachten, teneinde
hun loopbaan verder te ontwikkelen en hun inzetbaarheid
te verbeteren;

b) de toegang van uitzendkrachten tot de opleidingsmogelijk
heden voor de werknemers van de inlenende ondernemingen
waar ze worden ingezet, te verbeteren.

Artikel 7

Vertegenwoordiging van de uitzendkrachten

1. In het uitzendbureau worden de uitzendkrachten, onder
door de lidstaten vastgestelde voorwaarden, meegeteld bij de

berekening van de drempel waarboven de vertegenwoordigings
organen van de werknemers waarin het Gemeenschaps- en na
tionaal recht of collectieve overeenkomsten voorzien, moeten
worden opgericht.

2. De lidstaten kunnen, onder de voorwaarden die zij vast
stellen, bepalen dat deze uitzendkrachten in de inlenende on
derneming worden meegeteld voor de berekening van de drem
pel waarboven de werknemersvertegenwoordigende organisaties
waarin het Gemeenschaps- en nationaal recht of collectieve
overeenkomsten voorzien, mogen worden opgericht, op de
zelfde wijze als werknemers die rechtstreeks door de inlenende
onderneming voor dezelfde duur zijn of zouden zijn aangesteld.

3. De lidstaten die gebruikmaken van de in lid 2 geboden
mogelijkheid, zijn niet verplicht de bepalingen van lid 1 toe te
passen.

Artikel 8

Informatie van de werknemersvertegenwoordigers

Onverminderd de strengere en/of meer specifieke nationale en
communautaire bepalingen inzake informatie en raadpleging en
in het bijzonder Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parle
ment en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een
algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van
de werknemers in de Europese Gemeenschap (1) moet de inle
nende onderneming, wanneer zij aan de overeenkomstig het
Gemeenschaps- en nationaal recht ingestelde vertegenwoordi
gingsorganen van de werknemers informatie verstrekt over de
arbeidssituatie in de onderneming, passende informatie verstrek
ken over de inzet van uitzendkrachten in de onderneming.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

Minimumeisen

1. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het recht van de
lidstaten om voor de werknemers gunstiger wettelijke of be
stuursrechtelijke bepalingen toe te passen of in te voeren of
om collectieve overeenkomsten of akkoorden tussen de sociale
partners te bevorderen of mogelijk te maken die gunstiger zijn
voor de werknemers.

2. De uitvoering van deze richtlijn mag onder geen beding
een rechtvaardiging vormen voor een verlaging van het alge
mene beschermingsniveau van de werknemers op de onder deze
richtlijn vallende gebieden. Dit doet geen afbreuk aan de rechten
van de lidstaten en/of de sociale partners om in het licht van de
ontwikkelingen andersluidende wettelijke, bestuursrechtelijke en
contractuele bepalingen vast te stellen dan die welke op het
tijdstip van de goedkeuring van deze richtlijn van kracht zijn,
mits de hand wordt gehouden aan de minimumeisen van deze
richtlijn.

NL5.12.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 327/13

(1) PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29.
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Artikel 10

Sancties

1. De lidstaten treffen passende maatregelen voor het geval
deze richtlijn door uitzendbureaus of inlenende ondernemingen
niet wordt nageleefd. In het bijzonder zorgen zij ervoor dat er
passende administratieve of gerechtelijke procedures voorhan
den zijn om de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen
te doen naleven.

2. De lidstaten stellen de sancties vast die van toepassing zijn
op schendingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vast
gestelde nationale bepalingen en treffen alle maatregelen die
nodig zijn om de daadwerkelijke toepassing van die sancties
te garanderen. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig
en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk
op 5 december 2011 van deze bepalingen in kennis en delen
haar alle latere wijzigingen van deze bepalingen tijdig mee. Zij
zien er in het bijzonder op toe dat de werknemers en/of hun
vertegenwoordigers over gepaste procedures beschikken voor de
uitvoering van de verplichtingen waarin deze richtlijn voorziet.

Artikel 11

Uitvoering

1. De lidstaten dienen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om uiterlijk
op 5 december 2011 aan deze richtlijn te voldoen, of dragen er
zorg voor dat de sociale partners via overeenkomsten de nodige
bepalingen in werking doen treden, waarbij de lidstaten alle
nodige maatregelen dienen te treffen opdat de sociale partners
te allen tijde voor de op grond van deze richtlijn vereiste re
sultaten kunnen instaan. Zij stellen de Commissie daarvan on
verwijld in kennis.

2. Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in
de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 12

Evaluatie door de Commissie

Uiterlijk op 5 december 2013 onderwerpt de Commissie, in
overleg met de lidstaten en de sociale partners op communau
tair niveau, de toepassing van deze richtlijn aan een evaluatie,
teneinde zo nodig de vereiste wijzigingen voor te stellen.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 14

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 19 november 2008.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad
De voorzitter
J.-P. JOUYET

NLL 327/14 Publicatieblad van de Europese Unie 5.12.2008
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RICHTLĲN 2000/78/EG VAN DE RAAD
van 27 november 2000

tot instelling van een algemeen kader voor gelĳke behandeling in arbeid en beroep

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, met name op artikel 13,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie is de Europese Unie gegrondvest op de
beginselen van vrĳheid, democratie, eerbiediging van de
rechten van de mens en de fundamentele vrĳheden, en
van de rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten gemeen
hebben, en eerbiedigt de Unie de grondrechten, zoals die
worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrĳheden en zoals die uit de gemeenschappe-
lĳke constitutionele tradities van de lidstaten voort-
vloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschaps-
recht.

(2) Het beginsel van gelĳke behandeling van vrouwen en
mannen is vast verankerd in tal van bepalingen van de
Gemeenschapswetgeving, in het bĳzonder in Richtlĳn
76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betref-
fende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelĳke
behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van
de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en
de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoor-
waarden (5).

(3) Bĳ de uitvoering van het beginsel van gelĳke behande-
ling streeft de Gemeenschap, overeenkomstig artikel 3,
lid 2, van het Verdrag, ernaar, ongelĳkheden op te
heffen en de gelĳkheid van mannen en vrouwen te
bevorderen, met name omdat vrouwen vaak het slacht-
offer zĳn van meervoudige discriminatie.

(4) Gelĳkheid voor de wet en bescherming van eenieder
tegen discriminatie is als universeel recht erkend door de
Universele Verklaring van de rechten van de mens, door
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitban-
ning van alle vormen van discriminatie van vrouwen,
door de Internationale Verdragen van de Verenigde
Naties inzake burgerrechten en politieke rechten, respec-
tievelĳk inzake economische, sociale en culturele
rechten, en door het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele
vrĳheden, die door alle lidstaten zĳn ondertekend;
Verdrag nr. 111 van de Internationale Arbeidsorganisatie

verbiedt discriminatie op het terrein van arbeid en
beroep.

(5) Het is belangrĳk dat deze fundamentele rechten en
vrĳheden worden geëerbiedigd. Deze richtlĳn doet geen
afbreuk aan de vrĳheid van vereniging, met inbegrip van
het recht met anderen vakverenigingen op te richten en
zich bĳ vakverenigingen aan te sluiten voor de bescher-
ming van zĳn belangen.

(6) Het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten
van de werkenden erkent het belang van de bestrĳding
van elke vorm van discriminatie, met inbegrip van de
noodzaak om passende maatregelen te nemen voor de
sociale en economische integratie van ouderen en
personen met een handicap.

(7) Krachtens het EG-Verdrag behoort onder meer de bevor-
dering van de coördinatie van het werkgelegenheidsbe-
leid van de lidstaten tot de taken van de Gemeenschap.
Hiertoe werd in het EG-Verdrag een nieuw werkgelegen-
heidshoofdstuk opgenomen als een middel voor de
ontwikkeling van een gecoördineerde strategie voor
werkgelegenheid en in het bĳzonder voor de bevorde-
ring van de scholing, de opleiding en het aanpassingsver-
mogen van de werknemers.

(8) De door de Europese Raad van Helsinki op 10 en 11
december 1999 goedgekeurde werkgelegenheidsricht-
snoeren voor 2000 benadrukken de noodzaak een voor
de sociale integratie gunstige arbeidsmarkt te bevorderen
door formulering van een samenhangend geheel van
beleidsmaatregelen ter bestrĳding van discriminatie van
groepen zoals personen met een handicap. Tevens bena-
drukken zĳ de noodzaak bĳzondere aandacht te
schenken aan de steun voor oudere werknemers
teneinde hun deelname aan het arbeidsproces te doen
toenemen.

(9) Arbeid en beroep zĳn sleutelelementen voor het waar-
borgen van gelĳke kansen voor eenieder en zĳ leveren
een belangrĳke bĳdrage aan het volledig deelnemen van
burgers aan het economische, culturele en sociale leven,
alsook aan hun persoonlĳke ontplooiing.

(10) De Raad heeft op 29 juni 2000 Richtlĳn 2000/43/EG (6)
aangenomen houdende toepassing van het beginsel van
gelĳke behandeling van personen ongeacht ras of etni-
sche afstamming, die reeds bescherming biedt tegen
dergelĳke discriminatie op het terrein van arbeid en
beroep.

(11) Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftĳd of seksuele geaardheid kan de verwe-
zenlĳking van de doelstellingen van het EG-Verdrag
ondermĳnen, in het bĳzonder de verwezenlĳking van

(1) PB C 177 E van 27.6.2000, blz. 42.
(2) Advies uitgebracht op 12 oktober 2000 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad).
(3) PB C 204 van 18.7.2000, blz. 82.
(4) PB C 226 van 8.8.2000, blz. 1.
(5) PB L 39 van 14.2.1976, blz. 40. (6) PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
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een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale
bescherming, de verbetering van de levensstandaard en
de kwaliteit van het bestaan, de vergroting van de
economische en sociale cohesie en van de solidariteit,
alsmede het vrĳ verkeer van personen.

(12) Daartoe dient in de gehele Gemeenschap elke directe of
indirecte discriminatie op grond van godsdienst of over-
tuiging, handicap, leeftĳd of seksuele geaardheid op de
door deze richtlĳn bestreken terreinen verboden te zĳn.
Dit verbod op discriminatie geldt ook voor onderdanen
van derde landen, maar is niet van toepassing op
verschillen in behandeling op grond van nationaliteit en
laat de bepalingen inzake inreis en verblĳf en toegang
tot arbeid en beroep van onderdanen van derde landen
onverlet.

(13) Deze richtlĳn is niet van toepassing op regelingen inzake
sociale zekerheid en sociale bescherming waarvan de
voordelen niet worden gelĳkgesteld met een beloning in
de betekenis die aan dat woord wordt gegeven bĳ de
toepassing van artikel 141 van het EG-Verdrag noch op
enige vorm van uitkering, door de staat verstrekt ter
bevordering van de toegang tot of het behoud van de
arbeid.

(14) Deze richtlĳn laat de nationale bepalingen waarin de
pensioengerechtigde leeftĳd wordt vastgesteld onverlet.

(15) Feiten op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat
er sprake is van directe of indirecte discriminatie dienen
beoordeeld te worden door nationale rechterlĳke of
andere bevoegde instanties overeenkomstig de regels van
de nationale wetgeving en praktĳk; deze regels kunnen
met name inhouden dat indirecte discriminatie op
enigerlei wĳze, ook op basis van statistische gegevens,
kan worden aangetoond.

(16) Maatregelen gericht op aanpassing van de werkplek aan
de behoeften van personen met een handicap vervullen
bĳ de bestrĳding van discriminatie op grond van een
handicap een belangrĳke rol.

(17) Deze richtlĳn eist niet dat iemand in dienst genomen,
bevorderd, in dienst gehouden of opgeleid wordt die niet
bekwaam, in staat en beschikbaar is om de essentiële
taken van de betreffende functie uit te voeren of om een
bepaalde opleiding te volgen, onverminderd de verplich-
ting om in redelĳke aanpassingen voor personen met
een handicap te voorzien.

(18) Deze richtlĳn heeft met name niet tot gevolg dat de
strĳdkrachten, de politie-, het gevangeniswezen of de
noodhulpdiensten worden gedwongen om personen in
dienst te nemen of te houden die niet de vereiste capaci-
teiten bezitten om alle taken te kunnen verrichten die zĳ
wellicht zullen moeten vervullen met het oog op de
legitieme doelstelling van handhaving van het operatio-
nele karakter van deze diensten.

(19) Opdat de lidstaten de slagkracht van hun strĳdkrachten
kunnen handhaven, kunnen zĳ bovendien vastleggen dat
de bepalingen van deze richtlĳn met betrekking tot
handicap en leeftĳd niet van toepassing zĳn op het
geheel of een deel van hun strĳdkrachten. De lidstaten
die hiervoor kiezen, moeten het toepassingsgebied van
deze afwĳking definiëren.

(20) Er moeten passende, dat wil zeggen doeltreffende en
praktische maatregelen worden getroffen die gericht zĳn
op aanpassing van de werkplek aan de behoeften van de
werknemer met een handicap, bĳvoorbeeld aanpassing
van gebouwen, uitrusting, arbeidsritme, en taakverde-
ling, of voorzien in opleidings- en integratiemiddelen.

(21) Wanneer wordt nagegaan of de betrokken maatregelen
geen onevenredige belasting veroorzaken, moet in het
bĳzonder rekening worden gehouden met de financiële
en andere kosten, alsmede met de omvang en de finan-
ciële middelen van de organisatie of onderneming, en
met de mogelĳkheid om overheidsgeld of andere
vormen van steun te verkrĳgen.

(22) Deze richtlĳn laat de nationale wetgevingen inzake
burgerlĳke staat en de daaraan verbonden voordelen
onverlet.

(23) In een zeer beperkt aantal omstandigheden kan een
verschil in behandeling gerechtvaardigd zĳn wanneer
een met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftĳd of
seksuele geaardheid verband houdend kenmerk een
wezenlĳke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het
doel legitiem is en het vereiste daaraan evenredig is; in
de informatie die de lidstaten aan de Commissie
verstrekken, moet aangegeven worden welke omstandig-
heden het betreft.

(24) De Europese Unie heeft in de aan de Slotakte van het
Verdrag van Amsterdam gehechte Verklaring nr. 11
betreffende de status van kerken en niet-confessionele
organisaties uitdrukkelĳk verklaard de status die kerken
en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens
het nationale recht in de lidstaten hebben, te eerbiedigen
en daaraan geen afbreuk te doen en evenzeer de status
van levensbeschouwelĳke en niet-confessionele organisa-
ties te eerbiedigen. In dit verband kunnen de lidstaten
specifieke bepalingen handhaven of vaststellen inzake de
wezenlĳke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsver-
eisten die voor de uitoefening van een beroepsactiviteit
kunnen worden verlangd.

(25) Het verbod op discriminatie op grond van leeftĳd vormt
een fundamenteel element om de in de werkgelegen-
heidsrichtsnoeren gestelde doelen te bereiken en de
diversiteit bĳ de arbeid te bevorderen; niettemin kunnen
verschillen in behandeling op grond van leeftĳd in
bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zĳn en
derhalve specifieke bepalingen nodig maken die naarge-
lang de situatie in de lidstaten kunnen verschillen; het is
derhalve van essentieel belang onderscheid te maken
tussen verschillen in behandeling die gerechtvaardigd
zĳn, met name door legitieme doelstellingen van het
beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeids-
markt en de beroepsopleiding, en discriminatie die
verboden moet worden.

(26) Het discriminatieverbod mag geen afbreuk doen aan de
handhaving of vaststelling van maatregelen die zĳn
bedoeld om de nadelen die een groep personen onder-
vindt van haar godsdienst of overtuiging, handicap,
leeftĳd of seksuele geaardheid, te voorkomen of te
compenseren en deze maatregelen kunnen organisaties
van personen met een bepaalde godsdienst of overtui-
ging, handicap, leeftĳd of seksuele geaardheid toestaan,
mits deze als hoofddoelstelling hebben aan de bĳzondere
behoefte van deze personen tegemoet te komen.
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(27) De Raad heeft in zĳn aanbeveling 86/379/EEG van 24
juli 1986 betreffende de werkgelegenheid voor gehandi-
capten in de Gemeenschap (1) een raamwerk vastgesteld
met voorbeelden van positieve maatregelen ter bevorde-
ring van de werkgelegenheid en de beroepsopleiding
voor gehandicapten, en heeft in zĳn resolutie van 17
juni 1999 betreffende gelĳke kansen op werk voor
mensen met een handicap (2) gewezen op het belang om
specifieke aandacht te schenken aan met name de
werving en het behoud van de arbeidsdeelname, de
opleiding en het levenslang leren van mensen met een
handicap.

(28) Deze richtlĳn stelt minimumvereisten vast en laat de
lidstaten daarmee de keuze gunstiger bepalingen aan te
nemen of te handhaven. De uitvoering van deze richtlĳn
mag niet als rechtvaardiging dienen voor enigerlei verla-
ging van het in de lidstaten reeds bestaande bescher-
mingsniveau.

(29) Personen die op grond van godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftĳd of seksuele geaardheid zĳn gediscrimi-
neerd, dienen over adequate mogelĳkheden voor rechts-
bescherming te beschikken. Teneinde een effectiever
beschermingsniveau te verschaffen, dienen verenigingen
of rechtspersonen de bevoegdheid te krĳgen om namens
of ten behoeve van slachtoffers overeenkomstig door de
lidstaten vastgestelde modaliteiten een procedure
aanhangig te maken, onverminderd de nationale proce-
dureregels betreffende de vertegenwoordiging en verde-
diging in rechte.

(30) Daadwerkelĳke toepassing van het gelĳkheidsbeginsel
vereist een passende rechtsbescherming tegen repre-
sailles.

(31) Het is noodzakelĳk dat de regels voor de bewĳslast
worden aangepast zodra er een kennelĳke discriminatie
bestaat; in de gevallen waarin een dergelĳke situatie ook
inderdaad blĳkt te bestaan, vergt de feitelĳke toepassing
van het beginsel van gelĳke behandeling dat de bewĳs-
last bĳ de verweerder wordt gelegd. Het is evenwel niet
aan de verweerder om te bewĳzen dat de eiser een
bepaalde godsdienst, overtuiging, handicap, leeftĳd of
seksuele geaardheid heeft.

(32) De lidstaten hoeven de regels betreffende de bewĳslast
niet toe te passen in zaken waarin het aan de rechtbank
of een andere bevoegde instantie is om de feiten te
onderzoeken; het betreft hier procedures waarin de eiser
de feiten niet hoeft te bewĳzen, maar het aan de recht-
bank of de bevoegde instantie is deze te onderzoeken.

(33) De lidstaten dienen de dialoog tussen de sociale partners
en, binnen het kader van de nationale praktĳk, met de
niet-gouvernementele organisaties te bevorderen
teneinde de diverse vormen van discriminatie op de
werkplek aan te pakken en te bestrĳden.

(34) Om vrede en verzoening tussen de voornaamste
gemeenschappen in Noord-Ierland te bevorderen,
moeten er bĳzondere bepalingen in deze richtlĳn
worden opgenomen.

(35) De lidstaten dienen voor inbreuken op de uit deze
richtlĳn voortvloeiende verplichtingen doeltreffende,
evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen.

(36) De lidstaten kunnen de sociale partners, indien deze
daarom gezamenlĳk verzoeken, belasten met de uitvoe-
ring van deze richtlĳn, voor wat de onder collectieve
overeenkomsten vallende bepalingen betreft, op voor-
waarde dat de lidstaten alle nodige maatregelen treffen
om de in deze richtlĳn voorgeschreven resultaten te
allen tĳde te kunnen waarborgen.

(37) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5
van het EG-Verdrag, kunnen de doelstellingen van deze
richtlĳn, namelĳk het scheppen, binnen de Gemeen-
schap, van gelĳke voorwaarden met betrekking tot
gelĳke behandeling in arbeid en beroep, onvoldoende
door de lidstaten worden verwezenlĳkt en derhalve
kunnen die doelstellingen wegens de omvang en de
gevolgen van het optreden beter door de Gemeenschap
worden verwezenlĳkt. Overeenkomstig het evenredig-
heidsbeginsel dat in genoemd artikel besloten ligt, reikt
deze richtlĳn niet verder dan hetgeen nodig is om die
doelstelling te verwezenlĳken,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel

Deze richtlĳn heeft tot doel met betrekking tot arbeid en
beroep een algemeen kader te creëren voor de bestrĳding van
discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftĳd of seksuele geaardheid zodat in de lidstaten
het beginsel van gelĳke behandeling toegepast kan worden.

Artikel 2

Het begrip discriminatie

1. Voor de toepassing van deze richtlĳn wordt onder het
beginsel van gelĳke behandeling verstaan de afwezigheid van
elke vorm van directe of indirecte discriminatie op basis van
een van de in artikel 1 genoemde gronden.

2. Voor de toepassing van lid 1 is er:

a) „directe discriminatie”, wanneer iemand ongunstiger wordt
behandeld dan een ander in een vergelĳkbare situatie wordt,
is of zou worden behandeld op basis van een van de in
artikel 1 genoemde gronden;

b) „indirecte discriminatie”, wanneer een ogenschĳnlĳk
neutrale bepaling, maatstaf of handelwĳze personen met een
bepaalde godsdienst of overtuiging, handicap, leeftĳd of
seksuele geaardheid, in vergelĳking met andere personen
bĳzonder benadeelt,

i) tenzĳ die bepaling, maatstaf of handelwĳze objectief
wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de
middelen voor het bereiken van dat doel passend en
noodzakelĳk zĳn, of

(1) PB L 225 van 12.8.1986, blz. 43.
(2) PB C 186 van 2.7.1999, blz. 3.
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ii) tenzĳ de werkgever dan wel iedere andere persoon of
organisatie waarop de onderhavige richtlĳn van toepas-
sing is, voor personen met een bepaalde handicap krach-
tens de nationale wetgeving verplicht is passende maatre-
gelen te nemen die overeenkomen met de in artikel 5
vervatte beginselen, teneinde de nadelen die die bepaling,
maatstaf of handelwĳze met zich brengt, op te heffen.

3. Intimidatie wordt als een vorm van discriminatie in de
zin van lid 1 beschouwd als er sprake is van ongewenst gedrag
dat met een van de in artikel 1 genoemde gronden verband
houdt, en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de
persoon wordt aangetast en een bedreigende, vĳandige, beledi-
gende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Het begrip intimidatie kan in dit verband worden gedefinieerd
in overeenstemming met de nationale wetgeving en praktĳken
van de lidstaten.

4. Een opdracht tot het discrimineren van personen op basis
van een van de in artikel 1 genoemde gronden, wordt
beschouwd als discriminatie in de zin van lid 1.

5. Deze richtlĳn laat de nationale wettelĳke bepalingen
onverlet die in een democratische samenleving noodzakelĳk
zĳn voor de openbare veiligheid, de handhaving van de open-
bare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescher-
ming van de volksgezondheid en de bescherming van de
rechten en vrĳheden van derden.

Artikel 3

Werkingssfeer

1. Binnen de grenzen van de aan de Gemeenschap verleende
bevoegdheden, is deze richtlĳn zowel in de overheidssector als
in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties,
op alle personen van toepassing met betrekking tot:

a) de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of als
zelfstandige en tot een beroep, met inbegrip van de selectie-
en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activiteit en op
alle niveaus van de beroepshiërarchie, met inbegrip van
bevorderingskansen;

b) de toegang tot alle vormen en alle niveaus van beroepskeu-
zevoorlichting, beroepsopleiding, voortgezette beroepsoplei-
ding en omscholing, met inbegrip van praktĳkervaring;

c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van
ontslag en beloning;

d) het lidmaatschap van of de betrokkenheid bĳ een werkge-
vers- of werknemersorganisatie of enige organisatie waarvan
de leden een bepaald beroep uitoefenen, waaronder de voor-
delen die deze organisaties bieden.

2. Deze richtlĳn is niet van toepassing op verschillen in
behandeling gebaseerd op nationaliteit en doet geen afbreuk
aan voorwaarden voor toegang en verblĳf van onderdanen van
derde landen en staatlozen tot c.q. op het grondgebied van de
lidstaten, noch aan enige behandeling die het gevolg is van de
juridische status van de betrokken onderdanen van derde
landen en staatlozen.

3. Deze richtlĳn is niet van toepassing op uitkeringen van
welke aard dan ook die worden verstrekt door wettelĳke of
daarmee gelĳkgestelde stelsels, met inbegrip van de stelsels
voor sociale zekerheid of voor sociale bescherming.

4. De lidstaten kunnen bepalen dat deze richtlĳn, voorzover
zĳ betrekking heeft op discriminatie op grond van handicap en
leeftĳd, niet van toepassing is op de strĳdkrachten.

Artikel 4

Wezenlĳke beroepsvereisten

1. Niettegenstaande artikel 2, leden 1 en 2, kunnen de
lidstaten bepalen dat een verschil in behandeling dat op een
kenmerk in verband met een van de in artikel 1 genoemde
gronden berust, geen discriminatie vormt, indien een dergelĳk
kenmerk, vanwege de aard van de betrokken specifieke
beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitge-
voerd, een wezenlĳke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits
het doel legitiem en het vereiste evenredig aan dat doel is.

2. De lidstaten kunnen op het moment van vaststelling van
deze richtlĳn bestaande nationale wetgeving handhaven of
voorzien in toekomstige wetgeving waarin op de datum van
vaststelling van deze richtlĳn bestaande nationale praktĳken
worden opgenomen, die bepaalt, dat in het geval van kerken en
andere publieke of particuliere organisaties, waarvan de grond-
slag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd, voor wat betreft
de beroepsactiviteiten van deze organisaties een verschil in
behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging van een
persoon geen discriminatie vormt indien vanwege de aard van
de activiteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend
de godsdienst of overtuiging een wezenlĳke, legitieme en
gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag
van de organisatie. Dit verschil in behandeling wordt toegepast
met inachtneming van de grondwettelĳke bepalingen en begin-
selen van de lidstaten en van de algemene beginselen van het
Gemeenschapsrecht, en mag geen op een andere grond geba-
seerde discriminatie rechtvaardigen.

Mits de bepalingen van deze richtlĳn voor het overige worden
geëerbiedigd, laat deze richtlĳn derhalve het recht van kerken
en andere publieke of particuliere organisaties waarvan de
grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd, onverlet
om, handelend in overeenstemming met de nationale grond-
wettelĳke en wettelĳke bepalingen, van personen die voor hen
werkzaam zĳn, een houding van goede trouw en loyaliteit aan
de grondslag van de organisatie te verlangen.

Artikel 5

Redelĳke aanpassingen voor gehandicapten

Teneinde te waarborgen dat het beginsel van gelĳke behande-
ling met betrekking tot personen met een handicap nageleefd
wordt, wordt voorzien in redelĳke aanpassingen. Dit houdt in
dat de werkgever, naargelang de behoefte, in een concrete
situatie passende maatregelen neemt om een persoon met een
handicap in staat te stellen toegang tot arbeid te hebben, in
arbeid te participeren of daarin vooruit te komen dan wel om
een opleiding te genieten, tenzĳ deze maatregelen voor de
werkgever een onevenredige belasting vormen. Wanneer die
belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door
bestaande maatregelen in het kader van het door de lidstaten
gevoerde beleid inzake personen met een handicap, mag zĳ
niet als onevenredig worden beschouwd.

Artikel 6

Rechtvaardiging van verschillen in behandeling op grond
van leeftĳd

1. Niettegenstaande artikel 2, lid 2, kunnen de lidstaten
bepalen dat verschillen in behandeling op grond van leeftĳd
geen discriminatie vormen indien zĳ in het kader van de natio-
nale wetgeving objectief en redelĳk worden gerechtvaardigd
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door een legitiem doel, met inbegrip van legitieme doelstel-
lingen van het beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de
arbeidsmarkt of de beroepsopleiding, en de middelen voor het
bereiken van dat doel passend en noodzakelĳk zĳn.

Dergelĳke verschillen in behandeling kunnen onder meer
omvatten:

a) het creëren van bĳzondere voorwaarden voor toegang tot
arbeid en beroepsopleiding, van bĳzondere arbeidsvoor-
waarden en -omstandigheden, met inbegrip van voor-
waarden voor ontslag en beloning voor jongeren, oudere
werknemers en werknemers met personen ten laste,
teneinde hun opneming in het arbeidsproces te bevorderen,
en hun bescherming te verzekeren;

b) de vaststelling van minimumvoorwaarden met betrekking
tot leeftĳd, beroepservaring of -anciënniteit in een functie
voor toegang tot de arbeid of bepaalde daaraan verbonden
voordelen;

c) de vaststelling van een maximumleeftĳd voor aanwerving,
gebaseerd op de opleidingseisen voor de betrokken functie
of op de noodzaak van een aan pensionering voorafgaand
redelĳk aantal arbeidsjaren.

2. Niettegenstaande artikel 2, lid 2, kunnen de lidstaten
bepalen dat de vaststelling, in ondernemings- en sectoriële
regelingen inzake sociale zekerheid, van een toetredingsleeftĳd
of van een leeftĳd voor het verkrĳgen van het recht op
pensioen- of invaliditeitsuitkeringen, inclusief de vaststelling
van verschillende leeftĳden voor werknemers of voor groepen
of categorieën werknemers, in de ondernemings- en sectoriële
regelingen inzake sociale zekerheid, en het gebruik, in het
kader van die regelingen, van leeftĳdscriteria in de actuariële
berekeningen, geen discriminatie op grond van leeftĳd vormt,
mits dat niet leidt tot discriminatie op grond van geslacht.

Artikel 7

Positieve acties en specifieke maatregelen

1. Het beginsel van gelĳke behandeling belet niet dat een
lidstaat, om volledige gelĳkheid in het beroepsleven te waar-
borgen, specifieke maatregelen handhaaft of treft om de
nadelen verband houdende met een van de in artikel 1
genoemde gronden te voorkomen of te compenseren.

2. Met betrekking tot personen met een handicap vormt het
beginsel van gelĳke behandeling geen beletsel voor het recht
van de lidstaten om maatregelen te handhaven of vast te stellen
ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid op de
arbeidsplek, noch voor maatregelen die erop gericht zĳn om
voorzieningen of faciliteiten te scheppen of te handhaven om
de opneming van personen met een handicap in het arbeids-
proces te behouden of te bevorderen.

Artikel 8

Minimumvereisten

1. De lidstaten mogen bepalingen vaststellen of handhaven
die voor de bescherming van het beginsel van gelĳke behande-
ling gunstiger zĳn dan die van deze richtlĳn.

2. De uitvoering van deze richtlĳn vormt onder geen beding
een reden voor de verlaging van het in de lidstaten reeds

bestaande niveau van bescherming tegen discriminatie op de
door de richtlĳn bestreken terreinen.

HOOFDSTUK II

RECHTSMIDDELEN EN HANDHAVING VAN RECHTEN

Artikel 9

Verdediging van rechten

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder die zich door
niet-toepassing van het beginsel van gelĳke behandeling bena-
deeld acht, toegang krĳgt tot gerechtelĳke en/of administratieve
procedures, en wanneer zĳ zulks passend achten, ook tot
bemiddelingsprocedures, voor de naleving van de uit deze
richtlĳn voortvloeiende verplichtingen, zelfs na beëindiging van
de verhouding waarin deze persoon zou zĳn gediscrimineerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat verenigingen, organisaties
of andere rechtspersonen, die er, overeenkomstig de in de
nationale wetgeving vastgestelde criteria, een rechtmatig belang
bĳ hebben dat deze richtlĳn wordt nageleefd, namens of ter
ondersteuning van de klager of klaagster met zĳn, respectie-
velĳk haar toestemming met het oog op de naleving van de uit
deze richtlĳn voortvloeiende verplichtingen, gerechtelĳke en/of
administratieve procedures kunnen aanspannen.

3. De leden 1 en 2 laten de nationale regels betreffende de
termĳnen voor de instelling van een rechtsvordering aangaande
het beginsel van gelĳke behandeling onverlet.

Artikel 10

Bewĳslast

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig hun nationale
rechtsstelsels, de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat,
wanneer personen die zich door niet-toepassing te hunnen
aanzien van het beginsel van gelĳke behandeling benadeeld
achten, voor de rechter of een andere bevoegde instantie feiten
aanvoeren die directe of indirecte discriminatie kunnen doen
vermoeden, de verweerder dient te bewĳzen dat het beginsel
van gelĳke behandeling niet werd geschonden.

2. Lid 1 belet de lidstaten niet bewĳsregels in te voeren die
gunstiger zĳn voor de eiser.

3. Lid 1 is niet van toepassing op strafprocedures.

4. De leden 1, 2 en 3 zĳn tevens van toepassing op alle
procedures overeenkomstig artikel 9, lid 2.

5. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te passen in zaken
waarin het aan de rechter of een andere bevoegde instantie is
om de feiten te onderzoeken.

Artikel 11

Bescherming tegen represailles

De lidstaten nemen in hun nationale wetgeving de nodige
maatregelen op ter bescherming van werknemers tegen ontslag
of enige andere nadelige behandeling waarmee de werkgever
reageert op een klacht binnen de onderneming of op een
procedure gericht op het doen naleven van het beginsel van
gelĳke behandeling.
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Artikel 12

Verspreiding van informatie

De lidstaten dragen er zorg voor dat binnen hun grondgebied
alle betrokkenen via alle passende middelen adequate infor-
matie krĳgen over de uit hoofde van deze richtlĳn vastgestelde
bepalingen tezamen met de reeds van kracht zĳnde relevante
bepalingen, bĳvoorbeeld op de arbeidsplaatsen.

Artikel 13

Sociale dialoog

1. Overeenkomstig hun nationale tradities en praktĳken
nemen de lidstaten passende maatregelen om te bevorderen dat
werkgevers en werknemers via de sociale dialoog gelĳke behan-
deling aanmoedigen, onder meer door toe te zien op de
praktĳk op het werk, door collectieve overeenkomsten,
gedragscodes, onderzoek of de uitwisseling van ervaringen en
goede praktĳken.

2. Voorzover zulks aansluit bĳ hun nationale tradities en
praktĳken, moedigen de lidstaten werkgevers en werknemers
met inachtneming van hun autonomie aan om op het gepaste
niveau overeenkomsten te sluiten die antidiscriminatieregels
behelzen op de in artikel 3 genoemde gebieden die binnen de
werkingssfeer van collectieve onderhandelingen vallen. Deze
overeenkomsten moeten de minimumeisen gesteld in de onder-
havige richtlĳn en de nationale uitvoeringsmaatregelen eerbie-
digen.

Artikel 14

Dialoog met niet-gouvernementele organisaties

De lidstaten bevorderen de dialoog met aangewezen niet-
gouvernementele organisaties die overeenkomstig de nationale
wetgeving en praktĳk een rechtmatig belang hebben bĳ te
dragen tot de bestrĳding van discriminatie op basis van een van
de in artikel 1 genoemde gronden met het oog op het bevor-
deren van het beginsel van gelĳke behandeling.

HOOFDSTUK III

BĲZONDERE BEPALINGEN

Artikel 15

Noord-Ierland

1. Om de ondervertegenwoordiging van een van de grote
religieuze gemeenschappen in de politiedienst in Noord-Ierland
te verhelpen, vormen verschillen in behandeling bĳ aanwerving
voor die dienst, met inbegrip van ondersteunend personeel,
geen discriminatie, voor zover die verschillen in behandeling
uitdrukkelĳk zĳn toegestaan door de nationale wetgeving.

2. Om evenwicht te houden in de kansen op werk voor
onderwĳzend personeel in Noord-Ierland, en tevens bĳ te
dragen tot de onderlinge toenadering van de historisch
verdeelde grote religieuze gemeenschappen aldaar, zĳn de
bepalingen van deze richtlĳn betreffende godsdienst of overtui-
ging niet van toepassing op de aanwerving van onderwĳzend
personeel in de scholen van Noord-Ierland, voor zover dit
uitdrukkelĳk is toegestaan door de nationale wetgeving.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16

Naleving van de richtlĳn

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om er zorg voor te
dragen dat

a) alle wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen die met het
beginsel van gelĳke behandeling in strĳd zĳn, worden afge-
schaft;

b) alle met het beginsel van gelĳke behandeling in strĳd zĳnde
bepalingen in individuele of collectieve contracten of over-
eenkomsten, interne reglementen van ondernemingen en in
regels waaraan de vrĳe beroepen en werkgevers- en werkne-
mersorganisaties onderworpen zĳn, nietig worden of
kunnen worden verklaard of worden gewĳzigd.

Artikel 17

Sancties

De lidstaten stellen vast welke sancties gelden voor overtre-
dingen van de ter uitvoering van deze richtlĳn vastgestelde
nationale bepalingen en nemen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat deze sancties worden toegepast. De sanc-
ties, die ook het betalen van schadevergoeding aan het slacht-
offer kunnen omvatten, moeten doeltreffend, evenredig en
afschrikkend zĳn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlĳk op
2 december 2003 in kennis van die bepalingen en stellen haar
zo spoedig mogelĳk in kennis van eventuele latere wĳzigingen
daarop.

Artikel 18

Uitvoering

De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 2 december 2003
aan deze richtlĳn te voldoen of kunnen de sociale partners,
indien deze daarom gezamenlĳk verzoeken, belasten met de
uitvoering van deze richtlĳn, voor wat de onder collectieve
overeenkomsten vallende bepalingen betreft. In dat geval
zorgen de lidstaten ervoor dat de sociale partners, uiterlĳk op 2
december 2003 de nodige maatregelen bĳ overeenkomst
hebben ingevoerd; de lidstaten moeten zelf alle maatregelen
treffen om de in deze richtlĳn voorgeschreven resultaten te
allen tĳde te kunnen waarborgen. Zĳ stellen de Commissie
daarvan onverwĳld in kennis.

Teneinde met bĳzondere omstandigheden rekening te houden
kunnen de lidstaten indien nodig beschikken over drie extra
jaren vanaf 2 december 2003, ofwel een totaal van maximaal 6
jaar, om de bepalingen met betrekking tot discriminatie op
grond van leeftĳd en handicap uit te voeren. In dat geval stellen
zĳ de Commissie daarvan onverwĳld in kennis. Iedere lidstaat
die van deze extra periode gebruik wenst te maken, brengt
jaarlĳks verslag uit aan de Commissie over de maatregelen die
hĳ neemt om discriminatie op grond van leeftĳd en handicap
aan te pakken en over de vooruitgang die bĳ de uitvoering van
de richtlĳn is geboekt. De Commissie brengt jaarlĳks verslag uit
aan de Raad.
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepa-
lingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

Artikel 19

Verslag

1. De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlĳk op 2
december 2005, en vervolgens om de vĳf jaar, alle dienstige
gegevens om haar in staat te stellen een verslag aan het Euro-
pees Parlement en aan de Raad over de toepassing van deze
richtlĳn op te stellen.

2. In het verslag van de Commissie wordt op passende wĳze
rekening gehouden met de standpunten van de sociale partners
en betrokken niet-gouvernementele organisaties. Overeenkom-
stig het beginsel van integratie van het gelĳkekansenbeleid
(gender mainstreaming) worden in dit verslag onder meer de
gevolgen van de maatregelen ten aanzien van mannen en
vrouwen geëvalueerd. In het licht van de vergaarde informatie

bevat het verslag, indien nodig, voorstellen voor de herziening
en actualisering van de richtlĳn.

Artikel 20

Inwerkingtreding

Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendma-
king in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 21

Adressaten

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 november 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

É. GUIGOU
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RICHTLöN 1999/70/EG VAN DE RAAD
van 28 juni 1999

betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde t¶d

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, inzonderheid op artikel 139, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

(1) Overwegende dat ingevolge de inwerkingtreding van het
Verdrag van Amsterdam de bepalingen van de Overeen-
komst betreffende de sociale politiek bĳ het Protocol nr.
14 betreffende de sociale politiek, gehecht aan het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
zĳn verwerkt in de artikelen 136 tot 139 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

(2) Overwegende dat de sociale partners overeenkomstig
artikel 139, lid 2, van het Verdrag gezamenlĳk kunnen
verzoeken om tenuitvoerlegging van de op communau-
tair niveau gesloten overeenkomsten door een besluit
van de Raad op voorstel van de Commissie;

(3) Overwegende dat punt 7 van het Gemeenschapshand-
vest van de sociale grondrechten van de werkenden
onder meer bepaalt dat de verwezenlĳking van de
interne markt moet leiden tot een verbetering van de
levensstandaard en arbeidsvoorwaarden voor de wer-
kenden in de Europese Gemeenschap. Dit proces wordt
verwezenlĳkt door onderlinge opwaartse aanpassing van
die voorwaarden, betreffende met name andere arbeids-
vormen dan arbeid voor onbepaalde tĳd, zoals arbeid
voor een bepaalde duur, deeltĳdarbeid, uitzendarbeid en
seizoenarbeid;

(4) Overwegende dat de Raad geen besluit heeft genomen
over het voorstel voor een richtlĳn betreffende bepaalde
arbeidsbetrekkingen en concurrentievervalsing (1), noch
over het voorstel voor een richtlĳn betreffende bepaalde
arbeidsbetrekkingen en de arbeidsvoorwaarden (2);

(5) Overwegende dat er in de conclusies van de Europese
Raad van Essen op is gewezen dat er maatregelen
moeten worden genomen om „het werkgelegenheidsef-
fect van de groei te vergroten, met name door een
flexibelere organisatie van het werk die tegemoetkomt
aan de wensen van de werknemers en beantwoordt aan
de eisen van de concurrentie”;

(6) Overwegende dat de resolutie van de Raad van 9
februari 1999 inzake de werkgelegenheidsrichtsnoeren
voor 1999 de sociale partners op alle passende niveaus
uitnodigt overeenkomsten te sluiten om de organisatie
van het werk te moderniseren, met inbegrip van flexibele
arbeidspatronen, teneinde de ondernemingen productief
en concurrerend te maken en het vereiste evenwicht
tussen flexibiliteit en zekerheid tot stand te brengen;

(7) Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig artikel
3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de sociale
politiek, de sociale partners heeft geraadpleegd over de
mogelĳke richting van een communautair optreden op
het gebied van flexibele arbeidstĳden en zekerheid voor
de werknemers;

(8) Overwegende dat de Commissie, die na deze raadpleging
een communautair optreden wenselĳk achtte, de sociale
partners opnieuw heeft geraadpleegd over de inhoud van
het overwogen voorstel, zulks overeenkomstig artikel 3,
lid 3, van genoemde overeenkomst;

(9) Overwegende dat de algemene brancheoverkoepelende
organisaties (Unie van Industrie- en Werkgeversfederaties
der Europese Gemeenschap (UNICE), Europees Centrum
van gemeenschapsbedrĳven (CEEP) en Europees Verbond
van Vakverenigingen (EVV)), de Commissie op 23 maart
1998 met een gezamenlĳk schrĳven hebben medege-
deeld de in artikel 4 van genoemde overeenkomst
bedoelde procedure te willen beginnen; dat zĳ de
Commissie bĳ gezamenlĳk schrĳven om een extra
termĳn van drie maanden hebben verzocht; dat de
Commissie dit verzoek heeft ingewilligd en de onderhan-
delingsperiode heeft verlengd tot 30 maart 1999;

(10) Overwegende dat genoemde brancheoverkoepelende
organisaties op 18 maart 1999 een raamovereenkomst
inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tĳd
hebben gesloten en dat zĳ de Commissie gezamenlĳk
hebben verzocht deze raamovereenkomst uit te voeren
door een besluit van de Raad op voorstel van de
Commissie, overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Over-
eenkomst betreffende de sociale politiek;

(11) Overwegende dat de Raad in zĳn resolutie van 6
december 1994 over „enkele vooruitzichten van een
sociaal beleid in de Europese Unie: bĳdrage aan de
economische en sociale convergentie van de Unie” (3), de
sociale partners heeft verzocht de mogelĳkheden tot het
sluiten van overeenkomsten te benutten, omdat deze in
de regel dichter aansluiten bĳ de sociale werkelĳkheid en
problematiek;

(12) Overwegende dat de overeenkomstsluitende partĳen in
de preambule van de op 6 juni 1997 gesloten raamover-
eenkomst inzake deeltĳdarbeid te kennen hebben
gegeven dat het hun bedoeling was om ook de mogelĳk-
heden na te gaan voor vergelĳkbare overeenkomsten
voor andere vormen van flexibele arbeid;

(13) Overwegende dat de sociale partners speciale aandacht
hebben willen schenken aan arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tĳd, doch tevens te kennen hebben
gegeven van plan te zĳn na te gaan of soortgelĳke
overeenkomsten voor uitzendarbeid noodzakelĳk zĳn;

(1) PB C 224 van 8.9.1990, blz. 6 en PB C 305 van 5.12.1990, blz. 8.
(2) PB C 224 van 8.9.1990, blz. 4. (3) PB C 368 van 23.12.1994, blz. 6.
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(14) Overwegende dat de partĳen bĳ deze overeenkomst
beoogden een raamovereenkomst inzake arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tĳd te sluiten waarin de alge-
mene beginselen en minimumvoorschriften inzake
arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen voor
bepaalde tĳd worden geformuleerd; dat zĳ hun wil te
kennen hebben gegeven de kwaliteit van arbeid voor
bepaalde tĳd te verbeteren door de toepassing van het
non-discriminatiebeginsel te garanderen, en een kader
vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik
van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeids-
verhoudingen voor bepaalde tĳd te voorkomen;

(15) Overwegende dat het passende besluit voor de uitvoe-
ring van deze raamovereenkomst een richtlĳn is in de
zin van artikel 249 van het Verdrag; dat deze richtlĳn
derhalve de lidstaten verbindt wat het te bereiken resul-
taat betreft, maar hun tegelĳk de bevoegdheid laat om de
vorm en de middelen daartoe te bepalen;

(16) Overwegende dat overeenkomstig het subsidiariteitsbe-
ginsel en het evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in
artikel 5 van het Verdrag, de doelstellingen van deze
richtlĳn niet voldoende door de lidstaten kunnen
worden verwezenlĳkt en derhalve beter door de
Gemeenschap kunnen worden verwezenlĳkt; dat deze
richtlĳn niet verdergaat dan wat nodig is om deze doel-
stellingen te verwezenlĳken;

(17) Overwegende dat deze richtlĳn het aan de lidstaten over-
laat om bepaalde in de raamovereenkomst gebruikte
termen die niet nauwkeurig zĳn gedefinieerd net als bĳ
andere sociale richtlĳnen waarin soortgelĳke termen
worden gebruikt, zelf te definiëren overeenkomstig hun
nationale recht en/of praktĳken, voorzover deze defini-
ties niet indruisen tegen de inhoud van de raamovereen-
komst;

(18) Overwegende dat de Commissie overeenkomstig haar
mededeling van 14 december 1993 inzake de tenuit-
voerlegging van het protocol betreffende de sociale poli-
tiek en haar mededeling van 20 mei 1998 betreffende de
aanpassing en de bevordering van de sociale dialoog op
communautair niveau, bĳ de opstelling van haar voorstel
voor een richtlĳn rekening heeft gehouden met de repre-
sentativiteit en het mandaat van de partĳen bĳ deze
overeenkomst en de wettigheid van de clausules van de
raamovereenkomst; dat de ondertekenaars een
voldoende gecumuleerde representativiteit hebben;

(19) Overwegende dat de Commissie het Europees Parlement
en het Economisch en Sociaal Comité heeft ingelicht
door hun de tekst van de overeenkomst, vergezeld van
haar voorstel voor een richtlĳn en de toelichting, te doen
toekomen overeenkomstig de mededeling van de
Commissie inzake de tenuitvoerlegging van het protocol
betreffende de sociale politiek;

(20) Overwegende dat het Europees Parlement op 6 mei
1999 een resolutie betreffende de raamovereenkomst
van de sociale partners heeft aangenomen;

(21) Overwegende dat de tenuitvoerlegging van de raamover-
eenkomst bĳdraagt tot de verwezenlĳking van de in
artikel 136 van het Verdrag genoemde doelstellingen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze richtlĳn is gericht op de uitvoering van de op 18 maart
1999 door de algemene brancheoverkoepelende organisaties
(EVV, UNICE, CEEP) gesloten raamovereenkomst inzake
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tĳd, die in de bĳlage is
opgenomen.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 10 juli 2001
hieraan te voldoen of verzekeren zich er uiterlĳk op die datum
van dat de sociale partners de nodige bepalingen bĳ overeen-
komst hebben ingevoerd; de lidstaten moeten alle nodige maat-
regelen treffen om de in deze richtlĳn voorgeschreven resul-
taten te allen tĳde te kunnen waarborgen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.

De lidstaten kunnen in geval van bĳzondere moeilĳkheden of
uitvoering door middel van een collectieve overeenkomst zo
nodig en na raadpleging van de sociale partners maximaal een
jaar extra krĳgen. In dat geval stellen zĳ de Commissie daarvan
onverwĳld in kennis.

Wanneer de lidstaten de in de eerste alinea bedoelde bepalingen
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bĳ de officiële
bekendmaking daarvan naar de onderhavige richtlĳn verwezen.
De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door de
lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendma-
king in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 28 juni 1999.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. NAUMANN
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BĲLAGE

Raamovereenkomst van het EVV, de UNICE en het CEEP
inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde t¶d

Preambule

Deze raamovereenkomst illustreert de rol die de sociale partners kunnen spelen in de Europese werkgelegenheidsstrategie
die op de buitengewone Europese Raad van Luxemburg in 1997 is overeengekomen, en vormt na de raamovereenkomst
inzake deeltĳdarbeid een nieuwe bĳdrage aan de totstandbrenging van een beter evenwicht tussen „flexibiliteit van de
arbeidstĳd en zekerheid voor de werknemers”.

De partĳen bĳ deze overeenkomst erkennen dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tĳd de normale arbeidsverhou-
ding tussen een werkgever en een werknemer zĳn en zullen blĳven. Zĳ erkennen ook dat arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tĳd in sommige omstandigheden in de behoeften van zowel de werkgever als de werknemer voorzien.

Deze overeenkomst bevat de algemene beginselen en minimumeisen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tĳd, onder erkenning van het feit dat bĳ de nadere toepassing ervan rekening moet worden gehouden met de
specifieke nationale, sectoriële en seizoensituaties. Zĳ is een blĳk van de bereidheid van de sociale partners een algemeen
kader vast te stellen om de gelĳke behandeling van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tĳd te
waarborgen door hen tegen discriminatie te beschermen, en om gebruik te maken van arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tĳd op een manier die zowel voor de werkgevers als voor de werknemers aanvaardbaar is.

Deze overeenkomst is van toepassing op werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tĳd met uitzondering
van degenen die door een uitzendbureau ter beschikking van een inlener worden gesteld. De partĳen bĳ deze overeen-
komst zĳn voornemens de behoefte aan een soortgelĳke overeenkomst inzake uitzendarbeid te bestuderen.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tĳd, onder erkenning van het gegeven dat de regeling van de wettelĳke stelsels van sociale zekerheid tot de
bevoegdheid van de lidstaten behoort. In dit verband hebben de sociale partners akte genomen van de verklaring over
werkgelegenheid van de Europese Raad van Dublin van december 1996, waarin deze onder meer de noodzaak heeft
onderstreept de socialezekerheidsstelsels werkgelegenheidsvriendelĳker te maken door het ontwikkelen van socialezeker-
heidsstelsels die zich kunnen aanpassen aan nieuwe arbeidspatronen en een goede sociale bescherming kunnen bieden aan
mensen die dergelĳke arbeid verrichten. De partĳen bĳ deze overeenkomst herhalen hun in de raamovereenkomst van
1997 inzake deeltĳdarbeid verwoorde standpunt dat de lidstaten aan deze verklaring onverwĳld uitvoering moeten geven.

Bovendien wordt ook erkend dat er vernieuwingen in de aanvullende regelingen inzake sociale bescherming nodig zĳn
om deze aan de huidige omstandigheden aan te passen, en in het bĳzonder te voorzien in de overdraagbaarheid van
rechten.

Het EVV, de UNICE en het CEEP verzoeken de Commissie deze raamovereenkomst aan de Raad voor te leggen voor een
besluit waardoor deze voorschriften verbindend worden in de lidstaten die partĳ zĳn bĳ de Overeenkomst betreffende de
sociale politiek bĳ het Protocol nr. 14 betreffende de sociale politiek, gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap.

De partĳen bĳ deze overeenkomst verzoeken de Commissie om in haar voorstel aan de Raad tot uitvoering van deze
overeenkomst de lidstaten te vragen om uiterlĳk twee jaar nadat de Raad het besluit heeft genomen, de wettelĳke en
bestuursrechtelĳke bepalingen vast te stellen teneinde aan dat besluit te voldoen, dan wel zich ervan te verzekeren (1) dat
de sociale partners voor het einde van die periode de nodige maatregelen bĳ overeenkomst invoeren. Om rekening te
houden met bĳzondere moeilĳkheden of met de uitvoering door middel van collectieve overeenkomsten, kunnen de
lidstaten zo nodig en na raadpleging van de sociale partners maximaal een jaar extra krĳgen om aan deze bepaling te
voldoen.

De partĳen bĳ deze overeenkomst wensen dat de sociale partners geraadpleegd worden alvorens een lidstaat het initiatief
tot wettelĳke of bestuursrechtelĳke maatregelen neemt om aan deze overeenkomst te voldoen.

Onverminderd de rol van de nationale rechterlĳke instanties en van het Europese Hof van Justitie wensen de partĳen bĳ
deze overeenkomst dat iedere aangelegenheid met betrekking tot de interpretatie van deze overeenkomst op Europees
niveau in eerste instantie door de Commissie aan hen voor advies wordt voorgelegd.

Algemene overwegingen

1. Gelet op de Overeenkomst betreffende de sociale politiek bĳ het Protocol nr. 14 betreffende de sociale politiek,
gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 3, lid 4, en artikel 4,
lid 2;

2. Overwegende dat artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek erin voorziet dat op
communautair niveau gesloten overeenkomsten op gezamenlĳk verzoek van de ondertekenende partĳen ten uitvoer
worden gelegd door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie;

(1) In de zin van artikel 2, lid 4, van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek bĳ het Protocol nr. 14 betreffende de sociale
politiek, gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap:
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3. Overwegende dat de Commissie in haar tweede consultatiedocument over flexibiliteit van de arbeidstĳd en zekerheid
voor de werknemers haar voornemen kenbaar heeft gemaakt een juridisch bindende communautaire maatregel voor
te stellen;

4. Overwegende dat het Europees Parlement in zĳn advies over het voorstel voor een richtlĳn inzake deeltĳdarbeid de
Commissie heeft verzocht onverwĳld voorstellen in te dienen voor richtlĳnen inzake andere vormen van flexibele
arbeid, zoals arbeid voor bepaalde tĳd en uitzendarbeid;

5. Overwegende dat de Europese Raad in zĳn conclusies van de buitengewone werkgelegenheidstop in Luxemburg de
sociale partners heeft verzocht door middel van onderhandelingen overeenstemming te bereiken over regelingen tot
„modernisering van de arbeidsorganisatie, met inbegrip van flexibele arbeidsregelingen, teneinde ondernemingen
productief en concurrerend te maken en het vereiste evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid tot stand te brengen”;

6. Overwegende dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tĳd de normale arbeidsverhouding zĳn en bĳdragen tot de
levenskwaliteit van de betrokken werknemers en de rendementsverhoging;

7. Overwegende dat het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tĳd op basis van objectieve gronden een
manier is om misbruik te voorkomen;

8. Overwegende dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tĳd typisch zĳn voor sommige sectoren, beroepen en
activiteiten en zowel de werkgevers als de werknemers goed kunnen uitkomen;

9. Overwegende dat meer dan de helft van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tĳd in de
Europese Unie vrouw is en dat deze overeenkomst daarom kan bĳdragen tot een verbetering van de situatie op het
gebied van de gelĳke kansen voor vrouwen en mannen;

10. Overwegende dat deze overeenkomst voor de vaststelling van de wĳze van toepassing van de hierin opgenomen
algemene beginselen, minimumnormen en bepalingen verwĳst naar de lidstaten en de sociale partners, teneinde
rekening te houden met de situatie in iedere lidstaat en de omstandigheden van bĳzondere sectoren en beroepen, met
inbegrip van seizoenactiviteiten;

11. Overwegende dat in deze overeenkomst rekening is gehouden met de noodzaak om de regels van het sociaal beleid te
verbeteren, het concurrentievermogen van de economie van de Gemeenschap te bevorderen en te vermĳden dat
zodanige administratieve, financiële en juridische lasten worden opgelegd dat de oprichting en ontwikkeling van
kleine en middelgrote ondernemingen daardoor wordt belemmerd;

12. Overwegende dat de sociale partners de eerst aangewezenen zĳn om oplossingen te vinden die beantwoorden aan de
behoeften van zowel werkgevers als werknemers, en dat hun daarom een speciale rol moet worden toegekend bĳ de
uitvoering en toepassing van deze overeenkomst,

ZĲN DE ONDERTEKENENDE PARTĲEN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Doel (clausule 1)

Het doel van deze raamovereenkomst is:

a) de kwaliteit van arbeid voor bepaalde tĳd te verbeteren door de toepassing van het non-discriminatiebeginsel te
waarborgen;

b) een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tĳd te voorkomen.

Werkingssfeer (clausule 2)

1. Deze overeenkomst is van toepassing op werknemers met een contract voor bepaalde tĳd die werken uit hoofde van
een arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding, als omschreven bĳ wet, collectieve overeenkomsten of gebruiken
in iedere lidstaat.

2. De lidstaten — na raadpleging van de sociale partners — en/of de sociale partners kunnen bepalen dat deze
overeenkomst niet van toepassing is op:

a) leerovereenkomsten en het leerlingwezen;

b) arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen die zĳn gesloten in het kader van een speciaal door of met steun
van de overheid uitgevoerd opleidings-, arbeidsinpassings- en omscholingsprogramma.

Definities (clausule 3)

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

1. „werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tĳd”: iemand met een rechtstreeks tussen een werkgever en
een werknemer aangegane arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding voor bepaalde tĳd waarvan het einde wordt
bepaald door objectieve voorwaarden zoals het bereiken van een bepaald tĳdstip, het voltooien van een bepaalde taak
of het intreden van een bepaalde gebeurtenis;

2. „vergelĳkbare werknemer in vaste dienst”: een werknemer met een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding voor
onbepaalde tĳd, in dezelfde vestiging, die hetzelfde of soortgelĳk werk verricht of dezelfde of een soortgelĳke functie
uitoefent, waarbĳ rekening wordt gehouden met kwalificaties/bekwaamheden.
Indien in dezelfde vestiging geen vergelĳkbare werknemer in vaste dienst werkzaam is, wordt de vergelĳking gemaakt
op basis van de geldende collectieve overeenkomst of, bĳ ontstentenis van een geldende collectieve overeenkomst,
overeenkomstig de wetgeving, de nationale collectieve overeenkomsten of gebruiken.
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Non-discriminatiebeginsel (clausule 4)

1. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tĳd louter
op grond van het feit dat zĳ voor bepaalde tĳd werken, niet minder gunstig behandeld dan vergelĳkbare werknemers
in vaste dienst, tenzĳ het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

2. Wanneer zulks passend is, wordt het „pro rata temporis”-beginsel toegepast.

3. De wĳze waarop deze clausule wordt toegepast, wordt door de lidstaten — na raadpleging van de sociale partners —
en/of de sociale partners bepaald met inachtneming van de Europese wetgeving en de nationale wetgeving, collectieve
arbeidsovereenkomsten en gebruiken.

4. Vaststelling van de anciënniteit met betrekking tot bepaalde arbeidsvoorwaarden geschiedt voor werknemers met
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tĳd aan de hand van dezelfde criteria als voor werknemers in vaste dienst,
behalve wanneer verschillende periodes van anciënniteit op basis van objectieve gronden gerechtvaardigd zĳn.

Maatregelen ter voorkoming van misbruik (clausule 5)

1. Teneinde misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor
bepaalde tĳd te voorkomen, voeren de lidstaten, na raadpleging van de sociale partners overeenkomstig de nationale
wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken, en/of de sociale partners, wanneer er geen gelĳkwaardige
wettelĳke maatregelen ter voorkoming van misbruik bestaan, op een wĳze die rekening houdt met de behoeften van
bepaalde sectoren en/of categorieën werknemers, een of meer van de volgende maatregelen in:

a) vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van dergelĳke overeenkomsten of verhoudingen rechtvaar-
digen;

b) vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor
bepaalde tĳd;

c) vaststelling van het aantal malen dat dergelĳke overeenkomsten of verhoudingen mogen worden vernieuwd.

2. De lidstaten, na raadpleging van de sociale partners, en/of, waar nodig, de sociale partners bepalen onder welke
voorwaarden arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tĳd:

a) als „opeenvolgend” worden beschouwd;

b) geacht worden voor onbepaalde tĳd te gelden.

Voorlichting en arbeidskansen (clausule 6)

1. De werkgevers stellen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tĳd in kennis van vacatures in de
onderneming of vestiging teneinde hun dezelfde kans op een vaste betrekking te garanderen als andere werknemers.
Deze informatie mag worden verstrekt door middel van een algemene bekendmaking op een geschikte plaats in de
onderneming of vestiging.

2. Voorzover mogelĳk moeten werkgevers de toegang van werknemers met een contract voor bepaalde tĳd tot passende
opleidingsmogelĳkheden vergemakkelĳken teneinde hun vaardigheden, carrièremogelĳkheden en beroepsmobiliteit te
vergroten.

Voorlichting en raadpleging (clausule 7)

1. Bĳ de berekening van de drempel waarboven conform de nationale bepalingen in de onderneming werknemersverte-
genwoordigingen als bedoeld in de nationale en communautaire wetgeving kunnen worden ingesteld, moet rekening
worden gehouden met de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tĳd.

2. De wĳze waarop clausule 7.1 wordt toegepast, wordt door de lidstaten — na raadpleging van de sociale partners —
en/of de sociale partners bepaald overeenkomstig de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken en
met inachtneming van clausule 4.1.

3. Voorzover mogelĳk zouden de werkgevers het verstrekken van passende informatie over arbeid van bepaalde duur in
de onderneming aan de bestaande vertegenwoordigingen van werknemers in overweging moeten nemen.

Bepalingen betreffende de uitvoering (clausule 8)

1. De lidstaten en/of de sociale partners kunnen bepalingen handhaven of invoeren die gunstiger zĳn dan die welke in
deze overeenkomst zĳn opgenomen.

2. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan meer specifieke Gemeenschapsbepalingen en vooral niet aan Gemeen-
schapsbepalingen op het gebied van gelĳke behandeling van en gelĳke kansen voor mannen en vrouwen.

3. De uitvoering van de bepalingen van deze overeenkomst vormt geen geldige reden om het algemene niveau van
bescherming van de werknemers op het door deze overeenkomst bestreken gebied te verlagen.

4. Deze overeenkomst laat het recht van de sociale partners onverlet om op het daartoe geschikte niveau, waaronder het
Europese, overeenkomsten te sluiten waardoor de voorzieningen van deze overeenkomst worden aangepast en/of
aangevuld op een manier die rekening houdt met de specifieke behoeften van de betrokken sociale partners.
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5. Het voorkomen en beslechten van geschillen alsmede de behandeling van klachten over de toepassing van deze
overeenkomst geschieden in overeenstemming met de nationale wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten of
gebruiken.

6. De ondertekenende partĳen herzien de toepassing van deze overeenkomst vĳf jaar na het besluit van de Raad, indien
een van de partĳen bĳ deze overeenkomst hierom verzoekt.

Fritz VERZETNITSCH

Voorzitter van het EVV

Georges JACOBS

Voorzitter van de UNICE

Antonio CASTELLANO AUYANET

Voorzitter van het CEEP

Emilio GABAGLIO

Secretaris-generaal van het EVV

Dirk F. HUDIG

Secretaris-generaal van de UNICE

Jytte FREDENSBORG

Secretaris-generaal van het CEEP

18 maart 1999
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Collectieve arbeidsovereenkomst 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van
inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het
collectief ontslag

(B.S., 17 februari 1976)
Bekrachtiging/algemeenverbindendverklaring/goedkeuring/… (federaal)
Algemeen verbindend verklaard bij K.B. 21 januari 1976 (B.S., 17 februari 1976).

Trefwoorden:
Inlichting en raadpleging werknemersvertegenwoordigers (collectief ontslag)

Hoofdstuk I. Draagwijdte van de overeenkomst

[Art. 1

Deze overeenkomst heeft tot doel de procedure van voorlichting en raadpleging van de
werknemersvertegenwoordigers in geval van collectief ontslag vast te stellen, conform richtlijn 98/59/EG van de Raad
van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag.

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 1 CAO nr. 24quinquies, 27 september 2016 (BS 16 januari 2017), met ingang van 4 juni 2016 (art. 3).
Voorgeschiedenis
Vervangen bij art. 1 C.A.O. nr. 24quater, 21 december 1993, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 28 februari 1994 (B.S., 15 maart
1994), met ingang van 1 januari 1994 (art. 3).
CAO Commentaar
Commentaar
Onderhavige overeenkomst doet hoegenaamd geen afbreuk aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van
8 mei 1973 betreffende het collectief ontslag, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10bis van 2 oktober 1975 met
uitzondering van artikel 14 omtrent de procedure van inlichting en advies van de werknemersvertegenwoordigers dat wordt afgeschaft.

Hoofdstuk II. Begrip “collectief ontslag”

Art. 2

1[Onder collectief ontslag, in de zin van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt verstaan, elk ontslag om één of
meer redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, dat in de loop van een periode van
zestig dagen een aantal werknemers treft dat:
– ten minste 10 bedraagt in ondernemingen, waar tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,

gemiddeld meer dan 20 maar minder dan 100 werknemers zijn tewerkgesteld;

– ten minste 10% van het aantal werknemers bedraagt in ondernemingen, waar tijdens het kalenderjaar dat het
ontslag voorafgaat, gemiddeld ten minste 100 maar minder dan 300 werknemers zijn tewerkgesteld;

– ten minste 30 bedraagt in ondernemingen, waar tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,
gemiddeld ten minste 300 werknemers zijn tewerkgesteld.]1

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 1 C.A.O. nr. 24bis, 6 december 1983, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 7 februari 1984 (B.S., 22 februari 1984).
CAO Commentaar
Commentaar
1[De verwijzing naar de redenen, die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, stemt overeen met de
ontslagredenen, die inherent zijn aan de onderneming en staat derhalve in het Belgisch recht gelijk met de “economische of technische

1
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redenen”, die in dat recht ruim worden opgevat.]
CAO Commentaar, historiek
Vervangen bij art. 1 C.A.O. nr. 24bis, 6 december 1983, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 7 februari 1984 (B.S., 22 februari 1984).

Hoofdstuk III. Toepassingsgebied

Art. 3

1[Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen waar gedurende het kalenderjaar,
dat het ontslag voorafgaat, gemiddeld meer dan 20 werknemers waren tewerkgesteld.]1
De berekeningsmodaliteiten van het gedurende een kalenderjaar gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers
worden vastgesteld conform de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 5 december 1969
betreffende de aangifte van collectieve afdankingen en de kennisgeving van vacante betrekkingen.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 2 C.A.O. nr. 24bis, 6 december 1983, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 7 februari 1984 (B.S., 22 februari 1984).

Art. 4

1[Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt als onderneming, de technische
bedrijfseenheid, zoals dit begrip is omschreven in artikel 14 van de wet van 20 september 1948, houdende
organisatie van het bedrijfsleven en in de uitvoeringsbesluiten van deze wet.]1

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 3 C.A.O. nr. 24bis, 6 december 1983, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 7 februari 1984 (B.S., 22 februari 1984).

[Art. 5

De ondernemingen die werknemers tewerkstellen in het kader van arbeidsovereenkomsten gesloten voor een
bepaalde tijd of voor een bepaald werk, behalve wanneer dit ontslag plaatsvindt vóór het verstrijken van de
overeenkomst of vóór de voltooiing van het werk, vallen niet onder de verplichtingen van onderhavige overeenkomst.

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 2 CAO nr. 24quinquies, 27 september 2016 (BS 16 januari 2017), met ingang van 4 juni 2016 (art. 3).
Voorgeschiedenis
Art. vervangen bij art. 1 C.A.O. nr. 24ter, 8 oktober 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 20 december 1985 (B.S., 15 januari
1986).
Enig lid, 3° vervangen bij art. 4 C.A.O. nr. 24bis 6 december 1983 (B.S., 22 februari 1984), algemeen verbindend verklaard bij K.B.
7 februari 1984 (B.S., 22 februari 1984).
CAO Commentaar
Commentaar
1[Uit de geest en de economie van de in de inleiding bedoelde E.E.G.-richtlijn alsmede uit artikel 5 blijkt dat deze overeenkomst niet van
toepassing is op de seizoenondernemingen.

]1

CAO Commentaar, historiek
Vervangen bij bijlage CAO nr. 24quinquies, 27 september 2016, met ingang van 4 juni 2016 (art. 3).

[Art. 5bis

Voor de ondernemingen die havenarbeiders en scheepsherstellers tewerkstellen alsook voor de ondernemingen uit
de bouwnijverheid, wat hun werklieden betreft, is onderhavige overeenkomst van toepassing voor zover er geen in
de betrokken paritaire comités gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten bestaan, die in gelijkaardige
waarborgen voorzien.]1

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 2 C.A.O. nr. 24ter, 8 oktober 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 20 december 1985 (B.S., 15 januari 1986).

Hoofdstuk IV. Procedure van raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers
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Art. 6

1[Wanneer de werkgever voornemens is tot collectief ontslag over te gaan, is hij ertoe gehouden vooraf de
werknemersvertegenwoordigers in te lichten en hen daarover te raadplegen; deze inlichting en raadpleging gebeurt in
de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, met de vakbondsafvaardiging, overeenkomstig de artikelen 3, 5, 6,
7, 11 en 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale
Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de
ondernemingsraden.
Bij ontstentenis van ondernemingsraad en van vakbondsafvaardiging hebben de inlichting en raadpleging plaats met
het personeel of met de vertegenwoordigers ervan.
De raadpleging moet betrekking hebben op de mogelijkheden om het collectief ontslag te voorkomen of te
verminderen alsook op de mogelijkheid de gevolgen ervan te verzachten, door het nemen van sociale
begeleidingsmaatregelen, meer bepaald om bij te dragen tot de herplaatsing of de omscholing van de ontslagen
werknemers.
Hiertoe moet de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers alle nuttige gegevens verstrekken en hun in elk
geval schriftelijk meedelen, de redenen van de voorgenomen ontslagen, de criteria die aangelegd zullen worden bij
het selecteren van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers, het aantal en de categorieën van voor
ontslag in aanmerking komende werknemers, het aantal en de categorieën werknemers die hij gewoonlijk in dienst
heeft, alsook de wijze van berekening van eventuele afvloeiingsuitkeringen die niet krachtens de wet of een
collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn en de periode tijdens welke tot ontslag zal worden overgegaan,
om de werknemersvertegenwoordigers in staat te stellen hun opmerkingen en suggesties te formuleren opdat zij in
aanmerking kunnen worden genomen.]1

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 2 C.A.O. nr. 24quater, 21 december 1993, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 28 februari 1994 (B.S., 15 maart
1994), met ingang van 1 januari 1994 (art. 3).
CAO Commentaar
Commentaar
1[1
In de Richtlijn waaraan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 uitvoering geeft, is het volgende bepaald: “De in de leden 1, 2 en 3
vastgelegde verplichtingen (d.w.z. de verplichtingen inzake voorlichting en raadpleging) gelden ongeacht of de beslissing betreffende het
collectieve ontslag door de werkgever of door een over de werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming wordt genomen.
Bij onderzoek van beweerde gevallen van niet-nakoming van de in deze Richtlijn vastgelegde verplichtingen inzake voorlichting,
raadpleging en kennisgeving, wordt geen rekening gehouden met een eventueel verweer van de werkgever op grond van het feit dat de
onderneming die de tot collectief ontslag leidende beslissing heeft genomen, hem de noodzakelijke informatie niet heeft verstrekt”
(artikel 4.4).
Opgemerkt dient te worden dat het in het Belgische rechtsstelsel evident is dat alle door de Richtlijn vastgestelde verplichtingen inzake
voorlichting en raadpleging, zoals zij in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 zijn omgezet, blijven gelden voor de werkgever, zelfs
indien de onderneming die de tot collectief ontslag leidende beslissing heeft genomen, hem de bovengenoemde noodzakelijke
informatie niet heeft verstrekt.
2
Er wordt in herinnering gebracht dat de werkgever bij de vaststelling van de criteria inzake collectief ontslag, rekening moet houden met
artikel 15, e), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en met artikel 12, alinea 1 van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale
akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, in welke artikelen is bepaald dat de

ondernemingsraad de te volgen algemene criteria in geval van ontslag van werknemers vaststelt.]1

CAO Commentaar, historiek
Vervangen bij art. 2 C.A.O. nr. 24quater, 21 december 1993, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 28 februari 1994 (B.S., 15 maart
1994), met ingang van 1 januari 1994 (art. 3).

Art. 7

Artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10, gesloten op 8 mei 1973 in de Nationale Arbeidsraad,
betreffende het collectief ontslag, wordt opgeheven.

Hoofdstuk V. Datum van inwerkingtreding, duur, herziening en opzegging
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Art. 8

Onderhavige overeenkomst wordt van kracht op 1 oktober 1975 en geldt voor de collectieve ontslagen waartoe na
deze datum zal worden overgegaan.
Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.
Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van
een opzeggingstermijn van zes maanden.
De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen aangeven en
amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties gaan de verbintenis aan deze binnen de termijn van een
maand na ontvangst in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Over deze akte

Collectieve arbeidsovereenkomst 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van
inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het
collectief ontslag

Publicatiedatum 17/02/1976
Afkondigingsdatum 02/10/1975
Inwerkingtreding 01/10/1975
Kluwernummer 1616
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Inlichting en raadpleging werknemersvertegenwoordigers (collectief ontslag)
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HvJ 17 maart 2022, zaak C-232/20 
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HvJ 10 februari 2022, zaak C-485/20 
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Voorlopige editie 

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 

10 februari 2022 (*) 

„Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en 

beroep – Verbod van discriminatie op grond van handicap – Ontslag van een werknemer die definitief 

niet langer in staat is om de essentiële taken van zijn functie te vervullen – Personeelslid dat in het 

kader van zijn indienstneming een proeftijd doorloopt – Artikel 5 – Redelijke aanpassingen voor 

personen met een handicap – Verplichting tot aanstelling in een andere functie – Toegelaten op 

voorwaarde dat dit voor de werkgever geen onevenredige belasting vormt” 

In zaak C-485/20, 

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door 

de Raad van State (België) bij beslissing van 30 juni 2020, ingekomen bij het Hof op 29 september 2020, 

in de procedure 

XXXX 

tegen 

HR Rail SA, 

wijst 

HET HOF (Derde kamer), 

samengesteld als volgt: K. Jürimäe, kamerpresident, N. Jääskinen, M. Safjan (rapporteur), N. Piçarra en 

M. Gavalec, rechters, 

advocaat-generaal: A. Rantos, 

griffier: A. Calot Escobar, 

gezien de stukken, 

gelet op de opmerkingen van: 

–        XXXX, vertegenwoordigd door M. Wilmet, avocate, 

–        HR Rail SA, vertegenwoordigd door C. Van Olmen, V. Vuylsteke en G. Busschaert, avocats, 

–        de Belgische regering, vertegenwoordigd door M. Van Regemorter, L. Van den Broeck en C. 

Pochet als gemachtigden, 

–        de Griekse regering, vertegenwoordigd door M. Tassopoulou als gemachtigde, 

–        de Portugese regering, vertegenwoordigd door M. Pimenta, A. Barros da Costa en M. João 

Marques als gemachtigden, 

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door D. Martin en A. Szmytkowska als gemachtigden, 
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gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 11 november 2021, 

het navolgende 

Arrest 

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5 van richtlijn 2000/78/EG 

van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in 

arbeid en beroep (PB 2000, L 303, blz. 16). 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen XXXX en HR Rail SA over het ontslag van 

XXXX wegens zijn handicap. 

 Toepasselijke bepalingen 

 Internationaal recht 

3        In punt e) van de preambule van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen 

met een handicap, dat namens de Europese Gemeenschap is goedgekeurd bij besluit 2010/48/EG van 

de Raad van 26 november 2009 (PB 2010, L 23, blz. 35; hierna: „VN-Verdrag”), staat te lezen: 

„Erkennend dat het begrip handicap aan verandering onderhevig is en voortvloeit uit de wisselwerking 

tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels die [hun beletten] ten volle, 

effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving”. 

4        Artikel 1 van dat verdrag, met als opschrift „Doelstelling”, luidt: 

„Doel van dit verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle 

mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en 

waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. 

Personen met een handicap zijn onder meer personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele 

of zintuiglijke beperkingen die hun in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, 

effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.” 

5        Artikel 2 van dat verdrag, met als opschrift „Begripsomschrijvingen”, bepaalt: 

„Voor de toepassing van dit verdrag wordt verstaan onder: 

[...] 

‚discriminatie op grond van handicap’: elk onderscheid en elke uitsluiting of beperking op grond van 

een handicap dat of die ten doel of tot gevolg heeft dat de erkenning, het genot of de uitoefening, op 

voet van gelijkheid met anderen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in het politieke, 

economische, sociale, culturele of burgerlijke leven, of op andere gebieden aangetast of onmogelijk 

gemaakt wordt. Het omvat alle vormen van discriminatie, met inbegrip van de weigering van redelijke 

aanpassingen; 

‚redelijke aanpassingen’: noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen 

disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn 

om te waarborgen dat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op 

voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen; 
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[...]” 

6        Artikel 27 van dat verdrag, met als opschrift „Werk en werkgelegenheid”, bepaalt in lid 1 ervan: 

„De staten die partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op werk, op voet van 

gelijkheid met anderen; dit omvat het recht op de mogelijkheid in het levensonderhoud te voorzien 

door middel van in vrijheid gekozen of aanvaard werk op een arbeidsmarkt en in een werkomgeving 

die open zijn, waarbij niemand wordt uitgesloten, en die toegankelijk zijn voor personen met een 

handicap. De staten die partij zijn waarborgen en bevorderen de verwezenlijking van het recht op werk, 

met inbegrip van personen die gehandicapt raken tijdens de uitoefening van hun functie, door het 

nemen van passende maatregelen, onder meer door middel van wetgeving, teneinde onder andere: 

[...] 

h)      de werkgelegenheid voor personen met een handicap in de private sector te bevorderen door 

middel van passend beleid en passende maatregelen, waaronder voorkeursbeleid, 

aanmoedigingspremies en andere maatregelen; 

i)      te waarborgen dat op de werkplek wordt voorzien in redelijke aanpassingen voor personen met 

een handicap; 

[...] 

k)      programma’s voor beroepsmatige en professionele re-integratie, het behoud van de baan en de 

terugkeer op de arbeidsmarkt voor personen met een handicap te bevorderen.” 

 Unierecht 

7        De overwegingen 16, 17, 20 en 21 van richtlijn 2000/78 luiden als volgt: 

„(16)      Maatregelen gericht op aanpassing van de werkplek aan de behoeften van personen met een 

handicap vervullen bij de bestrijding van discriminatie op grond van een handicap een 

belangrijke rol. 

(17)      Deze richtlijn eist niet dat iemand in dienst genomen, bevorderd, in dienst gehouden of opgeleid 

wordt die niet bekwaam, in staat en beschikbaar is om de essentiële taken van de betreffende 

functie uit te voeren of om een bepaalde opleiding te volgen, onverminderd de verplichting om 

in redelijke aanpassingen voor personen met een handicap te voorzien. 

[...] 

(20)      Er moeten passende, dat wil zeggen doeltreffende en praktische maatregelen worden getroffen 

die gericht zijn op aanpassing van de werkplek aan de behoeften van de werknemer met een 

handicap, bijvoorbeeld aanpassing van gebouwen, uitrusting, arbeidsritme, en taakverdeling, of 

voorzien in opleidings- en integratiemiddelen. 

(21)      Wanneer wordt nagegaan of de betrokken maatregelen geen onevenredige belasting 

veroorzaken, moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de financiële en andere 

kosten, alsmede met de omvang en de financiële middelen van de organisatie of onderneming, 

en met de mogelijkheid om overheidsgeld of andere vormen van steun te verkrijgen.” 

8        Artikel 3 van die richtlijn, met als opschrift „Werkingssfeer”, bepaalt in lid 1: 

„Binnen de grenzen van de aan de [Europese Unie] verleende bevoegdheden, is deze richtlijn zowel in 

de overheidssector als in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, op alle personen 

van toepassing met betrekking tot: 
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a)      de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of als zelfstandige en tot een beroep, met 

inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activiteit en op alle niveaus 

van de beroepshiërarchie, met inbegrip van bevorderingskansen; 

b)      de toegang tot alle vormen en alle niveaus van beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, 

voortgezette beroepsopleiding en omscholing, met inbegrip van praktijkervaring; 

c)      werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning; 

[...]” 

9        Artikel 5 van die richtlijn, met als opschrift „Redelijke aanpassingen voor gehandicapten”, luidt: 

„Teneinde te waarborgen dat het beginsel van gelijke behandeling met betrekking tot personen met 

een handicap nageleefd wordt, wordt voorzien in redelijke aanpassingen. Dit houdt in dat de 

werkgever, naargelang de behoefte, in een concrete situatie passende maatregelen neemt om een 

persoon met een handicap in staat te stellen toegang tot arbeid te hebben, in arbeid te participeren of 

daarin vooruit te komen dan wel om een opleiding te genieten, tenzij deze maatregelen voor de 

werkgever een onevenredige belasting vormen. Wanneer die belasting in voldoende mate wordt 

gecompenseerd door bestaande maatregelen in het kader van het door de lidstaten gevoerde beleid 

inzake personen met een handicap, mag zij niet als onevenredig worden beschouwd.” 

 Belgisch recht 

10      De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, die richtlijn 2000/78 

omzet in Belgisch recht, verbiedt directe en indirecte discriminatie op grond van een van de in artikel 

4, 4°, ervan vermelde beschermde criteria, waaronder de huidige of toekomstige gezondheidstoestand 

en een handicap. 

11      Volgens artikel 9 van die wet vormt een indirect onderscheid op grond van een handicap een indirecte 

discriminatie, tenzij wordt aangetoond dat geen redelijke aanpassingen kunnen worden getroffen. 

Volgens artikel 14 van die wet is elke vorm van discriminatie verboden, waarbij onder discriminatie 

onder meer wordt verstaan directe discriminatie, indirecte discriminatie en de weigering om redelijke 

aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met een handicap. 

12      In dit verband omschrijft artikel 4, 12°, van die wet het begrip „redelijke aanpassingen” als alle 

„passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om 

een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit 

te komen in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen een 

onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen. Wanneer die 

belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door bestaande maatregelen in het kader van het 

gevoerde overheidsbeleid inzake personen met een handicap, mag zij niet als onevenredig worden 

beschouwd”. 

 Hoofdgeding en prejudiciële vraag 

13      Verzoeker in het hoofdgeding is door HR Rail, de exclusieve werkgever van het personeel van de 

Belgische spoorwegen, in dienst genomen als gespecialiseerd spoorwegonderhoudsmedewerker. Op 

21 november 2016 begon hij een proeftijd bij Infrabel, de juridische entiteit die optreedt als 

„infrastructuurbeheerder” voor de Belgische spoorwegen. In december 2017 is bij verzoeker in het 

hoofdgeding een hartaandoening geconstateerd waardoor een pacemaker moest worden geplaatst. 

Dit apparaat is gevoelig voor elektromagnetische velden die met name aanwezig zijn in de omgeving 

van spoorwegen. Aangezien dit medisch hulpmiddel onverenigbaar is met de herhaalde blootstelling 

van spoorwegonderhoudsmedewerkers aan elektromagnetische velden, was verzoeker in het 
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hoofdgeding niet meer in staat om de taken waarvoor hij aanvankelijk in dienst was genomen, uit te 

voeren. 

14      Op 12 juni 2018 heeft de Federale Overheidsdienst „Sociale zekerheid” (België) hem erkend als persoon 

met een handicap. 

15      Bij besluit van 28 juni 2018 heeft het gewestelijk centrum voor bestuursgeneeskunde (België), belast 

met de beoordeling van de medische geschiktheid van de statutaire personeelsleden van de Belgische 

spoorwegen, verzoeker in het hoofdgeding ongeschikt verklaard om de functie uit te oefenen waarvoor 

hij in dienst was genomen (hierna: „bestreden besluit”). Het gewestelijk centrum voor 

bestuursgeneeskunde heeft evenwel verduidelijkt dat hij kon worden tewerkgesteld in een functie die 

voldeed aan de volgende vereisten: „gemiddelde activiteit, geen blootstelling aan elektromagnetische 

velden, met een verbod om op hoogte te werken of aan trillingen te worden blootgesteld”. 

16      Verzoeker in het hoofdgeding is vervolgens aangesteld in een functie van magazijnmedewerker binnen 

dezelfde onderneming. 

17      Op 1 juli 2018 heeft hij bij de commissie van beroep voor bestuursgeneeskunde (België) beroep tegen 

dit besluit ingesteld. 

18      Bij brief van 19 juli 2018 heeft HR Rail verzoeker in het hoofdgeding meegedeeld dat hij „individuele 

begeleiding” zou krijgen „teneinde samen met hem een nieuwe baan te vinden”, en dat hij daartoe 

weldra zou worden opgeroepen voor een gesprek. 

19      Op 3 september 2018 heeft de commissie van beroep voor bestuursgeneeskunde het bestreden besluit 

bevestigd. 

20      Op 26 september 2018 heeft de hoofdadviseur – diensthoofd verzoeker in het hoofdgeding 

meegedeeld dat hij met ingang van 30 september 2018 zou worden ontslagen, en dat daaraan een 

verbod voor een periode van vijf jaar was gekoppeld om hem opnieuw aan te stellen in de graad waarin 

hij in dienst was genomen. 

21      Op 26 oktober 2018 heeft de directeur-generaal van HR Rail verzoeker in het hoofdgeding ter kennis 

gebracht dat volgens het statuut en het reglement die gelden voor het personeel van de Belgische 

spoorwegen zijn proefperiode werd beëindigd, omdat het hem volledig en blijvend onmogelijk was om 

de taken waarvoor hij in dienst was genomen voort te zetten. Anders dan definitief aangestelde 

personeelsleden, komen personeelsleden die een proeftijd doorlopen en als persoon met een 

handicap worden erkend en dus niet meer in staat zijn om hun functie uit te oefenen, niet in 

aanmerking voor een aanstelling in een andere functie binnen de onderneming. De directeur-generaal 

heeft hem ook ter kennis gebracht dat de brief waarin hem „individuele begeleiding” werd aangeboden 

zonder voorwerp was geworden. 

22      Verzoeker in het hoofdgeding heeft bij de Raad van State (België) beroep ingesteld tot nietigverklaring 

van het besluit van 26 september 2018 waarbij hem kennis werd gegeven van zijn ontslag met ingang 

van 30 september 2018. 

23      De verwijzende rechter merkt op dat verzoeker in het hoofdgeding op basis van zijn 

gezondheidstoestand kan worden aangemerkt als „persoon met een handicap” in de zin van de 

wetgeving die richtlijn 2000/78 in Belgisch recht omzet. Hij stelt evenwel vast dat de vraag of onder 

„redelijke aanpassingen” in de zin van artikel 5 van deze richtlijn ook de mogelijkheid moet worden 

begrepen om een persoon die ten gevolge van zijn handicap niet meer in staat is dezelfde functie als 

voorheen uit te oefenen, in een andere functie aan te stellen, door de nationale rechtspraak niet op 

uniforme wijze wordt beoordeeld. 
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24      In deze omstandigheden heeft de Raad van State de behandeling van de zaak geschorst en het Hof 

verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag: 

„Moet artikel 5 van richtlijn 2000/78 aldus worden uitgelegd dat een werkgever verplicht is om een 

persoon die ten gevolge van zijn handicap niet meer in staat is de essentiële taken uit te voeren van de 

functie waarin hij was aangesteld, in een andere functie aan te stellen waarvoor hij de vereiste 

bekwaamheid en capaciteiten heeft en waarvoor hij beschikbaar is, wanneer deze maatregel geen 

onevenredige belasting voor de werkgever vormt?” 

 Beantwoording van de prejudiciële vraag 

25      Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5 van richtlijn 2000/78 

aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „redelijke aanpassingen voor gehandicapten” in de zin van 

dit artikel inhoudt dat een werknemer – met inbegrip van diegene die na zijn aanwerving een proeftijd 

doorloopt – die wegens zijn handicap ongeschikt is verklaard om de essentiële taken van de door hem 

vervulde functie uit te oefenen, moet worden aangesteld in een andere functie waarvoor hij de vereiste 

bekwaamheden en capaciteiten heeft en waarvoor hij beschikbaar is. 

26      Vooraf zij eraan herinnerd dat uit zowel de titel en de overwegingen als de inhoud en de doelstelling 

van richtlijn 2000/78 blijkt dat deze richtlijn ertoe strekt een algemeen kader te creëren om voor 

eenieder een gelijke behandeling „in arbeid en beroep” te waarborgen, door een doeltreffende 

bescherming te bieden tegen discriminatie op een van de in artikel 1 ervan genoemde gronden, 

waaronder handicap (arrest van 15 juli 2021, Tartu Vangla, C-795/19, EU:C:2021:606, punt 26 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak). 

27      Deze richtlijn concretiseert, op het gebied waarop zij betrekking heeft, het thans in artikel 21 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”) neergelegde algemene 

beginsel van non-discriminatie. Bovendien bepaalt artikel 26 van het Handvest dat de Unie het recht 

van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun 

maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te 

bewerkstelligen, erkent en eerbiedigt (arrest van 21 oktober 2021, Komisia za zashtita ot diskriminatsia, 

C-824/19, EU:C:2021:862, punten 32 en 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

28      Vooraf moet worden bepaald of een persoon die, zoals verzoeker in het hoofdgeding, een pacemaker 

heeft moeten krijgen terwijl hij na zijn aanwerving door zijn werkgever een proeftijd doorliep, waardoor 

de verdere uitoefening van de taken waarvoor hij oorspronkelijk in dienst is genomen onmogelijk is 

geworden – gelet op de gevoeligheid van dit apparaat voor de elektromagnetische velden die aanwezig 

zijn in de omgeving van spoorwegen – en waardoor hij vervolgens werd ontslagen, zich op deze richtlijn 

kan beroepen. 

29      In dit verband is richtlijn 2000/78 ten eerste, zoals blijkt uit artikel 3, lid 1, ervan, zowel in de 

overheidssector als in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, van toepassing. Het 

feit dat HR Rail de hoedanigheid van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, staat er dus niet 

aan in de weg dat verzoeker in het hoofdgeding zich jegens haar op deze richtlijn kan beroepen. 

30      Ten tweede is die richtlijn volgens artikel 3, lid 1, onder a) en b), ervan van toepassing op de 

voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of als zelfstandige en tot een beroep, alsmede op 

de toegang tot alle vormen en alle niveaus van beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, 

voortgezette beroepsopleiding en omscholing. Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt dat deze 

ruim genoeg is om de situatie te omvatten van een werknemer die na zijn aanwerving door zijn 

werkgever een opleidingsperiode doorloopt. 

31      Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat het begrip „werknemer” in de zin van artikel 45 VWEU, 

dat hetzelfde is als dat van richtlijn 2000/78 (zie in die zin arrest van 19 juli 2017, Abercrombie & Fitch 

Italia, C-143/16, EU:C:2017:566, punt 19), zich uitstrekt tot personen die een voorbereidende stage of 
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een leertijd voor een beroep doorlopen, welke als een praktische voorbereiding op de eigenlijke 

uitoefening van het betrokken beroep kan worden aangemerkt, wanneer deze periode ten gunste en 

onder gezag van een werkgever wordt doorlopen onder de voorwaarden die voor reële en 

daadwerkelijke arbeid in loondienst gelden (arrest van 9 juli 2015, Balkaya, C-229/14, EU:C:2015:455, 

punt 50 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

32      Daaruit volgt dat het feit dat verzoeker in het hoofdgeding op de datum van zijn ontslag niet definitief 

in dienst was genomen, niet belet dat zijn professionele situatie binnen de werkingssfeer van richtlijn 

2000/78 valt. 

33      Ten derde wordt niet betwist dat verzoeker in het hoofdgeding een „handicap” heeft in de zin van de 

nationale wettelijke regeling waarbij richtlijn 2000/78 wordt uitgevoerd. 

34      Volgens vaste rechtspraak moet het begrip „handicap” in de zin van deze richtlijn worden opgevat als 

een beperking die met name het gevolg is van langdurige lichamelijke, geestelijke of psychische 

aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkene kunnen beletten volledig, 

effectief en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen (zie in 

die zin arresten van 11 april 2013, HK Danmark, C-335/11 en C-337/11, EU:C:2013:222, punt 38, en 11 

september 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C-397/18, EU:C:2019:703, punt 41). 

35      In casu lijdt verzoeker in het hoofdgeding inderdaad aan een gezondheidsprobleem dat de plaatsing 

van een pacemaker vereist, een apparaat dat gevoelig is voor elektromagnetische velden die met name 

aanwezig zijn in de buurt van spoorwegen, waardoor hij de essentiële taken van de functie waarin hij 

werd aangesteld niet kan vervullen. 

36      Derhalve valt een situatie als aan de orde in het hoofdgeding binnen de werkingssfeer van richtlijn 

2000/78. 

37      Om de door de verwijzende rechter gestelde vraag te beantwoorden zij opgemerkt dat uit de 

bewoordingen van artikel 5 van richtlijn 2000/78, gelezen tegen de achtergrond van de overwegingen 

20 en 21 ervan, blijkt dat de werkgever passende, namelijk doeltreffende en praktische maatregelen, 

moet nemen, rekening houdend met elke individuele situatie, om een persoon met een handicap in 

staat te stellen toegang tot arbeid te hebben, in arbeid te participeren of daarin vooruit te komen, dan 

wel om een opleiding te genieten, zonder dat de werkgever een onevenredige belasting wordt 

opgelegd. 

38      In dit verband zij eraan herinnerd dat richtlijn 2000/78 zo veel mogelijk moet worden uitgelegd in 

overeenstemming met het VN-Verdrag (arrest van 21 oktober 2021, Komisia za zashtita ot 

diskriminatsia, C-824/19, EU:C:2021:862, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Volgens artikel 

2, derde alinea, van het VN-Verdrag omvat discriminatie op grond van handicap alle vormen van 

discriminatie, met inbegrip van de weigering van redelijke aanpassingen. 

39      Volgens artikel 5 van richtlijn 2000/78 moet worden voorzien in redelijke aanpassingen teneinde te 

waarborgen dat het beginsel van gelijke behandeling met betrekking tot personen met een handicap 

wordt nageleefd. De werkgever moet dus, naargelang de behoefte, in een concrete situatie passende 

maatregelen nemen om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang tot arbeid te 

hebben, in arbeid te participeren of daarin vooruit te komen, dan wel om een opleiding te genieten, 

tenzij deze maatregelen voor de werkgever een onevenredige belasting vormen. 

40      Het Hof heeft reeds geoordeeld dat overweging 20 van deze richtlijn, die als passende maatregelen 

„doeltreffende en praktische maatregelen” vermeldt „die gericht zijn op aanpassing van de werkplek 

aan de behoeften van de werknemer met een handicap, bijvoorbeeld aanpassing van gebouwen, 

uitrusting, arbeidsritme, en taakverdeling, of voorzien in opleidings- en integratiemiddelen”, een niet-

uitputtende lijst van dergelijke maatregelen geeft, die van fysieke, organisatorische en/of vormende 

aard kunnen zijn, aangezien artikel 5 van deze richtlijn, gelezen tegen de achtergrond van artikel 2, 
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vierde alinea, van het VN-Verdrag, een ruime omschrijving van het begrip „redelijke aanpassingen” 

voorstaat (zie in die zin arrest van 11 april 2013, HK Danmark, C-335/11 en C-337/11, EU:C:2013:222, 

punten 49 en 53). 

41      Zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet de verwijzing in 

overweging 20 van richtlijn 2000/78 naar de aanpassing van de „werkplek” immers aldus worden 

opgevat dat wordt benadrukt dat deze aanpassing voorrang heeft op andere maatregelen die de 

werkomgeving van de persoon met een handicap kunnen aanpassen teneinde hem in staat te stellen 

volledig, effectief en op voet van gelijkheid met de andere werknemers aan het beroepsleven deel te 

nemen. Deze maatregelen kunnen dus inhouden dat de werkgever maatregelen neemt waardoor deze 

persoon zijn baan kan behouden, zoals een overplaatsing naar een andere werkplek. 

42      Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, concretiseert richtlijn 2000/78, op het gebied waarop zij 

betrekking heeft, voorts het thans in artikel 21 van het Handvest neergelegde algemene beginsel van 

non-discriminatie. Bovendien bepaalt artikel 26 van het Handvest dat de Unie het recht van personen 

met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en 

beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen, erkent en 

eerbiedigt (zie in die zin arresten van 17 april 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punt 47, en 

21 oktober 2021, Komisia za zashtita ot diskriminatsia, C-824/19, EU:C:2021:862, punten 32 en 33). 

43      Bijgevolg moet worden geoordeeld, zoals de advocaat-generaal in punt 69 van zijn conclusie heeft 

aangegeven, dat wanneer een werknemer ten gevolge van een handicap blijvend ongeschikt wordt om 

zijn functie te vervullen, zijn aanstelling in een andere functie een passende maatregel kan vormen in 

het kader van de in artikel 5 van richtlijn 2000/78 bedoelde „redelijke aanpassingen”. 

44      Die uitlegging is in overeenstemming met dat begrip, dat aldus moet worden opgevat dat daarmee de 

verwijdering wordt bedoeld van de verschillende drempels die personen met een handicap beletten 

volledig, effectief en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te 

nemen (zie in die zin arrest van 11 april 2013, HK Danmark, C-335/11 en C-337/11, EU:C:2013:222, punt 

54). 

45      Opgemerkt zij dat artikel 5 van richtlijn 2000/78 de werkgever niet er wel niet toe kan verplichten om 

maatregelen te nemen die voor hem een „onevenredige belasting” zouden vormen. In dit verband blijkt 

uit overweging 21 van deze richtlijn dat wanneer wordt nagegaan of de betrokken maatregelen geen 

onevenredige belasting veroorzaken, in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de 

financiële kosten, alsmede met de omvang en de financiële middelen van de organisatie of 

onderneming en met de mogelijkheid om overheidsgeld of andere vormen van steun te verkrijgen. 

46      In herinnering moet worden gebracht dat in het kader van de procedure van artikel 267 VWEU, die op 

een duidelijke afbakening van de taken van de nationale rechterlijke instanties en van het Hof berust, 

elke waardering van de feiten tot de bevoegdheid van de nationale rechter behoort. Om de verwijzende 

rechter een nuttig antwoord te geven kan het Hof hem echter, in een geest van samenwerking met de 

nationale rechters, alle aanwijzingen geven die het noodzakelijk acht (arrest van 11 april 2013, HK 

Danmark, C-335/11 en C-337/11, EU:C:2013:222, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

47      De door de verwijzende rechter aangehaalde omstandigheid dat verzoeker in het hoofdgeding, nadat 

hij ongeschikt was verklaard om de functie uit te oefenen waarvoor hij in dienst was genomen, is 

aangesteld in een functie van magazijnier binnen dezelfde onderneming, kan een relevant feit vormen 

voor deze beoordeling. 

48      Voorts zij erop gewezen dat, zoals de advocaat-generaal in punt 77 van zijn conclusie heeft aangegeven, 

de mogelijkheid om een persoon met een handicap in een andere functie aan te stellen hoe dan ook 

alleen bestaat wanneer er ten minste één vacante functie bestaat die de betrokken werknemer kan 

vervullen. 
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49      Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 5 van richtlijn 

2000/78 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „redelijke aanpassingen voor gehandicapten” in 

de zin van dit artikel inhoudt dat een werknemer – met inbegrip van diegene die na zijn aanwerving 

een proeftijd doorloopt – die wegens zijn handicap ongeschikt is verklaard om de essentiële taken van 

de door hem vervulde functie uit te oefenen, moet worden aangesteld in een andere functie waarvoor 

hij de vereiste bekwaamheden en capaciteiten heeft en waarvoor hij beschikbaar is, op voorwaarde 

dat deze maatregel voor de werkgever geen onevenredige belasting vormt. 

 Kosten 

50      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 

beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens 

indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in 

aanmerking. 

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 

Artikel 5 van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen 

kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep moet aldus worden uitgelegd dat het begrip 

„redelijke aanpassingen voor gehandicapten” in de zin van dit artikel inhoudt dat een werknemer – 

met inbegrip van diegene die na zijn aanwerving een proeftijd doorloopt – die wegens zijn handicap 

ongeschikt is verklaard om de essentiële taken van de door hem vervulde functie uit te oefenen, 

moet worden aangesteld in een andere functie waarvoor hij de vereiste bekwaamheden en 

capaciteiten heeft en waarvoor hij beschikbaar is, op voorwaarde dat deze maatregel voor de 

werkgever geen onevenredige belasting vormt. 

ondertekeningen 
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Cass. 24 januari 2022, nrs. S.19.0037.N-S.20.0016.N   

M&D Seminars 69



 
  

M&D Seminars 70



 24 JANUARI 2022 S.19.0037.N-S.20.0016.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

I 

Nr. S.19.0037.N 

1. P & V IMMO nv, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Industrieweg 10, inge-

schreven bij de KBO onder het nummer 0429.065.543, 

2. P & V ELEKTROTECHNIEK nv, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Indu-

strieweg 10, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0838.329.428, 

eiseressen, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de eiseressen woon-

plaats kiezen, 

tegen 

R.T.,  

verweerder, 
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vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat, 3, waar de verweerder woon-

plaats kiest, 

II 

Nr. S.20.0016.N 

SDM-TECHNICS bv, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 4, in-

geschreven bij de KBO onder het nummer 0562.821.516, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat, 3, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

1. P & V IMMO nv, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Industrieweg 10, inge-

schreven bij de KBO onder het nummer 0429.065.543, 

verweerster 

2. P & V ELEKTROTECHNIEK nv, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Indu-

strieweg 10, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0838.329.428, 

verweerster, minstens in bindend- en gemeenverklaring opgeroepen partij, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de verweersters woon-

plaats kiezen, 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Ant-

werpen, afdeling Hasselt, van 26 februari 2019. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 27 december 2021 schriftelijke 

conclusies neergelegd. 
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Sectievoorzitter Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN 

In de zaak S.19.0037.N voeren de eiseressen in hun verzoekschrift dat aan dit arrest 

is gehecht, drie middelen aan. 

In de zaak S.20.0016.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is 

gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

A. Voeging 

1. De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest, zodat zij dienen 

te worden gevoegd. 

B. Zaak S.19.0037.N 

(…) 

Tweede middel 

Eerste onderdeel 

2. KrA.s artikel 17, 3°, a) en b), Arbeidsovereenkomstenwet, zoals te dezen van 

toepassing, is de werknemer verplicht zich zowel gedurende de overeenkomst als 

na het beëindigen daarvan, ervan te onthouden fabrieksgeheimen, zakengeheimen 

of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waar-

van hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te ma-

ken, en daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mee te werken.  
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KrA.s artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet verjaren de rechtsvorderingen die uit 

de arbeidsovereenkomst ontstaan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst 

of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één 

jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. 

KrA.s artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de mens, waar-

door aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade 

is ontstaan, deze te vergoeden. 

KrA.s artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Oud Burgerlijk Wetboek verjaren alle per-

soonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar. In afwijking van het eerste 

lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buiten-

contractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op 

die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwa-

ring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon, met dien 

verstande dat die vorderingen in ieder geval verjaren door verloop van twintig jaar 

vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt zich 

heeft voorgedaan.  

Uit de wetsgeschiedenis van artikel 17, 3°, a) en b), Arbeidsovereenkomstenwet 

blijkt dat de vordering ingesteld wegens daden van oneerlijke concurrentie of me-

dewerking aan dergelijke daden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst te-

gen een ex-werknemer in wiens arbeidsovereenkomst geen geldig niet-concurren-

tiebeding was opgenomen, niet is te beschouwen als een rechtsvordering die uit de 

arbeidsovereenkomst ontstaat in de zin van artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet, 

maar als een buitencontractuele rechtsvordering in de zin van artikel 2262bis, § 1, 

Oud Burgerlijk Wetboek.  

3. Uit de stukken waarop het Hof acht kan slaan, blijkt dat: 

- de eiseres I.1 en de eiseres I.2 zijn ontstaan uit de partiële splitsingen in 2011 en 

2015 van de vennootschap Penders & Vanherle nv;  

- er op 16 mei 2014 ontslag was van J.V.D.B., CEO bij de eiseres I.2 via zijn 

beheersvennootschap JPK Consult bv;  

- in de dienstverleningsovereenkomst van 31 december 2009 tussen JPK Consult 

bv, enerzijds, en RKW-Holding en Penders & Vanherle, anderzijds, een niet-

concurrentiebeding was opgenomen;  
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- de verweerder op 6 februari 2012 als sales-manager in dienst trad van Penders 

& Vanherle nv met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur waarin geen 

niet-concurrentiebeding was opgenomen; 

- de verweerder op 15 september 2014 een einde maakte aan de arbeidsovereen-

komst bij de eiseres I.2, met inachtneming van een nog overeen te komen op-

zeggingstermijn, waarna er op 30 september 2014 een einde kwam aan de te-

werkstelling van de verweerder bij de eiseres I.2; 

- de verweerder en B.D.M. op 18 september 2014 de eiseres II oprichtten; 

- J.V.D.B. op 3 november 2015 werd benoemd tot zaakvoerder van de eiseres II;  

- de verweerder op 20 mei 2016 werd benoemd tot zaakvoerder van de eiseres II. 

De appelrechters stellen vast dat de eiseres I.2 van de verweerder onder meer vor-

derde: 

-  voor recht te zeggen dat de verweerder en de eiseres II derde-medeplichtig zijn 

aan de contractbreuk door JPK Consult bv en haar zaakvoerder met betrekking 

tot een niet-concurrentiebeding ten aanzien van P&V;  

- de verweerder en de eiseres II minstens in solidum te veroordelen tot onmiddel-

lijke staking van alle handelingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks een 

vorm van oneerlijke concurrentie uitmaken of kunnen uitmaken ten aanzien van 

de eiseres I.1 of de eiseres I.2, waaronder elke vorm van medewerking aan de 

schending van het niet-concurrentiebeding van de zaakvoerder van JPK Consult 

bv, onrechtmatig gebruik van de auteursrechtelijk beschermde werken van de 

eiseressen I.1 en I.2, de afwerving van personeel of cliënteel en de slechtmaking 

van de eiseressen I.1 en I.2;  

- de verweerder en de eiseres II minstens in solidum te veroordelen tot betaling 

van een schadevergoeding wegens oneerlijke concurrentie en derde-medeplich-

tigheid aan contractbreuk; 

- de verweerder en de eiseres II minstens in solidum te veroordelen tot betaling 

van een schadevergoeding wegens het gebruik van fabrieks- en zakengeheimen 

en intellectueelrechtelijk beschermde werken en databanken en ten titel van re-

putatieschade. 
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4. De appelrechters die in die omstandigheden oordelen dat de verweerder in 

hoger beroep terecht opwerpt dat de vordering van de eiseres I.2 verjaard is met 

toepassing van artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet aangezien de vordering we-

gens daden van oneerlijke concurrentie onmiskenbaar uit de arbeidsovereenkomst 

is ontstaan, schenden de voormelde wetsbepalingen. 

Het middel is gegrond. 

(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Voegt de zaken S.19.0037.N en S.20.0016.N. 

In de zaak S.20.0016.N: 

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

In de zaak S.19.0037.N: 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vorderingen van de 

eiseressen I tegen de verweerder en het uitspraak doet over de kosten van de ver-

weerder. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest. 

Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen, anders samen-

gesteld. 

Bepaalt de kosten, in de zaak S.20.0016.N, voor de eiseres op 781,66 euro, met 

inbegrip van de bijdrage ten gunste van het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, beperkt tot 20 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Koen Mestdagh, 

en de raadsheren Antoine Lievens, Bart Wylleman en Ilse Couwenberg, en in open-

bare rechtszitting van 24 januari 2022 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, 

in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van grif-

fier Mike Van Beneden. 

     

M. Van Beneden I. Couwenberg B. Wylleman 

A. Lievens K. Mestdagh E. Dirix 
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  VERZOEKSCHRIFT/1 

 

 

 

S.19.0037.N 

 

 VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR :  1.  De naamloze vennootschap P&V IMMO, met 

ondernemingsnummer 0429.065.543 en zetel te 3550 Heusden-

Zolder, Industrieweg 10, 

 

2.  De naamloze vennootschap P&V ELEKTROTECHNIEK, met 

ondernemingsnummer 0838.329.428 en zetel te 3550 Heusden-

Zolder, Industrieweg 10, 

 

Eiseressen tot cassatie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. 

Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 

Brussel, Joseph Stevensstraat 7, bij wie keuze van woonplaats wordt 

gedaan, 

 

 

TEGEN: de heer Ronny J.T., R.R. die per exploot van betekening van 19 

maart 2019 keuze van woonplaats heeft gedaan bij 

gerechtsdeurwaarder B.H.,  

 Verweerder in cassatie.  

 

 

 * *  * 

 

 

Aan de Dames en Heren Eerste Voorzitter en Voorzitters van het Hof van Cassatie, 

 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie,  

 

Hooggeachte Dames en Heren, 
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  VERZOEKSCHRIFT/2 

 

 

 

Eiseressen leggen aan de beoordeling van Uw Hof het arrest voor dat op 26 februari 

2019 werd uitgesproken door de tweede kamer van het arbeidshof Antwerpen, 

afdeling Hasselt (rolnummer 2018/AH/52 + 2018/AH/53; repertoriumnummer 

2019/140). 

 

 

 

 

 

FEITEN EN VOORGAANDEN 

 

 

1.  Eiseressen, de nv P&V Immo en de nv P&V Elektrotechniek, zijn 

ondernemingen gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie, assemblage en 

installatie van elektrische panelen, nl. laagspanningsschakelborden en stuurborden. 

Zij leggen zich ook toe op engineering, het uitwerken van concepten, ontwikkelingen 

in E-plan enz. 

 

Eiseressen zijn ontstaan uit de partiële splitsingen in 2011 en 2015 van de nv 

Penders & Vanherle. 

 

Op 29 juli 2011 werden alle activa, passiva, rechten en verplichtingen gerelateerd 

aan de bedrijfstak OEM (Original Equipment Manufacturer) van de nv Penders & 

Vanherle overgedragen aan de nieuw opgerichte nv P&V Elektrotechniek OEM. De 

naam van de overdragende vennootschap nv Penders & Vanherle werd gewijzigd in 

nv P&V Elektrotechniek Projects. 

 

Op 5 mei 2015 werden alle activa, passiva, rechten en verplichtingen van de nv P&V 

Elektrotechniek Projects ondergebracht in de nv P&V Elektrotechniek OEM. De 

benaming van laatstgenoemde wijzigde in nv P&V Elektrotechniek, de benaming van 

de nv P&V Elektrotechniek Projects wijzigde in nv P&V Immo. 

 

De activa, passiva, rechten en verplichtingen van de oorspronkelijke vennootschap 

Penders & Vanherle zijn aldus deels overgegaan op de nv P&V Immo en deels op de 

nv P&V Elektrotechniek. P&V Immo is de immovennootschap van de groep, terwijl 

P&V Elektrotechniek de werkvennootschap is. 
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2.  Met ingang van 6 februari 2012 was verweerder, ingevolge 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, tewerkgesteld als salesmanager bij 

P&V Elektrotechniek Projects. 

 

Verweerder maakte op 15 september 2014 een einde aan deze 

arbeidsovereenkomst. Zijn tewerkstelling eindigde op 30 september 2014. 

 

Op 1 oktober 2014 werd P&V geconfronteerd met het plotse, onaangekondigde en 

gelijktijdige ontslag van vier cruciale werknemers. Onmiddellijk na hun vertrek traden 

deze werknemers in dienst van de bvba SDM Technics. 

 

SDM Technics werd op 18 september 2014 opgericht door verweerder (die 5% van 

de aandelen bekwam) en de bvba Tre Invest (die 95% van de aandelen verkreeg). 

 

SDM Techniek verricht dezelfde activiteiten als eiseressen, m.n. het ontwerpen, 

produceren en assembleren van elektrische borden en is dus een rechtstreekse 

concurrent van eiseressen. 

 

Via onderzoek door een IT-expertisebureau, kwam aan het licht dat verweerder 

tijdens de laatste maand van zijn tewerkstelling bij P&V grote hoeveelheden 

vertrouwelijke en wettelijk beschermde gegevens van P&V heeft gekopieerd, die hij 

aanwendt om de P&V-vennootschappen op oneerlijke wijze te beconcurreren via 

SDM-Technics. 

 

3.  De heer V.D.B. was tot 16 mei 2014 via zijn managementvennootschap bvba 

JPK Consult gedelegeerd bestuurder van P&V en werkte aldus nauw samen met 

verweerder. Ingevolge dienstverleningsovereenkomst van 21 december 2009 was de 

heer V.D.B. tot 16 mei 2016 gehouden aan een niet-concurrentiebeding ten aanzien 

van P&V. 

 

Vanaf de oprichting van SDM Technics werkte de heer V.D.B. nauw samen met deze 

vennootschap en met verweerder. Dit blijkt onder meer uit volgende gegevens: 

 

 de heer V.D.B. richtte op 18 september 2014 de bvba Dos Mulas op, op dezelfde 

dag en voor dezelfde notaris als de oprichting van de bvba SDM Technics, 

 in het najaar van 2015 werd hij aangesteld als managing partner van de bvba Tre 

Invest (die beschikt over 95% van de aandelen van SDM Technics), 

 hij contacteerde verschillende werknemers van eiseressen met de vraag in dienst 

te treden van SDM Technics, 

 op 3 november 2015 werd de bvba Dos Mulas zaakvoerster van SDM Technics, 

met de heer V.D.B. als vaste vertegenwoordiger. 
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4.  Op 2 en 6 juni 2015 dagvaardde de nv P&V Elektrotechniek Projects (thans 

P&V Immo) verweerder en SDM Technics voor de Arbeidsrechtbank Antwerpen, 

afdeling Hasselt. 

 

De nv P&V Elektrotechniek (voorheen P&V Elektrotechniek OEM) kwam bij 

verzoekschrift van 15 maart 2016 vrijwillig tussen in het geding. 

 

P&V Immo en P&V Elektrotechniek vorderden, in hun conclusie van 14 april 2017, in 

hoofdorde, de zaak naar de rol te verzenden in afwachting van een definitieve 

einduitspraak ten gronde in de arbitrageprocedure omtrent de inbreuken op het niet-

concurrentiebeding van de bvba JPK Consult en de heer V.D.B., en de 

schadevergoeding die zij daarvoor aan P&V Immo en/of P&V Elektrotechniek 

verschuldigd zijn. 

 

In ondergeschikte orde vorderden zij: 

 

1. voor recht te zeggen dat verweerder en SDM Technics derde-medeplichtig zijn 

aan de contractbreuk door de heer V.D.B. en JPK Consult met betrekking tot 

een niet-concurrentiebeding ten aanzien van P&V, 

 

2. verweerder en SDM te veroordelen tot: 

 

- onmiddellijke staking van alle handelingen die rechtstreeks dan wel 

onrechtstreeks een vorm van oneerlijke concurrentie uitmaken of kunnen 

uitmaken t.a.v. P&V Immo en/of P&V Elektrotechniek, waaronder elke vorm van 

medewerking aan schending van het niet-concurrentiebeding van de heer 

V.D.B., onrechtmatig gebruik van de auteursrechtelijk beschermde werken van 

eiseressen, de afwerving van personeel en/of cliënteel en de slechtmaking van 

eiseressen, 

- onmiddellijke staking van de bekendmaking en gebruik van eender welke 

fabrieks- en zakengeheimen (knowhow) en de intellectueelrechtelijk 

beschermde databanken van eiseressen, 

- teruggave aan P&V Immo en/of P&V Elektrotechniek van eender welke 

voornoemde fabrieks- en zakengeheimen en andere intellectueelrechtelijk 

beschermde werken en databanken van P&V die in het bezit zijn van 

verweerder en/of SDM Technics, 

- betaling van een schadevergoeding wegens oneerlijke concurrentie en derde-

medeplichtigheid aan contractbreuk, provisioneel begroot op 750.000 EUR, 

- betaling van een schadevergoeding provisioneel begroot op 50.000 EUR 

wegens het gebruik van fabrieks- en zakengeheimen en intellectueelrechtelijk 

beschermde werken en databanken en ten titel van reputatieschade, 

 

3. Alvorens recht te doen, krA.s artikel 877 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek als 

voorafgaande maatregel, de overlegging van stukken (o.m. btw-listings) door 

verweerder en/of SDM Technics, minstens in handen van een daartoe 
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aangestelde deskundige bedrijfsrevisor, en een gerechtsdeskundige aan te 

stellen met als opdracht technisch advies te verlenen omtrent de begroting van 

de schade, 

 

4. Eiseressen toe te laten tot het getuigenverhoor teneinde bijkomend bewijs te 

leveren van de afwerving van personeel en slechtmaking van eiseressen. 

 

 Bij conclusie stelden verweerder en de SDM Technics een tegenvordering in, 

ertoe strekkende eiseressen te horen veroordelen tot betaling van een 

schadevergoeding van respectievelijk 10.000 en 1000 EUR. 

 

Eiseressen legden op 8 juni 2017 een verzoekschrift conform artikel 19, derde lid van 

het Gerechtelijk Wetboek neer ertoe strekkende, alvorens recht te doen, SDM 

Technics, te veroordelen tot overlegging van de ingediende btw-listings voor de jaren 

2014 t.e.m. 2017, minstens in handen van een daartoe aangestelde deskundige-

bedrijfsrevisor-sekwester. 

 

5.  In het vonnis van 16 oktober 2017 verklaarde de arbeidsrechtbank de 

vordering van P&V Immo en de vordering van P&V Elektrotechniek ontvankelijk. 

 

De arbeidsrechtbank oordeelde vervolgens dat moet worden ingegaan op het 

verzoek van eiseressen om, overeenkomstig artikel 19, derde lid van het Gerechtelijk 

Wetboek, overlegging van btw-listings door SDM te bevelen in handen van een 

daartoe aangestelde deskundige-bedrijfsrevisor. Alvorens ten gronde te oordelen 

over dit verzoek heropende de arbeidsrechtbank het debat teneinde de eisende 

partijen toe te laten de opdracht van een deskundige-bedrijfsrevisor te formuleren en 

verwerende partijen toe te laten hierop eventuele bedenkingen te formuleren. 

 

6.  In het vonnis van 15 januari 2018 stelde de arbeidsrechtbank de heer A. aan 

als deskundige en beval overlegging van de btw-listings 2014 t.e.m. 2017 door SDM 

Technics in handen van deze deskundige. De zaak werd naar de bijzondere rol 

verwezen in afwachting van de eindsententie in de arbitrageprocedure. 

De opdracht van de deskundige werd aangepast bij beschikking van 25 mei 2018. 

 

7.  SDM Technics en verweerder stelden op 22 en 23 februari 2018 hoger beroep 

in tegen beide vonnissen van de arbeidsrechtbank. 

 

In het arrest van 26 februari 2019 verklaart het arbeidshof Antwerpen, afdeling 

Hasselt, 

 

- het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond en, dienvolgens 
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o verklaart de vorderingen van eiseressen t.a.v. verweerder 

onontvankelijk, 

o stelt verweerder buiten zake, 

o veroordeelt eiseressen tot de gerechtskosten van verweerder in beide 

aanleggen, vereffend op 18.000 EUR rechtsplegingsvergoeding 

arbeidsrechtbank, 20 EUR bijdrage aan het begrotingsfonds juridische 

tweedelijnsbijstand en 18.000 EUR rechtsplegingsvergoeding 

arbeidshof, 

o het hoger beroep van SDM Technics ontvankelijk doch ongegrond en, 

dienvolgens 

o bevestigt opzichtens deze partij beide beroepen vonnissen, daarin 

begrepen de bevolen onderzoeksmaatregelen, 

o zendt de zaak in toepassing van artikel 1068, tweede lid van het 

Gerechtelijk Wetboek terug naar de arbeidsrechtbank, 

o veroordeelt SDM Technics tot de gerechtskosten van het hoger beroep 

van eiseressen, vereffend, zoals gevorderd, telkens op 1440 EUR 

rechtsplegingsvergoeding arbeidshof.  

 

8.  Tegen het arrest van het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, van 26 

februari 2019 voeren eiseressen volgende middelen tot cassatie aan. 

 

Het eerste middel betreft de beslissing waarbij de vordering van eiseres P&V Immo 

ten aanzien van verweerder onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Het tweede middel betreft de beslissing waarbij de vordering van eiseres P&V 

Elektrotechniek ten aanzien van verweerder onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Het derde middel betreft de veroordeling van eiseressen tot betaling van 

rechtsplegingsvergoedingen in eerste aanleg en hoger beroep aan verweerder. 

 

 

 

EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

Geschonden bepalingen 

 

- artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 

- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

- artikel 149 van de Grondwet. 

 

Aangevochten beslissing  
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Het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, verklaart in het arrest van 26 februari 

2019 het hoger beroep, ingesteld door verweerder T. tegen de vonnissen, gewezen 

door de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, op 16 oktober 2017 en 15 

januari 2018, ontvankelijk en gegrond. 

 

Het arbeidshof vernietigt het beroepen vonnis van 16 oktober 2017 in de mate dat de 

vordering van eiseres P&V Immo lastens verweerder ontvankelijk werd verklaard. 

 

Het arbeidshof verklaart de vordering van P&V Immo ten aanzien van verweerder 

onontvankelijk, stelt verweerder buiten zake en veroordeelt P&V Immo, samen met 

P&V Elektrotechniek, tot de gerechtskosten van verweerder van beide aanleggen, 

vereffend op 18.000 EUR rechtsplegingsvergoeding arbeidsrechtbank, 20 EUR 

bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand en 18.000 EUR 

rechtsplegingsvergoeding arbeidshof. 

  

Het arbeidshof stoelt deze beslissing op volgende motieven: 

 

“2.1 De ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering van de nv P&V Immo 

 

2.1.1 Ten aanzien van (verweerder) 

 

Overeenkomstig artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek kan een 

rechtsvordering niet worden toegelaten indien de eisende partij geen hoedanigheid 

en/of belang heeft om ze in te dienen. 

 

Vereist wordt dat de partij beschikt over een persoonlijk en rechtstreeks belang. Het 

moet gaan om een eigen belang dat bestaat op het ogenblik van het instellen van 

de eis. 

 

Hoedanigheid kan worden omschreven als de rechtstitel krA.s dewelke een 

persoon in rechte optreedt. Hoedanigheid is m.a.w. de rechtsband die bestaat 

tussen de persoon die in rechte optreedt en het voorwerp van de eis, het subjectief 

recht dat wordt aangevoerd. 

 

Het gevolg van het ontbreken van een belang en of hoedanigheid bij het instellen 

van de vordering is dat de rechtsvordering onontvankelijk wordt verklaard. 

Excepties van onontvankelijkheid kunnen in elke stand van het geding worden 

ingeroepen, zelfs voor het eerst in graa(d) van hoger beroep. 
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In de voorliggende zaak baseerde de nv P&V Immo zich in de inleidende 

dagvaarding op een arbeidsovereenkomst die met (verweerder) heeft bestaan. De 

vorderingen tegen (verweerder) zijn allen geënt op deze arbeidsovereenkomst en 

houden verband met de verplichtingen voortvloeiend uit deze arbeidsovereenkomst 

(artikel 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet). 

 

Het is dit onderwerp van de vordering dat trouwens maakt dat de arbeidsrechtbank 

en het arbeidshof bevoegd zijn om kennis te nemen van de (samenhangende) 

vorderingen van de nv P&V Immo, hetgeen de nv P&V Immo zelf uitdrukkelijk heeft 

bevestigd in de aanhef van haar motivering in de inleidende dagvaarding. 

 

Vastgesteld moet worden dat de nv P&V Immo met ingang van 1 januari 2015 alle 

activa en passiva die betrekking hebben op de activiteit van de partieel te splitsen 

vennootschap, alsook al haar rechten en verplichtingen heeft overgedragen aan de 

nv P&V Elektrotechniek. 

 

De nv P&V Immo heeft dus ook het recht om als ex-werkgever een vordering in te 

stellen tegen een ex-werknemer overgedragen aan de nv P&V Elektrotechniek. 

 

In principe heeft enkel de houder van het betwiste subjectieve recht de vereiste 

hoedanigheid om de rechtsvorderingen met betrekking tot dat subjectief recht uit te 

oefenen. 

 

De nv P&V Immo was op het ogenblik van het instellen van de vordering evenwel 

geen houder meer van het subjectief recht dat voorwerp is van de vordering tegen 

(verweerder). 

 

De nv P&V Immo had dus geen hoedanigheid nu zij zich beriep op een subjectief 

recht dat toekomt aan een derde. 

 

De nv P&V Immo betoogt weliswaar dat het onderzoek naar het bestaan of de 

draagwijdte van het door (haar) aangevoerde subjectief recht niet onder het 

onderzoek naar de ontvankelijkheid maar onder dit van de gegrondheid van de 

vordering valt. 

 

Echter, dit staat er niet aan in de weg dat een vordering bij gebrek aan belang en 

hoedanigheid onontvankelijk wordt verklaard indien in de omstandigheden van de 

zaak bij de beoordeling van de ontvankelijkheid vaststaat dat er geen subjectieve 

rechten van de eisende partij in het geding zijn. 
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In casu staat het niet ter betwisting dat de nv P&V Immo op het moment van het 

instellen van onderhavige procedure op 2 juni 2016 niet meer de houder was van 

de subjectieve rechten voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst met (verweerder) 

die het voorwerp zijn van het geding. 

 

De nv P&V Immo heeft dus geen hoedanigheid en geen belang in de zin van artikel 

17 van het Gerechtelijk Wetboek om een vordering in te stellen tegen (verweerder), 

zodat de vordering van de nv P&V Immo tegen (verweerder) onontvankelijk is” 

(arrest, pp. 14-16). 

 

 

Grieven 

 

 

Eerste onderdeel 

 

1.1  Overeenkomstig artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de 

rechtsvordering niet worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en belang 

heeft om ze in te dienen. 

 

De procespartij die aanvoert houder te zijn van een subjectief recht, heeft 

hoedanigheid en belang om de vordering in te stellen, ook al wordt dat recht betwist. 

 

Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat wordt 

ingeroepen betreft niet de ontvankelijkheid, maar wel de gegrondheid van de 

vordering. 

 

1.2  Het arbeidshof beslist dat enkel de houder van het betwiste subjectieve recht 

de vereiste hoedanigheid heeft om de rechtsvorderingen met betrekking tot dat 

subjectieve recht uit te oefenen, dat eiseres P&V Immo het recht om als ex-

werkgever tegen een ex-werknemer een vordering in te stellen heeft overgedragen 

aan eiseres P&V Elektrotechniek, dat P&V Immo op het ogenblik van het instellen 

van de vordering geen houder meer was van de subjectieve rechten voortvloeiend uit 

de arbeidsovereenkomst met verweerder die het voorwerp zijn van het geding. 

 

Door op grond van deze vaststellingen – m.n. de afwezigheid van subjectief recht in 

hoofde van P&V Immo – te oordelen dat de vordering, bij gebrek aan belang en 

hoedanigheid in hoofde van P&V Immo, niet ontvankelijk is, schendt het bestreden 

arrest de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Tweede onderdeel 

 

2.1  Het belang en de hoedanigheid vereist om een ontvankelijke vordering in te 

stellen dienen beoordeeld te worden op het ogenblik van het instellen van de 

vordering. 

 

2.2  De door P&V Immo tegen verweerder gerichte vordering werd ingesteld bij 

dagvaarding die op verzoek van P&V Immo (voorheen genaamd P&V 

Elektrotechniek Projects) aan verweerder werd betekend op 2 juni 2015. 

 

Het bestreden arrest is derhalve niet naar recht verantwoord in zoverre het 

arbeidshof stelt dat “in casu (…) het niet ter betwisting (staat) dat de nv P&V Immo 

op het ogenblik van het instellen van onderhavige procedure op 2 juni 2016 niet meer 

de houder was van de subjectieve rechten voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst 

met (verweerder) die het voorwerp zijn van het geding” (arrest, p. 16, al. 1), nu aldus 

het bestaan van de voor de ontvankelijkheid van de vordering vereiste belang en 

hoedanigheid niet wordt onderzocht op het ogenblik van het instellen van de 

vordering (2 juni 2015), doch wel op een later tijdstip (2 juni 2016). 

 

Het bestreden arrest schendt aldus de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

 

2.3  In zoverre het arbeidshof beslist dat de onderhavige procedure (de vordering 

van P&V Immo tegen verweerder) op 2 juni 2016 werd ingesteld, miskent het de 

bewijskracht van de inleidende dagvaarding waarbij P&V Immo haar vordering tegen 

verweerder instelde, waaruit blijkt dat deze dagvaarding (en het instellen van 

vordering) dateert van 2 juni 2015. 

 

Het bestreden arrest geeft aan deze dagvaarding een met de bewoordingen ervan 

onverenigbare uitlegging en schendt aldus de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

 

 

Derde onderdeel 

 

3.1  Het arbeidshof oordeelt dat de vorderingen van eiseres P&V Immo allen geënt 

zijn op de arbeidsovereenkomst die met verweerder heeft bestaan (arrest, p. 15, al. 

2-3) en dat: 

 

“De nv P&V Immo betoogt weliswaar dat het onderzoek naar het bestaan of de 

draagwijdte van het door (haar) aangevoerde subjectief recht niet onder het 
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onderzoek naar de ontvankelijkheid maar onder dit van de gegrondheid van de 

vordering valt. 

Echter, dit staat er niet aan in de weg dat een vordering bij gebrek aan belang en 

hoedanigheid onontvankelijk wordt verklaard indien in de omstandigheden van de 

zaak bij de beoordeling van de ontvankelijkheid vaststaat dat er geen subjectieve 

rechten van de eisende partij in het geding zijn. 

In casu staat het niet ter betwisting dat de nv P&V Immo op het moment van het 

instellen van onderhavige procedure op 2 juni 2016 niet meer de houder was van de 

subjectieve rechten voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst met (verweerder) die 

het voorwerp zijn van het geding. 

De nv P&V Immo heeft dus geen hoedanigheid en geen belang in de zin van artikel 

17 van het Gerechtelijk Wetboek om een vordering in te stellen tegen (verweerder), 

zodat de vordering van de nv P&V Immo tegen (verweerder) onontvankelijk is” 

(arrest, pp. 15-16). 

 

3.2  In zoverre het arbeidshof oordeelt dat door P&V Immo niet wordt betwist, of dat 

niet kan worden betwist, dat zij geen houder was van subjectieve rechten 

voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst met verweerder waarop haar vordering 

stoelde, is de beslissing volgens welke de vordering van P&V Immo, bij gebrek aan 

belang en hoedanigheid, niet ontvankelijk is, niet naar recht verantwoord. 

 

Uit de inleidende dagvaarding van 2 juni 2015 blijkt dat eiseres P&V Immo haar 

vordering tegen verweerder ook stoelde op derde-medeplichtigheid aan 

contractbreuk door de heer V.D.B., m.a.w. op buitencontractuele grondslag. Eiseres 

stelde in deze dagvaarding:  

 

- p. 7, al. 4: 

“Dhr. R.T. en SDM-Technics zijn zodoende derdemedeplichtig aan de 

contractbreuk door dhr. V.D.B.”, 

 

- pp. 13-14, nr. 20: 

“Dhr. R.T. en SDM-Technics zijn derdemedeplichtig aan contractbreuk door dhr. 

J.V.D.B. (…) 

Dhr. R.T. en SDM-Technics werken samen met dhr. J.V.D.B. om concurrentie te 

plegen met P&V. 

Dit kan afgeleid worden uit onder andere (i) de oprichting door dhr. V.D.B. van zijn 

vennootschappen Dos Mulas bvba op hetzelfde tijdstip en voor dezelfde notaris 

als de oprichting van SDM-Technics, (ii) aansluitende jaarlijkse algemene 

vergaderingen van deze vennootschappen, en (iii) de vele telefoongesprekken 

tussen dhr. V.D.B. met dhr. R.T. na het ontslag van dhr. V.D.B. bij P&V (…). 

Dit is een flagrante inbreuk op het niet-concurrentiebeding van dhr. J.V.D.B. ten 

aanzien van P&V 
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Het feit dat dit vooralsnog achter de schermen zou gebeuren, doet geen afbreuk 

aan het onrechtmatig karakter ervan. Ook onrechtstreekse concurrentie wordt 

immers verboden door art. 9 van de managementovereenkomst tussen P&V en 

dhr. V.D.B., en dit tot 16 mei 2016. 

Doordat Dhr. R.T. en SDM-Technics meewerken aan deze inbreuk zijn zij 

derdemedeplichtig aan de contractbreuk door dhr. V.D.B.”.  

 

Eiseres P&V Immo wees in haar “syntheseberoepsbesluiten” (o.m. p. 12, al. 3-4; p. 

15, nr. 10; p. 17, nr. 15; p. 31, nr. 36; p. 34, nr. 39, al. 3; pp. 36-37, nr. 44) op de 

derde-medeplichtigheid van verweerder aan contractbreuk door de heer V.D.B., en 

argumenteerde in deze “syntheseberoepsbesluiten” (pp. 28-30) als volgt omtrent de 

ontvankelijkheid van haar vordering tegen verweerder: 

 

“De hoofdvordering van P&V Immo nv is ontvankelijk 

 

29. 

P&V Immo nv heeft steeds hoedanigheid en belang gehad om haar vordering in te 

stellen tegen (verweerder T. en de bvba SDM Technics) in de zin van art. 17 

Ger.W. 

 

De draagwijdte van deze begrippen werd recent nogmaals verduidelijkt door het 

Hof van beroep te Antwerpen (…): 

‘B.H. en C.H. werpen de onontvankelijkheid van de vordering van nv K. en R.S. 

op wegens gebrek aan belang en hoedanigheid overeenkomstig artikel 17 van 

het Gerechtelijk Wetboek. Immers zou de door nv K. en R.S. voorgehouden 

schade in verband met kosten en de erfpacht zich situeren in de 

rechtsverhouding tussen nv I. en nv K. A.H. zou hier niets mee te maken 

hebben gehad. Er is dan ook geen rechtsband met de rechtsopvolgers van 

A.H., B.H. en C.H. 

Het hof volgt dit standpunt niet. De procespartij die stelt houder te zijn van 

een subjectief recht heeft, ook al wordt dat recht betwist, het vereist(e) 

belang en de vereiste hoedanigheid om een rechtsvordering in te dienen. 

Het volstaat dat een eiser zich beroept op een subjectief recht om belang 

te hebben bij het instellen van een vordering. Of dat subjectief recht 

effectief bestaat, zal dienen beoordeeld te worden na onderzoek van de 

grond van de zaak. 

Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het door de eiser 

aangevoerde subjectief recht valt niet onder het onderzoek naar de 

ontvankelijkheid, maar onder dit van de gegrondheid van de vordering. 

De vordering van nv K. en R.S. is ontvankelijk.’ 
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De definitie van procesbelang in de door SDM-Technics aangehaalde rechtsleer 

(…) bevestigt dit integraal. 

 

Het debat omtrent de subjectieve rechten van P&V Immo nv na de partiële 

splitsingen behoort in casu dus tot de grond van de zaak. 

 

De eerste rechter besliste dan ook terecht in die zin, waarbij zij zich eveneens 

beriep op Cassatierechtspraak in dezelfde zin die al geruime tijd gehandhaafd 

wordt en waarop het recent en hoger geciteerd arrest van het hof van beroep ook 

gebaseerd is (Cass. 4 december 1989, Arr.Cass. 1989-90, 467; Cass. 26 februari 

2004, RABG 2004, 615; Cass. 2 april 2004, Arr.Cass. 2004, 597; Cass. 28 

september 2007, Arr.Cass. 2007, 1798; Cass. 16 november 2007, Arr.Cass. 

2007, 219). Zie p. 12 tussenvonnis d.d. 16.10.2017. 

 

De hoofdvordering van P&V Immo nv is dus a priori ontvankelijk. 

 

30.  

In ieder geval heeft P&V Immo alle belang (en hoedanigheid) om haar 

vorderingen in te stellen, zo onder meer wegens de slechtmaking door 

(verweerder T. en de bvba SDM Technics), als één van de omstandigheden van 

oneerlijke concurrentie. (Verweerder T. en de bvba SDM Technics) maken geen 

onderscheid tussen de vennootschappen van de P&V groep wanneer zij haar met 

het oog op afwerving van cliënteel en personeel trA. zwart te maken. 

 

Tevens omvatten de beschermde databanken, auteursrechtelijk beschermde 

werken en fabrieks- en zakengeheimen, die onrechtmatig in het bezit zijn van en 

gebruikt worden door (verweerder T. en de bvba SDM Technics) zowel informatie 

over P&V Elektrotechniek nv als van P&V Immo nv. Dit aspect betreft zowel de 

vordering wegens oneerlijke concurrentie als de autonome stakingsvordering en 

vordering tot teruggave geënt op de wet marktpraktijken, de auteurswet en de 

databankenwet, en tevens de vordering tot schadevergoeding voor zover zij 

hierop gebaseerd wordt. 

 

(…) 

 

P&V Immo nv heeft dus in ieder geval voor wat betreft haar buitencontractuele 

vorderingen tegen (verweerder T.) (…) de hoedanigheid en het belang. 

 

De beschikkingen van de tussensententie van de arbiter d.d. 4.11.2016 waarbij de 

vordering van P&V Immo tegen dhr. V.D.B. en JPK Consult onontvankelijk werd 

verklaard (waarmee P&V zich niet akkoord verklaart) betreffen een ander 

voorwerp en hebben dus sowieso geen invloed op de ontvankelijkheid van de 
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vordering van P&V Immo in huidige procedure. Het voorwerp van deze vordering 

is in grote mate verschillend van de vordering in arbitrage. Het betreft grotendeels 

buitencontractuele vorderingen waarvoor P&V Immo in ieder geval hoedanigheid 

en belang heeft. 

 

De hoofdvordering van P&V Immo nv is dus ontvankelijk. 

 

31. 

Alhoewel er voor volkomen rechtspersonen (zoals nv-rechtsvorm) wordt 

aangenomen dat deze een volledige rechtsbekwaamheid hebben (…) wordt deze 

beperkt door de zgn. statutaire specialiteit, dewelke bepaald is door de 

omschrijving in de notariële oprichtingsakte en latere statutenwijzigingen. Welnu, 

ondanks haar benaming is de statutaire doelomschrijving van de vennootschap 

P&V Immo nv - ook na de partiële splitsing in 2015 - bijzonder ruim. Naast 

operaties mbt. onroerende goederen bevat dit nog steeds (…) 

‘De vennootschap heeft tot doel: 

○ […] 

○ Verkoopcentrum van alle elektrische en elektronische componenten in de 

meest ruime zin; 

○ Werkplaats voor assemblage en productie van elektrische en elektronische 

producten; 

○ Research en engineering inzake toepassingen van elektronica en elektro-

mechanica; 

○ Groot- en kleinhandel, import en export, levering en plaatsing van hoger 

vermelde producten. […]’ 

 

Zoals uiteengezet in afdeling 2.1 zijn ingevolge twee partiële splitsingen in resp. 

2011 en 2015 alle rechten en plichten van het vroegere Penders & Vanherle deels 

overgegaan op P&V Immo nv en P&V Elektrotechniek nv, die beiden als 

vennootschappen van dezelfde groep belang hebben bij deze procedure. 

 

De partiële splitsing en inbreng van de bedrijfstak in P&V Elektrotechniek nv in 

2015 heeft het bestaan en de overige activiteiten van P&V Immo nv onverlet 

gelaten. 

 

32. 

Louter voor zoveel als nodig merken concluanten nog op dat het 

vennootschapsbelang voor wat ondernemingen behorende tot eenzelfde groep 

van verbonden of aanverwante vennootschappen betreft (art. 6 e.v. W.Venn.) 

bijzonder ruim wordt gedefinieerd, daarbij rekening houdend met het 

gemeenschappelijk economisch, sociaal en/of financieel doel van de hele groep 

(…). 
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In deze zijn P&V Immo nv en P&V Elektrotechniek nv zustervennootschappen, 

waarbij hun vennootschapsbelang mede bepaald wordt door elkaars belangen (dit 

op voorwaarde dat ze hun eigen bestaan niet in het gedrang brengen). 

 

P&V Immo is als immovennootschap van de P&V groep bovendien financieel 

afhankelijk van P&V Elektrotechniek voor de betaling van de huurgelden voor het 

bedrijfspand (…). 

 

Als deel van de P&V groep van ondernemingen ondervindt P&V evenzeer 

ernstige schade door het onrechtmatig handelen van (verweerder en SDM 

Technics), en bezit P&V wel degelijk subjectieve rechten voor het instellen van de 

vorderingen. 

 

Ook dit werd bevestigd in het eerste tussenvonnis a quo (zie p. 13). 

 

P&V Immo nv heeft dus hoedanigheid en belang zodat haar vordering ontvankelijk 

is”. 

 

Eiseres P&V Immo voerde aldus in haar syntheseberoepsbesluiten aan dat zij over 

subjectieve rechten beschikt voor het instellen van een vordering tegen verweerder 

(en dus belang en hoedanigheid heeft om een vordering tegen verweerder in te 

stellen), o.m. om reden dat: 

- zij ook een vordering op buitencontractuele grondslag tegen verweerder stelt, 

- zij, als deel van de P&V-groep van ondernemingen, ernstige schade heeft 

geleden door het onrechtmatige optreden van verweerder, 

- wanneer verweerder P&V tracht zwart te maken met het oog op afwerving van 

cliënteel en personeel, er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 

vennootschappen van de P&V-groep, 

- verweerder onrechtmatig in het bezit is en gebruik maakt van beschermde 

databanken, auteursrechtelijk beschermde werken, fabrieks- en 

zakengeheimen, en deze zowel informatie van P&V Immo als van P&V 

Elektrotechniek omvatten. 

 

In zoverre het arbeidshof ervan uitgaat dat de vordering van eiseres P&V Immo 

slechts stoelde op de subjectieve rechten uit de arbeidsovereenkomst met 

verweerder en eiseres zich niet beriep op subjectieve rechten tot vergoeding van 

schade voortvloeiend uit de buitencontractuele aansprakelijkheid van verweerder, 

beslist het dat de syntheseberoepsbesluiten van eiseres P&V Immo en de 

dagvaarding van 2 juni 2015 iets niet inhouden dat er wel in voorkomt. Het 

arbeidshof geeft derhalve aan deze besluiten en aan deze dagvaarding een met de 

bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging en schendt de artikelen 1319, 1320 en 

1322 van het Burgerlijk Wetboek.  
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3.3 Uit het voorgaande blijkt dat door eiseres P&V Immo wel degelijk werd 

aangevoerd dat zij beschikt over subjectieve rechten tot vergoeding van schade ten 

aanzien van verweerder. Volgende grieven worden in ondergeschikte orde 

aangevoerd. 

 

3.3.1  Minstens is de sub randnummer 3.1 geciteerde beslissing  - i.h.b. “In casu 

staat het niet ter betwisting dat de nv P&V Immo op het moment van het instellen van 

onderhavige procedure op 2 juni 2016 niet meer de houder was van de subjectieve 

rechten voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst met (verweerder) die het voorwerp 

zijn van het geding” - voor twee uitleggingen vatbaar : 

- uitlegging (1) : er wordt door P&V Immo niet betwist dat zij op het ogenblik van 

het instellen van de vordering geen houder was van subjectieve rechten t.a.v. 

verweerder voortvloeiend uit diens arbeidsovereenkomst; P&V Immo voert 

m.a.w. niet aan houder te zijn van subjectieve rechten uit de 

arbeidsovereenkomst, 

- uitlegging (2) : er kan niet worden betwist dat P&V Immo op het ogenblik van 

het instellen van de vordering geen houder was van dergelijke subjectieve 

rechten t.a.v. verweerder; P&V Immo is m.a.w. geen houder van die 

subjectieve rechten. 

 

3.3.2  Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis en arrest  met 

redenen omkleed. 

 

Een arrest stoelt op dubbelzinnige motieven wanneer de redenen ervan op twee 

wijzen kunnen worden uitgelegd en de beslissing volgens één van die uitleggingen 

wettig verantwoord is en volgens de andere niet. 

 

Deze dubbelzinnigheid in de motivering impliceert dat Uw Hof onmogelijk de 

wettigheid van de beslissing kan controleren, zodat het arrest niet regelmatig met 

redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt. 

 

3.3.3  Indien het arbeidshof beslist dat P&V Immo niet betwist dat zij op het ogenblik 

van het instellen van de vordering geen houder was van subjectieve rechten t.a.v. 

verweerder (m.a.w. dat zij niet aanvoert houder te zijn van subjectieve rechten) – 

uitlegging (1) – dan is de beslissing volgens welke haar vordering, bij gebrek aan 

belang en/of hoedanigheid, niet ontvankelijk wordt verklaard, naar recht verantwoord.  

 

Indien het arbeidshof beslist dat P&V Immo geen houder was van subjectieve 

rechten t.a.v. verweerder  (m.a.w. dat P&V Immo zich beroept op subjectieve rechten 

die haar niet toebehoren/die niet bestaan) - uitlegging (2) - dan is, zoals blijkt uit de 

grieven geformuleerd in het eerste onderdeel van het middel (die hier uitdrukkelijk 

worden hernomen), de beslissing volgens welke haar vordering bij gebrek aan 
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belang en/of hoedanigheid niet ontvankelijk wordt verklaard, niet naar recht 

verantwoord (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

De motieven van het aangevochten arrest kunnen aldus op twee wijzen worden 

uitgelegd en de beslissing is volgens de ene uitlegging wettig verantwoord en 

volgens de andere niet. 

 

Het bestreden arrest stoelt op dubbelzinnige motieven, zodat het niet regelmatig met 

redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet, alsmede de artikelen 17 en 18 

van het Gerechtelijk Wetboek, schendt. 

 

 

Toelichting 

 

Eiseres P&V Immo verwijst naar de arresten van Uw Hof luidens welke de 

procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht hoedanigheid en 

belang heeft opdat haar vordering ontvankelijk zou worden verklaard, ook al wordt 

dat recht betwist (Cass. 26 januari 2017, C.16.0291.F; Cass. 29 oktober 2015, 

C.13.0374.N; Cass. 5 september 2013, C.12.0445.N, Arr.Cass. 2013, nr. 424; Cass. 

23 februari 2012, C.11.0259.N, Arr.Cass. 2012, nr. 130; Cass. 28 september 2007, 

C.06.0180.F, Arr.Cass. 2007, nr.  441;  Cass. 26 februari 2004, C.01.0402.N, 

Arr.Cass. 2004, nr. 106). 

 

 

TWEEDE MIDDEL TOT CASSATIE  

 

 

Geschonden bepalingen en algemeen rechtsbeginsel 

 

 

- artikelen 1319, 1320 en 1322, 1382 en 2262bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek, 

- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht van verdediging. 

 

 

Aangevochten beslissing 
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Het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, verklaart in het arrest van 26 februari 

2019 het hoger beroep, aangetekend door verweerder T. tegen de vonnissen, 

gewezen door de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, op 16 oktober 2017 

en 15 januari 2018, ontvankelijk en gegrond. 

 

Het arbeidshof vernietigt het bestreden vonnis van 16 oktober 2017 in de mate dat 

de vordering van P&V Elektrotechniek lastens verweerder ontvankelijk werd 

verklaard. 

 

Het arbeidshof verklaart de vordering van P&V Elektrotechniek ten aanzien van 

verweerder verjaard en dus onontvankelijk, stelt verweerder buiten zake en 

veroordeelt P&V Elektrotechniek, samen met P&V Immo, tot de gerechtskosten van 

verweerder van beide aanleggen, vereffend op 18.000 EUR 

rechtsplegingsvergoeding arbeidsrechtbank, 20 EUR bijdrage begrotingsfonds 

juridische tweedelijnsbijstand en 18.000 EUR rechtsplegingsvergoeding arbeidshof. 

  

Het arbeidshof stoelt deze beslissing op volgende motieven: 

 

“In casu bestaat er geen betwisting over de vraag of de nv P&V Elektrotechniek over 

het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid beschikt. 

 

Evenwel werpt (verweerder) in hoger beroep terecht op dat de vordering van de nv 

P&V Elektrotechniek verjaard is met toepassing van artikel 15 van de 

arbeidsovereenkomstenwet. 

 

De verjaring kan in elke stand van het geding worden ingeroepen. 

 

Tevergeefs werpt de nv P&V Elektrotechniek op dat de gemeenrechtelijke 

verjaringstermijn van toepassing is. 

 

De vordering(en) wegens niet-nakoming van de verplichting tot discretie inzake 

vertrouwelijke gegevens en zakengeheimen of wegens daden van oneerlijke 

concurrentie zijn onmiskenbaar vordering(en) die uit de arbeidsovereenkomst zijn 

ontstaan. (artikel 17 Arbeidsovereenkomstenwet) 

 

Artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de 

rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 

eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is 

ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst 

mag overschrijden. 
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Artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vordering niet loopt ten 

aanzien van een schuldvordering die op een bepaalde dag vervalt, zolang die dag 

niet verschenen is. 

 

Uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat op vorderingen tot uitvoering van 

verbintenissen die ontstaan uit een arbeidsovereenkomst maar met vervaldag na het 

eindigen van die overeenkomst, de in voormeld artikel 15, eerste lid, bepaalde 

verjaringstermijn van één jaar toepasselijk is en dat die verjaringstermijn slechts 

aanvangt op die vervaldag. (Cass. 13 november 2006, nr. S.05011.N, www.cass.be). 

 

Op basis van voornoemde cassatierechtspraak, waarbij het arbeidshof zich aansluit, 

moet worden aangenomen dat op de vorderingen die hun oorsprong vinden in de 

arbeidsovereenkomst, de eenjarige verjaringstermijn van artikel 15 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is, met die precisering dat het 

aanvangstijdstip moet worden uitgesteld tot op het ogenblik waarop het feit 

plaatsgrijpt. (vgl. W. Van Eeckhoutte, “De verjaring van contractuele en 

extracontractuele vordering in het arbeidsrecht”, in I. Claeys (ed), Verjaring in het 

privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt?, Mechelen, Wolters Kluwer, 

2005, 296) 

 

Het weze hierbij opgemerkt dat om de verjaringstermijn van een vordering tot 

nakoming van een contractuele verbintenis te doen ingaan, niet vereist is dat de 

benadeelde kennis heeft van zijn schade. (vgl. Cass. 3 oktober 2016, R.W. 2018, 21) 

 

In casu moet worden vastgesteld dat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de 

vordering lastens (verweerder) in elk geval plaats grepen voor 5 december 2014, nu 

deze op deze datum het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitdrukkelijke 

ingebrekestelling aan het adres van (verweerder). 

 

De datum van 5 december 2014 als aanvangspunt voor de verjaringstermijn van 

artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet in aanmerking genomen moet worden 

besloten dat de vordering van de nv P&V Elektrotechniek tegen (verweerder) 

verjaard is, nu deze eerst werd ingesteld bij verzoekschrift van 15 maart 2016. 

 

Hieruit volgt dat het beroep van (verweerder) tegen het vonnis van 16 oktober 2017 

gegrond is en dat hij wat de verdere procesgang betreft buiten zaken dient te worden 

gesteld” (arrest, pp. 17-18). 

 

 

Grieven 
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Eerste onderdeel 

 

1.1  Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten verjaren de rechtsvorderingen die uit de 

arbeidsovereenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of 

vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar 

na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. 

 

Dit artikel 15 is van toepassing op vorderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks op 

de arbeidsovereenkomst steunen, m.a.w. op vorderingen die zonder de 

arbeidsovereenkomst niet konden ontstaan. 

 

1.2  Artikel 2262bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle persoonlijke 

rechtsvorderingen door verloop van tien jaar verjaren. 

 

Rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 

aansprakelijkheid verjaren evenwel door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend 

op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de 

verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. Deze 

vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van twintig jaar vanaf de dag 

volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft 

voorgedaan. 

 

1.3  Een derde die (foutief) andermans contractuele rechten miskent, kan hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. 

 

De aansprakelijkheid van de derde voor de miskenning van de contractuele rechten 

van een contractant betreft een op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gestoelde 

buitencontractuele aansprakelijkheid. 

 

De vordering die door de contractspartij wordt ingesteld tegen een “derde”, m.n. 

tegen de persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan 

contractbreuk door een medecontractant van de eisende partij, is een 

buitencontractuele vordering die onderworpen is aan de verjaringstermijn van artikel 

2262bis van de Burgerlijk Wetboek. 

 

De vordering die partij A instelt tegen partij C wegens derde medeplichtigheid aan de 

contractbreuk (miskenning van een concurrentiebeding) gepleegd door B, 

medecontractant van A, is onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 2262bis 

van het Burgerlijk Wetboek. De omstandigheid dat partij C een ex-werknemer is van 

partij A, en A tevens een vordering instelt tegen C wegens daden gesteld door C na 

het eindigen van de arbeidsovereenkomst die een inbreuk uitmaken op artikel 17.3 
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van de Arbeidsovereenkomstenwet (zijnde een vordering die voortvloeit uit de 

arbeidsovereenkomst), doet hieraan geen afbreuk.  

 

De vordering die partij A instelt tegen partij C wegens derde medeplichtigheid aan 

contractbreuk (miskenning van een concurrentiebeding) door B, kon ontstaan zonder  

de arbeidsovereenkomst tussen A en C. Zij stoelt dus niet op deze 

arbeidsovereenkomst.  

 

2.  Zoals blijkt uit het aangevochten arrest (p. 4, al. 4), stoelde eiseres P&V 

Elektrotechniek in casu haar vordering tot schadevergoeding tegen verweerder onder 

meer op diens derde-medeplichtigheid aan contractbreuk door de heer V.D.B. en de 

bvba JPK Consult (wegens miskenning van het niet-concurrentiebeding t.a.v. 

eiseres), en derhalve op buitencontractuele grondslag. 

 

Dit blijkt uit het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van eiseres P&V 

Elektrotechniek (p. 2, voorlaatste al.) en de inleidende dagvaarding van 2 juni 2015 

(dagvaarding uitgaande van P&V Immo (voorheen P&V Elektrotechniek Projects) 

waarnaar het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst verwijst), waarin werd gesteld: 

 

- p. 7, al. 4: 

“Dhr. R.T. en SDM-Technics zijn zodoende derdemedeplichtig aan de 

contractbreuk door dhr. V.D.B.”, 

 

- pp. 13-14, nr. 20: 

“Dhr. R.T. en SDM-Technics zijn derdemedeplichtig aan contractbreuk door dhr. 

J.V.D.B. (…) 

Dhr. R.T. en SDM-Technics werken samen met dhr. J.V.D.B. om concurrentie te 

plegen met P&V. 

Dit kan afgeleid worden uit onder andere (i) de oprichting door dhr. V.D.B. van zijn 

vennootschappen Dos Mulas bvba op hetzelfde tijdstip en voor dezelfde notaris 

als de oprichting van SDM-Technics, (ii) aansluitende jaarlijkse algemene 

vergaderingen van deze vennootschappen, en (iii) de vele telefoongesprekken 

tussen dhr. V.D.B. met dhr. R.T. na het ontslag van dhr. V.D.B. bij P&V (…). 

Dit is een flagrante inbreuk op het niet-concurrentiebeding van dhr. J.V.D.B. ten 

aanzien van P&V 

Het feit dat dit vooralsnog achter de schermen zou gebeuren, doet geen afbreuk 

aan het onrechtmatig karakter van. Ook onrechtstreekse concurrentie wordt 

immers verboden door art. 9 van de managementovereenkomst tussen P&V en 

dhr. V.D.B., en dit tot 16 mei 2016. 

Doordat Dhr. R.T. en SDM-Technics meewerken aan deze inbreuk zijn zij 

derdemedeplichtig aan de contractbreuk door dhr. V.D.B.”.  
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Dit blijkt tevens uit de syntheseberoepsbesluiten van eiseres, waarin o.m. als volgt 

werd geargumenteerd: 

 

- p. 12, al. 2-3: 

“Belangrijker nog, bij akte van 3 november 2015 werd de bvba Dos Mulas 

aangesteld als zaakvoerder van SDM-Technics, waarbij dhr. V.D.B. werd 

aangeduid als vaste vertegenwoordiger (…). 

Dit vormt niet alleen het ultieme bewijs van de professionele samenwerking 

tussen dhr. T. en dhr. V.D.B., doch ook van de schending van het niet-

concurrentiebeding door dhr. V.D.B. en de derdemedeplichtigheid hieraan van 

dhr. T. en SDM-Technics”, 

 

- p. 15, nr. 10: 

“Daarom stelde P&V dhr. T. en SDM-Technics meteen officieel in gebreke. Dit 

gebeurde per aangetekend schrijven d.d. 5.12.2014 (…). 

Dhr. T. en SDM-Technics werden beiden aangemaand om alle handelingen die 

een inbreuk uitmaken op de rechten van P&V onmiddellijk te staken en gestaakt 

te houden, alsook om te bevestigen dat alle gegevens die onrechtmatig in hun 

bezit zijn, werden teruggegeven of vernietigd, dan wel te bewijzen dat zij geen 

dergelijke gegevens bezitten. 

Ook werd hen kennis gegeven van het volledig niet-concurrentiebeding waardoor 

dhr. V.D.B. nog tot 16.5.2016 gebonden is, met de mededeling dat elke 

medewerking die zij aan de miskenning daarvan zouden verlenen, hun 

derdemedeplichtigheid aan diens contractbreuk tot gevolg zal hebben”; 

 

- p. 17, nr. 15: 

“De aanhoudende daden van onrechtmatige concurrentie, afwerving en 

derdemedeplichtigheid aan contractbreuk in hoofde van dhr. T. en SDM-Technics 

dwongen P&V ertoe om in het voorjaar van 2015 over te gaan tot dagvaarding 

teneinde haar rechten te vrijwaren”; 

 

- p. 31, nr. 36: 

“De arbeidsrechtbank heeft na uitgebreide debatten en op gemotiveerde wijze 

beslist dat er prima facie sprake is van oneerlijke concurrentie door SDM-

Technics en dhr. T., onder meer in de vorm van derdemedeplichtigheid aan de 

contractbreuk door dhr. V.D.B., reeds vastgesteld door de arbiter bij 

tussensententie. De arbeidsrechtbank weerhield ook een prima facie recht op 

schadevergoeding”; 

 

- p. 34, nr. 39, al. 3: 

“Een en ander toont nogmaals aan dat P&V huidige procedure wegens oneerlijke 

concurrentie, waaronder derdemedeplichtigheid aan contractbreuk, meer dan 
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terecht heeft ingesteld en dat het bevolen deskundig onderzoek door Uw Hof 

bevestigd dient te worden alvorens de zaak ten gronde verder kan behandeld 

worden door de eerste rechter, teneinde ook de inbreuken van SDM-Technics en 

dhr. T. te horen vaststellen alsook de door P&V geleden schade die aan hen dient 

te worden toegerekend”; 

 

- pp. 36-37, nr. 44: 

“Op 25 oktober 2018 werd een eindsententie gewezen waarbij de inbreuken op 

het niet-concurrentiebeding door dhr. V.D.B. en JPK Consult bvba bevestigd en 

uitgebreid werden en zij in solidum veroordeeld werden tot betaling van een 

schadevergoeding van 143.306,31 euro in hoofdsom, meer de intresten (…). 

Deze uitspraak heeft een (zelfs gedingbeslissende) invloed op huidige geschil 

aangezien Uw Hof (in principe de eerste rechter, zie hoger), in het kader van de 

beoordeling van de derdemedeplichtigheid aan contractbreuk in hoofde van (dhr. 

T. en SDM-Technics) ook dient te oordelen over de (periode van) inbreuken op 

het niet-concurrentiebeding, tevens het voorwerp van de arbitrageprocedure. 

Ook de uitspraak van de arbiter omtrent de schadebegroting en het aandeel van 

dhr. V.D.B. en JPK Consult bvba in de geleden schade is van (zelfs 

gedingbeslissend) belang voor huidige procedure. 

P&V zal uiteraard geen tweemaal dezelfde schade (…) vorderen, eenmaal in 

deze procedure jegens dhr. T. en SDM-Technics, en andermaal in de opgestarte 

arbitrageprocedure tegen dhr. V.D.B. wegens schending van het niet-

concurrentiebeding. 

Om deze reden vordert P&V in deze procedure dat, voor zover het dezelfde 

geleden schade betreft als deze waarvan P&V de vergoeding vordert in de 

arbitrageprocedure tegen JPK Consult bvba en dhr. V.D.B., dhr. R.T. en SDM-

Technics bvba hoofdelijk, minstens in solidum worden veroordeeld tot betaling 

van de in de arbitrageprocedure (…) gewezen of nog te wijzen schadevergoeding, 

samen met JPK Consult bvba en dhr. V.D.B.. 

De door P&V geleden schade door toedoen van enerzijds (de heer T. en SDM-

Technics) en anderzijds dhr. V.D.B. is weliswaar niet volledig overlappend! Naast 

de schade toerekenbaar aan dhr. V.D.B. en JPK Consult bvba is er tevens schade 

toerekenbaar aan (de heer T. en SDM-Technics) op grond van hun 

derdemedeplichtigheid aan contractbreuk. 

Naast die derdemedeplichtigheid begaan (de heer T. en SDM-Technics) ook 

andere fouten (gebruik door knowhow en slechtmaking) waardoor de concurrentie 

een oneerlijk karakter heeft en waardoor P&V ook andere schade lijdt. Deze 

schade wenst P&V uiteraard bijkomend vergoed te zien door (de heer T. en SDM-

Technics)”. 

 

 

 

Nopens de door verweerder aangevoerde verjaring van haar vordering, 

argumenteerde P&V Elektrotechniek: 
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“De gemeenrechtelijke verjaringstermijn van art. 2262bis B.W. is van toepassing, nl. 

10 jaar nadat de ongeoorloofde concurrentie zich voordoet, dan wel 5 jaar m.b.t. 

vorderingen tot schadevergoeding gestoeld op buitencontractuele aansprakelijkheid 

(….), zoals in casu. (…) 

De vordering is dus niet verjaard en deze grief is dan ook manifest ongegrond” 

(synthesebesluiten, p. 31, nr. 35). 

 

3.  Het arbeidshof beslist in het aangevochten arrest dat op de vordering van P&V 

Elektrotechniek de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorgeschreven 

verjaringstermijn van toepassing is, en niet de gemeenrechtelijke verjaringstermijn 

bepaald in artikel 2262bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek, nu de vorderingen wegens 

niet-nakoming van de verplichting tot discretie inzake vertrouwelijke gegevens en 

zakengeheimen of wegens daden van oneerlijke concurrentie onmiskenbaar 

vorderingen zijn die uit de arbeidsovereenkomst zijn ontstaan. 

 

De door eiseres P&V Elektrotechniek tegen verweerder ingestelde vordering tot 

vergoeding van schade voortvloeiend uit de derde-medeplichtigheid van verweerder 

aan de door de heer V.D.B. en de bvba JPK Consult gepleegde contractbreuk, vindt 

evenwel noch rechtstreeks noch onrechtstreeks haar oorsprong in de 

arbeidsovereenkomst van verweerder, doch betreft een buitencontractuele vordering 

onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 2262bis, §1 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

De beslissing waarbij de vordering van eiseres integraal, dus ook in zoverre zij strekt 

tot vergoeding van schade voortvloeiend uit de door verweerder gepleegde derde-

medeplichtigheid aan contractbreuk, verjaard is nu deze werd ingesteld na het 

verstrijken van de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde 

eenjarige termijn, schendt de artikelen 1382 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek 

en 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

   

4.  In zoverre het arbeidshof beslist dat eiseres P&V Elektrotechniek geen 

(buitencontractuele) vordering tegen verweerder heeft ingesteld tot vergoeding van 

de schade voortvloeiende uit diens derde-medeplichtigheid aan de contractbreuk 

door de heer V.D.B. en de bvba JPK Consult, beslist het dat de 

syntheseberoepsbesluiten van eiseres  - alsmede het verzoekschrift tot vrijwillige 

tussenkomst van eiseres P&V Elektrotechniek en de inleidende dagvaarding van 2 

juni 2015 uitgaande van P&V Immo (voorheen P&V Elektrotechniek Projects) 

waarnaar dit verzoekschrift verwijst - iets niet inhouden dat er wel in voorkomt. 

 

Het arbeidshof geeft aldus aan deze syntheseberoepsbesluiten, alsmede aan het 

verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst en de dagvaarding, een met de 

bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging en miskent de bewijskracht van deze 
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stukken (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 

Wetboek). 

Tweede onderdeel 

 

5.  De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop 

van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de 

partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de 

juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen 

aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting 

opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij 

enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp 

van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de 

partijen niet miskent. 

 

6.  Het arbeidshof beslist dat op de door eiseres P&V Elektrotechniek tegen 

verweerder ingestelde vordering de eenjarige verjaringstermijn bepaald in artikel 15 

van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is. 

  

Volgens het arbeidshof dient de datum van 5 december 2014 in aanmerking te 

worden genomen als aanvangspunt van deze verjaringstermijn. De feiten die 

aanleiding hebben gegeven tot de vordering vonden volgens het arbeidshof immers 

plaats voor 5 december 2014, nu ze op deze datum voorwerp hebben uitgemaakt 

van een ingebrekestelling aan het adres van verweerder. 

 

De bij verzoekschrift van 15 maart 2016, d.w.z. meer dan één jaar na 5 december 

2014, ingestelde vordering wordt aldus verjaard verklaard. 

 

7.  Verweerder argumenteerde in zijn “eerste beroepsconclusie” (p. 23, nrs. 28-29) 

dat de vordering van eiseres P&V Elektrotechniek om volgende redenen verjaard is: 

 

“Hiernaast moet bijkomend en minstens te worden vastgesteld dat de vordering 

van P&V OEM (thans P&V Elektrotechniek) niet werd ingesteld binnen de 

arbeidsrechtelijke verjaringstermijn van 1 jaar cfr. artikel 15 Wet op de 

Arbeidsovereenkomsten, waardoor deze vordering opzichtens concluant in elk 

geval als verjaard dient te worden bestempeld. 

 

Het ontslag dateert namelijk van 30.09.2014 en het verzoekschrift tot tussenkomst 

(en aldus gestelde vordering) dateert van 14.03.2016 oftewel van meer dan een 

jaar nadien. 

 

De bedenking van P&V dat zulks niet zou gelden voor ongeoorloofde concurrentie 

kan in ieder geval niet worden opgeworpen tegen concluant, want concluant stelt 
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geen concurrentiële handelingen. Concluant is louter voor 5% aandeelhouder van 

een vennootschap waarvan P&V meent dat deze ongeoorloofd concurreert, maar 

dit is niet concluant. 

 

Concluant verzoekt het Hof derhalve om de vorderingen van de vrijwillig 

tussenkomende partij P&V OEM (thans P&V Elektrotechniek) onontvankelijk te 

verklaren”. 

 

8.  Verweerder voerde aldus weliswaar aan dat de eenjarige verjaringstermijn 

bepaald in artikel 15 van Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is, doch hij 

argumenteerde dat deze termijn aanving op datum van zijn ontslag, zijnde op 30 

september 2014.  

 

Verweerder voerde geenszins aan dat  

- de éénjarige verjaringstermijn aanving op 5 december 2014,  

- de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de vordering in elk geval plaatsgrepen 

vóór deze datum, daar ze op deze datum voorwerp hebben uitgemaakt van een 

uitdrukkelijke ingebrekestelling aan zijn adres. 

 

Eiseres P&V Elektrotechniek kon bijgevolg voor de appelrechters geen verweer 

voeren betreffende dit beweerde aanvangspunt van de verjaringstermijn, noch 

omtrent de achterliggende motivering voor het bepalen van dit aanvangspunt. 

 

Door te beslissen dat de vordering van eiseres P&V Elektrotechniek verjaard is daar 

ze werd ingesteld meer dan één jaar na 5 december 2014, zijnde de datum waarop 

de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de vordering lastens verweerder 

voorwerp uitmaakten van een uitdrukkelijke ingebrekestelling, miskent het bestreden 

arrest derhalve het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht van verdediging. 

 

 

DERDE MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

Geschonden bepalingen 

 

 

- artikelen 557, 618, 1017, 1018, 1022 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

- artikelen 1, 2, 3 en 8 van het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot 

vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van 
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inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 

betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan 

de bijstand van de advocaat. 

 

 

Aangevochten beslissing  

 

 

Het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, verklaart in het arrest van 26 februari 

2019 het hoger beroep, aangetekend door verweerder T. tegen de vonnissen, 

gewezen door de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, op 16 oktober 2017 

en 15 januari 2018, ontvankelijk en gegrond. 

 

Het arbeidshof vernietigt het bestreden vonnis van 16 oktober 2017 in de mate dat 

de vorderingen van eiseressen P&V Immo en P&V Elektrotechniek lastens 

verweerder ontvankelijk werden verklaard. 

 

Het arbeidshof verklaart de vordering van P&V Immo ten aanzien van verweerder 

onontvankelijk, en de vordering van P&V Elektrotechniek ten aanzien van de heer T. 

verjaard en dus eveneens onontvankelijk, en stelt verweerder buiten zake. 

 

Het arbeidshof veroordeelt eiseressen tot de gerechtskosten van verweerder van 

beide aanleggen, vereffend op 18.000 EUR rechtsplegingsvergoeding 

arbeidsrechtbank, 20 EUR bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand en 

18.000 EUR rechtsplegingsvergoeding arbeidshof. 

 

Het arbeidshof oordeelt m.b.t. de gerechtskosten : 

 

“(Eiseressen) dienen als in het ongelijk gestelde partijen in hun procesverhouding 

met (verweerder) tot de gerechtskosten van beide aanleggen te worden veroordeeld. 

 

(Verweerder) vordert een rechtsplegingsvergoeding van 18.000,00 euro voor elke 

aanleg. 

 

(Eiseressen) hebben niet betwist dat (verweerder) recht heeft op het basisbedrag 

van de rechtsplegingsvergoeding voor een (als onontvankelijk afgewezen) vordering 

hoger dan 1.000.000,01 euro, zodat de gerechtskosten overeenkomstig de 

kostenstaat van (verweerder) kunnen worden vereffend” (arrest, p. 20, nr. 2.4). 
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Grieven 

 

1.1  Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek verwijst 

ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten.  

 

Overeenkomstig artikel 1018, 6° van het Gerechtelijk Wetboek omvatten de kosten 

onder meer de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022.  

 

Luidens artikel 1022, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek is de 

rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen 

van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. De basis-, minimum- en 

maximumbedragen van deze rechtsplegingsvergoeding worden door de Koning 

vastgesteld, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de belangrijkheid 

van het geschil. 

 

KrA.s artikel 1022, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter een partij 

niet veroordelen om aan de tegenpartij een rechtsplegingsvergoeding te betalen die 

hoger is dan het door de Koning vastgestelde basisbedrag, zonder die beslissing met 

bijzondere redenen te omkleden, zelfs als de veroordeelde partij het door de 

tegenpartij gevorderde bedrag van de vergoeding niet heeft betwist en voor zichzelf 

een rechtsplegingsvergoeding heeft gevorderd die hoger is dan het basisbedrag. Bij 

zijn beoordeling dient de rechter rekening te houden met de complexiteit van de 

zaak, de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij, het 

kennelijk onredelijk karakter van de situatie. 

  

Deze regels gelden, ingevolge artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, ook in 

hoger beroep.   

 

1.2  De basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding 

bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek worden vastgesteld in het 

Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 

rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 

tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de 

wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van de advocaat.    

 

Volgens artikel 1 van dit Koninklijk besluit, worden de bedragen vastgesteld per 

aanleg. 

 

De (basis-, minimum- en maximum)bedragen van de rechtsplegingsvergoedingen 

voor in geld waardeerbare vorderingen worden vastgesteld in artikel 2 van voormeld 

Koninklijk besluit. Voor de toepassing van dit artikel wordt het bedrag van de 
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vordering vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 van het 

Gerechtelijk Wetboek in verband met de bepaling van de bevoegdheid en de aanleg.  

 

Overeenkomstig artikel 557 van het Gerechtelijk Wetboek wordt onder het bedrag 

van de vordering verstaan, de som die in de inleidende akte wordt geëist, met 

uitsluiting van de gerechtelijke interesten van alle gerechtskosten alsook van de 

dwangsommen. Overeenkomstig artikel 618, tweede lid van het Gerechtelijk 

Wetboek wordt, indien de vordering in de loop van het geding gewijzigd is, het 

bedrag van de vordering bepaald door de som die in de laatste conclusie wordt 

gevorderd. 

 

De (basis-, minimum- en maximum)bedragen van de rechtsplegingsvergoeding voor 

niet in geld waardeerbare vorderingen worden vastgesteld in artikel 3 van voormeld 

Koninklijk besluit. 

 

In geval van een “gemengde vordering”, d.w.z. een vordering die zowel een in geld 

waardeerbaar geschilpunt als een niet in geld waardeerbaar geschilpunt omvat, 

wordt  de rechtsplegingsvergoeding  bepaald op basis van de vordering (het 

geschilpunt) waarvoor de hoogste wettelijke (basis)rechtsplegingsvergoeding  

verschuldigd is. 

 

De in het Koninklijk besluit vermelde basis-, minimum- en maximumbedragen zijn, 

volgens artikel 8, gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

 

1.3  De in een aanleg verschuldigde rechtsplegingsvergoeding wordt aldus bepaald 

volgens hetgeen wordt gevorderd in de laatste besluiten in die aanleg. 

 

Eerste onderdeel 

 

2.  Zoals het arbeidshof in het aangevochten arrest (pp. 8-9 vaststelt, vorderden 

eiseressen in hun laatste besluiten in eerste aanleg (“antwoordbesluiten na 

tussenvonnis d.d. 16.10.2017 inzake heropening van debatten” van 14 december 

2017, pp. 4-5), alvorens verder recht te doen,   

 

- een deskundige-bedrijfsrevisor-sekwester aan te stellen met als opdracht: 

kennis te nemen van het dossier en van alle stukken, i.h.b. van de door SDM-

Technics ingediende btw-listings voor de jaren 2014 t.e.m. 2017 en de door 

eiseressen ingediende btw-listings voor de jaren 2011 t.e.m. 2017, en op basis 

van deze stukken een vergelijking te maken van en deskundig advies te 

verlenen over de gemeenschappelijke klanten van partijen met identificatie van 

hun respectieve namen, btw-nummers en omzetten bij SDM-Technics per jaar 

sedert de oprichting van SDM-Technics tot en met 2017, alsook een 
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vergelijking te maken tussen de omzet van SDM-Technics gegenereerd op 

gemeenschappelijke dan wel unieke klanten, 

- de overlegging in handen van de deskundige-bedrijfsrevisor-sekwester te 

bevelen door SDM-Technics van de door haar ingediende btw-listings voor de 

jaren 2014 t.e.m. 2017, 

- de zaak voor het overige naar de rol te verzenden in afwachting van de 

eindsententie in Cepani arbitrage nr. 22857. 

 

De waarde van deze vordering is niet in geld waardeerbaar zodat, overeenkomstig 

de artikelen 3 en 8 van het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007, het basisbedrag 

van de rechtsplegingsvergoeding 1.440 EUR, het minimumbedrag 90 EUR en het 

maximumbedrag 12.000 EUR bedraagt (geïndexeerde bedragen geldig vanaf 1 juni 

2016). 

 

Het arbeidshof kon eiseressen, zelfs in afwezigheid van betwisting van het door 

verweerder gevorderde bedrag, slechts veroordelen tot betaling van een 

rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg aan verweerder die meer bedraagt dan 

1440 EUR op voorwaarde (1) dat deze beslissing, zoals voorgeschreven door artikel 

1022 derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, met bijzondere redenen werd omkleed 

en (2) dat de rechtsplegingsvergoeding niet meer bedroeg dan het maximumbedrag 

van 12.000 EUR voorzien in de artikelen 3 en 8 van het Koninklijk besluit van 26 

oktober 2007. 

 

Het arrest, waarbij eiseressen worden veroordeeld tot een “rechtsplegingsvergoeding 

arbeidsrechtbank” van 18.000 EUR, d.i. meer dan het basisbedrag van 1440 EUR, 

zonder dat deze beslissing met bijzondere redenen wordt omkleed, schendt de in de 

aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, en i.h.b. artikel 1022, derde lid van 

het Gerechtelijk Wetboek.  

 

Het arrest, waarbij eiseressen worden veroordeeld tot een “rechtsplegingsvergoeding 

arbeidsrechtbank” van 18.000 EUR, d.i. meer dan het maximumbedrag van 12.000 

EUR, schendt de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, en i.h.b. 

artikelen 1022, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek en 3 en 8 van het Koninklijk 

besluit van 26 oktober 2007. 

 

3.  Zelfs indien Uw Hof zou oordelen dat de in eerste aanleg verschuldigde 

rechtsplegingsvergoeding dient beoordeeld te worden op basis van hetgeen werd 

gevorderd in de laatste besluiten van eiseressen voorafgaand aan het tussenvonnis 

van 16 oktober 2017 – quod non – is de beslissing waarbij eiseressen veroordeeld 

worden tot een “rechtsplegingsvergoeding arbeidsrechtbank” van 18.000 EUR niet 

naar recht verantwoord. 

 

Zoals het arbeidshof in het aangevochten arrest (pp. 4-7) vaststelt, vorderden 

eiseressen in hun “derde aanvullende synthesebesluiten (na beschikking art. 748 

Ger.W. d.d. 28.11.2016)” van 14 april 2017 (pp. 67-69) : 
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- in hoofdorde, de zaak naar de rol te verwijzen in afwachting van een definitieve 

einduitspraak ten gronde en in kracht van gewijsde in Cepani arbitrage nr. 

22857 omtrent de inbreuken op het niet-concurrentiebeding van de JPK 

Consult bvba en de heer V.D.B., en de schadevergoeding die zij daarvoor aan 

eiseressen verschuldigd zijn, 

 

- in ondergeschikte orde,  

 

1.  voor recht te zeggen dat verweerder en SDM Technics derde-

medeplichtig zijn aan de contractbreuk door de heer V.D.B. en JPK Consult 

met betrekking tot een niet-concurrentiebeding ten aanzien van P&V, 

 

2.  verweerder en SDM te veroordelen tot 

 

- onmiddellijke staking van alle handelingen die rechtstreeks dan wel 

onrechtstreeks een vorm van oneerlijke concurrentie uitmaken of kunnen 

uitmaken t.a.v. P&V Immo en/of P&V Elektrotechniek, waaronder elke 

vorm van medewerking aan schending van het niet-concurrentiebeding 

van de heer V.D.B., onrechtmatig gebruik van de auteursrechtelijk 

beschermde werken van eiseressen, de afwerving van personeel en/of 

cliënteel en de slechtmaking van eiseressen, 

- onmiddellijke staking van de bekendmaking en gebruik van eender welke 

fabrieks- en zakengeheimen (knowhow) en de intellectueelrechtelijk 

beschermde databanken van eiseressen, 

- teruggave aan P&V Immo en/of P&V Elektrotechniek van eender welke 

voornoemde fabrieks- en zakengeheimen en andere intellectueelrechtelijk 

beschermde werken en databanken van P&V die in het bezit zijn van de 

verweerder en/of SDM Technics, 

- betaling van een schadevergoeding wegens oneerlijke concurrentie en 

derde-medeplichtigheid aan contractbreuk, provisioneel begroot op 

750.000 EUR, 

- betaling van een schadevergoeding provisioneel begroot op 50.000 EUR 

wegens het gebruik van fabrieks- en zakengeheimen en 

intellectueelrechtelijk beschermde werken en databanken en ten titel van 

reputatieschade, 

 

3.  Alvorens recht te doen, krA.s artikel 877 e.v. van het Gerechtelijk 

Wetboek als voorafgaande maatregelen de overlegging van stukken door 

verweerder en/of SDM Technics, minstens in handen van een daartoe 

aangestelde deskundige bedrijfsrevisor te bevelen, een gerechtsdeskundige 

aan te stellen met als opdracht technisch advies te verlenen omtrent de 

begroting van de schade, en eiseressen toe te laten tot getuigenverhoor. 

 

Deze vorderingen van eiseressen omvatten 

 

M&D Seminars 108



  VERZOEKSCHRIFT/32 

 

- enerzijds, in geld waardeerbare geschilpunten/vorderingen, m.n. de vorderingen 

tot betaling van provisionele schadevergoedingen van 750.000 EUR en 50.000 

EUR; dit zijn vorderingen met een waarde tussen 500.000,01 en 1.000.000 EUR,  

- anderzijds, niet in geld waardeerbare geschilpunten/vorderingen. 

 

Bij dergelijke “gemengde vordering”, wordt de rechtsplegingsvergoeding  bepaald op 

basis van de vordering (het geschilpunt) waarvoor de hoogste wettelijke 

(basis)rechtsplegingsvergoeding  verschuldigd is.  

 

Voor de in geld waardeerbare geschilpunten/vorderingen, met een waarde tussen 

500.000,01 en 1.000.000 EUR, bedraagt de basisrechtsplegingsvergoeding, 

overeenkomstig de artikelen 2 en 8 van het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007, 

12.000 EUR. 

 

Voor de in niet geld waardeerbare geschilpunten/vorderingen, bedraagt  de 

basisrechtsplegingsvergoeding, overeenkomstig de artikelen 3 en 8 van het 

Koninklijk besluit van 26 oktober 2007, 1440 EUR. 

 

De voor de “gemende vordering” verschuldigde basisrechtsplegingsvergoeding 

bedraagt derhalve 12.000 EUR. 

 

Het arrest, waarbij eiseressen worden veroordeeld tot een “rechtsplegingsvergoeding 

arbeidsrechtbank” van 18.000 EUR, d.i. meer dan het basisbedrag van 12.000 EUR, 

zonder dat deze beslissing met bijzondere redenen wordt omkleed, schendt de in de 

aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, en i.h.b. artikel 1022, derde lid van 

het Gerechtelijk Wetboek.  

 

 

 

 

 

 

Tweede onderdeel 

 

4.  Zoals het arbeidshof in het aangevochten arrest (p. 13) vaststelt, vorderden 

eiseressen in hun laatste besluiten voor het arbeidshof (“syntheseberoepsbesluiten”, 

van 18 december 2018, p. 38) vorderden eiseressen: 

 

“Het hoger beroep van SDM-Technics bvba en dhr. R.T. ontvankelijk doch 

ongegrond te verklaren en dienvolgens de tussenvonnissen van de arbeidsrechtbank 
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Antwerpen, afdeling Hasselt d.d. 16.10.2017 en 15.1.2018 te bevestigen en 

dienvolgens; 

Voor recht te zeggen dat de vorderingen van (eiseressen) ontvankelijk zijn; 

De bevolen onderzoeksmaatregelen integraal te bevestigen en de zaak vervolgens 

voor verdere behandeling ten gronde terug te verwijzen naar de arbeidsrechtbank 

Antwerpen, afdeling Hasselt; 

(…)  

In louter ondergeschikte orde, de zaak naar de rol te verzenden voor verdere 

instaatstelling voor wat betreft de grond van de zaak en hiervoor conclusietermijnen 

te bepalen”. 

 

Eiseressen vorderden m.a.w. voor het arbeidshof, met bevestiging van de beroepen 

vonnissen, dat een deskundigenonderzoek zou worden bevolen en aan SDM-

Technics de overlegging van stukken zou worden bevolen. 

 

De waarde van deze in hoger beroep geformuleerde vordering is niet in geld 

waardeerbaar zodat, overeenkomstig de artikelen 3 en 8 van het Koninklijk besluit 

van 26 oktober 2007, het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 1.440 EUR, 

het minimumbedrag 90 EUR en het maximumbedrag 12.000 EUR bedraagt 

(geïndexeerde bedragen geldig vanaf 1 juni 2016). 

 

Het arbeidshof kon eiseressen, zelfs in afwezigheid van betwisting van het door 

verweerder gevorderde bedrag, slechts veroordelen tot betaling van een 

rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep aan verweerder die meer bedraagt dan 

1440 EUR op voorwaarde (1) dat deze beslissing, zoals voorgeschreven door artikel 

1022 derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, met bijzondere redenen werd omkleed 

en (2) dat de rechtsplegingsvergoeding niet meer bedroeg dan het maximumbedrag 

van 12.000 EUR voorzien in de artikelen 3 en 8 van het Koninklijk besluit van 26 

oktober 2007. 

 

Het arrest, waarbij eiseressen worden veroordeeld tot een “rechtsplegingsvergoeding 

arbeidshof” van 18.000 EUR, d.i. meer dan het basisbedrag van 1440 EUR, zonder 

dat deze beslissing met bijzondere redenen wordt omkleed, schendt de in de aanhef 

van het middel aangehaalde bepalingen, en i.h.b. artikel 1022, derde lid van het 

Gerechtelijk Wetboek.  

 

Het arrest, waarbij eiseressen worden veroordeeld tot  een 

“rechtsplegingsvergoeding arbeidshof” van 18.000 EUR, d.i. meer dan het 

maximumbedrag van 12.000 EUR, schendt de in de aanhef van het middel 

aangehaalde bepalingen, en i.h.b. artikelen 1022, derde lid van het Gerechtelijk 

Wetboek en 3 en 8 van het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007. 
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5.  Zelfs indien dient aangenomen te worden dat eiseressen in hoger beroep de 

vorderingen geformuleerd in hun in eerste aanleg ingediende “derde aanvullende 

synthesebesluiten (na beschikking art. 748 Ger.W. d.d. 28.11.2016)” van 14 april 

2017 voor het arbeidshof hebben hernomen – quod non - is de beslissing waarbij zij 

veroordeeld worden tot betaling aan verweerder van een “rechtsplegingsvergoeding 

arbeidshof” van 18.000 EUR, niet naar recht verantwoord. 

 

Uit de hiervoor onder randnummer 3 aangevoerde grieven (die hier uitdrukkelijk 

worden hernomen) blijkt immers dat in die hypothese de door eiseressen 

verschuldigde basisrechtsplegingsvergoeding 12.000 EUR bedroeg zodat het arrest, 

waarbij eiseressen veroordeeld worden tot betaling van een 

“rechtsplegingsvergoeding arbeidshof” van 18.000 EUR, zonder dat deze beslissing 

met bijzondere redenen wordt omkleed, de in de aanhef van het middel aangehaalde 

bepalingen, en i.h.b. artikel 1022, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, schendt.  

 

 

Toelichting 

 

 

Eiseressen verwijzen naar het arrest van 21 oktober 2011 (Arr.Cass. 2011, nr. 656) 

waarin Uw Hof oordeelde dat de rechter, krA.s artikel 1022, derde lid van het 

Gerechtelijk Wetboek, een partij niet kan veroordelen om aan de tegenpartij een 

rechtsplegingsvergoeding te betalen die hoger is dan het door de Koning vastgesteld 

basisbedrag, zonder die beslissing met bijzondere redenen te omkleden, zelfs als de 

veroordeelde partij het door de tegenpartij gevorderde bedrag van de vergoeding niet 

heeft betwist en voor zichzelf een rechtsplegingsvergoeding heeft gevorderd die 

hoger ligt dan het basisbedrag. 
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OM DEZE REDENEN 

 

 

Besluit ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassatie voor eiseressen, tot 

vernietiging van het aangevochten arrest en de verwijzing van de zaak en de partijen 

naar een ander arbeidshof. Kosten als naar recht. 

 

 

 

 

Brussel, 11 juni 2019 

 

 

 

 

Voor eiseressen, 

Hun raadsman, 

Bruno Maes 

 

 

 

Bijgevoegd stuk 

 

1. Kopie van het exploot van betekening dd. 19 maart 2019 vermeldend de 

gekozen woonplaats van verweerder in cassatie. 
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S.20.0016.N 

      Eerste blad 

  

 

 

 

 

 

VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

 

 

 

VOOR:  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDM-

TECHNICS, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, 

Mijnwerkerslaan, 4 en met ondernemingsnummer 0562.821.516; 

 

 

Eiseres in cassatie; 

 

 

Bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende, Mr. Paul 

Wouters, Advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 

3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 3, alwaar keuze van woon-

plaats wordt gedaan tot en met het uitspreken van het tussen te ko-

men arrest; 

 

 

 

TEGEN:  1. De naamloze vennootschap P&V IMMO, met vennoot-

schapszetel te 3550 Heusden-Zolder, Industrieweg 10, ingeschreven 

onder KBO nummer 0429.065.543; 
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 Eerste verweerster in cassatie; 

 

 

 2. De naamloze vennootschap P&V ELEKTROTECHNIEK, met 

vennootschapszetel te 3550 Heusden-Zolder, Industrieweg 10, inge-

schreven onder KBO nummer 0838.329.428; 

  

 

Tweede verweerders in cassatie, minstens in bindend- en ge-

meenverklaring opgeroepen partij; 

 

 

*  * 

 

 

* 

 

Tweede blad 

 

 

 

Aan Mevrouw de Eerste Voorzitter, de Heer Voorzitter, de Dames en Heren Raads-

heren in het Hof van Cassatie van België. 

 

 

 

Hooggeachte Dames en Heren, 

 

Eiseres heeft de eer aan Uw toezicht te onderwerpen het arrest tegensprekelijk op 

26 februari 2019 uitgesproken door de 2de kamer van het Arbeidshof Antwerpen, 

Afdeling Hasselt (AR nr. 2018/AH/52 + 2018/AH/53). 
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De feiten en procedurevoorgaanden kunnen als volgt worden samengevat. 

 

 

1. De heer B.D.M. was de drijvende kracht achter de BVBA SDM ENGE-

NEERING en de BVBA SDM PROJECTS. Beide vennootschappen behoorden ja-

renlang tot de beste klanten van de NV PENDERS & VANHERLE voor de bouw 

van elektrische borden. 

 

De NV PENDERS & VANHERLE werd in 1986 opgericht door de heer G.V. en 

door de heer R.P., die de onderneming in 1996 verliet. 

 

In 2011 werd de NV PENDERS & VANHERLE opgesplitst in 2 afzonderlijke be-

drijven, enerzijds de NV P&V ELEKTROTECHNIEK PROJECTS, met onderne-

mingsnummer 0429.065.543 en als doel de productie van schakelborden voor grote 

industriële klanten en, anderzijds, de NV P&V ELEKTROTECHNIEK OEM, met 

ondernemingsnummer 0838.329.428 en als activiteit de productie van stuurborden. 

 

Een partiële splitsing leidde in 2015 tot het ontstaan van een patrimoniumvennoot-

schap met als nieuwe benaming P&V IMMO, thans eerste verweerster, hetgeen tot 

gevolg had dat met ingang van 1 januari 2015 alle activa, passiva, rechten en ver-

plichtingen werden overgenomen door de NV P&V ELEKTROTECHNIEK OEM, 

die zelf haar naam veranderde in NV P&V ELEKTROTECHNIEK, thans tweede 

verweerster. 

 

 

2. Naar aanleiding van interne moeilijkheden binnen de P&V-groep, ten gevolge 

waarvan een aantal personeelsleden vertrokken, werd op 18 september 2014 eiseres 

opgericht door de heer R.T., voormalig werknemer van tweede verweerster,  die 

sedert de oprichting van cliënte 5% van de aandelen bezit en door de heer B.D.M., 

die via de holding Tre-Invest de overige 95% bezit. 
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Derde blad 

 

 

 

 

De heer V.D.B. was via zijn managementvennootschap, de BVBA JPK CONSULT 

gedelegeerd bestuurder van de NV P&V ELETROTECHNIEK OEM tot 16 mei 

2014. Daarna is hij uiteindelijk middels de door hem op 18 mei 2014 opgerichte 

BVBA DOS MULAS, op 3 november 2015 de vaste vertegenwoordiger geworden 

van die vennootschap bij eiseres in de functie van zaakvoerster.  

 

 

3. Op 5 juni 2015 ging eerste verweerster tot dagvaarding over van de heer T. 

en eiseres voor de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. 

 

Tweede verweerster kwam aldaar op 15 maart 2016 vrijwillig tussen. 

 

Aan eiseres werd o.m. verweten derde-medeplichtig te zijn aan de contractbreuk 

door de heer V.D.B. en de BVBA JPK CONSULT m.b.t. het niet-concurrentiebe-

ding dat hen verbond met tweede verweerster en werd de staking gevorderd van 

elke vorm van oneerlijke concurrentie, van elke miskenning van de fabrieks-en za-

kengeheimen en de intellectueelrechtelijke beschermde databanken, met daaraan 

gekoppeld telkens schadevergoeding. 

 

Alvorens recht te doen werden voorlopige maatregelen gevraagd, zoals de overleg-

ging van bepaalde stukken, o.a. van de BTW-listings in handen van een deskundige-

bedrijfsrevisor, de aanstelling van een deskundige om de schade te begroten en het 

houden van getuigenverhoor. 

 

Eiseres stelde een tegenvordering tot schadevergoeding in. 
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4.  Bij vonnis dd. 16 oktober 2017 van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling 

Hasselt werden de vorderingen ontvankelijk verklaard en werden de debatten her-

opent teneinde partijen toe te laten om de opdracht van de aan te stellen deskundige-

bedrijfsrevisor-sekwester nader te omschrijven. 

 

Bij vonnis dd. 15 januari 2018 stelde de arbeidsrechtbank dan de heer A. aan als 

deskundige en werd eiseres bevolen aan hem de BTW-listings 2014 t.e.m. 2017 

over te maken. Voor het overige werd de zaak naar de rol verzonden in afwachting 

van de eindsententie in de arbitrageprocedure. 

 

De opdracht van de deskundige werd vervolgens nog aangepast bij beschikking van 

25 mei 2018. 

 

De deskundige legde zijn verslag neer op 4 juli 2018. 

 

 

 

Vierde blad 

 

 

 

5. Op het hoger beroep van de heer T. dd. 23 februari 2018 tegen beide vonnis-

sen dd. 16 oktober 2017 en 15 januari 2018 besliste het Arbeidshof Antwerpen, 

afdeling Hasselt in het arrest dd. 26 februari 2019 dat de vordering van eerste ver-

weerster tegen de heer T. onontvankelijk is en die van tweede verweerster tegen 

hem ongegrond wegens verjaring, met hun beider veroordeling telkens tot de ge-

rechtskosten. 

 

Tegen deze beslissingen werd cassatieberoep ingesteld door eerste en tweede ver-

weerster.  

 

Op het hoger beroep van eiseres dd. 22 februari 2018 tegen beide vonnissen dd. 16 

oktober 2017 en 15 januari 2018 besliste het Arbeidshof Antwerpen, afdeling Has-

selt in hetzelfde arrest dd. 26 februari 2019 de vonnissen a quo te bevestigen met 
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de bijkomende veroordeling van eiseres tot de gerechtskosten begroot op 1.440,00 

EUR rechtsplegingsvergoeding. 

 

 

 

 

*  * 

 

 

 

* 

 

 

 

 

Eiseres meen ter staving van haar voorziening volgend enig cassatiemiddel naar 

voor te kunnen brengen. 

 

 

 

ENIG CASSATIEMIDDEL 

 

 

Geschonden bepalingen 

 

 

- Artikel 149 van de Grondwet ; 

- De artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek; 

- De artikelen 673, 674, 675, 677, 681, 682, 683, 750, 751, 752, 753, 754 en 

755 van het Wetboek van Vennootschappen; 

 

 

 

Vijfde blad 

 

 

 

Aangevochten beslissing 

 

M&D Seminars 118



  VERZOEKSCHRIFT/42 

 

Het bestreden arrest : “(…) verklaart het hoger beroep van (eiseres) ontvankelijk 

doch ongegrond en bevestigt opzichtens deze partij beide bestreden vonnissen, 

daarin begrepen de bevolen onderzoeksmaatregelen. 

Zendt de zaak met toepassing van artikel 1068, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-

boek terug naar de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, voor verdere 

afhandeling van het geschil. 

(…) 

Veroordeelt (eiseres) tot de gerechtskosten van het hoger beroep van (eerste en 

tweede verweerster en vereffent deze kosten telkens op 1.440,00 euro rechtsple-

gingsvergoeding arbeidshof, zoals gevorderd.” 

 

 

op grond van de motieven op p. 10 : 

 

“2.1.2 Ten aanzien van (eiseres) 

 

Ook (eiseres) roept de onontvankelijkheid in van de vorderingen van (eerste ver-

weerster) bij gebreke aan belang ingevolge de overdracht van de activa en vorde-

ringen. 

 

De vorderingen van (eerste verweerster) ten aanzien van (eiseres) zijn evenwel van 

buitencontractuele aard. 

 

(Eerste verweerster) heeft niet alleen de derdemedeplichtigheid aan contractbreuk 

door de heer T. ingeroepen, doch ook een inbreuk op artikel VI. 104 WER dat elke 

met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad verbiedt waardoor een onderneming 

de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan scha-

den. 

 

De vraag of (eerste verweerster) inderdaad geschaad wordt in haar beroepsbelan-

gen ingevolge oneerlijke marktpraktijken (o.a. slechtmaking) gebezigd door (eise-

res) behoort tot de grond van de zaak. Dit is niet a priori uitgesloten ingevolge 

overdracht van activa en rechten aan (tweede verweerster). 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat (eiseres) niet bewijst dat de activiteit van (eer-

ste verweerster) alleen nog maar bestaat in het beheer van vastgoed en zij in wer-

kelijkheid slechts een lege doos is, waardoor zij geen subjectieve rechten meer in 

het geding kan brengen. 

 

De vordering van (eerste verweerster) tegen (eiseres) is ontvankelijk.” 

 

 

 

 

Zesde blad 

M&D Seminars 119



  VERZOEKSCHRIFT/43 

 

 

 

 

Grieven, 

 

1. Overeenkomstig artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechts-

vordering niet toegelaten worden indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang 

heeft om ze in te dienen. 

 

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, heeft hoeda-

nigheid en belang om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist. 

 

Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat wordt 

ingeroepen, betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering. 

 

 

2. Het belang en hoedanigheid, die vereist zijn om een ontvankelijke vordering 

in te stellen dienen beoordeeld te worden op het ogenblik van het instellen van de 

vordering. 

 

 

3. Het bestreden arrest stelt vast op p.15 “dat (eerste verweerster) met ingang 

van 1 januari 2015 alle activa en passiva die betrekking hebben op de activiteit van 

de partieel te splitsen vennootschap, alsook al haar rechten en verplichten heeft 

overgedragen aan (tweede verweerster)”. 

 

Deze overdracht heeft tot gevolg dat eerste verweerster per 1 januari 2015 enkel 

nog belang en hoedanigheid kan claimen met betrekking tot het instellen van enige 

vordering omtrent een subjectief recht dat ze nog heeft na die datum. 

 

Vorderingen die reeds tot stand kwamen vóór de overdracht per 1 januari 2015 be-

vinden zich immers niet meer in het vermogen van eerste verweerster. 
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4. Op datum van de inleidende dagvaarding, die eerste verweerster liet beteke-

nen op 5 juni 2015, had eiseres derhalve geen enkel contractueel, noch buitencon-

tractueel vorderingsrecht meer m.b.t. enig subjectief recht “op de activiteit van de 

partieel te splitsen vennootschap” en  “al haar rechten en verplichten” over de 

periode die 1 januari 2015 voorafging. 

 

 

5. Hieruit volgt dat de appèlrechters, die vaststelden op p. 18 “dat de feiten die 

aanleiding hebben gegeven tot de vordering lastens de heer T. in elk geval plaats 

grepen voor december 2014, nu deze op deze datum het voorwerp hebben uitge-

maakt van een uitdrukkelijke ingebrekestelling aan het adres van de heer T.”, met 

hun overweging op p. 16 dat eerste verweerster in de inleidende dagvaarding tegen 

eiseres “niet alleen de derde-medeplichtigheid aan contractbreuk door de heer T. 

(heeft) ingeroepen”, hun beslissing dat die vordering ontvankelijk is niet naar recht 

verantwoorden, vermits eerste verweerster 

Zevende blad 

 

 

 

wegens de derde-medeplichtigheid aan contractbreuk door de heer T., die reeds had 

plaats gevonden vóór 1 januari 2015, geen enkel vordering meer bezat ingevolge 

de overdracht ervan en ook geen enkel subjectief recht daarop meer kon claimen. 

(Schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 

673, 674, 675, 677, 681, 682, 683, 750, 751, 752, 753, 754 en 755 van het Wetboek 

van Vennootschappen). 

 

Hieruit volgt tevens dat de appèlrechters hun beslissing evenmin naar recht verant-

woorden, door zich te beperken vast te stellen op p. 16 dat eerste verweerster in de 

inleidende dagvaarding tegen eiseres “ook een inbreuk (heeft ingeroepen) op artikel 

VI.104 WER, dat elke met de marktpraktijken verbiedt” waaronder “o.a. slechtma-

king”, zonder na te gaan of daden van slechtmaking wel aanleiding hebben gegeven 

tot een recht op schadevergoeding van eerste verweerster dat ontstaan is na de voor-

melde overdracht per 1 januari 2015 (Schending van de artikelen 17 en 18 van het 

Gerechtelijk Wetboek en De artikelen 673, 674, 675, 677, 681, 682, 683, 750, 751, 

752, 753, 754 en 755 van het Wetboek van Vennootschappen) en dit gebrek aan 

vaststelling van enige aangevoerde daad van slechtmaking die dateert van na de 

overdracht het wettigheidstoezicht door Uw Hof onmogelijk maakt (Schending van 

artikel 149 van de Grondwet). 
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Toelichting 

 

1. Eiseres voerde aan dat eerste verweerster geen belang en hoedanigheid meer 

bezit bij haar vordering tegen haar, omdat zij reeds per 1 januari 2015 “alle activa 

en passiva die betrekking hebben op de activiteit van de Partieel te splitsen ven-

nootschap alsook het personeel van de Partieel te splitsen vennootschap” heeft 

overgedragen aan tweede verweerster. 

 

M.a.w. besloot eiseres op p. 8 van haar syntheseberoepsbesluiten dat ook de vorde-

ringen die betrekking hebben op een vermeende contractbreuk en derde-medeplich-

tigheid overgedragen waren en enkel door de overnemer kunnen worden uitgeoe-

fend. 

 

 

2. De appèlrechters beslissen op p. 16 van het arrest dat dit niet opgaat omdat 

de vorderingen tegen eiseres van buitencontractuele aard zijn en meer bepaald niet 

alleen haar derde-medeplichtigheid betreft aan de contractbreuk begaan door de 

heer T., maar ook een inbreuk op artikel VI.104 WER, dat elke met de eerlijke 

marktpraktijkstrijdige daad verbiedt die de beroepsbelangen van de NV P&V 

IMMO schaadt of kan schaden. 

 

Dit laatste wordt niet uitgesloten, oordelen de appèlrechters, door de overdracht van 

alle activa en passiva in de mate er ook onder andere slechtmaking als oneerlijke 

marktpraktijk lastens eiseres wordt aangevoerd door eerste verweerster. 

 

Achtste en laatste blad 

 

 

 

3. Deze motivering is niet recht verantwoord. 

 

Het gemaakte onderscheid naargelang de vordering al dan niet een contractuele 

grondslag heeft geen oplossing biedt, vermits ook slechtmaking die vóór 1 januari 

2015 zou zijn gepleegd aanleiding geeft tot een recht op schadevergoeding dat als 

zodanig op die datum mee werd overgedragen door eerste verweerster, zodat ze de 

vordering wegens feiten van vóór de overdracht ook niet meer bezit. 

 

De appèlrechters laten na dit onderscheid te maken en stellen niet vast dat de vor-

dering wegens o.a. slechtmaking, die zij als een nog aanwezig vermogensbestand-

deel beschouwen, betrekking heeft op feiten die aanleiding geven tot het ontstaan 

van een vordering na de overdracht. 

 

Hun beslissing is bij gebreke daaraan niet wettig verantwoord. 

 

De verwijzing naar de derde-medeplichtigheid bij de contractbreuk door de heer T. 

kan evenmin de beslissing verantwoorden, nu de appèlrechters zelf vaststellen dat 

die feiten vóór de ingebrekestelling dd. 5 december 2014 plaats hadden, met als 
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gevolg dat ook die feiten van derde-medeplichtigheid reeds aanleiding gaven tot het 

ontstaan van een buitencontractuele vordering vóór de overdracht per 1 januari 

2015. 

 

 

 

OM DEZE BESCHOUWINGEN, 

 

Besluit ondergetekende, Advocaat bij het Hof van cassatie, voor eiseres, dat het U 

behage, Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te verbreken en de zaak 

en de partijen te verwijzen naar een ander arbeidshof.   

 

Kosten als naar rechte. 

 

 

       Leuven, 17 maart 2020 

 

      

       Paul WOUTERS 

 

 

SDM.voorziening C190092 
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Cass. 20 december 2021, nr. S.20.0019.N 
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20 DECEMBER 2021 S.20.0019.N/1

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.20.0019.N 

S.M.,

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassa-

tie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eiser woonplaats 

kiest, 

tegen 

HUBISCO nv, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Gravestraat 5, ingeschreven bij de 

KBO onder het nummer 0450.414.550, 

verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de verweerster woonplaats 

kiest. 
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 20 DECEMBER 2021 S.20.0019.N/2 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Gent, afdeling 

Brugge, van 20 november 2019. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 22 november 2021 een schrifte-

lijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 162, eerste lid, 1°, Sociaal Strafwetboek wordt met een 

sanctie van niveau 2 bestraft de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die het 

loon van de werknemer niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald op de datum 

dat het loon invorderbaar is.  

2. Uit de structuur en bewoordingen van de bepalingen van het Sociaal Straf-

wetboek, samen gelezen met de wetsgeschiedenis, blijkt dat deze bepaling wel van 

toepassing is op wat als loon verschuldigd is wegens de uitvoering of de schorsing 

van de dienstbetrekking, maar niet op vergoedingen die verschuldigd zijn omdat de 

dienstbetrekking een einde neemt.  

3. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de opzeggingsvergoeding verschul-

digd krachtens artikel 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet en de artikelen 11/5 en 

11/11 van de Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheids-

graad van de werknemers en de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ont-
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slag in toepassing van de artikelen 1, tweede lid, en 9 van de collectieve arbeids-

overeenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag, algemeen verbin-

dend verklaard bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 (hierna: CAO nr. 109), loon 

zijn in de zin van artikel 162, eerste lid, 1°, van het Sociaal Strafwetboek, faalt het 

naar recht. 

4. Krachtens artikel 189, eerste lid, Sociaal Strafwetboek, wordt bestraft met een 

sanctie van niveau 1 de werkgever die, in strijd met de CAO-wet, een inbreuk pleegt 

op een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die niet 

reeds door een ander artikel van dit Wetboek wordt gesanctioneerd. 

5. Krachtens artikel 1, tweede lid, CAO nr. 109 voert deze collectieve arbeids-

overeenkomst het recht in voor de werknemer op een schadevergoeding indien zijn 

ontslag kennelijk onredelijk is.  

Krachtens artikel 8 CAO nr. 109 is het kennelijk onredelijk ontslag een ontslag van 

een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op rede-

nen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer 

of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderne-

ming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale 

en redelijke werkgever. 

Krachtens artikel 9, § 1, CAO nr. 109 is de werkgever in geval van een kennelijk 

onredelijk ontslag een schadevergoeding aan de werknemer verschuldigd. Krach-

tens artikel 9, § 2, CAO nr. 109 stemt die schadevergoeding overeen met minimaal 

3 weken loon en maximaal 17 weken loon.  

6. Uit de bepalingen van CAO nr. 109 volgt dat die CAO als dusdanig geen 

verbod van kennelijk onredelijk ontslag inhoudt en dat de werkgever zich niet eer-

der schuldig maakt aan het niet of niet volledig betalen van de in de CAO nr. 109 

bedoelde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag dan nadat de rech-

ter op vordering van de ontslagen werknemer heeft geoordeeld dat het ontslag ken-

nelijk onredelijk is en aan de werknemer op die grond een gepaste schadevergoe-

ding heeft toegekend die overeenstemt met minimaal 3 en maximaal 17 weken loon. 

7. De werknemer die aanvoert dat hij kennelijk onredelijk werd ontslagen en op 

die grond de toekenning van een schadevergoeding in het kader van artikel 9, § 2, 

CAO nr. 109 vordert, stelt bijgevolg geen vordering in wegens inbreuk op CAO nr. 
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109, maar vraagt slechts toepassing te maken van die collectieve arbeidsovereen-

komst, zodat de betreffende vordering niet gegrond is op het voormelde artikel 189 

Sociaal Strafwetboek. 

8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser aan-

voerde dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is en op die grond toekenning van de 

schadevergoeding zoals bepaald in artikel 9 CAO nr. 109 vorderde. 

In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 189, eerste lid, Sociaal 

Strafwetboek, kan het niet worden aangenomen. 

9. Voor het overige zijn de aangevoerde wetsschendingen en de aangevoerde 

miskenning van het algemene rechtsbeginsel inzake de taak van de rechter volledig 

afgeleid uit voormelde vergeefs aangevoerde grieven en mitsdien niet ontvankelijk. 

(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 768,28 euro en op de som van 20 euro ten gunste 

van het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samenge-

steld uit eerste voorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, sectievoorzitter Koen 

Mestdagh, en de raadsheren Antoine Lievens, Bart Wylleman en Ilse Couwenberg, 

en in openbare rechtszitting van 20 december 2021 uitgesproken door eerste voor-

zitter Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri 

Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden. 
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M. Van Beneden I. Couwenberg B. Wylleman 

A. Lievens K. Mestdagh B. Deconinck 
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29191/W/04 

 

VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

Aan het Hof van Cassatie van België 

 

geeft te kennen:  

 

 de heer S.M.,   

 eiser tot cassatie, 

vertegenwoordigd door de ondergetekende, Willy van Eeckhoutte, advo-

caat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, aan de Drie Ko-

ningenstraat 3, waar keuze van woonplaats wordt gedaan, 

 

wat volgt. 

 

De eiser, voornoemd, verklaart hierbij zich in cassatie te voorzien tegen het hier-

onder nader omschreven arrest en cassatieberoep aan te tekenen tegen de hier-

onder nader aangewezen partij. 

 

 

BESTREDEN UITSPRAAK EN PARTIJ WAARTEGEN 

CASSATIEBEROEP WORDT AANGETEKEND 
 

Dit cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 20 november 2019 door de 

derde kamer van het arbeidshof Gent, afdeling Brugge, op tegenspraak werd ge-

wezen in de zaak, ingeschreven op de algemene rol onder het nummer 

2018/AR/200, van de eiser, als geïntimeerde, tegen: 

 

 de naamloze vennootschap HUBISCO, met zetel te 8647 Lo-Reninge, aan de 

Gravestraat 5, en met ondernemingsnummer 0450.414.550, die in de 
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akte waarmee het voornoemde arrest op haar verzoek aan de eiser tot 

cassatie werd betekend door het ambt van gerechtsdeurwaarder Mia 

Vanthournout, keuze van woonplaats heeft gedaan op het kantoor van 

haar raadsman Carmen Matthijs, gevestigd te 8560 Gullegem, aan de 

Oude Ieperstraat 4, 

  toen appellante, thans verweerster in cassatie, 

 

en tegen die verwerende partij. 

 

Deze voorziening in cassatie is gesteund op het volgende middel en de volgende 

conclusie. 

 

 

 

 

FEITEN EN RETROACTA VAN DE PROCEDURE 
 

1. De eiser trad op 16 augustus 2007 als financieel directeur in dienst van de verweer-

ster. Tussen de partijen werd op 22 juni 2007 een geschreven arbeidsovereenkomst voor 

bedienden voor onbepaalde tijd gesloten.   

 

Bij aangetekende brief van 26 april 2016 maakte de verweerster met onmiddel-

lijke ingang een einde aan de arbeidsovereenkomst met de eiser. De betaling van 

een opzeggingsvergoeding werd in het vooruitzicht gesteld.  

 

Bij aangetekende brief van 23 juni 2016 vroeg de eiser aan de verweerster naar 

de motivering van zijn ontslag, met het verzoek de concrete redenen die geleid 

hebben tot zijn ontslag, schriftelijk over te maken.  

 

Bij brief van 2 juli 2016 deelde de verweerster de ontslagredenen mee. Zij wer-

den in deze brief samengevat als volgt: 
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“Het bedrijf heeft bepaalde verwachtingen rond de rol van een financieel 

directeur, die wij helaas niet ingevuld zien. Zelfs na herhaaldelijke bijstu-

ringen, werden geen veranderingen vastgesteld. Daar hebben we het 

vooral over te laat komen, gebrek aan leiding geven, gebrek aan samen-

werking, zoals hieronder beschreven. (…)” 

 

Bij aangetekende brief van 29 december 2016 hebben de toenmalige raadslieden 

van de eiser de verweerster in gebreke gesteld om over te gaan tot betaling van 

een bedrag van € 56.013,45, samengesteld uit een achterstallige opzeggingsver-

goeding, een vergoeding outplacementbegeleiding, achterstallig loon en een 

schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. In deze brief werd ook 

vermeld dat het gaat om een ingebrekestelling die de verjaring stuit.  

 

2. Bij gebreke van minnelijke regeling ging de eiser op 27 december 2017 over tot dag-

vaarding van de verweerster voor de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Ieper. De vordering 

van de eiser strekte ertoe de verweerster te horen veroordelen tot betaling, ten provisi-

onelen titel, van 

- een bedrag van € 2.586,17 als achterstallige opzeggingsvergoeding; 

- een bedrag van € 55,22 als achterstallig vakantiegeld einde dienstbetrekking; 

- een bedrag van € 9.485,87 als schadevergoeding wegens miskenning outplace-

ment; 

- een bedrag van € 3.489,60 als achterstallig loon; 

- een bedrag van  € 40.396,59 als schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk 

ontslag; 

- voormelde bedragen te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke inte-

resten vanaf de datum van het ontslag (26 april 2016) tot de datum van volle-

dige betaling.  

 

 

 

Bij conclusie neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank op 8 mei 2018 ver-

minderde de eiser zijn vordering tot betaling van een schadevergoeding wegens 

kennelijk onredelijk ontslag tot een bedrag van € 40.314,99. Hij vroeg tevens te 

horen zeggen voor recht dat zijn vordering niet verjaard is.  
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Bij syntheseconclusie neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank op 8 juni 

2018 vorderde de verweerster de vordering van de eiser te horen afwijzen als 

onontvankelijk wegens verjaring, minstens als ongegrond. In ondergeschikte 

orde vorderde de verweerster de vorderingen te horen reduceren en te horen 

bevelen dat het vonnis niet uitvoerbaar is bij voorraad. De verweerster vroeg te-

vens in ondergeschikte orde haar toe te laten tot het getuigenbewijs.  

 

De arbeidsrechtbank Gent, afdeling Ieper, verklaarde bij vonnis van 12 oktober 

2018 de vordering van de eiser ontvankelijk en reeds gedeeltelijk gegrond. De 

verweerster werd veroordeeld tot betaling aan de eiser van 

- een bedrag van € 2.586,17 euro als achterstallige ontslagvergoeding, 

- een bedrag van € 55,22 als achterstallig vakantiegeld einde dienstbetrekking, 

- een provisioneel bedrag van € 1 als achterstallige eindejaarspremie en vakan-

tiegeld, 

- een bedrag van € 9.485,87 als vergoeding wegens miskenning outplacement.  

De verweerster werd tevens veroordeeld tot betaling van de wettelijke interes-

ten op de looncomponenten vanaf de datum waarop zij verschuldigd zijn en tot 

betaling van de gerechtelijke interesten op alle bedragen vanaf 27 december 

2017 tot de datum van volledige betaling. De heropening van de debatten werd 

ambtshalve bevolen om de eiser toe te laten zijn vordering tot betaling van de 

achterstallige eindejaarspremie en het vakantiegeld voor de bewezen periode 

vanaf 1 januari 2014 correct te becijferen, en de zaak werd daarvoor naar de bij-

zondere rol verzonden. De verweerster werd toegelaten tot getuigenbewijs van 

de door haar bij brief van 2 juli 2016 aangehaalde redenen voor het ontslag van 

de eiser en van het feit dat die redenen de aanleiding waren tot het ontslag. De 

eiser werd toegelaten tot het tegenbewijs van de voormelde feiten. De beslissing 

over de kosten van het geding werd aangehouden.  

 

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 20 december 2018 stelde de verweer-

ster tegen het voormelde vonnis hoger beroep in bij het arbeidshof Gent, afde-

ling Brugge. Dat hoger beroep strekte ertoe het eerste vonnis te horen vernieti-

gen en, opnieuw recht sprekende, de oorspronkelijke hoofdvordering van de ei-

ser te horen afwijzen als onontvankelijk, minstens als ongegrond. In onderge-

schikte orde vorderde de verweerster de vorderingen te verminderen. Tevens in 

ondergeschikte orde vroeg de verweerster haar toe te laten tot het bewijs door 

getuigen.   
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De verweerster handhaafde deze vorderingen bij syntheseconclusie neergelegd 

ter griffie op 23 mei 2019.  

 

 

 

 

Bij conclusie neergelegd ter griffie op 18 februari 2019 vorderde de eiser het ho-

ger beroep van de verweerster te horen afwijzen als ongegrond. Bij diezelfde 

conclusie stelde de eiser incidenteel beroep in. Hij vorderde zijn incidenteel be-

roep ontvankelijk en gegrond te horen verklaren, het eerste vonnis integraal te 

horen bevestigen en de verweerster bovendien te horen veroordelen tot beta-

ling van 

- een bedrag van € 3.489,60 als achterstallig loon op grond van de Loonbescher-

mingswet en artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek; 

- een bedrag van € 40.314,99 als schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk 

ontslag op grond van de CAO nr. 109 betreffende de motivering van het ont-

slag; 

- deze bedragen te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke interesten 

vanaf de datum van het ontslag, zijnde 26 april 2016, tot de datum van volle-

dige betaling.   

  

Bij syntheseconclusie neergelegd ter griffie op 24 juni 2019 handhaafde de eiser 

zijn vorderingen. Hij vorderde daarenboven de veroordeling van de verweerster 

tot betaling van een bedrag van € 3.704,97 als achterstallig vakantiegeld en ein-

dejaarspremie op de kostenvergoedingen voor de periode van 2007 tot en met 

2016.  

 

De derde kamer van het arbeidshof Gent, afdeling Brugge, verklaart bij arrest van 

20 november 2019 het hoger beroep van de verweerster en het incidenteel be-

roep van de eiser ontvankelijk. Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de 

verweerster gegrond en wijst het incidenteel beroep van de eiser af als onge-

grond. Het hervormt het vonnis van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Ieper, 

van 12 oktober 2018 in alle beschikkingen. Opnieuw wijzende, stelt het arbeids-
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hof vast dat de door de eiser ten aanzien van de verweerster ingestelde vorde-

ringen verjaard zijn. Het arbeidshof legt de kosten van het geding ten laste van 

de eiser.  

 

Tegen dat arrest voert de eiser het volgende middel tot cassatie aan. 
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MIDDELEN 
 

Eerste en enige middel 

 

MIDDEL 

 

Geschonden wettelijke bepalingen 

 

- de artikelen 5, 774 en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek 

- het algemeen rechtsbeginsel krachtens welk de rechter gehouden is om, mits 

hij het recht van verdediging eerbiedigt, ambtshalve de rechtsregels en rechts-

middelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die 

door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen, 

zonder het voorwerp of de oorzaak van de vordering te wijzigen, zoals o.m. 

neergelegd in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek 

- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen (ook be-

schikkingsbeginsel genoemd), zoals neergelegd o.m. in artikel 1138, 2°, van het 

Gerechtelijk Wetboek 

- de artikelen 162, eerste lid, 1° en 189, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek 

- artikel 2, inzonderheid eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de 

bescherming van het loon der werknemers 

- de artikelen 3, 4, 26, en, voor zoveel als nodig, 28 van de wet van 17 april 1878 

houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 

- de artikelen 1382, 1383 en 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek 

- de artikelen 15, inzonderheid eerste lid, en 39, § 1 van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten 

- de artikelen 1, tweede lid en 9, inzonderheid § 1 en § 2, van de collectieve ar-

beidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Ar-

beidsraad, betreffende de motivering van het ontslag, algemeen bindend verklaard bij 

koninklijk besluit van 9 maart 2014 

- de artikelen 11/5, inzonderheid § 1, 11/7 en 11/11  van de wet van 5 septem-

ber 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers 
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- voor zoveel als nodig, artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 

waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-

komst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, be-

treffende de motivering van het ontslag 

 

 

Aangevochten beslissing 

 

In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de ver-

weerster gegrond (p. 20, derde laatste alinea, van het bestreden arrest). Het ar-

beidshof hervormt het vonnis van de kamer I 2 van de arbeidsrechtbank Gent, af-

deling Ieper, van 12 oktober 2018 in alle beschikkingen (p. 20, laatste alinea, van 

het bestreden arrest). Het arbeidshof stelt vast dat de door de eiser ten aanzien 

van de verweerster ingestelde vorderingen verjaard zijn (p. 21, eerste alinea, van 

het bestreden arrest). Het neemt die beslissingen op grond van alle vaststellin-

gen en motieven waarop zij steunen en die hier beschouwd worden integraal te 

zijn hernomen en in het bijzonder de volgende: 

 

“5.2. De gegrondheid van het hoofdberoep 

 

5.2.1. De verjaring van de vorderingen gesteund op de overeenkomst 

 

5.2.1.1. De eerste betwisting betreft de verjaring van de vorderingen in 

zoverre zij gesteund worden op een contractuele basis, nl. op de arbeids-

overeenkomst. 

 

Overeenkomstig artikel 15 arbeidsovereenkomstenwet verjaren de rechts-

vorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan één jaar na het 

einde van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit deze vorde-

ring is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van 

deze overeenkomst mag overschrijden.  
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De [eiser] betwist niet dat zijn vorderingen uit de arbeidsovereenkomst 

zijn ontstaan, noch dat het voormelde artikel 15 van de arbeidsovereen-

komstenwet bijgevolg van toepassing is. 

 

Aangezien de vorderingen pas werden ingesteld bij dagvaarding van 27 

december 2017, terwijl het einde van de arbeidsovereenkomst dateert van 

26 april 2016, is het duidelijk dat de eenjarige verjaringstermijn bepaald in 

het voormelde artikel 15 ter zake overschreden is. Ook dit wordt niet be-

twist. 

 

[…] 

 

De vorderingen van de [eiser], die werden ingesteld meer dan één jaar na 

het einde van de arbeidsovereenkomst, zijn verjaard in zoverre zij op de 

overeenkomst gesteund werden. 

 

5.2.2. De vorderingen op basis van een misdrijf 

 

5.2.2.1. De [eiser] steunt de vordering tot betaling van achterstallig loon 

op een schending van artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek en op de 

loonbeschermingswet. 

 

De berekening van het achterstallig loon is volgens de [eiser] gebaseerd 

op het feit dat de onkostenvergoedingen als verdoken loon te beschouwen 

zijn en er bijgevolg jarenlang onvoldoende eindejaarspremie en vakantie-

geld werd betaald. 

 

Hij vordert enerzijds de betaling van achterstallig loon voor een bedrag 

van € 3.489,60 en anderzijds van achterstallig verlofgeld en eindejaarspre-

mies voor een bedrag van € 3.704,97 over de periode 2007-2016. 

 

 

De [verweerster] betwist het oordeel van de eerste rechter dat de vorde-

ring niet verjaard is in zoverre deze is gesteund op een misdrijf.  
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5.2.2.2. Artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek en artikel 42 van de 

loonbeschermingswet, zoals van toepassing tot 1 juli 2011, stellen het niet 

betalen van het loon en het vakantiegeld strafbaar. Ook de eindejaarspre-

mie is te beschouwen als loon in de zin van het (oud) artikel 42 van de 

loonbeschermingswet […]. 

 

De burgerlijke vordering uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het 

Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op 

de rechtsvordering tot vergoeding van de schade, zonder dat zij kan verja-

ren vóór de strafvordering (art. 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek 

van Strafvordering, zoals gewijzigd bij wet van 10 juni 1998). 

 

Dit betekent in het kader van het arbeidsovereenkomstenrecht dat de bur-

gerlijke vordering voortvloeiend uit een misdrijf verjaart overeenkomstig 

de regels van artikel 2262bis, § 1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek 

(ingevoegd bij wet van 10 juni 1998), d.i. na 5 jaar, zonder te kunnen ver-

jaren vóór de strafvordering […]. 

 

Het aanvangstijdstip verschilt naargelang de vordering betrekking heeft 

op een ogenblikkelijk (of aflopend) misdrijf of een voortdurend misdrijf.  

 

Het ter zake ingeroepen misdrijf, nl. het niet betalen van het loon, einde-

jaarspremies en vakantiegeld, betreft een ogenblikkelijk of aflopend mis-

drijf […]. De verjaringstermijn vangt dus in beginsel aan op het ogenblik 

van het misdrijf. 

 

In zoverre er sprake is van verschillende strafbare feiten en de voorwaar-

den vervuld zijn om te spreken van een voortgezet (of collectief) misdrijf, 

vangt de verjaringstermijn niettemin pas aan op het ogenblik van het 

laatste strafbare feit […]. 

 

5.2.2.3. De [verweerster] betwist vooreerst dat de vordering kan worden 

gesteund op een misdrijf, omdat de [eiser] “achterstallig loon vorderde en 
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geen schadevergoeding die overeenstemde met het gemiste nettoloon”. 

(cf. syntheseconclusie voor de [verweerster], blz. 10 onderaan).  

 

Het verweer dat inhoudt dat enkel een herstel van schade bij equivalent 

kan worden gevorderd, kan echter niet worden bijgetreden.  

 

Het is immers ook mogelijk om de betaling van loon, eindejaarspremies of 

vakantiegeld te vorderen op grond van een misdrijf bij wijze van herstel 

van de geleden schade in natura […].  

 

 

5.2.2.4. Een andere vraag is evenwel of de feiten die aan de vordering ten 

grondslag liggen onder de toepassing van de strafwet vallen. 

 

Opdat er sprake kan zijn van een burgerlijke vordering op grond van een 

misdrijf, moet een misdrijf voorhanden zijn […]. 

 

Het arbeidshof stelt vast dat de [verweerster] betwist dat de kostenver-

goedingen waarvan sprake verdoken loon uitmaken, en dat zij bijgevolg 

evenzeer betwist dat zij een misdrijf zou hebben begaan bestaande uit het 

niet betalen van loon of van eindejaarspremies/vakantiegeld op verdoken 

loon. 

 

  Bijgevolg dienen voor de beoordeling van de vraag of de vordering op een 

misdrijf kan worden gesteund, de bestanddelen van het misdrijf te worden 

nagegaan […]. 

 

5.2.2.4.a) Een kostenvergoeding kan in beginsel niet tot het loon worden 

gerekend, aangezien zij een uitgave vergoedt en geen tegenprestatie 

vormt van arbeid […]. 

 

De vergoeding van kosten die veroorzaakt zijn door de arbeidsomstandig-

heden en ten laste van de werkgever vallen, kan niet beschouwd worden 

als loon […]. 
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5.2.2.4.b) De eiser] verklaart dat hem maandelijks een forfaitaire kosten-

vergoeding werd betaald van € 200, die na verloop van tijd werd ver-

hoogd tot € 250, en dat vanaf 1 april 2015 daarenboven een forfaitaire 

vergoeding voor internetkosten van € 20 per maand werd toegekend (cf. 

stuk 10 dossier [van de eiser]). 

 

Hij stelt dat deze vergoedingen in realiteit geen kosten dekten, omdat de 

facturen van de kosten van internet werden betaald door de [verweer-

ster] en omdat ook de kostennota’s voor carwash en maaltijden bovenop 

deze kostenvergoedingen zijn betaald. Voor wat de kosten van carwash 

betreft, merkt hij op dat deze volgens de afspraken gemaakt in de ar-

beidsovereenkomst zouden gedekt worden door de forfaitaire kostenver-

goeding (cf. stuk 1 dossier [van de verweerster]). 

 

De [verweerster] betwist dat de kostenvergoedingen verdoken loon uit-

maakten en stelt dat dit ook niet werd aangetoond. Ten aanzien van de 

forfaitaire vergoeding van € 20 voor internetkosten merkt zij bovendien 

op dat deze bij vergissing van de loonadministratie werd doorbetaald op 

het ogenblik dat zij de internetfacturen rechtstreeks ten laste nam. 

 

5.2.2.4.c) Het arbeidshof stelt vast dat in de initiële arbeidsovereenkomst 

van 22 juni 2007 werd overeengekomen dat naast de maandelijkse bezol-

diging een forfaitaire vergoeding werd betaald van € 125 die alle vol-

gende kosten dekt: “gebruik eigen kantoor thuis, gebruik privé telefoon 

en/of fax, vakliteratuur, carwash, …..”. 

 

De [eiser] heeft ter staving van de betaling van de kostenvergoedingen de 

loondocumenten voorgelegd met betrekking tot de jaren 2014, 2015 en 

2016 (cf. stukken 10 en 12, dossier [van de eiser]). 

 

Hieruit blijkt dat er 

- in 2014: maandelijks een bedrag van € 200 werd gestort als “terugbeta-

ling onkosten” en dat er daarnaast in de maanden januari 2014, juni 

2014, september 2014 en december 2014, als “terugbetaling onkosten” 
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vier bedragen werden toegekend die variëren van € 47,30 tot € 165,70 

en op jaarbasis een totale som opleveren van € 340,46; 

 

- in 2015: maandelijks aanvankelijk een bedrag van € 200 per maand en 

vanaf april 2015 van € 250 per maand werd gestort als “maandbedrag 

forfait. terugbet. Kosten” en dat daarnaast twee bedragen van respec-

tievelijk € 88,90 en € 90 zijn betaald als “kosten maaltijden”. Vanaf april 

werd maandelijks een bedrag van € 20 toegekend als “kosten internet”; 

 

- in 2016: maandelijks een forfaitaire kostenvergoeding van € 250 werd 

betaald, samen met de vergoeding van € 20 voor de kosten van het in-

ternet.  

 

Ten slotte staaft de [eiser] aan de hand van stukken dat hij in februari 

2012 kosten voor carwash heeft betaald voor een bedrag van € 84 en dat 

deze som hem werd terugbetaald door de [verweerster] (cf. stukken 13 

dossier [van de eiser]). 

 

5.2.2.4.d) Aan de hand van het geheel van de voormelde gegevens, stelt 

het arbeidshof vast dat er bovenop de forfaitaire maandelijkse kostenver-

goeding van € 200 of € 250 euro per maand een aantal variabele kosten 

zijn terugbetaald, zoals carwash of kosten voor een maaltijd. 

 

Dit belet echter niet dat de maandelijkse forfaitaire kostenvergoeding vol-

gens de afspraken gemaakt in de initiële arbeidsovereenkomst betrekking 

had op posten waarvan niet werd aangetoond noch beweerd dat zij ook 

op basis van kostennota’s – en bijgevolg een tweede maal – zouden zijn 

vergoed.  

 

Dit geldt met name voor de kosten betreffende het gebruik van een eigen 

kantoor thuis, voor het gebruik van een privé telefoon en/of fax, voor vak-

literatuur, ….. 
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Op deze kosten gaat de [eiser] niet in, terwijl zij volgens de afspraken ge-

maakt in de arbeidsovereenkomst kaderden in de uitvoering van zijn func-

tie als financieel manager.  

 

De stelling dat de forfaitaire kostenvergoeding van € 200 of € 250 per 

maand geen werkelijke uitgaven kon dekken en enkel als een tegenpresta-

tie voor arbeid kan worden beschouwd, kan in het licht van deze afspra-

ken dan ook niet worden bijgetreden. 

 

Het feit dat er bij de berekening van het basisjaarloon voor de opzeg-

gingsvergoeding door het sociaal secretariaat een eenmalige forfaitaire 

vergoeding van € 250 in aanmerking is genomen, is geen argument om de 

stelling van de [eiser] niettemin te volgen. In april 2016 blijkt er immers 

een extra vergoeding te zijn betaald voor een bedrag van in totaal € 

343,13 – waarin de eenmalige betaling van € 250 kan vervat zijn – (cf. 

stuk 10 dossier [van de eiser]), doch op basis van deze extra vergoeding 

werd er door de [eiser] geen vordering gesteld. 

 

5.2.2.4.e) Daarnaast wordt op zich niet betwist dat de [eiser] maandelijks 

gedurende ongeveer een jaar (nl. vanaf april 2015 tot april 2016) een kos-

tenvergoeding ontving van € 20 voor het internet, terwijl de desbetref-

fende factuur rechtstreeks door de [verweerster] werd betaald. 

 

Ook dit gegeven volstaat echter niet om te besluiten tot een verdoken 

loon. 

 

De feitelijke stelling van de [verweerster] dat deze betaling louter op een 

vergissing van de loonadministratie berust, die naliet om de betaling van 

de vergoeding van € 20 te schrappen vanaf het moment dat de facturen 

rechtstreeks werden betaald, wordt door de [eiser] immers niet betwist. 

 

Het betreft bijgevolg een onverschuldigde betaling en geen verdoken te-

genprestatie voor arbeid. 

 

M&D Seminars 145



  VERZOEKSCHRIFT/15 

 

Het feit dat de [verweerster] geen stappen heeft ondernomen om de on-

verschuldigde betaling terug te vorderen, is in deze omstandigheden geen 

voldoende reden om anders te oordelen. 

 

5.2.2.5. Op grond van de voormelde vaststellingen besluit het arbeidshof 

dat de [eiser] niet aantoont dat de ingeroepen feiten betreffende de beta-

ling van de kostenvergoedingen onder de strafwet vallen. 

 

Het blijkt immers niet dat er sprake is van een verdoken loon, waarop er 

ten onrechte geen eindejaarspremies of vakantiegeld zou zijn betaald, 

noch dat er sprake is van een misdrijf in de zin van artikel 162 van het So-

ciaal Strafwetboek of (oud) artikel 42 van de loonbeschermingswet. 

 

Bijgevolg kunnen de vorderingen door de [eiser] niet worden gesteld op 

basis van een misdrijf. 

 

5.2.3. Besluit 

 

Het arbeidshof besluit op grond van de voormelde motieven dat de vorde-

ringen van de [eiser] verjaard zijn en dat hierop bijgevolg niet kan worden 

ingegaan. 

 

Het hoger beroep van de [verweerster] is dan ook gegrond te verklaren. 

 

 

Het incidenteel beroep is om dezelfde reden af te wijzen als ongegrond. 

 

Het bestreden vonnis van de eerste rechter is in overeenstemmende zin te 

hervormen.”  

  (p. 10, punt 5.2 t.e.m. p. 20, punt 5.2.3, vierde alinea, van het bestreden 

arrest). 
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Grieven 

 

- Artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat rechtsweigering bestaat wanneer de 

rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de 

duisterheid of de onvolledigheid van de wet. 

 

 Krachtens artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de rechter de her-

opening van de debatten bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wij-

zen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen.  

 

 Op grond van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek is het de rechter verboden 

na te laten uitspraak te doen over één van de punten van de vordering. 

 

 Krachtens die artikelen 5, 774 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en een alge-

meen rechtsbeginsel 

- is de rechter gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasse-

lijke rechts-regels, 

- moet hij de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen 

onderzoeken, en mag hij, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan 

hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voor-

waarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 

hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voor-

gelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht 

van verdediging van de partijen niet miskent, en 

- heeft hij, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de plicht ambtshalve de rechts-

regels en rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de 

feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun 

eisen of die impliciet besloten liggen in het debat tussen partijen of de door hem ge-

nomen beslissingen. 

 

Het beschikkingsbeginsel, zoals o.m. neergelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 

Wetboek, stelt de rechter niet vrij van de voornoemde verplichtingen. 

 

Het enkele feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling niet heb-

ben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie hebben uitgeslo-

ten. 

 

 

- Artikel 189, met als opschrift “Inbreuken op algemeen verbindend verklaarde collectieve 

arbeidsovereenkomsten”, van het Sociaal Strafwetboek bepaalt in zijn eerste lid dat de 

werkgever die, in strijd met de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
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arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, een inbreuk pleegt op een algemeen-

bindendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die niet reeds door een ander arti-

kel van dit wetboek wordt gesanctioneerd, wordt bestraft met een sanctie van niveau 

1. Dat artikel 189 bestraft aldus de werkgever die een inbreuk pleegt op een algemeen-

bindendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. 

 

 Artikel 162, met als opschrift “Uitbetaling van het werknemersloon”, van het Sociaal 

Strafwetboek bepaalt in zijn eerste lid, 1° dat de werkgever (zijn aangestelde of lastheb-

ber) die het loon van de werknemer niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald op 

de datum dat het loon invorderbaar is, wordt bestraft met een sanctie van niveau 2. Op 

grond van dat artikel 162 is de niet-betaling door de werkgever van het aan de werkne-

mer verschuldigde loon aldus strafbaar. 

 

- Op grond van de artikelen 1, tweede lid, en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst 

nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de mo-

tivering van het ontslag, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, hier-

onder afgekort als de CAO nr. 109, is de werkgever aan de werknemer een schadever-

goeding verschuldigd in geval van een kennelijk onredelijk ontslag. 

 

 Op grond van artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten, hieronder afgekort als de Arbeidsovereenkomstenwet, is de werkgever die de 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op onregelmatige wijze beëindigt, aan de 

werknemer een opzeggingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het lopend loon en de 

voordelen verworven krachtens de overeenkomst overeenstemmende met de duur van 

de opzeggingstermijn of met het resterende gedeelte ervan. De werkgever die een te 

laag bedrag in aanmerking neemt als berekeningsbasis van de door hem verschuldigde 

opzeggingsvergoeding, is op grond van diezelfde bepaling een aanvullende opzeggings-

vergoeding aan de werknemer verschuldigd. 

 

 Krachtens artikel 11/5, § 1, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de 

werkgelegenheidsgraad van de werknemers, hieronder afgekort als de Wet Verbetering 

Werkgelegenheidsgraad, heeft de werknemer, wanneer de arbeidsovereenkomst door 

de werkgever wordt beëindigd met een vergoeding die berekend wordt op het lopend 

loon dat overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 

weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, recht op een ontslagpakket 

bestaande uit 

 1° een outplacementbegeleiding van 60 uren ter waarde van één twaalfde van het jaar-

loon van het kalenderjaar die het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van 

1.800 euro en een maximumwaarde van 5.500 euro (waarbij ingeval de arbeidsregeling 

van de werknemer deeltijds is, deze minimum- en maximumvork gereduceerd wordt 

aan de hand van de tewerkstellingsbreuk en de outplacementbegeleiding wordt gewaar-

deerd op 4 weken loon); 

 

 2° een opzeggingsvergoeding die overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggings-

termijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, 
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waarop vier weken worden aangerekend voor de waarde van de outplacementbegelei-

ding. 

 Artikel 11/7 van de Wet Verbetering Werkgelegenheidsgraad bepaalt in zijn eerste pa-

ragraaf dat de werkgever, wanneer de arbeidsovereenkomst door hem wordt beëindigd 

met een vergoeding die overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn 

van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, binnen een 

termijn van vijftien dagen nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen, 

schriftelijk een geldig outplacementaanbod doet aan de werknemer. Krachtens de 

tweede paragraaf van dat artikel stelt de werknemer, indien de werkgever hem binnen 

de voormelde termijn van vijftien dagen geen outplacementbegeleiding aanbiedt, die 

werkgever binnen 39 weken na het verstrijken van die termijn schriftelijk in gebreke. 

Krachtens de derde paragraaf van dat artikel doet de werkgever binnen een termijn van 

vier weken na het tijdstip van de ingebrekestelling aan de werknemer schriftelijk een 

geldig outplacementaanbod. De vierde paragraaf van dat artikel bepaalt dat de werkne-

mer over een termijn van vier weken, te rekenen vanaf het tijdstip van het aanbod door 

de werkgever, beschikt om al dan niet zijn schriftelijke instemming met dit aanbod te 

geven. 

 Krachtens artikel 11/11 van de Wet Verbetering Werkgelegenheidsgraad herwint de 

werknemer bedoeld bij artikel 11/5 het recht op een opzeggingsvergoeding die gelijk is 

aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn, 

hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, verkregen overeenkomstig de bepa-

lingen van de Arbeidsovereenkomstenwet en de artikelen 67 tot 69, als de werkgever 

hem geen enkele outplacementbegeleiding aanbiedt na de procedure bepaald bij artikel 

11/7 te hebben gevolgd, hem een aanbod voorstelt dat niet in overeenstemming is met 

de vastgestelde voorwaarden en nadere regels, of, hoewel hij een outplacementbege-

leiding heeft aangeboden overeenkomstig de vastgelegde voorwaarden en nadere re-

gels, de voormelde begeleiding niet daadwerkelijk uitvoert. 

 Op grond van de voornoemde artikelen 11/5, 11/7 en 11/11 van de Wet Verbetering 

Werkgelegenheidsgraad herwint de werknemer het recht op de volledige opzeggings-

vergoeding (d.i. zonder aanrekening van vier weken loon) als de werkgever hem geen 

enkele outplacementbegeleiding aanbiedt binnen de vastgelegde termijnen en ook niet 

nadat de werknemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Op grond van die bepa-

lingen is de werkgever die bij de betaling van de opzeggingsvergoeding aan de werkne-

mer vier weken in mindering heeft gebracht voor de waarde van de outplacementbege-

leiding en die de werknemer geen enkele outplacementbegeleiding heeft aangeboden, 

aan die werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon dat overeenstemt 

met die vier weken. 

 

- De rechtsvordering tot herstel van de schade door een misdrijf veroorzaakt, burgerlijke 

vordering “ex delicto” genoemd, behoort luidens artikel 3 van de Voorafgaande Titel van 

het Wetboek van Strafvordering aan hen die de schade hebben geleden en is gesteund 

op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4 van de Voorafgaande 

Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering te-

zelfdertijd en voor dezelfde rechters kan vervolgd worden als de strafvordering, of af-

zonderlijk voor de burgerlijke rechter. 
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 Krachtens artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 

verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens de regels van 

het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechts-

vordering tot vergoeding van schade, maar kan zij niet verjaren vóór de strafvordering. 

 

 Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, verjaren alle 

rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aanspra-

kelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde 

kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit 

van de daarvoor aansprakelijke persoon. Luidens het derde lid van de eerste paragraaf 

van datzelfde artikel verjaren die vorderingen in ieder geval door verloop van twintig 

jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, 

zich heeft voorgedaan. 

 

 Artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat alleen betrekking heeft op contrac-

tuele vorderingen ontstaan uit de arbeidsovereenkomst, is geen bijzondere afwijkende 

wetsbepaling in de zin van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering. 

 

 Voormeld artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is 

van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die tot een veroordeling strekt en die 

steunt op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten 

eveneens een contractuele tekortkoming uitmaken en het voorwerp van de vordering 

in de uitvoering van de contractuele verbintenis bestaat. 

 

- Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser (in zijn synthese-

conclusie in hoger beroep) voor het arbeidshof, naast de veroordeling van de verweer-

ster tot betaling van loon, eindejaarspremies en vakantiegeld, ook de veroordeling van 

de verweerster vorderde tot betaling van  

- een (op grond van (artikel 9 van) de CAO nr. 109 verschuldigde) schadevergoeding we-

gens kennelijk onredelijk ontslag (zie o.m. blz. 28, tweede alinea, van de synthesecon-

clusie in hoger beroep van de eiser), 

- een (op grond van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet verschuldigde) (aan-

vullende) opzeggingsvergoeding (zie o.m. blz. 20, vierde alinea, van de synthesecon-

clusie in hoger beroep van de eiser), 

- en een (op grond van de artikelen (11/5, 11/7 en) 11/11 van de Wet Verbetering Werk-

gelegenheidsgraad verschuldigde) vergoeding wegens het niet-aanbieden van outpla-

cement door de verweerster (zie o.m. blz. 20, voorlaatste alinea, van de synthesecon-

clusie in hoger beroep van de eiser). 
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 Na onder het punt “5.2.1. De verjaring van de vorderingen gesteund op de overeen-

komst” geoordeeld te hebben dat de eiser niet betwist dat zijn vorderingen uit de ar-

beidsovereenkomst zijn ontstaan noch dat artikel 15 van de Arbeidsovereenkomsten-

wet bijgevolg van toepassing is (p. 11, eerste volledige alinea, van het bestreden arrest), 

dat het, aangezien de vorderingen pas werden ingesteld bij dagvaarding van 27 decem-

ber 2017 terwijl het einde van de arbeidsovereenkomst “dateert” van 26 april 2016, dui-

delijk is dat de eenjarige verjaringstermijn bepaald in voormeld artikel 15 ter zake over-

schreden is (p. 11, tweede volledige alinea, van het bestreden arrest), en dat de vorde-

ringen van de eiser, die werden ingesteld meer dan één jaar na het einde van de arbeids-

overeenkomst, verjaard zijn in zoverre zij op de overeenkomst gesteund werden (p. 15, 

punt 5.2.1.5, derde alinea, van het bestreden arrest), 

- stelt het arbeidshof onder het punt “5.2.2. De vorderingen op basis van een misdrijf” 

vast dat de eiser de vordering tot betaling van achterstallig loon steunt op een schen-

ding van artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek en op de Loonbeschermingswet (p. 

15, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest), dat de berekening van het achter-

stallig loon volgens de eiser gebaseerd is op het feit dat de onkostenvergoedingen als 

verdoken loon te beschouwen zijn en er bijgevolg jarenlang onvoldoende eindejaars-

premie en vakantiegeld werd betaald (p. 15, laatste alinea, van het bestreden arrest), 

en dat hij enerzijds de betaling vordert van achterstallig loon voor een bedrag van € 

3.489,60 en anderzijds van achterstallig “verlofgeld” en eindejaarspremies voor een 

bedrag van € 3.704,97 over de periode 2007-2016 (p. 16, eerste alinea, van het bestre-

den arrest) 

- en gaat het enkel wat betreft die vorderingen tot het verkrijgen van loon, eindejaars-

premies en vakantiegeld na of een misdrijf (bestaande in het niet betalen van loon, 

eindejaarspremies en vakantiegeld (op de kostenvergoedingen als verdoken loon)) 

voorhanden is en dus of toepassing kan worden gemaakt van artikel 26 van de Voor-

afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (betreffende de verjaring van een 

burgerlijke vordering voortvloeiende uit een misdrijf) (p. 16, punt 5.2.2.2 t.e.m. p. 19, 

derde laatste alinea, van het bestreden arrest) 

- en besluit het dat de eiser niet aantoont dat de ingeroepen feiten betreffende de be-

taling van de kostenvergoedingen onder de strafwet vallen (p. 19, voorlaatste alinea, 

van het bestreden arrest), dat het immers niet blijkt dat er sprake is van een verdoken 

loon, waarop er ten onrechte geen eindejaarspremies of vakantiegeld zou zijn betaald, 

noch dat er sprake is van een misdrijf in de zin van artikel 162 van het Sociaal Strafwet-

boek of (oud) artikel 42 van de Loonbeschermingswet (p. 19, laatste alinea, van het 

bestreden arrest) en dat de vorderingen (tot het verkrijgen van loon, eindejaarspre-

mies en vakantiegeld) door de eiser bijgevolg niet kunnen worden gesteld op basis van 

een misdrijf (p. 20, eerste alinea, van het bestreden arrest). 

 Wat betreft de vorderingen van de eiser tot veroordeling van de verweerster tot beta-

ling van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een (aanvullende) 

opzeggingsvergoeding en een vergoeding wegens het niet aanbieden van outplacement, 

onderzoekt het arbeidshof aldus niet de toepassing van de verjaring van een burgerlijke 

vordering uit een misdrijf bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wet-

boek van Strafvordering. 
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1. Eerste onderdeel 

 

1.1.1. Artikel 189, met als opschrift “Inbreuken op algemeen verbindend verklaarde col-

lectieve arbeidsovereenkomsten”, van het Sociaal Strafwetboek bepaalt in zijn eerste lid 

dat de werkgever die, in strijd met de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, een inbreuk pleegt op een algemeenbin-

dendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die niet reeds door een ander artikel van 

dit Wetboek wordt gesanctioneerd, wordt bestraft met een sanctie van niveau 1. Aange-

zien de inbreuk op een algemeenbindendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst 

door het voornoemde artikel 189 van het Sociaal Strafwetboek wordt bestraft met een 

sanctie, maakt die inbreuk een misdrijf uit. Die inbreuk op een algemeenbindendver-

klaarde collectieve arbeidsovereenkomst maakt op grond van dat artikel 189 van het So-

ciaal Strafwetboek in elk geval een misdrijf uit wanneer zij (ook) wordt bestraft door een 

ander artikel van dat wetboek, waaronder artikel 162 betreffende het niet-betalen van 

loon. 

 

Artikel 162, met als opschrift “Uitbetaling van het werknemersloon”, van het Sociaal Straf-

wetboek bepaalt in zijn eerste lid, 1° dat de werkgever (zijn aangestelde of lasthebber) die 

het loon van de werknemer niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald op de datum 

dat het loon invorderbaar is, wordt bestraft met een sanctie van niveau 2. Op grond van 

dat artikel 162 is de niet-betaling door de werkgever van het aan de werknemer verschul-

digde loon aldus een misdrijf. Uit de tekst van de wet, de bedoeling van de wetgever en 

de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek de 

niet of niet volledige (of niet-tijdige) betaling van alle loonvoordelen die loon uitmaken in 

de zin van artikel 2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 

van het loon der werknemers, hieronder afgekort als de Loonbeschermingswet, strafbaar 

stelt. Krachtens dat artikel 2, eerste lid, 1° en 3°, van de Loonbeschermingswet wordt on-

der loon in de zin van die wet verstaan: het loon in geld en de in geld waardeerbare voor-

delen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de 

werkgever. 

 

1.1.2. De op grond van de artikelen 1, tweede lid en 9 van de CAO nr. 109 door de werk-

gever aan de werknemer verschuldigde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk 

ontslag, maakt loon uit in de zin van het voornoemde artikel 2 van de Loonbeschermings-

wet, aangezien het geld is waarop de werknemer (op grond van die CAO nr. 109) recht 

heeft ten laste van de werkgever ingevolge (de kennelijk onredelijke beëindiging van) zijn 

dienstbetrekking. 

 

Het niet of niet volledig betalen van een op grond van de artikelen 1, tweede lid, en 9 van 

de algemeenbindendverklaarde CAO nr. 109 door de werkgever aan de werknemer 

(krachtens de arbeidsovereenkomst) verschuldigde schadevergoeding wegens kennelijk 

onredelijk ontslag, maakt een inbreuk uit op een algemeenbindendverklaarde collectieve 

arbeidsovereenkomst en houdt in elk geval een niet of onvoldoende betaling van loon in 
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de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet in, en is aldus, overeenkomstig de voor-

noemde artikelen 189, eerste lid, en 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, een 

misdrijf. 

 

De op grond van artikel 39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet door de werkgever 

aan de werknemer verschuldigde opzeggingsvergoeding maakt loon uit in de zin van het 

voornoemde artikel 2 van de Loonbeschermingswet, aangezien het geld is waarop de 

werknemer (op grond van dat artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet) recht heeft 

ten laste van de werkgever ingevolge (de onregelmatige beëindiging van) zijn dienstbe-

trekking. 

 

Het niet of niet volledig betalen van de op grond van artikel 39 van de Arbeidsovereen-

komstenwet door de werkgever aan de werknemer (krachtens de arbeidsovereenkomst) 

verschuldigde opzeggings-vergoeding, houdt een niet of niet volledige betaling van loon 

in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet in, en is aldus, overeenkomstig artikel 

162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, een misdrijf. 

 

De op grond van de artikelen 11/5, 11/7 en 11/11 van de Wet Verbetering Werkgelegen-

heidsgraad door de werkgever aan de werknemer verschuldigde vergoeding gelijk aan vier 

weken loon in geval van het niet aanbieden van outplacement door die werkgever, maakt 

loon uit in de zin van het voornoemde artikel 2 van de Loonbeschermingswet, aangezien 

het geld is waarop de werknemer (op grond van de voornoemde bepalingen van de Wet 

Verbetering Werkgelegenheidsgraad) recht heeft ten laste van de werkgever ingevolge 

(de beëindiging van) zijn dienstbetrekking (zonder outplacementaanbod). 

 

Het niet of niet volledig betalen van de op grond van de artikelen 11/5, 11/7 en 11/11 van 

de Wet Verbetering Werkgelegenheidsgraad door de werkgever aan de werknemer ver-

schuldigde vergoeding gelijk aan vier weken loon in geval van het niet aanbieden van out-

placement door die werkgever, houdt een niet of niet volledige betaling van loon in de zin 

van artikel 2 van de Loonbeschermingswet in, en is aldus, overeenkomstig artikel 162, 

eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, een misdrijf. 

 

1.2. Aangezien 

(1) uit de artikelen 5, 774, tweede lid, en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek en een 

algemeen rechtsbeginsel volgt dat de rechter de plicht heeft ambtshalve de rechtsre-

gels en rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten 

die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen of 

die impliciet besloten liggen in het debat tussen partijen en het beschikkingsbeginsel 

de rechter niet vrijstelt van die verplichting, 

(2) artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, op grond 

waarvan de burgerlijke vordering uit een misdrijf (zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 

van die voorafgaande titel en gesteund op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 

Wetboek) in het kader van het arbeidsovereenkomstenrecht verjaart volgens de regels 

van artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (en dus niet 
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volgens de regels van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat geen bijzon-

dere afwijkende wetsbepaling uitmaakt in de zin van dat artikel 26), van toepassing is 

op elke burgerlijke rechtsvordering die tot een veroordeling strekt en die steunt op 

feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken (ook al wordt dat misdrijf niet door 

de eiser ingeroepen), zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortko-

ming uitmaken en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van de contractuele 

verbintenis bestaat, 

(3) het niet of niet volledig betalen van een op grond van de artikelen 1, tweede lid en 9 

van de algemeenbindendverklaarde CAO nr. 109 door de werkgever aan de werkne-

mer (krachtens de arbeidsovereenkomst) verschuldigde schadevergoeding wegens 

kennelijk onredelijk ontslag, een inbreuk uitmaakt op een algemeenbindendver-

klaarde collectieve arbeidsovereenkomst en in elk geval een niet of niet volledige be-

taling van loon in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet inhoudt, en aldus, 

overeenkomstig de artikelen 189, eerste lid, en 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Straf-

wetboek, een misdrijf is, 

 het niet of niet volledig betalen van een op grond van artikel 39 van de Arbeidsover-

eenkomstenwet door de werkgever aan de werknemer (krachtens de arbeidsovereen-

komst) verschuldigde (aanvullende) opzeggingsvergoeding, een niet of niet volledige 

betaling van loon in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet inhoudt, en al-

dus, overeenkomstig artikel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, een mis-

drijf is, 

 het niet of niet volledig betalen van een op grond van de artikelen 11/5, 11/7 en 11/11 

van de Wet Verbetering Werkgelegenheidsgraad door de werkgever aan de werkne-

mer verschuldigde vergoeding gelijk aan vier weken loon in geval van het niet aanbie-

den van outplacement door die werkgever, een niet of niet volledige betaling van loon 

in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet inhoudt, en aldus, overeenkomstig 

artikel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, een misdrijf is,                                                                     

(4) uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser voor het ar-

beidshof vorderingen stelde tot veroordeling van de verweerster tot betaling van een 

voormelde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een voormelde 

(aanvullende) opzeggingsvergoeding en een voormelde vergoeding wegens het niet-

aanbieden van outplacement door de verweerster, 

(5) die vorderingen van de eiser tot veroordeling van de verweerster tot betaling van een 

voormelde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een voormelde 

(aanvullende) opzeggings-vergoeding en een voormelde vergoeding wegens het niet-

aanbieden van outplacement door de verweerster, aldus tot een veroordeling strek-

ken en steunen op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, en aldus op 

dergelijke vorderingen voortvloeiend uit een misdrijf de bepaling van artikel 26 van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering van toepassing is (en niet de 

bepaling van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet), 

schendt het arbeidshof de voormelde bepalingen en de voormelde algemene rechtsbe-

ginselen door de vorderingen van de eiser tot veroordeling van de verweerster tot beta-

ling van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een (aanvullende) op-

zeggingsvergoeding en een vergoeding wegens het niet-aanbieden van outplacement 
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door de verweerster verjaard te verklaren op grond van artikel 15 van de Arbeidsovereen-

komstenwet (in zoverre zij op de arbeidsovereenkomst gesteund werden), zonder wat 

betreft die vorderingen, die tot een veroordeling strekken en die steunen op feiten die 

het bestaan van een misdrijf doen blijken, de toepassing te onderzoeken van de verjaring 

van een burgerlijke vordering uit een misdrijf bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande 

Titel van het Wetboek van Strafvordering. 

 

 

 

Conclusie 

Het arbeidshof beslist niet wettig dat de door de eiser ten aanzien van de verweerster 

ingestelde vorderingen tot veroordeling van de verweerster tot betaling van een schade-

vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een (aanvullende) opzeggingsvergoeding 

en een vergoeding wegens het niet-aanbieden van outplacement door de verweerster, 

verjaard zijn (schending van alle in de aanhef van het middel als geschonden aangewezen 

bepalingen en algemene rechtsbeginselen). 

 

 

2. Tweede onderdeel 

 

Aangezien 

(1) uit de artikelen 5, 774, tweede lid, en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek en een 

algemeen rechtsbeginsel volgt dat de rechter de plicht heeft ambtshalve de rechtsre-

gels en rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten 

die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen of 

die impliciet besloten liggen in het debat tussen partijen en het beschikkingsbeginsel 

de rechter niet vrijstelt van die verplichting, 

(2) artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, op grond 

waarvan de burgerlijke vordering uit een misdrijf (zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 

van die voorafgaande titel en gesteund op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 

Wetboek) in het kader van het arbeidsovereenkomstenrecht verjaart volgens de regels 

van artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (en dus niet 

volgens de regels van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat geen bijzon-

dere afwijkende wetsbepaling uitmaakt in de zin van dat artikel 26), van toepassing is 

op elke burgerlijke rechtsvordering die tot een veroordeling strekt en die steunt op 

feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken (ook al wordt dat misdrijf niet door 

de eiser ingeroepen), zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortko-

ming uitmaken en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van de contractuele 

verbintenis bestaat, 

(3) het niet of niet volledig betalen van een op grond van de artikelen 1, tweede lid en 9 

van de algemeenbindendverklaarde CAO nr. 109 door de werkgever aan de werkne-

mer (krachtens de arbeidsovereenkomst) verschuldigde schadevergoeding wegens 

kennelijk onredelijk ontslag, als inbreuk op een algemeenbindendverklaarde collec-

tieve arbeidsovereenkomst of als niet of niet volledige betaling van loon op grond van 
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de artikelen 189, eerste lid, en 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, een 

misdrijf zou kunnen zijn, 

 het niet of niet volledig betalen van een op grond van artikel 39 van de Arbeidsover-

eenkomstenwet door de werkgever aan de werknemer (krachtens de arbeidsovereen-

komst) verschuldigde (aanvullende) opzeggingsvergoeding, als niet of niet volledige 

betaling van loon op grond van artikel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, 

een misdrijf zou kunnen zijn, 

 het niet of niet volledig betalen van de op grond van de artikelen 11/5, 11/7 en 11/11 

van de Wet Verbetering Werkgelegenheidsgraad door de werkgever aan de werkne-

mer verschuldigde vergoeding gelijk aan vier weken loon in geval van het niet aanbie-

den van outplacement door die werkgever, als niet of niet volledige betaling van loon 

op grond van artikel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, een misdrijf zou 

kunnen zijn, 

(4) uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser voor het ar-

beidshof vorderingen stelde tot veroordeling van de verweerster tot betaling van een 

voormelde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een voormelde 

(aanvullende) opzeggingsvergoeding en een voormelde vergoeding wegens het niet-

aanbieden van outplacement door de verweerster, 

(5) die vorderingen van de eiser tot veroordeling van de verweerster tot betaling van een 

voormelde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een voormelde 

(aanvullende) opzeggingsvergoeding en een voormelde vergoeding wegens het niet-

aanbieden van outplacement door de verweerster, tot een veroordeling strekken en 

aldus zouden kunnen steunen op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, 

en aldus op dergelijke vorderingen voortvloeiend uit een misdrijf de bepaling van arti-

kel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (en niet de be-

paling van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet) van toepassing zou kunnen 

zijn, 

diende het arbeidshof minstens te onderzoeken of de niet (volledige) betaling van een 

schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, van een (aanvullende) opzeg-

gingsvergoeding en van een vergoeding wegens het niet-aanbieden van outplacement 

door de verweerster, op grond van artikel 189, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek 

als inbreuk op een algemeenbindendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst of op 

grond van artikel 162, eerste lid, 1° van dat wetboek als niet (volledige) betaling van loon 

een misdrijf uitmaakt (en dus of de vorderingen van de eiser tot het verkrijgen van die 

vergoedingen steunen op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken), zodat het, 

door dat onderzoek niet te doen, tevens de voormelde bepalingen en de voormelde alge-

mene rechtsbeginselen schendt. 

 

Conclusie  

Het arbeidshof beslist niet wettig dat de door de eiser ten aanzien van de verweerster 

ingestelde vorderingen tot veroordeling van de verweerster tot betaling van een schade-

vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een (aanvullende) opzeggingsvergoeding 

en een vergoeding wegens het niet-aanbieden van outplacement door de verweerster, 

verjaard zijn (schending van alle in de aanhef van het middel als geschonden aangewezen 

bepalingen en algemene rechtsbeginselen). 
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TOELICHTING 

 

1. Met betrekking tot het eerste onderdeel 

 

1.1. Strafbaarheid van het niet (volledig) betalen van een opzeggingsvergoeding, vergoe-

ding wegens kennelijk onredelijk ontslag en vergoeding wegens het niet aanbieden 

van outplacement 

 

1.1.1. Vóór de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek werd door uw Hof aange-

nomen dat het 

niet betalen van een opzeggingsvergoeding geen misdrijf is, zodat de verjaringstermijn 

bepaald in artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering geen 

toepassing kon vinden 

op de vordering tot betaling van de opzeggingsvergoeding. Dat had tot gevolg dat de 

vordering tot betaling van de opzeggingsvergoeding onderworpen was aan de eenjarige 

termijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Dat was zo omdat de artikelen 

9 en 11 van de Loonbeschermingswet die de tijdstippen waarop het loon moet worden 

uitbetaald vaststellen, volgens uw Hof geen betrekking hebben op de opzeggingsvergoe-

ding. Bijgevolg kon ook het vroegere artikel 42, 1°, van de Loonbeschermingswet dat de 

werkgever die zich schuldig maakt aan een overtreding van de artikelen 9 en 11, sanctio-

neerde, volgens uw Hof geen betrekking hebben op de opzeggingsvergoeding (Cass. 25 

januari 1988, RW 1987-88, 1334; Cass. 17 februari 1997, RW 1997-98, 912, noot). Het 

Grondwettelijk Hof besliste overigens dat het vroegere artikel 42 van de Loonbescher-

mingswet het gelijkheidsbeginsel niet schendt in zoverre het de niet-betaling van een 

compenserende opzeggingsvergoeding niet strafbaar stelde (GwH nr. 127/2011, 7 juli 

2011, JTT 2012, afl. 1116, 19). 

 

Sinds artikel 42, 1° van de Loonbeschermingswet met ingang van 1 juli 2011 is opgeheven 

en het niet betalen van loon wordt bestraft door artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek 

is de situatie evenwel veranderd. Artikel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, 

met als opschrift “Uitbetaling van het werknemersloon”, bestraft de werkgever die het 

loon van de werknemer niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald op de datum dat 

het loon invorderbaar is. Uit de parlementaire voorbereiding van het Sociaal Strafwetboek 

blijkt dat met loon in de zin van het voornoemde artikel 162 van dat wetboek het loon in 

de zin van de Loonbeschermingswet wordt bedoeld en dus toepassing moet worden ge-

maakt van het loonbegrip van de Loonbeschermingswet. In die parlementaire voorberei-

ding wordt over artikel 162 (artikel 168 in het wetsontwerp) immers (in het algemeen) 

vermeld dat dit de repressieve grondslag is van de Loonbeschermingswet in het alge-

meen, zonder verwijzing naar de specifieke artikelen 9 en 11 van die wet, wordt tevens 

gesteld dat de indieners aan dat artikel een “ruim toepassingsgebied” wilden geven en 

wordt verduidelijkt dat de niet-betaling van loon strafbaar is “ongeacht de bron die de 

uitbetaling van loon verplicht stelt” (Wetsontwerp tot invoering van een Sociaal Strafwet-

boek – Wetsontwerp houdende bepalingen van sociaal strafrecht, MvT (I), Parl. St. Kamer 
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2008-2009, nr. 1666/001-1667/001, 244). Artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek stelt 

zowel de niet-betaling als de laattijdige betaling van het loon door de werkgever in het 

algemeen strafbaar, zonder verwijzing naar de artikelen 9 en 11 van de Loonbescher-

mingswet. Daaruit blijkt dat de wetgever de uitbreiding van de strafbaarstelling beoogde 

tot de niet-betaling van alle onder het begrip loon van de Loonbeschermingswet ressor-

terende loonvoordelen. Aangezien in de tekst van artikel 162 van het Sociaal Strafwet-

boek in het algemeen sprake is van “het loon van de werknemer”, omvat dat artikel 162 

inderdaad alle vergoedingen die loon zijn in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermings-

wet. Aangezien de door de werkgever verschuldigde opzeggingsvergoeding loon is voor 

de toepassing van de Loonbeschermingswet (aangezien het geld is waarop de werknemer 

(op grond van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet) recht heeft ten laste van de 

werkgever ingevolge (de onregelmatige beëindiging van) zijn dienstbetrekking), stelt arti-

kel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek de niet-betaling van die door de werk-

gever verschuldigde opzeggingsvergoeding strafbaar. Aangezien het niet betalen van de 

opzeggingsvergoeding door de werkgever sinds de inwerkingtreding van het Sociaal Straf-

wetboek een misdrijf is geworden, is de verjaringstermijn bepaald in artikel 26 van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (voor een burgerlijke vordering 

voortvloeiende uit een misdrijf) nu wel van toepassing op de vordering van de werknemer 

tot betaling van een opzeggingsvergoeding door de werkgever. 

 

Men kan zich overigens afvragen of de overweging die het Grondwettelijk Hof in zijn voor-

noemde arrest van 7 juli 2011 maakte om de voorheen bestaande verschillende behan-

deling, op het vlak van verjaring, te rechtvaardigen van loon dat de tegenprestatie van 

arbeid is en een opzeggingsvergoeding die dat niet is, geen belangrijk aspect veronacht-

zaamt. De verschillende behandeling acht het Grondwettelijk Hof 

 

“redelijk verantwoord, enerzijds, door het gegeven dat de compenserende opzeg-

gingsvergoeding geen tegenprestatie is voor het werk van de werknemer, maar een 

forfaitaire vergoeding van de door hem geleden schade, en anderzijds door het feit 

dat, in tegenstelling tot de schuldvordering met betrekking tot het loon, de schuld-

vordering die dat bedrag betreft, ontstaat op een ogenblik dat de arbeidsrelatie ein-

digt en dat de werknemer zich dus niet langer bevindt in een relatie van onderge-

schiktheid ten aanzien van zijn voormalige werkgever.” 

(GwH nr. 12/2011, 7 juli 2011, B.8.2) 

 

Maar voor werknemers die tijdens de opzeggingstermijn niet elders aan het werk kunnen, 

is de opzeggingsvergoeding niet enkel een schadevergoeding, maar tevens en zelfs in de 

eerste plaats een vervangingsinkomen dat hen moet toelaten in hun levensonderhoud en 

dat van hun gezin te voorzien. Voor hen komt de opzeggingsvergoeding in de plaats van 

een werkloosheidsuitkering. De bepalingen van de Loonbeschermingswet, met inbegrip 

van die verbonden aan de strafrechtelijke beteugeling van de inbreuken daarop, hebben 

uitgerekend tot doel de bestaanszekerheid van de werknemers en hun gezinnen te be-

schermen door de maximale vrijheid te beschikken over het loon te waarborgen. Is het 

maatschappelijk verantwoord dan die bescherming te ontzeggen aan werknemers wier 
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bestaanszekerheid afhangt van een opzeggingsvergoeding en dat op het enkele motief 

van een interpretatie van de woorden “nog verschuldigd” in artikel 11 van de Loonbe-

schermingswet? Met zijn ruime invulling van artikel 162 van het Sociaalstrafwetboek 

heeft de wetgever het antwoord gegeven: neen. 

 

1.1.2. Waar vroeger aangenomen werd dat de niet-betaling door de werkgever van de 

schadevergoeding wegens willekeurig ontslag (arbeiders) of ontslagrechtsmisbruik (be-

dienden) geen misdrijf uitmaakte (aangezien die vergoeding volgens de redenering van 

uw Hof niet viel onder de artikelen 9 en 11 van de Loonbeschermingswet en dus ook niet 

onder het vroegere artikel 42 van die wet), is sinds de inwerkingtreding van het Sociaal 

Strafwetboek de niet-betaling door de werkgever van de in artikel 9 van de (algemeen-

bindendverklaarde) CAO nr. 109 bepaalde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk 

ontslag thans wel een misdrijf. 

 

Aangezien de CAO nr. 109 (die in zijn artikel 9, § 1 bepaalt dat de werkgever in geval van 

een kennelijk onredelijk ontslag een schadevergoeding aan de werknemer is verschuldigd) 

algemeenbindend werd verklaard, maakt de werkgever die overgaat tot een kennelijk on-

redelijk ontslag en die de daarvoor verschuldigde vergoeding niet betaalt, zich schuldig 

aan een overtreding van een algemeenbindendverklaarde collectieve arbeidsovereen-

komst (de CAO nr. 109) (zie S. GERARD, A.-V. MICHAUX en E. CRABEELS, “La C.C.T. n° 109 

imposant la motivation du licenciement et sanctionnant le licenciement manifestement 

déraisonnable : une première lecture et – déjà – de nombreuses questions”, Soc. Kron. 

2014, 149 en P. SICHIEN, “Over de uitgestelde, facultatieve plicht tot formele motivering 

van het ontslag en het kennelijk onredelijk ontslag”, in Departement Permanente Vorming 

van de Orde van Advocaten van de balie van Kortrijk (ed.), Sociaal en arbeidsrecht. Vor-

mingsprogramma 2014, Gent, Larcier, 2014, 46, nr. 40) die bestraft wordt door artikel 189 

van het Sociaal Strafwetboek. Dat artikel 189 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de 

werkgever die, in strijd met de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve ar-

beidsovereenkomsten en de paritaire comités, een inbreuk pleegt op een algemeenbin-

dendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die niet reeds door een ander artikel van 

dit Wetboek wordt gesanctioneerd, met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft. Aange-

zien die inbreuk op een algemeenbindendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst 

door het voornoemde artikel 189 van het Sociaal Strafwetboek wordt bestraft met een 

sanctie, maakt die inbreuk een misdrijf uit. Die inbreuk op een algemeenbindendver-

klaarde collectieve arbeidsovereenkomst maakt op grond van dat artikel 189 van het So-

ciaal Strafwetboek in elk geval een misdrijf uit wanneer zij (ook) wordt bestraft door een 

ander artikel van dat wetboek, waaronder artikel 162 betreffende het niet-betalen van 

loon in de zin van (artikel 2 van) de Loonbeschermingswet. Net zoals de door de werkge-

ver verschuldigde opzeggingsvergoeding, maakt de schadevergoeding die verschuldigd is 

door de werkgever die is overgegaan tot een kennelijk onredelijk ontslag, loon uit in de 

zin van (artikel 2 van de) de Loonbeschermingswet, aangezien het gaat om geld waarop 

de werknemer (op grond van de CAO nr. 109) recht heeft ten laste van de werkgever in-

gevolge (de kennelijk onredelijke beëindiging van) zijn dienstbetrekking. Aangezien de 

door de werkgever verschuldigde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag 

loon is voor de toepassing van de Loonbeschermingswet, stelt artikel 162, eerste lid, 1°, 
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van het Sociaal Strafwetboek de niet-betaling van die door de werkgever verschuldigde 

schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag strafbaar. Aangezien het niet be-

talen van de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag door de werkgever 

sinds de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek een misdrijf is geworden, is de 

verjaringstermijn bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering (voor een burgerlijke vordering voortvloeiende uit een misdrijf) nu wel van 

toepassing op de vordering van de werknemer tot betaling van een schadevergoeding 

wegens kennelijk onredelijk ontslag door de werkgever. 

 

1.1.3. Ook de op grond van de artikelen 11/5, 11/7 en 11/11 van de Wet Verbetering 

Werkgelegenheidsgraad door de werkgever aan de werknemer verschuldigde vergoeding 

gelijk aan vier weken loon in geval van het niet aanbieden van outplacement door die 

werkgever, maakt loon uit in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet, aangezien 

het geld is waarop de werknemer (op grond van de voornoemde bepalingen van de Wet 

Verbetering Werkgelegenheidsgraad) recht heeft ten laste van de werkgever ingevolge 

(de beëindiging van) zijn dienstbetrekking (zonder outplacementaanbod). Het niet beta-

len van de op grond van de artikelen 11/5, 11/7 en 11/11 van de Wet Verbetering Werk-

gelegenheidsgraad door de werkgever aan de werknemer verschuldigde vergoeding gelijk 

aan vier weken loon in geval van het niet aanbieden van outplacement door die werkge-

ver, houdt een niet  betaling van loon in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet 

in, en is aldus, overeenkomstig artikel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek, een 

misdrijf. Aangezien het niet betalen van die vergoeding sinds de inwerkingtreding van het 

Sociaal Strafwetboek een misdrijf is geworden, is de verjaringstermijn bepaald in artikel 

26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (voor een burgerlijke 

vordering voortvloeiende uit een misdrijf) nu wel van toepassing op de vordering van de 

werknemer tot betaling van een dergelijke vergoeding. 

 

 

1.2. Plicht van de rechter het recht toe te passen op de feiten 

 

Overeenkomstig vaste rechtspraak van uw Hof moet de rechter de juridische aard van de 

door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en mag hij, ongeacht de beschrijving 

die zij daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen 

op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan 

hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn 

voorgelegd, dat hij niet het voorwerp (noch de oorzaak) van de vordering wijzigt en hij 

daarbij het recht van verdediging eerbiedigt (o.m. Cass. 10 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 

327; Cass. 19 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 731; Cass. 9 mei 2003, C.00.0203.N; Cass. 28 mei 

2009, Arr. Cass. 2009, nr. 356; Cass. 28 mei 2009, Arr. Cass. 2009, nr. 355; Cass. 1 februari 

2010, Arr. Cass. 2010, nr. 77; Cass. 31 januari 2011, Arr. Cass. 2011, nr. 88; Cass. 29 sep-

tember 2011, Arr. Cass. 2011, nr. 514; Cass. 28 september 2012, Arr. Cass. 2012, nr. 500; 

Cass. 14 december 2012, Arr. Cass. 2012, nr. 690; Cass. 31 oktober 2013, Arr. Cass. 2013, 

nr. 571; Cass. 27 juni 2013, Arr. Cass. 2013, nr. 399; Cass. 11 december 2014, C.13.0428.F; 

Cass. 17 april 2015, C.13.0550.N-C.13.0636.N; Cass. 22 januari 2016, C.15.0259.F; Cass. 17 

maart 2016, C.15.0235.N; Cass. 6 mei 2016, C.15.0365.F). Uit de rechtspraak van uw Hof 
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blijkt dat onder het begrip “oorzaak van de vordering” moet worden verstaan, het geheel 

van feiten dat de eiser tot staving van het gevorderde, aanvoert (d.i. het geheel van feite-

lijke elementen die door een partij worden aangevoerd ter ondersteuning van haar vor-

dering) (zie Cass. 24 mei 2018, C.17.0589.N, www.juridat.be; Cass. 14 april 2005, P&B 

2005, 300; zie ook, voordien al, E. KRINGS, “Het optreden van de rechter bij het in staat 

stellen van het rechtsgeding”, TPR 2004, Liber amicorum T.P.R. en Marcel Storme, 376). 

 

Het komt, aldus ook de rechtspraak van uw Hof, aan de rechter toe, onder eerbiediging 

van de rechten van verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten, 

zonder het voorwerp (noch de oorzaak) van de vordering te wijzigen, de rechtsregel toe 

te passen op grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen (o.m. Cass. 

24 november 1978, Arr. Cass. 1978-79, 341; zie ook Cass. 9 oktober 1980, Arr. Cass. 1980-

81, 142). De rechter moet de hem voorgelegde feiten aan het erop toepasselijke recht 

toetsen. Hij is met andere woorden verplicht om het geschil te beslechten overeenkom-

stig de daarop toepasselijke rechtsregel. 

 

Overeenkomstig vaste rechtspraak van uw Hof heeft de rechter ook de plicht om, met 

naleving van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsregels en rechtsmiddelen op 

te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het 

bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen (o.m. Cass. 9 mei 2008, J.T. 2008, 

721, noot J.F. VAN DROOGHENBROECK; Cass. 4 maart 2013, C.12.0056.F, www.juridat.be; 

Cass. 27 september 2013, C.12.0381.F, www.juridat.be; Cass. 17 maart 2016, 

C.15.0235.N, www.juridat.be). In een recent arrest van 1 februari 2019 (C.18.0350.N, 

www.juridat.be) nuanceert uw Hof dat de rechter verplicht is ambtshalve de rechtsregels 

op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het 

bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen of die impliciet besloten liggen in 

het debat tussen partijen of de door hem genomen beslissingen. Uit die rechtspraak van 

uw Hof blijkt dat de taak van de rechter ruim moet worden opgevat. 

 

 

1.3. Onderscheid vordering ex contractu en ex delicto 

 

Op rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, is artikel 15 van de Ar-

beidsovereenkomstenwet van toepassing, dat bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit 

de overeenkomst ontstaan (ex contractu), verjaren één jaar na het eindigen van deze 

overeenkomst, of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze 

termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. 

 

Heeft de werkgever een misdrijf begaan, dan beschikt de werknemer op grond van artikel 

3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering over een rechtsvorde-

ring tot herstel van de schade door dat misdrijf veroorzaakt (ex delicto). De burgerlijke 

rechtsvordering op grond van een misdrijf verjaart overeenkomstig artikel 26 van de Voor-

afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zijnde volgens de regels van het Bur-

gerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering 

tot vergoeding van schade maar niet vóór de strafvordering. 
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1.4. Ambtshalve opwerpen door de rechter van de verjaringstermijn van artikel 26 van de 

Vt. Sv. 

 

De vraag rijst of de rechter ambtshalve de verjaringstermijn van artikel 26 van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering moet toepassen als die niet 

wordt aangevoerd door de partijen. 

 

De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf raakt de open-

bare orde zodat de rechter die vaststelt dat de vordering op een misdrijf steunt en ver-

jaard is, zulks ambtshalve moet opwerpen (Cass. 30 december 1985, Arr. Cass. 1985-86, 

610). Een andere vraag is of de rechter in voorkomend geval ambtshalve (de verjaringsre-

geling van) artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering moet 

inroepen bij “loonvorderingen” wanneer de vordering niet op een misdrijf steunt, maar 

de rechter vaststelt dat die mogelijkheid bestond, zoals bij loonvorderingen meestal het 

geval is. De niet, niet-tijdige of niet volledige betaling van loon is inderdaad een misdrijf 

op grond van de strafbepalingen van het Sociaal Strafwetboek (de artikelen 162 en 189). 

Uw Hof sprak zich voor het eerst over die vraag uit in het hierboven al aangehaalde cas-

satiearrest van 30 december 1985. Uw Hof oordeelde dat het de eiser vrijstaat een vor-

dering die hij meent zowel op een misdrijf als op een overeenkomst te kunnen gronden, 

alleen op de overeenkomst of alleen op het misdrijf te laten steunen, en dat het geen 

vraag van openbare orde is of de vordering die verjaard is in zoverre zij op de overeen-

komst steunt, niet verjaard zou zijn indien zij op een misdrijf was gegrond (Cass. 30 de-

cember 1985, Arr. Cass. 1985-86, 610). 

 

In de latere rechtspraak van uw Hof heeft zich echter een evolutie voorgedaan die de eiser 

hieronder kort schetst. 

 

In een arrest van 13 juni 1994 (Arr. Cass. 1994, 601) oordeelde uw Hof dat de rechter die 

vergoeding van schade toekent aan de werknemer die achterstallig loon vordert op grond 

van een misdrijf, het voorwerp van de vordering wijzigt. De rechter kon volgens het Hof 

geen schadevergoeding toekennen wanneer de werknemer loon vordert. Uw Hof maakte 

aldus toepassing van het beschikkingsbeginsel volgens welk de rechter geen geschil mag 

opwerpen waarvan de partijen in conclusies het bestaan hebben uitgesloten, hij zich en-

kel mag steunen op feiten en stukken die hem regelmatig zijn voorgelegd en noch het 

voorwerp, noch de oorzaak van de vordering mag wijzigen.  

 

In een arrest van 12 oktober 1998 (Arr. Cass. 1998, nr. 439) overwoog uw Hof dat het voor 

hem bestreden arrest vaststelde dat de werknemer loon vorderde, dat hij zijn vordering 

steunde op het misdrijf bestaande in het niet-betalen van loon verschuldigd op grond van 

een algemeenbindendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en uitdrukkelijk be-

toogde dat de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 

van Strafvordering moest worden toegepast. Uw Hof vernietigde het bestreden arrest 

omdat het de vordering van de werknemer uitsluitend op grond van artikel 15 van de 
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Arbeidsovereenkomstenwet verjaard verklaarde en verzond de zaak naar het arbeidshof 

te Luik. 

 

Uw Hof herhaalde in een arrest van 19 juni 2000 (Arr. Cass. 2000, 1145) dat het de rechter 

op grond van het beschikkingsbeginsel en de autonomie van de procespartijen verboden 

is het voorwerp van een vordering die strekt tot uitvoering van een contractuele verbin-

tenis, ambtshalve te wijzigen in schadevergoeding, ook al is de contractuele tekortkoming 

een misdrijf. 

 

In het in de rechtsliteratuur veel besproken arrest van 2 april 2001 (R.W. 2001-02, 1321, 

noot M. DE VOS, “Schadeherstel ex delicto versus rechtsherstel of loon ex contractu”), 

alsook in een arrest van 9 september 2002 (J.T.T. 2002, 457), overwoog uw Hof dat de 

verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is op 

de vordering van de werknemer tegen de werkgever, met als voorwerp de uitvoering van 

contractuele verbintenissen, zelfs al wordt de vordering mee gesteund op een misdrijf 

bestaande in het niet-naleven door de werkgever van een algemeenbindendverklaarde 

collectieve arbeidsovereenkomst, terwijl de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voor-

afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de burgerlijke 

vordering tot schadevergoeding spruitend uit een misdrijf. De werknemer had in de zaken 

die tot voornoemde cassatiearresten aanleiding gaven, (o.a.) achterstallige eindejaarpre-

mies gevorderd, maar zijn vordering ook gesteund op een misdrijf en de daarop toepas-

selijke verjaringstermijn. Uw Hof oordeelde dat uit de stukken niet bleek dat op grond van 

het misdrijf een vordering tot schadevergoeding, noch bij equivalent, noch tot herstel in 

natura, was ingesteld en vernietigde de bestreden arresten die de verjaringstermijn van 

artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering hadden toege-

past op een, volgens uw Hof, contractuele vordering. 

 

Naargelang de werknemer de vordering ex contractu dan wel ex delicto stelt, diende hij 

volgens de hierboven besproken vroegere rechtspraak van uw Hof tevens het voorwerp 

van zijn vordering juist te formuleren. Er diende volgens die rechtspraak een onderscheid 

gemaakt te worden tussen de vordering tot betaling van achterstallig loon, en de vorde-

ring tot herstel van de schade voortvloeiend uit het misdrijf van het niet betalen van het 

verschuldigde loon. Beide vorderingen hadden een verschillend voorwerp (zie ook M. DE 

VOS, “Schadeherstel ex delicto versus rechtsherstel of loon ex contractu”, noot onder 

Cass. 2 april 2001, R.W. 2001-02, 1321). De vordering tot betaling van achterstallig loon 

had het uitvoeren van contractuele verbintenissen tot voorwerp, terwijl de vordering tot 

herstel van de schade een vordering was met als voorwerp de vergoeding van de door 

een misdrijf veroorzaakte schade. Een vordering strekkend tot betaling van achterstallig 

loon, achterstallige eindejaarpremies en achterstallig vakantiegeld, kwalificeerde uw Hof 

als een rechtsvordering die uit een arbeidsovereenkomst is ontstaan en die strekt tot uit-

voering van contractuele verbintenissen, ook al wordt die vordering mede gesteund op 

een misdrijf (Cass. 9 september 2002, J.T.T. 2002, 457; Cass. 2 april 2001, R.W. 2001-02, 

1321, noot M. DE VOS). Uit het beschikkingsbeginsel vloeit voort dat de rechter het voor-

werp van de vordering niet ambtshalve mag wijzigen. Zo mocht de rechter geen schade-

vergoeding toekennen wanneer achterstallig loon en dus de uitvoering van contractuele 
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verbintenissen wordt gevorderd. Wanneer een vordering wordt gesteld met als voorwerp 

de uitvoering van contractuele verbintenissen, dan was volgens die vroegere rechtspraak 

van uw Hof de verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 

toepassing, en niet de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering, zelfs al wordt die vordering mede gesteund op een misdrijf. 

Het openbare orde karakter van een burgerlijke vordering gegrond op een misdrijf bracht 

volgens die vroegere rechtspraak van uw Hof immers niet mee dat de rechter ambtshalve 

de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-

vordering moet toepassen zodra hij kan vaststellen dat de vordering steunt op een mis-

drijf, wanneer hij daardoor het voorwerp van de vordering die strekt tot uitvoering van 

een contractuele verbintenis wijzigt in schadevergoeding (Cass. 19 juni 2000, Arr. Cass. 

2000, 1145). 

 

Het arbeidshof te Luik, uitspraak doende op verwijzing door uw Hof in het hierboven ver-

melde arrest van 12 oktober 1998 en dus in dezelfde zaak, maakte in een arrest van 17 

augustus 2004 toepassing van de leer voortvloeiende uit de arresten van uw Hof van 2 

april 2001 en 9 september 2002. Het arbeidshof te Luik stelde vast dat betaling van ach-

terstallig loon werd gevorderd, alsook dat de werknemer zijn vordering steunde op een 

misdrijf en uitdrukkelijk de toepassing van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering vroeg. Aangezien de uitvoering van een contractuele verbin-

tenis werd gevorderd en niet de vergoeding van schade geleden door een misdrijf, ver-

klaarde het arbeidshof de vordering met toepassing van artikel 15 van de Arbeidsover-

eenkomstenwet verjaard. Ook tegen dat arrest werd een cassatievoorziening ingeleid. Uw 

Hof deed daarover, in verenigde kamers, uitspraak in een arrest van 23 oktober 2006, 

gewezen op conclusie van eerste advocaat-generaal thans procureur-generaal J.F. Lec-

lercq. Uw Hof vernietigde het arrest van het arbeidshof te Luik overwegende dat: 

 

“11. Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande 

Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals het op het geschil van toepassing 

is, verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf door verloop van 

vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder echter te 

kunnen verjaren vóór de strafvordering. 

 

Die bepaling is van toepassing op elke vordering die tot een veroordeling strekt 

welke gegrond is op feiten waaruit het bestaan van een misdrijf blijkt, zelfs al vor-

men die feiten tevens een tekortkoming van de contractuele verbintenissen van de 

verweerder en bestaat de gevorderde zaak in de uitvoering van die verbintenissen. 

 

12. Uit het bestreden arrest van 16 oktober 2003 blijkt dat de rechtsvordering van 

eiser strekte tot veroordeling van de verweerster tot betaling van achterstallige 

lonen voor overuren en dat de eiser een delictuele grondslag aan zijn rechtsvorde-

ring [heeft gegeven] door te steunen op het (vermeende) misdrijf van niet-betaling 

van het loon en zich heeft beroepen op de verjaringstermijn van vijf jaar, bedoeld 

in artikel 26 van de wet van 17 april 1878. 
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13. Het bestreden arrest van 17 augustus 2004, dat weigert de verjaring van de 

vordering te onderzoeken in het licht van voormeld artikel 26, op grond dat de 

eiser volhardt in het vorderen [van] de nakoming van de contractuele verbintenis-

sen en niet [van] de vergoeding van de schade die door het aangevoerde misdrijf 

is berokkend, schendt die wetsbepaling.” 

(onderstreping toegevoegd) 

 

Met toenmalig eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq kan gezegd worden dat wanneer de 

niet-betaling van het verschuldigde loon een misdrijf uitmaakt, de werknemer een bur-

gerlijke vordering kan instellen tot herstel van de door hem geleden schade veroorzaakt 

door dat misdrijf en het herstel van die schade precies bestaat in de betaling van het ver-

schuldigde loon. Dat geldt ook wanneer de niet-betaling van het verschuldigde loon te-

vens een contractuele tekortkoming uitmaakt. De vraag of een vordering die ertoe strekt 

eigenlijk loon te verkrijgen, wel ex delicto kán worden gesteld, wordt dus duidelijk positief 

beantwoord, wat ook door uw Hof is bevestigd in twee arresten van 22 januari 2007 

(S.04.0088.N - S.04.0169.N en S.04.0165.N). Uw Hof overweegt in die arresten uitdrukke-

lijk dat de bepaling van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-

vordering van toepassing is op elke burgerlijke rechtsvordering die gesteund is op feiten 

die van het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten ook een con-

tractuele tekortkoming uitmaken en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van 

die contractuele verbintenis bestaat als herstel voor de geleden schade. 

 

Met de bewoordingen “elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op feiten die het 

bestaan van een misdrijf doen blijken” bedoelt uw Hof dat het niet (meer) nodig is dat de 

eiser zelf het bestaan van een misdrijf inroept en komt uw Hof aldus terug op wat het 

besliste in het hierboven vermelde arrest van 30 december 1985. Een arrest van 12 de-

cember 1984 sluit overigens aan bij de arresten van 22 januari 2007, doordat het over-

weegt dat wanneer het arbeidshof vaststelt dat achterstallig loon en een eindejaarspre-

mie worden gevorderd, “de aldus voor het arbeidshof ingestelde vordering laat blijken 

van het bestaan van een misdrijf, nu de niet-betaling van het loon en van een vervallen 

“eindejaarspremie” op het tijdstip waarop zij dienden te worden betaald, een overtreding 

uitmaakt van de artikelen 9 en/of 11 van de wet van 12 april 1965 betreffende de be-

scherming van het loon der werknemers, strafbaar gesteld door artikel 42, 1°, van die 

wet”. Volgens uw Hof had het arbeidshof in die omstandigheden de vordering (ambts-

halve) moeten meedelen aan het openbaar ministerie, op grond van het toenmalig artikel 

764, eerste lid, 12°, van het Gerechtelijk Wetboek (Cass. 12 december 1984, J.T.T. 1985, 

7). 

 

In een arrest van 20 april 2009 bevestigt uw Hof dat met de bewoordingen “elke burger-

lijke rechtsvordering die gestoeld is op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blij-

ken” wordt bedoeld dat het niet (meer) nodig is dat de eiser zelf het bestaan van een 

misdrijf inroept (Cass. 20 april 2009, RW 2009-10, afl. 21, 876, concl. R. MORTIER). In dat 

arrest overweegt uw Hof: 
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“3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser met 

toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek in appelconclusies bijko-

mend de betaling vorderde van achterstallig loon, aanpassing van vakantiegeld, 

eindejaarspremies en achterstallige premies. 

 

4. Het arrest oordeelt dat deze vorderingen gesteund zijn op de in de inleidende 

dagvaarding aangevoerde tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereen-

komst in de periode van 2 januari 1992 tot 31 maart 1998, waarvoor de eiser bij-

komende beloning vordert, en beslist dat deze vorderingen ontstaan zijn uit de 

arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet 

en met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek regelmatig zijn 

ingesteld. 

 

5. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van 

toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de partijen 

aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische 

omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde 

redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt 

waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 

steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van 

de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de par-

tijen niet miskent. 

 

Het enkele feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling niet 

hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie hebben 

uitgesloten. 

 

6. Het niet-betalen, onvoldoende betalen of niet-tijdig betalen van het krachtens 

een arbeidsovereenkomst verschuldigde loon of vakantiegeld is, overeenkomstig 

de artikelen 9 en 42 van de Loonbeschermingswet en artikel 54, 2°, van het ko-

ninklijk besluit van 28 juni 1971, een misdrijf. 

 

In zoverre de te dezen als aanpassing van vakantiegeld gevorderde bedragen geen 

vakantiegeld zijn in de zin van voormeld koninklijk besluit van 28 juni 1971, maar 

wel weddetoelagen, is ook voor deze bedragen de Loonbeschermingswet van toe-

passing. 

 

7. Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande 

Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals van kracht voor de wijziging ervan 

bij de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 

verjaring, verjaart de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf door verloop van 

vijf jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat zij 

kan verjaren voor de strafvordering. 
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Sinds de voormelde wijziging bij wet van 10 juni 1998, verjaart de burgerlijke 

rechtsvordering uit een misdrijf volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of 

van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvorderingen tot ver-

goeding van schade, maar kan zij niet verjaren voor de strafvordering. 

 

Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, verjaren alle 

rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 

aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop 

de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan 

en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. Luidens het derde lid 

van §1 van ditzelfde artikel verjaren die vorderingen in ieder geval door verloop 

van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade 

is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan. 

 

8. Artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat alleen betrekking heeft op de 

contractuele vorderingen ontstaan uit de arbeidsovereenkomst, is geen bijzondere 

afwijkende wetsbepaling in de zin van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van 

het Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing sinds de wet van 10 juni 

1998. 

 

9. Voormeld artikel 26 is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die tot 

een veroordeling strekt en die steunt op feiten die het bestaan van een misdrijf 

doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortkoming uit-

maken en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van de contractuele ver-

bintenis bestaat. 

 

10. Het arrest dat de vordering tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld, 

in zoverre uitgebreid, verjaard verklaart op grond van artikel 15 van de Arbeids-

overeenkomstenwet, zonder de toepassing te onderzoeken van de verjaring be-

paald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 

schendt de in het onderdeel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen.” 

(onderstreping toegevoegd) 

 

 

In dat arrest van 20 april 2009 bevestigt uw Hof aldus dat artikel 26 van de Voorafgaande 

Titel van het Wetboek van Strafvordering van toepassing is op elke burgerlijke rechtsvor-

dering die tot een veroordeling strekt en die steunt op feiten die het bestaan van een 

misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortkoming 

uitmaken en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van de contractuele verbin-

tenis bestaat (zoals het ook al besliste in twee arresten van 22 januari 2007 (S.04.0088.N-

S.04.0169.N en S.04.0165.N). Met de bewoordingen “elke burgerlijke rechtsvordering die 

steunt op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken” bedoelt uw Hof aldus dat 

het niet (meer) nodig is dat de eiser zelf het bestaan van een misdrijf inroept (en komt het 

m.a.w. terug op wat het besliste in het hierboven vermelde arrest van 30 december 1985). 

Wanneer voor de rechter een vordering wordt gesteld tot betaling van achterstallig loon, 
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een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een opzeggingsvergoeding 

en/of een vergoeding wegens het niet aanbieden van outplacement, laat die voor hem 

ingestelde vordering aldus blijken van het bestaan van een misdrijf (aangezien de niet-

betaling van het loon (in de zin van de Loonbeschermingswet) strafbaar wordt gesteld 

door artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek) (ook al steunde de eiser die vordering niet 

op een misdrijf), zodat de rechter ambtshalve de toepassing moet onderzoeken van de 

verjaring bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvor-

dering. Die benadering is volgens uw Hof ook ingegeven door de taak van de rechter, die 

gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde 

rechtsregels, aldus de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten en han-

delingen moet onderzoeken, en, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daar-

aan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve mag aanvullen op 

voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 

hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorge-

legd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van 

verdediging van de partijen niet miskent en die verplicht is ambtshalve de rechtsregels en 

rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door 

de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen. Gelet op die 

verplichtingen van de rechter, dient hij, wanneer voor hem een vordering wordt gesteld 

tot betaling van achterstallig loon (eindejaarspremies, vakantiegeld, …) of tot betaling van 

een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een opzeggingsvergoeding of 

een vergoeding wegens het niet aanbieden van outplacement, vast te stellen dat de eiser 

zijn vordering steunde op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken (niet-beta-

ling van loon en inbreuk op een algemeenbindendverklaarde collectieve arbeidsovereen-

komst), en derhalve ambtshalve de in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wet-

boek van Strafvordering bepaalde verjaringstermijn van toepassing op een burgerlijke 

vordering ex delicto (tot vergoeding van de schade) toe te passen (ook al riep de eiser niet 

zelf het bestaan van een misdrijf in). De plicht voor de rechter ambtshalve de rechtsmid-

delen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen 

in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen, houdt aldus in dat zelfs 

wanneer de eiser zich tot grondslag van zijn vordering beroept op een overeenkomst (en 

dus loon vordert en zich dus niet beroept op een misdrijf), dat niet tot gevolg kan hebben 

dat de rechter mag beslissen dat niet de verjaringstermijn van artikel 26 van de Vooraf-

gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering van toepassing is, maar die van het bur-

gerlijk recht als uit de aangevoerde omstandigheden blijkt dat de vordering in werkelijk-

heid gebaseerd is op een misdrijf. Als de burgerlijke rechtsvordering steunt op feiten die 

van het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een con-

tractuele tekortkoming uitmaken en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van 

de contractuele verbintenis bestaat, moet de rechter aldus de toepassing onderzoeken 

van de verjaring bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering. 

 

Op grond van de hierboven vermelde rechtspraak van uw Hof komt de eiser tot het vol-

gende besluit. De verjaringstermijn bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
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boek van Strafvordering is niet van toepassing op een burgerlijke vordering gesteund op een con-

tractuele tekortkoming wanneer het feit dat deze tekortkoming uitmaakt geen misdrijf is (Cass. 17 

februari 1997, RW 1997-98, 912, noot). Maar die bepaling is wel van toepassing op elke burgerlijke  

rechtsvordering die tot een veroordeling strekt en die steunt op feiten die het bestaan van een misdrijf 

doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortkoming uitmaken en het voor-

werp van de vordering in de uitvoering van een contractuele verbintenis bestaat, zodat de rechter, 

voor wie een vordering wordt gesteld die steunt op feiten die het bestaan van een misdrijf doen 

blijken (maar die door de eiser niet wordt gesteund op een misdrijf), ambtshalve de toepassing 

moet onderzoeken van de verjaring bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van 

het Wetboek van Strafvordering (o.m. Cass. 20 april 2009, RW 2009-10, afl. 21, 876, concl. R. 

MORTIER). 

 

 

1.5. Toepassing 

 

Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser voor het arbeidshof, 

naast de veroordeling van de verweerster tot betaling van loon, eindejaarspremies en va-

kantiegeld, ook de veroordeling van de verweerster vorderde tot betaling van een scha-

devergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een (aanvullende) opzeggingsvergoe-

ding en een vergoeding wegens het niet-aanbieden van outplacement door de verweer-

ster. 

 

Na onder het punt “5.2.1. De verjaring van de vorderingen gesteund op de overeenkomst” 

geoordeeld te hebben dat de eiser niet betwist dat zijn vorderingen uit de arbeidsover-

eenkomst zijn ontstaan noch dat artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bijgevolg 

van toepassing is (p. 11, eerste volledige alinea, van het bestreden arrest), dat het, aan-

gezien de vorderingen pas werden ingesteld bij dagvaarding van 27 december 2017 terwijl 

het einde van de arbeidsovereenkomst “dateert” van 26 april 2016, duidelijk is dat de 

eenjarige verjaringstermijn bepaald in voormeld artikel 15 ter zake overschreden is (p. 11, 

tweede volledige alinea, van het bestreden arrest), en dat de vorderingen van de eiser, 

die werden ingesteld meer dan één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst, ver-

jaard zijn in zoverre zij op de overeenkomst gesteund werden (p. 15, punt 5.2.1.5, derde 

alinea, van het bestreden arrest), stelt het arbeidshof onder het punt “5.2.2. De vorderin-

gen op basis van een misdrijf” vast dat de eiser de vordering tot betaling van achterstallig 

loon steunt op een schending van artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek en op de Loon-

beschermingswet (p. 15, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest), dat de berekening 

van het achterstallig loon volgens de eiser gebaseerd is op het feit dat de onkostenver-

goedingen als verdoken loon te beschouwen zijn en er bijgevolg jarenlang onvoldoende 

eindejaarspremie en vakantiegeld werd betaald (p. 15, laatste alinea, van het bestreden 

arrest), en dat hij enerzijds de betaling vordert van achterstallig loon voor een bedrag van 

€ 3.489,60 en anderzijds van achterstallig “verlofgeld” en eindejaarspremies voor een be-

drag van € 3.704,97 over de periode 2007-2016 (p. 16, eerste alinea, van het bestreden 

arrest) en gaat het enkel wat betreft die vorderingen tot het verkrijgen van loon, einde-

jaarspremies en vakantiegeld na of een misdrijf (bestaande in het niet betalen van loon, 

eindejaarspremies en vakantiegeld (op de kostenvergoedingen als verdoken loon)) voor-

handen is en dus of toepassing kan worden gemaakt van artikel 26 van de Voorafgaande 

M&D Seminars 169



  VERZOEKSCHRIFT/39 

 

Titel van het Wetboek van Strafvordering (betreffende de verjaring van een burgerlijke 

vordering voortvloeiende uit een misdrijf) (p. 16, punt 5.2.2.2 t.e.m. p. 19, derde laatste 

alinea, van het bestreden arrest) en besluit het dat de eiser niet aantoont dat de ingeroe-

pen feiten betreffende de betaling van de kostenvergoedingen onder de strafwet vallen 

(p. 19, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest), dat het immers niet blijkt dat er 

sprake is van een verdoken loon, waarop er ten onrechte geen eindejaarspremies of va-

kantiegeld zou zijn betaald, noch dat er sprake is van een misdrijf in de zin van artikel 162 

van het Sociaal Strafwetboek of (oud) artikel 42 van de loonbeschermingswet (p. 19, laat-

ste alinea, van het bestreden arrest) en dat de vorderingen (tot het verkrijgen van loon, 

eindejaarspremies en vakantiegeld) door de eiser bijgevolg niet kunnen worden gesteld 

op basis van een misdrijf (p. 20, eerste alinea, van het bestreden arrest). Het arbeidshof 

geeft aldus enkel aan dat de eiser zijn vorderingen tot betaling van achterstallig loon, ein-

dejaarspremies en vakantiegeld (op de forfaitaire kostenvergoedingen die vermomd loon 

zouden uitmaken) (dus m.b.t. de ingeroepen feiten betreffende de betaling van de kos-

tenvergoedingen), niet kan stellen op basis van een misdrijf. Het arbeidshof gaat niet in 

op de vorderingen van de eiser tot het verkrijgen van een (aanvullende) opzeggingsver-

goeding, een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag en een schadever-

goeding wegens het niet aanbieden van outplacement. Wat betreft die vorderingen van 

de eiser tot veroordeling van de verweerster tot betaling van een schadevergoeding we-

gens kennelijk onredelijk ontslag, een (aanvullende) opzeggingsvergoeding en een ver-

goeding wegens het niet aanbieden van outplacement, onderzoekt het arbeidshof aldus 

niet of zij gesteund zijn op feiten die van het bestaan van een misdrijf doen blijken en 

onderzoekt het niet de toepassing van de verjaring van een burgerlijke vordering uit een 

misdrijf bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-

ring. 

 

Door de vorderingen van de eiser tot veroordeling van de verweerster tot betaling van 

een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, een (aanvullende) opzeg-

gingsvergoeding en een vergoeding wegens het niet-aanbieden van outplacement door 

de verweerster verjaard te verklaren op grond van artikel 15 van de Arbeidsovereenkom-

stenwet (in zoverre zij op de arbeidsovereenkomst gesteund werden), zonder wat betreft 

die vorderingen, die tot een veroordeling strekken en die steunen op feiten die het be-

staan van een misdrijf doen blijken, de toepassing te onderzoeken van de verjaring van 

een burgerlijke vordering uit een misdrijf bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel 

van het Wetboek van Strafvordering, schendt het arbeidshof (onder meer) dat artikel 26 

en miskent het zijn plicht het recht toe te passen op de feiten. 

 

 

 

2. Met betrekking tot het tweede onderdeel 

 

In het tweede onderdeel van het middel wordt aangevoerd dat het arbeidshof minstens 

diende te onderzoeken of de niet (volledige) betaling van een schadevergoeding wegens 
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kennelijk onredelijk ontslag, van een (aanvullende) opzeggingsvergoeding en van een ver-

goeding wegens het niet-aanbieden van outplacement door de verweerster, als inbreuk 

op een algemeenbindendverklaarde collectieve arbeidsovereenkomst of als niet (volle-

dige) betaling van loon een misdrijf uitmaakt, zodat het, door dat onderzoek niet te doen, 

tevens artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering schendt 

en zijn plicht het recht toe te passen op de feiten miskent. 

 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Concludeert de eiser dat het uw Hof behage 

- de bestreden beslissing te vernietigen, 

- de zaak en de partijen te verwijzen naar een ander arbeidshof, 

- uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

 

 

Gent, 26 maart 2020 

 

 

Voor de eiser, 

 

 

 

Willy van Eeckhoutte, 

advocaat bij het Hof van Cassatie. 
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Cass. 20 december 2021, nr. S.18.0089.N   
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Arbh. Luik 20 december 2021 
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COUR DU TRAVAIL DE LIEGE  

DU 20 DECEMBRE 2021 

 

 
Chambre 2E 

 

 

 

 

EN CAUSE : 

 

Le Centre Interfédéral pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations - 

UNIA, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Royale 138, inscrit à la Banque Carrefour 

des Entreprises sous le numéro 0548.895.779, 

partie intervenante volontaire en instance, appelante, 

ayant comparu pour conseil Maître Pierre JOASSART, avocat à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, et ayant 

comparu par Maître Julie PATERNOSTRE, 

 

 

 

CONTRE: 

 

 

 

La scrl PPVA - dont le siège social est établi à (…), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous 

le numéro (…), 

partie intimée, 

ayant comparu par son conseil Maître Bernd H UBINGER, avocat à 4020 LIEGE 

 

 

 

 

INDICATIONS DE PROCÉDURE 

 

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er octobre 2021, 

et notamment : 

 

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 février 2019 par le tribunal du 

travail de Liège, division Verviers, ire Chambre (R.G. 15/878/A) ;  

- l'arrêt avant dire droit rendu le 30 avril 2021 par la cour de céans autrement composée, déclarant 

l'appel de Mme B. recevable mais non fondé et ordonnant une réouverture des débats concernant 

la capacité d'agir d'UNIA ; 

- les conclusions après réouverture des débats et conclusions de synthèse après réouverture des 

débats de la scrl V. remises au greffe de la cour respectivement les 4 juin 2021 et 13 septembre 

2021 ; son dossier de pièces, remis le 13 septembre 2021 ;  

- les conclusions après réouverture des débats d'UNIA, remises au greffe de la cour le 2 août 

2021. 
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Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 1' octobre 2021, au cour de laquelle les débats ont 

été repris ab initio sur les points non encore tranchés. 

 

Après la clôture des débats, Monsieur M. S., substitut de l'auditeur du travail de Liège délégué à 

l'auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 16 novembre 

2020, a déposé un avis écrit au greffe de la cour le 8 octobre 2021. 

 

Les parties ont remis leurs répliques le 12 novembre 2021 et la cause a été prise en délibéré 

immédiatement pour qu'un arrêt soit prononcé le 17 décembre 2021. 

 

 

I. LES FAITS ET LES RETROACTES DE LA PROCEDURE 

 

1 

La société V. est une société coopérative, dont les coopérateurs sont des mutualités (mutualités neutres 

(92% des parts), mutualités socialistes (4% des parts) et mutualités chrétiennes (4% des parts)). 

 

Son objet social consiste principalement dans l'exploitation de pharmacies. A l'époque des faits, elle 

exploitait ainsi une quarantaine de pharmacies dans la région de Verviers et Eupen, en occupant environ 

300 travailleurs. 

 

2 

Madame B. est entrée au service de la scrl V. le 12 septembre 2001, en qualité de « pharmacienne 

remplaçante tant itinérante qu'attachée à une ou plusieurs officines ou pharmacienne-gérante » 

 

3 

La scrl V. a licencié Madame B. pour faute grave le ter août 2014. 

 

4 

Madame B. a introduit le présent litige par requête du 18 juin 2015. 

 

UNIA a fait intervention volontaire par requête du 16 juillet 2015. 

 

5 

Par jugement du 20 février 2019, le tribunal du travail de Liège (division Verviers) a dit pour droit ce 

qui suit : 

 

« Dit les demandes, principale et en intervention, recevables mais non fondées. En déboute les parties 

demanderesses. 

Condamne les parties demanderesses aux dépens, liquidés pour elle-même à l'indemnité de procédure 

de 3 600 EUR (pour Madame B.) et de 1 320 EUR (pour UNIA) et pour la partie défenderesse à 

l'indemnité de 3 600 EUR (à charge de Madame B.) et de 1 320 EUR (à charge d'UN1A). » 

 

6 

Madame B. a interjeté appel de ce jugement par requête du 14 juin 2019. 

 

7 

Par un arrêt du 30 avril 2021, la cour de céans a déclaré les appels de Madame B. et d'UNIA au sujet 

des demandes de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnité compensatoire de préavis et 

d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable recevables mais non fondés. Le jugement 

a été confirmé sur ces points. 

 

Statuant par voie d'évocation concernant la demande de constat de la nullité de la note du 22 septembre 

2003 et de l'article 42, 1° et 2° du règlement de travail, la cour a ordonné la réouverture des débats pour 
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permettre aux parties (et donc à la scrl v. et UNIA, la cour ayant vidé sa saisine à l'égard de Madame 

B.) d'examiner de manière contradictoire la question de la recevabilité de cette demande. 

 

 

Il. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES 

 

8 

UNIA demande à la cour de constater que les dispositions du règlement de travail portant interdiction 

du port de tout signe religieux et du port de tout couvre-chef, ainsi que la note du 22 septembre 2003 

sont nulles. 

 

UNIA demande en outre la condamnation de la scrl V. aux dépens liquidés à la somme totale de 2 640 

EUR (1 320 EUR par instance). 

 

9 

A titre principal, la scrl V. demande à la cour de déclarer la demande d'UNIA irrecevable. 

 

A titre subsidiaire, elle demande à ce que cette demande soit déclarée non fondée. 

 

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de poser deux questions préjudicielles à la Cour 

de justice de l'Union européenne. 

  

 

III. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC 

 

10 

Par son avis écrit déposé au greffe de la cour le 8 octobre 2021, Monsieur M. S., substitut général 

délégué, considère qu'il convient de déclarer la demande d'UNIA recevable mais non fondée. 

 

 

IV. LA RECEVABILITE DE L'APPEL 

 

11 

L'appel d'UNIA a d'ores et déjà été déclaré recevable par l'arrêt du 30 avril 2021. 

 

 

V. LE FONDEMENT DE L'APPEL 

 

5.1 Recevabilité de la demande 

 

5.1.1 Capacité d'UNIA à ester en justice 

 

12 

En règle, la capacité d'agir en justice requiert la personnalité juridique. 

 

13 

En vertu de l'article 2, §2 de l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions 

et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le 

racisme et les discriminations, UNIA jouit de la personnalité juridique. 

 

Il a en outre été habilité à ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la loi du 10 mai 2007 

donne lieu (article 29, §ler de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 

discrimination et article 6, §3 de l'accord de coopération du 12 juin 2013). 
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5.1.2 Intérêt et qualité d'UNIA  

 

a) Principes 

 

14 

La question de l'intérêt et la qualité à agir est distincte de celle de la capacité à ester en justice. Toute 

personne morale dotée de la personnalité juridique doit également démontrer qu'elle dispose de l'intérêt 

et de la qualité pour agir en justice, conformément à l'article 17 du Code judiciaire1. 

 

15 

La recevabilité s'apprécie au jour de l'introduction de la demande2. 

 

16 

En règle, l'intérêt à agir doit être personnel et direct3. 

 

L'intérêt propre d'une personne morale ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne 

morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son honneur et sa réputation4. 

 

Par conséquent, une personne morale ne dispose en principe pas d'un droit d'action pour défendre les 

intérêts de ses membres ni la finalité pour la défense de laquelle elle a été constituée. 

 

Le législateur peut évidemment déroger à ce principe et autoriser une personne à agir en justice pour la 

défense d'autres intérêts que ses intérêts personnels et directs. Dans ce cas, la loi attribue à cette personne 

la qualité pour agir au-delà de son propre intérêt. 

 

17 

La qualité, requise par l'article 17 du Code judiciaire, est définie comme « le pouvoir ou le titre en vertu 

duquel une personne exerce l'action en justice ou figure dans un procès »5. 

 

Lorsqu'une association pourvue par la loi de la personnalité juridique ou de la capacité d'ester en justice 

est autorisée à agir pour la défense, outre ses intérêts propres, d'intérêts déterminés par la loi, elle a 

qualité pour ester à cette fin, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, mais seulement dans les limites 

de l'autorisation légale6. 

 

18 

. 

Il résulte de l'article 31 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination 

qu'UNIA, en sa qualité d'acteur institutionnel, peut agir en justice. 

 

18.1 

La doctrine7 enseigne qu'UNIA dispose de trois voies d'action : 

 
1  La cour précise que l'action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2018 

ayant modifié l'article 17 du Code judiciaire, de sorte que c'est la version antérieure à cette modification 

qui est appliquée en l'espèce 
2  G. DE LEVAL, « L'action en justice », Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 238 
3  G. DE LEVAL, « L'action en justice », Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 83 
4  Cass., 13 décembre 2018, R.G. n° C.15.0405.F, www.cass.be; Cass., 19 septembre 1996, et note O. DE 

SCHUTTER, « Action d'intérêt collectif, remède collectif, cause significative », R.C.J.B., 1997, p. 113 ; 

Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, p. 338 
5  H. BOULARBAH, « La double dimension de la qualité, condition de l'action et condition de la 

demande en justice », R.G.D.C., 1997/1-2, p. 78 
6  C. trav. Bruxelles, 17 décembre 2020, R.G. n°2017/AB/535 
7  V. PETRY, S. GHISLAEN et S. VANTOMME, « Le racisme dans les relations de travail : défis dans la 

mise en pratique du dispositif fédéral anti-discrimination », Chr. D.S., 2017/07, p. 311 ; G. CLOSSET-
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- au nom et pour le compte d'une victime identifiée ; 

- à l'appui d'une victime identifiée mais en son nom et pour son propre compte ;  

- en son nom et pour son propre compte en l'absence d'une victime identifiée. 

 

18.2 

Lorsqu'UNIA agit en son nom et pour son propre compte, que ce soit en soutien d'une victime identifiée 

ou en l'absence de celle-ci, il exerce une action collective dont le but est de combattre une discrimination 

et de faire respecter le principe d'égalité de traitement, conformément à ses missions légales. 

 

UNIA n'est pas la seule personne morale autorisée, par la loi du 10 mai 2007, à agir en justice pour une 

action collective. L'article 30 de la loi du 10 mai 2007 confère en effet ce droit d'action collectif à d'autres 

établissements et organisations. 

 

Cependant, contrairement à ces autres établissements et organisations, UNIA ne doit pas démontrer qu'il 

est porté préjudice aux fins statutaires qu'il s'est donné. Son intérêt à agir est présumé dès l'instant où il 

agit dans un litige auquel l'application de la loi du 10 mai 2007 donne lieu. En réalité, il est présumé 

qu'il est porté atteinte à ses missions légales et statutaires8. 

 

18.3 

Par ailleurs, lorsqu'UNIA (ou d'ailleurs un autre groupe d'intérêt autorisé à agir) agit pour le compte ou 

en soutien d'une victime identifiée, il doit prouver qu'il a reçu l'accord de la victime (article 31 de la loi 

du 10 mai 2007). 

 

Les travaux préparatoires sont utiles pour définir la notion de « personne physique ou une personne 

morale identifiée » dont l'accord est requis : 

 

« Une précision s'impose d'emblée : l'accord de la victime n'est requis que lorsque celle-ci est une 

personne physique ou une personne morale identifiée. A contrario, nulle autorisation n'est à recueillir 

lorsque l'on se trouve en présence d'un comportement affectant un nombre indéfini de personnes. » 

 

Sur la base de ces travaux préparatoires, la Cour de cassation9 enseigne que « la condition de recevabilité 

prévue par l'article 31, à savoir l'accord de la victime, ne doit pas être remplie lorsque la discrimination 

affecte un nombre indéterminé de personnes ». Ainsi donc, si la discrimination affecte aussi d'autres 

personnes, dont le nombre est indéterminé, l'accord d'une victime identifiée n'est pas requis. Et ce, même 

si cette victime a déposé une plainte et est donc à la fois parfaitement identifiée mais constitue également 

le canal par lequel UNIA a été informé de l'existence même de la discrimination. Cet enseignement est 

suivi par les juridictions de fond10. 

 

 

b) Application en l'espèce 

 

19 

Madame B. a autorisé UNIA à « ester en justice sur base des faits suivants : licenciement pour « 

insubordination faute grave » par [la scrl V] suite au port du fou/ordo (pièce 12 du dossier d'UNIA). 

 

20 

La demande d'UNIA de constater la nullité de la note du 22 septembre 2003 et de l'article 42, 1° et 2° 

du règlement de travail dépasse le cadre de cette autorisation, pour les motifs suivants : 

 
MARCHAL et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « L'action en cessation en matière de 

discriminations », Les nouvelles lois luttant contre la discrimination, La Charte, 2008, p. 388 
8  S. DEMEESTERE, « De stakingsprocedure op rond van de antidiscriminatiewet in de praktijk — Een 

voorlopige balans », Or., 2007/6, p. 132 
9  Cass., 11 juin 2018, R.G. n°15.0072.N/2, juportal.be. 
10  C. trav. Mons, 26 juin 2020, R.G. n°2019/AM/231, terralaboris.be 
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- l'autorisation accordée par Madame B. à l'intervention d'UNIA est limitée au litige relatif à son 

licenciement pour faute grave. Or, la cour a déjà tranché l'ensemble des demandes formulées 

par Madame B. dans le cadre de ce litige. 

- la cour a validé l'interdiction faite à Madame B. de porter un voile islamique sur le lieu du travail 

de sorte qu'elle a déjà tranché la question de la validité du règlement de travail et de la note de 

2003 à son égard. 

- Madame B. n'a pas demandé l'annulation du règlement de travail et de la note de 2003. 

 

La cour constate d'ailleurs qu'UNIA ne conteste plus cette analyse, soutenue par le ministère public dans 

son examen de la question de la recevabilité, au raisonnement duquel UNIA indique se ranger en termes 

de répliques (page 3). 

 

21 

Il demeure à déterminer si la discrimination invoquée par UNIA affecte, outre Madame B., un nombre 

indéterminé de personnes. 

. 

Une réponse affirmative s'impose. En effet, tant la note du 22 septembre 2003 que le règlement de travail 

s'appliquent à l'ensemble du personnel actuel et futur de la scrl V. Or, il est à tout le moins certain que 

le personnel futur de la scrl V. n'est actuellement pas identifiable. De plus, la politique de recrutement 

de la scrl V. est naturellement conforme à ses règles internes, de sorte que la discrimination invoquée 

est également susceptible d'affecter d'éventuels (futurs) candidats non retenus. 

 

Par conséquent, malgré l'absence d'accord de Madame B., victime identifiée, UNIA dispose toujours de 

son droit d'action collectif (en son nom et pour son propre compte). 

 

22 

La demande est donc recevable. 

 

 

5.2 Fondement de la demande 

 

5.2.1 Cadre de la contestation 

 

23 

UNIA demande à la cour de constater la nullité de la note du 22 septembre 2003 et de l'article 42, 1° et 

2° du règlement de travail. 

 

Il considère que ces normes internes sont contraires à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 

certaines formes de discrimination et qu'elles doivent être annulées. 

 

24 

Par son arrêt du 30 avril 2021, la cour a d'ores et déjà validé l'interdiction formulée par ces textes à 

l'égard du personnel de la scrl V. en contact avec le public (objectif légitime de mise en oeuvre d'une 

politique de neutralité vis-à-vis de la clientèle, moyens appropriés et nécessaires). 

 

La cour n'a, en revanche, pas examiné la question de la régularité de la politique de neutralité de la scrl 

V. en ce qu'elle est applicable à l'ensemble du personnel et donc également au personnel qui n'est pas 

en contact avec la clientèle. Cette seule question est donc encore en litige. Par conséquent, la cour 

n'examinera pas les arguments avancés par UNIA, notamment en termes de répliques à l'avis de 

l'Auditorat général (page 4), qui concernent les attentes légitimes de la clientèle. 

 

 

5.2.2 Principes 
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25 

UNIA fonde sa demande sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 

discrimination. La cour renvoie à son arrêt du 30 avril 2021 pour un exposé plus détaillé des principes 

applicables et se limite à rappeler ce qui suit. 

 

26 

La loi du 10 mai 2007 s'applique à toutes les personnes en ce qui concerne les relations de travail11, qui 

sont définies comme « les relations qui incluent, entre autres, l'emploi, les conditions d'accès à l'emploi, 

les conditions de travail et les réglementations de licenciement »12. 

 

27 

Dans les domaines qui relèvent du champ d'application de la loi, toute forme de discrimination est 

interdite13. Par conséquent, la loi interdit notamment toute discrimination directe ou indirecte. 

 

La discrimination indirecte est la distinction indirecte fondée un critère protégé (en l'occurrence la 

conviction religieuse14), qui ne peut être justifiée conformément à la loi. 

 

La distinction indirecte est « la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique 

apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage 

particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés »15. 

 

28 

En matière de relations de travail, la loi du 10 mai 2007 permet de justifier une distinction indirecte 

lorsque le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de la distinction est 

objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés 

et nécessaires16. 

 

29 

L'article 15 de la loi du 10 mai 2007 prévoit que « sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la 

présente loi, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renonce 

par avance aux droits garantis par la présente loi ». 

 

Au sens de cette loi, le terme « dispositions » signifie « les actes administratifs, les clauses figurant dans 

des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant 

dans des documents établis de manière unilatérale » (article 4, 3°, de la loi). 

 

30 

Au sujet des objectifs légitimes, la Cour de justice de l'Union européenne a, dans un arrêt très récent17, 

dit pour droit ce qui suit : 

 

« Afin de déterminer si cette politique suffit à justifier de manière objective une différence de traitement 

indirectement fondée sur la religion ou les convictions, il convient de vérifier (...) si elle répond à un 

besoin véritable de l'entreprise. A cet égard, il y a lieu de relever que tant la prévention des conflits 

sociaux que la présentation de l'employeur de manière neutre à l'égard des clients peuvent correspondre 

à un besoin véritable de l'employeur, ce qu'il doit démontrer. » 

 

 
11  Article 5, §ler, 5°. 
12  Article 5, §1er, 5° 
13  Article 14 
14  Article 4, 9°. 
15  Article 4, 8°. 
16  Article 9 
17  C.J.U.E., 15 juillet 2021, Wabe et MH, C-804/18 et C-341/19, § 76 
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La Cour valide donc, au titre de motif légitime permettant de justifier une distinction indirecte, le motif 

lié au maintien de la paix sociale pour autant que l'employeur démontre que cet objectif répond à un 

besoin véritable de l'entreprise. Un motif relatif à la vie interne de l'entreprise peut donc justifier une 

politique de neutralité décidée par un employeur. 

 

La doctrine18, analysant la jurisprudence antérieure de la Cour, avait relevé que la Cour n'avait pas 

encore pris position sur cette question mais que rien n'interdisait de penser qu'elle statuerait dans ce sens 

: 

 

« II serait erroné [de] déduire que la Cour limite la légitimité de l'interdiction des signes convictionnels 

à la seule hypothèse où le personnel est en contact avec la clientèle. (...) La cour ne dit pas que seule la 

volonté de neutralité vis-à-vis de l'extérieur poursuit un but légitime. Elle n'écarte pas un objectif tel que 

la recherche de la paix sociale, par exemple, laquelle peut se trouver perturbée par le fait que les autres 

travailleurs ont le droit d'avoir une religion différente, ou encore le droit, au nom de leur liberté 

d'expression, de critiquer les opinions religieuses d'autrui. La décision n'est pas incompatible non plus 

avec l'opinion selon laquelle la liberté d'entreprendre autorise une entreprise privée à faire de la neutralité 

de son activité une philosophie au service de ses autres travailleurs, qui ont le droit de ne pas avoir de 

religion du tout. La Cour n'a pas été interrogée sur ce point et la prudence de sa réponse ne permet pas 

de donner une portée réductrice à l'arrêt. » 

 

Rappelons que l'interprétation de la Cour de justice s'impose à la cour de céans à moins de poser une 

nouvelle question préjudicielle19. 

 

31 

Les moyens utilisés pour réaliser ce but légitime doivent être appropriés, c'est-à-dire aptes à réaliser 

l'objectif poursuivi. 

 

Le critère de nécessité renvoie à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens appropriés 

et le but légitime poursuivi. L'interdiction doit se limiter au strict nécessaire20 

 

. 

La cour renvoie, pour plus de détails quant à ces deux notions (moyens appropriés et nécessaires) aux 

développements repris dans son arrêt du 30 avril 2021. 

 

 

5.2.3 Application en l'espèce 

 

32 

L'article 42 du règlement de travail de la scrl V. dispose ce qui suit : 

 

« Il est (...) défendu au travailleur : 

1° de porter sur les lieux de travail des signes visibles de ses convictions politiques, philosophies ou 

religieuses. 

2° de porter sur les lieux de travail un couvre-chef qui ne soit pas prévu ou autorisé par l'employeur; (...) 

» (pièce A.13 du dossier de la société) 

 

Quant à la « note au personnel d'officine » du 22 septembre 2003 (pièce B.3 du dossier de la scrl v.), 

elle est rédigé en ces termes : 

 
18  F. KEFER, « L'expression des convictions religieuses dans les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p. 

578. 
19  Cass., 12 octobre 2017, R.G. n°C.15.0497.F ; M. BROBERG et N. FENGER, Le renvoi préjudiciel à la 

Cour de justice de l'Union européenne, Larcier, 2013, p. 335 
20  C.J.U.E., 14 mars 2017,  C-157/15, § 42 
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« (...) Après concertation au sein de nos instances, il est convenu qu'en plus des critères de propreté et 

de tenue vestimentaire adaptée au service, il n'est pas souhaitable que le personnel affiche de manière 

volontairement ostentatoire ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques dans le cadre du 

service au public (exemples : insigne ou couleur politique mis en évidence, croix, foulard, ...). (...) » 

 

33 

Par son arrêt du 30 avril 2021, la cour a d'ores et déjà dit pour droit que ces dispositions, n'étant pas 

directement fondées sur la conviction religieuse, n'étaient pas susceptibles de constituer une 

discrimination directe mais qu'elles impliquaient une distinction de traitement indirecte, fondée sur la 

conviction religieuse (page 24 de l'arrêt). La cour n'examinera donc pas les arguments d'UNIA relatifs 

à l'existence d'une discrimination directe (pages 7 et 8 de ses répliques à l'avis de l'Auditorat général). 

 

34 

La scrl V. justifie notamment sa politique de neutralité à l'égard de l'ensemble de son personnel par « la 

volonté de créer une atmosphère de travail neutre, indépendante de toute considération politique, 

philosophique ou religieuse, ce qui permet de maintenir une cohésion sociale parmi son personnel (...) 

» (page 10 de ses conclusions après réouverture des débats). 

 

Cet objectif de maintien de la paix sociale et de cohésion sociale était expressément invoqué dans la 

note du 22 septembre 2003 

 

« Le respect de cette règle nous assure que personne n'éprouve un sentiment de rejet par rapport à de 

telle manifestation, tant au niveau client que collègue. » 

 

Il a également été immédiatement exposé à Madame B., dès les premiers échanges entre les 

parties (courrier du 23 août 2013, pièce A.2 du dossier de la scrl). 

 

34.1 

Contrairement à ce que soutient UNIA (pages 3 à 5 de ses répliques à l'avis de l'Auditorat général), la 

scrl V. démontre que cet objectif correspond à un besoin véritable de l'entreprise. 

 

En effet, à l'issue de la réunion du 20 février 2014, au cours de laquelle UNIA a indiqué à la scrl V. que 

sa position n'était pas conforme à la réglementation anti-discrimination et que le principe de neutralité 

ne pouvait justifier une interdiction du port de signes convictionnels dans une entreprise privée, la scrl 

V. s'est engagée à discuter au sein du Conseil d'entreprise des pistes de solution proposées par UNIA. 

 

La srcl V. a évoqué la question au sein des différentes instances composées de représentants du 

personnel. Suite à ces discussions, la décision suivante a été adoptée le 20 mars 2014 

(pièce A.7 du dossier de la société) : 

 

« La Délégation syndicale, les membres du Conseil d'entreprise, les membres du CPPT et la Délégation 

patronale de la scrl V. conviennent des principes suivants : 

o Nous confirmons les points 1 et 2 repris à l'article 42 du Règlement de travail (...); 

o Nous ne souhaitons pas y apporter de modification et estimons inopportun d'y déroger en 

quelque manière que ce soit. 

o Cette décision est prise collégialement dans un souci d'équité et d'égalité envers tous et 

particulièrement dans un secteur de la Santé publique. » 

 

L'ensemble des représentants du personnel de la scrl V. a donc estimé que la politique de neutralité en 

vigueur dans l'entreprise jouait un rôle primordial, garantissant l'équité et l'égalité entre tous les 

travailleurs, d'autant que l'entreprise est active dans le secteur de la santé publique. Par cette prise de 

position ferme et collective, les représentants du personnel ont indiqué que cette politique de neutralité 

oeuvrait au maintien de la paix sociale et répondait à un besoin véritable. 

 

34.2 
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La cour retient donc que la politique de neutralité de la scrl V. répond à un besoin véritable de l'entreprise 

et partant qu'elle est justifiée par un objectif légitime de maintien de la paix sociale. 

 

 

35 

Par son arrêt du 30 avril 2021, la cour a d'ores et déjà dit pour droit (1) que la règle interne interdisant 

le port de couvre-chef et signes philosophiques, politiques ou religieux contribue assurément à la mise 

en œuvre de la politique de neutralité que la scrl V. s'est fixée et (2) que cette politique de neutralité est 

véritablement poursuivie de manière systématique et cohérente. 

 

Le caractère approprié de la mesure litigieuse est donc établi. 

 

36 

En ce qui concerne le caractère proportionné de la mesure, la cour relève que, contrairement à ce que 

soutient UNIA, la scrl V. a accepté d'envisager les mesures alternatives proposées par UNIA. Cependant, 

ces mesures alternatives ont été jugées, par l'ensemble des représentants du personnel, insuffisantes pour 

mettre en oeuvre la politique de neutralité voulue (décision du 20 mars 2014, pièce A.7 du dossier de la 

société). 

 

Il va par ailleurs de soi que limiter l'interdiction litigieuse aux seuls membres du personnel en contact 

avec le public ne permettrait absolument pas d'atteindre l'objectif légitime de neutralité à l'égard de 

l'ensemble du personnel poursuivi par la scrl V. 

 

Par conséquent, imposer le respect de cette interdiction de port de couvre-chef et signes philosophiques, 

politiques ou religieux à l'ensemble du personnel constitue donc une mesure nécessaire pour mettre en 

oeuvre dans l'entreprise une politique de neutralité vis-à- vis de l'ensemble du personnel. 

 

37 

Pour l'ensemble de ces motifs, la cour considère que la règle interne interdisant le port de couvre-chef 

et signes philosophiques, politiques ou religieux et contenue dans la note du 22 septembre 2003 ainsi 

qu'à l'article 42, 1° et 2° du règlement de travail ne constitue pas une discrimination indirecte. 

 

La demande de constat de la nullité de ces deux textes (note du 22 septembre 2003 et de l'article 42, 1° 

et 2° du règlement de travail) est donc non fondée. 

 

 

5.3 Dépens 

 

38 

Dans la mesure où UNIA formule une demande de constat de nullité de deux dispositions internes à la 

scrl V., son intervention volontaire formée par requête du 16 juillet 2015 doit être qualifiée d'agressive. 

Partant, cette intervention a créé un lien d'instance entre les parties. 

 

Dans cette hypothèse, doctrine21 et jurisprudence22 retiennent que la partie qui succombe doit être 

condamnée aux dépens de l'autre partie. 

 

39 

La scrl V. liquide ses dépens à la somme de 3 900 EUR par instance. 

 
21  F. VAN DROOGHENBROECK et B. CONINGS, "La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et 

honoraires d'avocat, J.T., 2008, n°22ter ; H. BOULARBAH et C. HAUWEN, « Actualités en matière de 

frais et dépens : questions choisies » (les auteurs relevant qu'il « n'y a pas matière à discussion »), 

Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, CUP vol. 183, Anthemis, p. 343 
22  Bruxelles, 17 décembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 1850 ; Cass., 25 janvier 2013, Pas., 2013, liv.1, p. 237 ; 

Cass., 29 mai 2015, Pas., 2015, liv. 15, p. 1393 
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Cependant, s'agissant d'une demande de constat de nullité, il s'agit d'une demande non évaluable en 

argent. 

 

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont limité les dépens de la scrl V., dans le cadre du présent 

lien d'instance, à la somme de 1 320 EUR. 

 

Par ailleurs, la cour fixera les dépens d'appel, compte tenu de l'indexation de l'indemnité de procédure, 

à la somme de 1 560 EUR. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

LA COUR, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Statuant publiquement et contradictoirement, 

 

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment 

son article 24 dont le respect a été assuré, 

 

Complétant son arrêt du 30 avril 2021 et vidant sa saisine, 

 

Vu l'avis écrit du ministère public auquel les parties ont répliqué, 

 

Statuant par voie d'évocation, déclare la demande de constat de la nullité de la note du 22 septembre 

2003 et de l'article 42, 1° et 2° du règlement de travail recevable mais non fondée, 

 

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a statué sur les dépens d'instance, 

 

Condamne UNIA à supporter ses propres dépens d'appel, ainsi que les dépens d'appel de la scrl V., fixés 

à la somme de 1 560 EUR. 

 

Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : 

 

Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président,  

Daniel BLUM, Conseiller social au titre d'employeur, 

Marco DE LERA GARCIA, Conseiller social au titre d'employé,  

Assistés de Nadia PIENS, Greffier, 

 

Lesquels signent ci-dessous excepté Monsieur Daniel BLUM, Conseiller social au titre d'employeur, 

qui s'est trouvé dans l'impossibilité de le fa e (article 785 du Code judiciaire). 

  

 

et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 2-E de la Cour du travail de Liège, 

division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le VINGT DECEMBRE DEUX 

MILLE VINGT ET UN, par : 

 

Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président,  

Assistée de Nadia PIENS, Greffier, 
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Cour de cassation de Belgique 

Arrêt  

N° S.15.0079.F 

N. S.,  

demandeur en cassation, 

représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont 

le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de 

domicile,   

 

contre 

 

SAINT-GOBAIN SEKURIT BENELUX, société anonyme, dont le siège est 

établi à Bastogne, chaussée Romaine, 60, 

défenderesse en cassation, 

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le 

cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de 

domicile. 
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I. La procédure devant la Cour 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2014 

par la cour du travail de Liège. 

Par arrêt du 29 mai 2017, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle deux 

questions préjudicielles auxquelles celle-ci a répondu par son arrêt n° 73/2018 du 

7 juin 2018. 

Le 10 novembre 2021, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des 

conclusions au greffe. 

Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général 

Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. 

 

II. Le moyen de cassation 

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :  

 

Dispositions légales violées  

 

- articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;  

- article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 

constitutionnelle ; 

- articles 33, § 1er, avant sa modification par la loi du 28 février 2014, 42, 

alinéa 1er, et 43 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors 

de l’exécution de leur travail ;  

- articles 2, alinéas 1er et 2, 2°, a), 3, 4, 3°, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 

20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention ;  

- article 62, 5°, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en 

faveur de l’emploi ; 

- principe d’égalité et de non-discrimination. 
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 Décisions et motifs critiqués 

 

L’arrêt, donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations ou réserves 

et rejetant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou 

contraires, déclare l’appel du demandeur non fondé, confirme le jugement du 

premier juge en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation 

aux dépens de 7.700 euros, partant, rejette la demande du demandeur tendant à la 

condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 

273.910,02 euros au titre de l’indemnité de protection prévue par l’article 10 de 

la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention et, à 

défaut, de dommages et intérêts, réduit l’indemnité de procédure de première 

instance à la somme de 1.100 euros et condamne le demandeur à rembourser les 

frais de signification de 258,65 euros et à payer les indemnités de procédure de 

première instance de 1.100 euros et d’appel de 1.100 euros, notamment par les 

motifs suivants :   

« Contrairement à ce que prétend (le demandeur), la procédure 

d’information et de consultation prévue par la loi du 13 février 1998 en matière 

de licenciement collectif a été respectée, ce qui a été confirmé par [le] service 

public fédéral de l’Emploi, du Travail et de la Concertation sociale ; 

La cour [du travail] reprend certains passages dans le procès-verbal du 

comité pour la prévention et la protection au travail  extraordinaire du 8 octobre 

2009 (…) ; 

La cour [du travail] relève que (le demandeur) a signé le procès-verbal de 

la réunion ainsi que messieurs D. et M. ; 

Le 20 octobre 2009, une réunion du comité pour la prévention et la 

protection au travail s’est tenue et (le demandeur) a lu le procès-verbal du comité 

extraordinaire du 8 octobre 2009, qui précise : ‘suite à cela, il n’y a plus de 

remarque, le rapport est donc approuvé’ ; 

Le 12 novembre 2009, [la défenderesse] a informé le service public 

fédéral de l’Emploi, du Travail et de la Concertation sociale de toute la 

procédure mise en route dans le cadre du licenciement collectif depuis le 9 février 
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2009 et sollicité son intervention conformément à l’article 7, § 2, de la loi du 20 

décembre 2002 précitée ;  

Le 25 novembre  2009, le service public fédéral de l’Emploi, du Travail et 

de la Concertation sociale répondit en ces termes : ‘ Des documents que vous 

m’avez transmis à l’appui de votre demande, il s’avère que le licenciement en 

question a lieu dans le cadre d’un licenciement collectif auquel s’appliquent les 

procédures fixées au chapitre VII de la loi du 13 février 1998, ceci m’ayant été 

confirmé ce jour par le Forem. Dès lors, en application de l’article 4, 3°, de la loi 

du 20 décembre 2002, les procédures déterminées par cette loi ne sont pas 

d’application et donc il n’y a pas lieu de faire appel à la procédure définie à 

l’article 7’ ; 

Le 22 décembre 2009, (le demandeur) fut licencié ;  (…) 

La cour [du travail] relève que (le demandeur) a fait acter dans un 

procès-verbal du 8 octobre 2009 qu’il n’a plus de protection ;  

Le 20 octobre 2009, le procès-verbal du 8 octobre 2009 signé par (le 

demandeur) a été approuvé ;  

  Le service public fédéral de l’Emploi, du Travail et de la Concertation 

sociale a confirmé que les procédures déterminées par la loi du 20 décembre 

2002 précitée ne sont pas d’application ;  

La cour [du travail] considère que  [la défenderesse] ne devait pas 

respecter dans le cadre du licenciement (du demandeur) les procédures prévues 

par la loi et n’a pas violé le contenu de l’article 9 de la loi précitée ;  

[La défenderesse] n’a jamais mis en doute les compétences et 

l’indépendance (du demandeur) ;   

Dans ces conditions, [la défenderesse] n’est pas redevable de l’indemnité 

de protection prévue à l’article 10 de la loi du 20 décembre 2002 précitée ;  

Il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour 

constitutionnelle sur une éventuelle discrimination ou violation du principe 

d’égalité puisque, non seulement, [la défenderesse] a respecté la procédure légale 

de licenciement collectif, mais, encore, [elle] a bien prévenu en temps et heures 
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qu’un poste d’employé au sein du département ‘prévention et sécurité au travail’ 

serait supprimé ; (…) 

Sur la base de toutes ces considérations, l’appel n’est pas fondé ». 

 

Griefs 

 

Première branche  

  

1. Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux 

n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux 

qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. 

De même, il ne leur appartient pas de faire application d’une loi qualifiée 

d’inconstitutionnelle.  

Aux termes de l’article 10 de la Constitution, les Belges sont égaux devant 

la loi. L’article 11 de la Constitution dispose que la jouissance des droits et 

libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination.  

Si ces règles constitutionnelles ne font pas obstacle à ce qu’un traitement 

différent soit établi à l’égard de certaines catégories de personnes, un tel 

traitement distinct ne se justifie toutefois que pour autant que cette différence soit 

objectivement et raisonnablement justifiée.  

De même, le fait de traiter de façon identique des personnes se trouvant 

dans des situations distinctes peut s’avérer contraire aux principes d’égalité et de 

non-discrimination.   

2. L’article 33, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 

travailleurs lors de l’exécution de leur travail, tel qu’il est d’application avant sa 

modification par la loi du 28 février 2014, dispose que :  

« Chaque employeur a l’obligation de créer un service interne de 

prévention et de protection au travail.  
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À cet effet, chaque employeur dispose d’au moins un conseiller en 

prévention.  

Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l’employeur peut 

remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention.  

Ce service assiste l’employeur et les travailleurs lors de l’application des 

mesures visées aux articles 4 à 32 en ce qu’elles ont trait au bien-être des 

travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». 

Aux termes de l’article 42, alinéa 1er, de la loi précitée, les conseillers en 

prévention d’un service interne de prévention et de protection au travail font 

partie du personnel de l’employeur, sauf dans le cas visé à l’article 33, § 1er, 

alinéa 3.  

Aux termes de l’article 43 de ladite loi, les conseillers en prévention 

remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des 

travailleurs. Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant 

que conseiller en prévention. 

Il s’ensuit que la présence d’un conseiller en prévention en service interne 

est obligatoire dès que l’employeur occupe plus de vingt personnes.  

3. La loi du 20 décembre 2002 instaure un régime de protection des 

conseillers en prévention contre tout licenciement. 

L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection 

des conseillers en prévention précise que la loi s’applique aux employeurs et aux 

conseillers en prévention. 

Selon l’article 2, alinéa 2, 2°, a), de ladite loi, pour l’application de celle-

ci, il faut entendre par « le conseiller en prévention » toute personne physique, 

membre d’un service interne pour la prévention et la protection au travail, avec 

laquelle l’employeur a conclu un contrat de travail ou qui est liée à l’employeur 

en application d’un statut aux termes duquel sa situation juridique est réglée 

unilatéralement par l’autorité publique, qui est effectivement occupée par cet 

employeur et remplit les missions fixées en vertu de l’article 33, §§ 1er, alinéa 4, 

et 3, de la loi du 4 août 1996 précitée. 
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L’article 3 de la loi du 20 décembre 2002 dispose notamment que 

l’employeur ne peut rompre le contrat du conseiller en prévention, mettre fin à 

l’occupation statutaire du conseiller en prévention ou l’écarter de sa fonction que 

pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui 

démontrent qu’il est incompétent à exercer ses missions et pour autant que les 

procédures visées par cette loi soient respectées.  

Cette disposition a pour objectif d’assurer l’indépendance du conseiller en 

prévention et de le mettre à l’abri d’éventuelles mesures de représailles de son 

employeur.  

4. L’article 5 de la loi du 20 décembre 2002 dispose notamment que : 

« L’employeur qui envisage de rompre le contrat d’un conseiller en 

prévention est tenu, simultanément : 

1° de communiquer au conseiller en prévention concerné, par lettre 

recommandée, les motifs pour lesquels il veut mettre fin au contrat ainsi que la 

preuve de ces motifs ; 

2° de demander par lettre recommandée aux membres du comité ou des 

comités dont l’accord préalable sur la désignation doit être demandé leur accord 

préalable quant à la résiliation du contrat et de leur communiquer une copie de la 

lettre qui a été envoyée au conseiller en prévention concerné ». 

Ensuite s’ouvrent deux voies : 

  - en cas d’accord du comité, l’employeur peut mettre fin au contrat du 

conseiller en prévention pour autant qu’il respecte, le cas échéant, les 

dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Si le 

conseiller en prévention ne marque pas son accord sur la rupture de son contrat, 

il peut saisir le tribunal du travail compétent aux fins de faire établir qu’il y a eu 

atteinte à son indépendance ou que les motifs invoqués en ce qui concerne 

l’incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés (article 6) ;  

- en cas de désaccord du comité ou si le comité ne s’est pas prononcé dans 

un délai raisonnable, l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat. Si, 

néanmoins, l’employeur persiste dans son intention de mettre fin au contrat, il 

applique la procédure visée au paragraphe 2 avant de saisir le tribunal du travail 
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(article 7, § 1er). L’employeur devra notamment demander d’abord l’avis du 

fonctionnaire chargé de la surveillance en application de l’article 80 de la loi du 

4 août 1996 précitée, lequel entendra les parties concernées et tentera de 

concilier les positions de chacune (article 7, § 2).  

L’employeur ne pourra rompre le contrat, le cas échéant, selon les 

dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, que pour 

autant que le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaisse que les motifs 

invoqués par l’employeur sont étrangers à l’indépendance du conseiller en 

prévention ou que les motifs d’incompétence invoqués sont prouvés (articles 8 et 

9).  

Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2002, 

l’employeur est tenu de payer au conseiller en prévention une indemnité en raison 

de la rupture du contrat, 1° lorsque l’employeur ne respecte pas les procédures 

prescrites en vertu de cette loi, 2° lorsque le tribunal du travail ou la cour du 

travail reconnaît, dans le cadre de la procédure visée à l’article 6, alinéa 2, qu’il 

a été porté atteinte à l’indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs 

invoqués en ce qui concerne l’incompétence à exercer ses missions ne sont pas 

prouvés, 3° lorsque l’employeur met fin au contrat en violation de l’article 9. 

Ces procédures spécifiques visent à protéger le conseiller en prévention 

contre toute atteinte à son indépendance. 

5. Aux termes de l’article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002, les 

procédures déterminées par cette loi ne s’appliquent pas dans le cas d’un 

licenciement collectif auquel s’appliquent les procédures fixées en vertu du 

chapitre VIII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de 

l’emploi.  

Il s’agit en fait du chapitre VII de la loi du 13 février 1998, consacré aux 

« licenciements collectifs », qui dispose en son article 62, 5°, que, pour 

l’application de cette loi, il faut entendre par « licenciement collectif, tout 

licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des 

travailleurs qui affecte au cours d’une période de soixante jours un nombre de 

travailleurs : 
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- au moins égal à dix dans les entreprises occupant en moyenne plus de 

vingt et moins de cent travailleurs au cours de l’année civile précédant le 

licenciement ; 

- représentant au moins dix p.c. du nombre des travailleurs dans les 

entreprises occupant en moyenne au moins cent et moins de trois cents 

travailleurs au cours de l’année civile précédant le licenciement ; 

- au moins égal à trente dans les entreprises occupant en moyenne au 

moins trois cents travailleurs pendant l’année civile précédant le licenciement ». 

6. Ce faisant, le législateur a mis en place un traitement différent des 

conseillers en prévention confrontés à un licenciement collectif qui n’apparaît pas 

objectivement et raisonnablement justifié eu égard à l’objectif poursuivi par la loi 

du 20 décembre 2002, à savoir assurer l’indépendance du conseiller en 

prévention et le mettre à l’abri d’éventuelles mesures de représailles de son 

employeur, dès lors que rien n’exclut que, sous le couvert d’un licenciement 

collectif, qui n’affecte qu’un certain nombre des travailleurs occupés par 

l’employeur, le conseiller en prévention, inclus dans le nombre des travailleurs à 

licencier, ne soit en fait licencié pour des motifs se rapportant à son 

indépendance.    

Il n’existe dès lors aucune justification raisonnable à ce que, en cas de 

licenciement collectif, un conseiller en prévention ne bénéficie point, comme tout 

autre conseiller en prévention, de la protection de la loi du 20 décembre 2002 

prescrivant des procédures spécifiques à respecter par l’employeur pour licencier 

le conseiller en prévention et ce, sous peine de devoir payer une indemnité en cas 

de non-respect. 

  7. Par ailleurs, en excluant l’application des procédures instaurées par la 

loi du 20 décembre 2002 dans le cas d’un licenciement collectif auquel 

s’appliquent les procédures fixées en vertu du chapitre VIII (en fait le chapitre 

VII) de la loi du 13 février 1998 et ce quel que soit le nombre de personnes qui 

resteront occupées par l’employeur après ledit licenciement, cette règle traite de 

façon identique deux situations bien différentes, à savoir :  

- d’une part, celle dans laquelle, après le licenciement collectif, le nombre 

de travailleurs restant occupés au sein de l’employeur est inférieur au nombre 
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minimal imposé par la règlementation relative au bien-être, qui oblige 

l’employeur à disposer d’un conseiller en prévention en interne,  

- d’autre part, celle dans laquelle, après le licenciement collectif, le 

nombre de travailleurs restant occupés au sein de l’employeur est supérieur au 

nombre imposé par la loi sur le bien-être et oblige en conséquence l’employeur à 

conserver, en tout état de cause, à son service un conseiller en prévention en 

interne.  

En effet, si, dans la première hypothèse, la fonction de conseiller en 

prévention disparaît du fait du licenciement collectif, de sorte qu’il ne se justifie 

plus de maintenir une quelconque protection contre le licenciement au profit du 

conseiller en prévention, dans la deuxième hypothèse, cette fonction devra être 

maintenue par l’employeur. 

Dès lors que cette fonction est maintenue, il se justifie de maintenir la 

protection contre le licenciement dont bénéficie le conseiller en prévention en 

vertu de la loi du 20 décembre 2002, [sous peine] de permettre à des employeurs 

peu scrupuleux de profiter d’un licenciement collectif pour licencier un conseiller 

en prévention par mesure de représailles ou en portant atteinte à l’indépendance 

de celui-ci.   

Il n’existe aucune justification raisonnable à supprimer la protection dont 

bénéficie le conseiller en prévention en vertu de la loi du 20 décembre 2002 

lorsque la fonction de conseiller en prévention est maintenue dans l’entreprise 

après le licenciement collectif en raison du nombre de travailleurs occupés et, 

partant, à traiter les conseillers en prévention, dont la fonction est maintenue 

dans l’entreprise, de la même façon que les conseillers en prévention, dont la 

fonction est appelée à disparaître après le licenciement collectif. 

   8. Partant, dans la mesure où l’article 4 de la loi du 20 décembre 2002 

exclut l’application des procédures de protection instaurées par cette loi en 

faveur des conseillers en prévention afin d’assurer leur indépendance et de les 

mettre à l’abri d’éventuelles mesures de représailles de leur employeur, dans le 

cas d’un licenciement collectif auquel s’appliquent les procédures fixées en vertu 

du chapitre VIII (lire : VII) de la loi du 13 février 1998, alors que rien n’exclut 

que, sous le couvert d’un licenciement collectif, le conseiller en prévention inclus 
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dans le nombre de travailleurs à licencier ne soit en fait licencié pour des motifs 

se rapportant à son indépendance, cette disposition viole le principe d’égalité et 

de non-discrimination.  

De même, dans la mesure où elle exclut, dans le cas d’un licenciement 

collectif auquel s’appliquent les procédures fixées en vertu du chapitre VII de la 

loi du 13 février 1998, l’application des procédures de protection instaurées par 

la loi du 20 décembre 2002 en faveur des conseilleurs en prévention afin 

d’assurer leur indépendance et de les mettre à l’abri d’éventuelles mesures de 

représailles de leur employeur et ce, aussi bien lorsque la fonction de conseiller 

en prévention est appelée à disparaître que dans l’hypothèse où cette fonction 

sera maintenue après le licenciement collectif, alors que rien n’exclut que, sous le 

couvert d’un licenciement collectif, le conseiller en prévention inclus par 

l’employeur dans le nombre de travailleurs à licencier ne soit en fait licencié pour 

des motifs se rapportant à son indépendance, cette disposition viole le principe 

d’égalité et de non-discrimination.  

9. Partant, l’arrêt, qui décide, en application de l’article 4 de la loi du 20 

décembre 2002, que les procédures instaurées par cette loi ne s’appliquaient pas 

en l’espèce, fait application d’une disposition inconstitutionnelle pour les motifs 

précités (violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, 3 et 4, 3°, de la loi 

du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, ainsi que 

du principe d’égalité et de non-discrimination) et n’a pu légalement décider que 

lesdites procédures ne s’appliquaient pas en l’espèce (violation des articles 2, 

alinéas 1er et 2, 2°, a), 3, 4, 3°, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 20 décembre 2002 

portant protection des conseillers en prévention, 33, § 1er, tel qu’il est 

d’application avant sa modification par la loi du 28 février 2014, 42, alinéa 1er, et 

43 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 

l’exécution de leur travail, et 62, 5°, de la loi du 13 février 1998 portant des 

dispositions en faveur de l’emploi). 

Il s’ensuit qu’il y a lieu de soumettre d’abord, en application de l’article 

26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à cette 

cour les questions préjudicielles suivantes : 
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L’article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des 

conseillers en prévention, qui prévoit que les procédures déterminées par cette loi 

ne s’appliquent pas dans le cas d’un licenciement collectif auquel s’appliquent les 

procédures fixées en vertu du chapitre VIII (en fait le chapitre VII) de la loi du 13 

février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, viole-t-il les articles 

10 et 11 de la Constitution et le principe d’égalité et de non-discrimination en ce 

que, en cas de licenciement collectif, le conseiller en prévention interne est exclu 

de la protection des procédures spécifiques dont bénéficie le conseiller en 

prévention dont le licenciement individuel est envisagé par l’employeur, alors que 

rien n’exclut que dans le cas d’un licenciement collectif le conseiller en 

prévention ne soit inclus par l’employeur dans le nombre de travailleurs licenciés 

précisément en raison de la fonction qu’il occupe dans l’entreprise et de 

l’indépendance avec laquelle il l’exerce ? 

L’article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des 

conseillers en prévention, qui prévoit que les procédures déterminées par cette loi 

ne s’appliquent pas dans le cas d’un licenciement collectif auquel s’appliquent les 

procédures fixées en vertu du chapitre VIII (en fait le chapitre VII) de la loi du 13 

février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, viole-t-il les articles 

10 et 11 de la Constitution et le principe d’égalité et de non-discrimination en ce 

qu’il ne fait pas de différence entre l’hypothèse dans laquelle, après le 

licenciement collectif, l’employeur est encore tenu de conserver à son service un 

conseiller en prévention interne et celle dans laquelle, après le licenciement 

collectif, l’employeur ne compte plus un nombre de travailleurs suffisant pour être 

tenu d’instituer un conseiller en prévention interne ?  

 

Deuxième branche 

 

Aux termes de l’article 3 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection 

des conseillers en prévention, l’employeur ne peut rompre le contrat du conseiller 

en prévention, mettre fin à l’occupation statutaire du conseiller en prévention ou 

l’écarter de sa fonction que pour des motifs qui sont étrangers à son 
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indépendance ou qui démontrent qu’il est incompétent à exercer ses missions et 

pour autant que les procédures visées par cette loi soient respectées.  

L’article 9 de la loi du 20 décembre 2002 précise que, si le tribunal du 

travail ou la cour du travail reconnaît que les motifs invoqués par l’employeur ne 

sont pas étrangers à l’indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs 

d’incompétence invoqués ne sont pas prouvés, l’employeur ne peut pas mettre fin 

au contrat. 

Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de ladite loi, l’employeur est tenu de 

payer au conseiller en prévention une indemnité en raison de la rupture du 

contrat, 1° lorsque l’employeur ne respecte pas les procédures prescrites en vertu 

de cette loi, 2° lorsque le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît, dans 

le cadre de la procédure visée à l’article 6, alinéa 2, qu’il a été porté atteinte à 

l’indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs invoqués en ce qui 

concerne l’incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés, 3° lorsque 

l’employeur met fin au contrat en violation de l’article 9. 

Ces dispositions ont pour objectif d’assurer l’indépendance du conseiller 

en prévention et de le mettre à l’abri d’éventuelles mesures de représailles de son 

employeur. 

Il s’ensuit que la rupture du contrat doit être étrangère à l’indépendance 

dont a fait preuve le conseiller en prévention dans l’exercice de sa fonction. 

La simple constatation que « l’employeur n’a jamais mis en doute les 

compétences et l’indépendance (du demandeur) » n’exclut nullement que ladite 

indépendance du conseiller en prévention ait été le motif de son licenciement.  

Partant, s’il devait être lu en ce sens qu’il considère qu’en tout état de 

cause il n’y a pas eu violation de la loi du 20 décembre 2002 au motif que 

l’employeur « n’a jamais mis en doute les compétences et l’indépendance (du 

demandeur) », l’arrêt n’est pas légalement justifié, la considération précitée 

n’excluant nullement que le demandeur ait été licencié pour des motifs relatifs à 

son indépendance (violation des articles 3, 9 et 10, alinéa 1er, de la loi du 20 

décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention).  
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Troisième branche 

 

Dans ses conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse, le 

demandeur exposait l’existence d’un engagement unilatéral de la défenderesse à 

soumettre la décision de son licenciement au vote des membres du comité pour la 

prévention et la protection au travail, qu’à l’occasion du comité du 29 septembre 

2009, monsieur M. avait notamment dit qu’il acceptait la demande des 

délégations visant à voter sur la question du licenciement du demandeur et que, 

s’agissant d’un engagement qui n’était soumis à aucune condition et qui était 

émis sans la moindre réserve, il ne pouvait ultérieurement être retiré par la 

direction de la défenderesse.  

Il observait que la direction de la défenderesse avait décidé ultérieurement 

de se passer du vote des membres du comité pour la prévention et la protection au 

travail et de solliciter l’avis de l’inspection du service public fédéral de l’Emploi, 

du Travail et de la Concertation sociale, privant ainsi le demandeur de la 

protection qui lui était conventionnellement offerte par la loi du 20 décembre 

2002.  

Il concluait que, dès lors que la défenderesse s’était unilatéralement 

engagée à soumettre la question de la levée de la protection du licenciement, dont 

il bénéficiait dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002, aux membres du comité 

pour la prévention et la protection au travail, elle ne pouvait unilatéralement 

retirer son engagement ; que ce faisant elle avait commis une faute. 

L’arrêt ne répond par aucune considération à ce moyen. 

Si le dispositif rejette comme non fondées toutes conclusions, autres, plus 

amples ou contraires, cette déclaration ne constitue pas une réponse audit moyen, 

l’arrêt ne contenant aucune précision quant aux motifs pour lesquels la cour du 

travail aurait considéré ledit moyen comme non fondé. 

Partant, l’arrêt, qui omet de rencontrer le moyen précité, n’est pas 

régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).  
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III. La décision de la Cour 

 

Quant à la première branche :  

 

En vertu de l’article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection 

des conseillers en prévention, les procédures de protection prévues par cette loi  

en cas de rupture du contrat de travail du conseiller en prévention ne s'appliquent 

pas dans le cas d'un licenciement collectif soumis aux procédures fixées en vertu 

du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de 

l'emploi. 

Par l’arrêt n° 73/2018 du 7 juin 2018, la Cour constitutionnelle a dit pour 

droit que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 

Elle a considéré que, même lorsque l’employeur reste tenu de disposer 

d’un conseiller en prévention après le licenciement collectif en raison du nombre 

de travailleurs qu’il occupe encore à ce moment, l’exception ainsi créée quant à 

l’application du régime de protection contre le licenciement des conseillers en 

prévention repose sur un critère de différenciation objectif et pertinent, et que le 

législateur a pu estimer que cette protection spécifique n’est pas nécessaire en cas 

de licenciement collectif. Elle a ajouté que, si la procédure d’information et de 

consultation à suivre lors d’un licenciement collectif, qui est une procédure 

essentiellement collective, ne garantit pas en soi qu’un employeur ne profite pas 

d’un licenciement collectif pour mettre un terme à la relation de travail avec un 

conseiller en prévention pour des motifs liés à son indépendance, il appartient au 

juge compétent, statuant le cas échéant en référé, d’opérer à la demande du 

conseiller en prévention un contrôle quant à la réalité des motifs du licenciement 

sur la base des faits de la cause qui lui sont soumis, et qu’un tel contrôle est 

suffisant pour garantir la proportionnalité de la disposition en cause.   

Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu’il n’existe pas de justification 

raisonnable à la suppression, en cas de licenciement collectif, de la protection 

contre le licenciement du conseiller en prévention, spécialement lorsque 

l’employeur reste tenu d’occuper un conseiller en prévention après le licenciement 

collectif, manque en droit. 
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Quant à la deuxième branche : 

 

L’arrêt attaqué considère que, pour licencier le demandeur, la défenderesse 

ne devait pas respecter les procédures prévues par la loi du 20 décembre 2002. Il 

ajoute qu’elle n’a jamais mis en doute les compétences et l’indépendance du 

demandeur. 

Par cette dernière énonciation, l’arrêt relève que les circonstances de la 

cause ne donnent pas à penser que le licenciement du demandeur constitue une 

atteinte à son indépendance, mais il n’exclut pas une telle atteinte. 

Le moyen, en cette branche, manque en fait. 

 

Quant à la troisième branche :  

 

En énonçant que « [le demandeur] a fait acter dans un procès-verbal [du 

comité pour la prévention et la protection au travail] du 8 octobre 2009 que, [du 

fait de l’annonce de l’intention de la défenderesse de procéder à un licenciement 

collectif, il ne bénéficiait] plus de protection » contre le licenciement, l’arrêt 

répond aux conclusions du demandeur qui soutenait que la défenderesse s’était 

engagée à soumettre la question de son licenciement au vote du comité dans le 

cadre de cette protection. 

Le moyen, en cette branche, manque en fait. 

 

Par ces motifs, 

 

La Cour  

 

Rejette le pourvoi ; 

Condamne le demandeur aux dépens. 
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Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent neuf euros dix-sept centimes 

envers la partie demanderesse. 

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient 

le président de section Christian Storck, président, les présidents de section 

Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel et 

Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux 

mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de 

l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. 

L. Body M. Moris S. Geubel 

M. Lemal M. Delange Chr. Storck 
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Cass. 4 oktober 2021, nr. S.20.0051.N 

  

M&D Seminars 219



 
  

M&D Seminars 220



M&D Seminars 221



M&D Seminars 222



M&D Seminars 223



M&D Seminars 224



Cass. 6 september 2021, nr. S.20.0013.N   
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HvJ 15 juli 2021, zaken C-804/18 en C-341/19 
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Voorlopige editie 

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 

15 juli 2021 (*) 

„Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling 
in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van religie of overtuiging – 
Interne regel van een particuliere onderneming die het zichtbaar dragen van enig 

politiek, levensbeschouwelijk of religieus teken of het dragen van grote, opvallende 
politieke, levensbeschouwelijke of religieuze tekens op het werk verbiedt – Directe of 
indirecte discriminatie – Evenredigheid – Afweging tussen de godsdienstvrijheid en 

andere grondrechten – Rechtmatigheid van het neutraliteitsbeleid van de werkgever – 
Noodzaak om het bestaan van een economisch nadeel voor de werkgever aan te 

tonen” 

In de gevoegde zaken C-804/18 en C-341/19, 

betreffende twee verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, 
ingediend door het Arbeitsgericht Hamburg (arbeidsrechter in eerste aanleg Hamburg, 
Duitsland) (C-804/18) en het Bundesarbeitsgericht (hoogste federale rechter in 
arbeidszaken, Duitsland) (C-341/19), bij beslissingen van 21 november 2018 en 
30 januari 2019, ingekomen bij het Hof op respectievelijk 20 december 2018 en 30 april 
2019, in de procedures 

IX 

tegen 

WABE eV (C-804/18), 

en 

MH Müller Handels GmbH 

tegen 

MJ (C-341/19), 

wijst 

HET HOF (Grote kamer), 

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, 
A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, L. Bay Larsen, N. Piçarra en A. Kumin, 
kamerpresidenten, T. von Danwitz, C. Toader, M. Safjan, F. Biltgen (rapporteur), 
P. G. Xuereb, L. S. Rossi en I. Jarukaitis, rechters, 

advocaat-generaal: A. Rantos, 

griffier: D. Dittert, hoofd van een administratieve eenheid, 

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 november 2020, 
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gelet op de opmerkingen van: 

–        IX, vertegenwoordigd door K. Bertelsmann, Rechtsanwalt, 

–        WABE eV, vertegenwoordigd door C. Hoppe, Rechtsanwalt, 

–        MH Müller Handels GmbH, vertegenwoordigd door F. Werner, Rechtsanwalt, 

–        MJ, vertegenwoordigd door G. Sendelbeck, Rechtsanwalt, 

–        de Griekse regering, vertegenwoordigd door E. M. Mamouna en K. Boskovits als 
gemachtigden, 

–        de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde, 

–        de Zweedse regering, vertegenwoordigd door H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, 
H. Shev, J. Lundberg en A. Falk als gemachtigden, 

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door B.-R. Killmann, M. Van Hoof en 
C. Valero als gemachtigden, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 25 februari 2021, 

het navolgende 

Arrest 

1        De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 2, lid 1 
en lid 2, onder a) en b), artikel 4, lid 1, en artikel 8, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de 
Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep (PB 2000, L 303, blz. 16), en de artikelen 10 en 16 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”). 

2        Het verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak C-804/18 is ingediend in het kader 
van een geding tussen IX en haar werkgever, WABE eV (hierna: „WABE”), een in 
Duitsland geregistreerde vereniging die een groot aantal kinderdagverblijven exploiteert, 
over het feit dat IX tijdelijk is geschorst omdat zij geen gevolg wilde geven aan het door 
WABE aan haar werknemers opgelegde verbod op het dragen van zichtbare tekens van 
politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging op het werk bij contacten met 
ouders of kinderen. 

3        Het verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak C-341/19 is ingediend in het kader 
van een geding tussen MH Müller Handels GmbH (hierna: „MH”), een vennootschap die 
een drogisterijketen exploiteert op het Duitse grondgebied, en haar werknemer, MJ, over 
de rechtmatigheid van de aanmaning van MH om op het werk geen grote, opvallende 
politieke, levensbeschouwelijke of religieuze tekens te dragen. 

 Toepasselijke bepalingen 

 Richtlijn 2000/78 
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4        De overwegingen 1, 4, 11 en 12 van richtlijn 2000/78 luiden als volgt: 

„(1)      Overeenkomstig artikel 6 [VEU] is de Europese Unie gegrondvest op de 
beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten 
gemeen hebben, en eerbiedigt de Unie de grondrechten, zoals die worden 
gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, [dat op 4 november 1950 te Rome is 
ondertekend], en zoals die uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van 
de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het [Unierecht]. 

[...] 

(4)      Gelijkheid voor de wet en bescherming van eenieder tegen discriminatie is als 
universeel recht erkend door de Universele Verklaring van de rechten van de 
mens, door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, door de Internationale Verdragen van de 
Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten, respectievelijk inzake 
economische, sociale en culturele rechten, en door het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, die door 
alle lidstaten zijn ondertekend; Verdrag nr. 111 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie verbiedt discriminatie op het terrein van arbeid en beroep. 

[...] 

(11)      Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid kan de verwezenlijking van de doelstellingen van het [VWEU] 
ondermijnen, in het bijzonder de verwezenlijking van een hoog niveau van 
werkgelegenheid en van sociale bescherming, de verbetering van de 
levensstandaard en de kwaliteit van het bestaan, de vergroting van de 
economische en sociale cohesie en van de solidariteit, alsmede het vrij verkeer 
van personen. 

(12) Daartoe dient in de gehele [Unie] elke directe of indirecte discriminatie op grond van 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid op de door 
deze richtlijn bestreken terreinen verboden te zijn. [...]” 

5        Artikel 1 van deze richtlijn bepaalt: 

„Deze richtlijn heeft tot doel met betrekking tot arbeid en beroep een algemeen kader te 
creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke 
behandeling toegepast kan worden.” 

6        Artikel 2 van deze richtlijn luidt: 

„1.      Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder het beginsel van gelijke 
behandeling verstaan de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie 
op basis van een van de in artikel 1 genoemde gronden. 

2.      Voor de toepassing van lid 1 is er: 

a)      ‚directe discriminatie’, wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een 
ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van 
een van de in artikel 1 genoemde gronden; 
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b)      ‚indirecte discriminatie’, wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 
handelwijze personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid, in vergelijking met andere personen bijzonder 
benadeelt: 

i)      tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd 
door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn, [...] 

[...] 

5.      Deze richtlijn laat de nationale wettelijke bepalingen onverlet die in een 
democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid, de 
handhaving van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de 
bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van de rechten en vrijheden 
van derden.” 

7        Artikel 3 van die richtlijn bepaalt in lid 1: 

„Binnen de grenzen van de aan de [Unie] verleende bevoegdheden, is deze richtlijn 
zowel in de overheidssector als in de particuliere sector, met inbegrip van 
overheidsinstanties, op alle personen van toepassing met betrekking tot: 

[...] 

c)      werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning; 

[...]” 

8        Artikel 8, lid 1, van richtlijn 2000/78 luidt: 

„De lidstaten mogen bepalingen vaststellen of handhaven die voor de bescherming van 
het beginsel van gelijke behandeling gunstiger zijn dan die van deze richtlijn.” 

 Duits recht 

 GG 

9        Artikel 4 van het Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (grondwet van de 
Bondsrepubliek Duitsland) van 23 mei 1949 (BGBl. 1949 I, blz. 1; hierna: „GG”) bepaalt 
in de leden 1 en 2: 

„(1)      De vrijheid van geloof en geweten en de vrijheid om religieuze en 
levensbeschouwelijke overtuigingen te belijden, zijn onschendbaar. 

(2)      De ongestoorde godsdienstuitoefening wordt gewaarborgd.” 

10      Artikel 6 GG bepaalt in lid 2: 

„De verzorging en de opvoeding van kinderen behoren tot het natuurlijke recht van de 
ouders en vormen een verplichting die primair op hen rust. De overheid waakt over de 
uitoefening daarvan.” 

11      Artikel 7 GG bepaalt in de leden 1 tot en met 3: 
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„1.      Het gehele schoolwezen staat onder toezicht van de staat. 

2.      De personen die het ouderlijk gezag of de voogdij over kinderen hebben, zijn 
bevoegd te beslissen of kinderen deelnemen aan godsdienstonderwijs. 

3.      Godsdienstonderwijs behoort op openbare scholen met uitzondering van de niet-
confessionele scholen tot de reguliere vakken. Onverminderd het toezichtrecht van de 
staat wordt godsdienstonderwijs in overeenstemming met de beginselen van de 
religieuze gemeenschappen gegeven. Geen enkele leraar mag tegen zijn wil in worden 
verplicht om godsdienstonderwijs te geven.” 

12      Artikel 12 GG luidt: 

„(1)      Elke Duitser heeft het recht vrijelijk zijn beroep, zijn werk en zijn opleidingsplaats 
te kiezen. De uitoefening van een beroep kan bij of krachtens een wet zijn geregeld. 

[...]” 

 AGG 

13      Het Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (wet op gelijke behandeling) van 
14 augustus 2006 (BGBl. 2006 I, blz. 1897; hierna: „AGG”) strekt ertoe richtlijn 2000/78 
om te zetten in Duits recht. 

14      § 1 AGG zet het doel van deze wet uiteen en luidt: 

„Deze wet heeft tot doel elke benadeling op grond van ras, etnische herkomst, geslacht, 
godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te voorkomen 
of op te heffen.” 

15      § 2, lid 1, AGG bepaalt: 

„Discriminatie op basis van een van de in § 1 genoemde gronden is krachtens de 
onderhavige wet verboden met betrekking tot: 

1.      de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of als zelfstandige en tot een 
beroep, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van 
activiteit en op alle niveaus van de beroepshiërarchie, met inbegrip van 
bevorderingskansen; 

2.      de voorwaarden voor arbeid en beroep, met inbegrip van de beloning en de 
ontslagvoorwaarden, met name in individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, en 
de maatregelen die worden genomen bij de uitvoering en de beëindiging van de 
arbeidsverhouding en bij bevordering; 

[...]” 

16      § 3, AGG bepaalt in de leden 1 en 2: 

„1.      Er is sprake van directe discriminatie wanneer iemand op een van de in § 1 
genoemde gronden ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare 
situatie wordt, is of zou worden behandeld. Met betrekking tot § 2, lid 1, punten 1 tot en 
met 4, is er ook sprake van directe discriminatie op grond van geslacht wanneer een 
vrouw wegens zwangerschap of zwangerschapsverlof ongunstiger wordt behandeld. 
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2.      Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelwijze personen op een van de in § 1 genoemde gronden in 
vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of 
handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor 
het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.” 

17      § 7 AGG, leden 1 tot en met 3, luidt: 

„1.      Werknemers mogen op geen van de in § 1 genoemde gronden worden 
gediscrimineerd; dit verbod geldt ook wanneer de discriminerende persoon bij die 
discriminatie enkel veronderstelt dat er sprake is van een van de in § 1 genoemde 
gronden. 

2.      Bepalingen in overeenkomsten die het discriminatieverbod in de zin van lid 1 
schenden, zijn nietig. 

3.      Een discriminatie zoals bedoeld in lid 1 door werkgevers of werknemers vormt een 
schending van contractuele verplichtingen.” 

18      § 8, AGG bepaalt in lid 1: 

„Een verschil in behandeling op basis van een van de in § 1 genoemde redenen is 
toegestaan indien deze reden wegens de aard van de beroepsactiviteit of de 
voorwaarden voor de uitoefening ervan, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste 
vormt, mits het doel legitiem is en het vereiste evenredig aan dat doel is.” 

19      § 15 AGG luidt: 

„1.      In geval van schending van het discriminatieverbod moet de werkgever de 
daardoor veroorzaakte schade vergoeden. Dit geldt niet indien de werkgever niet 
aansprakelijk is voor de schending van het verbod. 

2.      Wanneer de schade geen vermogensschade is, kan de werknemer een passende 
financiële schadeloosstelling vorderen. Ingeval de werknemer niet in dienst wordt 
genomen, mag de schadeloosstelling niet meer bedragen dan drie maanden salaris 
indien de werknemer ook bij een niet door benadeling gekenmerkte selectieprocedure 
niet zou zijn aangesteld. 

3.      Indien een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, heeft de werkgever 
alleen een verplichting tot schadeloosstelling wanneer hij opzettelijk of met grove 
nalatigheid heeft gehandeld.” 

 Burgerlijk wetboek 

20      Volgens § 134 van het Bürgerliche Gesetzbuch (burgerlijk wetboek) is „[e]lke juridische 
handeling die indruist tegen een wettelijk verbod [...] nietig, tenzij de wet anders bepaalt”. 

 GewO 

21      § 106 van de Gewerbeordnung (wet tot regeling van ambacht, handel en industrie; 
hierna: „GewO”) luidt als volgt: 

„De werkgever kan de inhoud, plaats en tijd van de te verrichten werkzaamheden in 
redelijkheid naar eigen inzicht nader bepalen, voor zover deze arbeidsvoorwaarden niet 
zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, in bepalingen van een bedrijfsakkoord of van 
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een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of in wettelijke bepalingen. Dit geldt 
ook ten aanzien van de orde en het gedrag van de werknemers binnen het bedrijf. Bij de 
uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid dient de werkgever ook rekening te 
houden met beperkingen van de werknemer.” 

 Hoofdgedingen en prejudiciële vragen 

 Zaak C-804/18 

22      WABE exploiteert een groot aantal kinderdagverblijven in Duitsland, waar in totaal meer 
dan 600 werknemers in dienst zijn en ongeveer 3 500 kinderen worden opgevangen. Zij 
stelt zich neutraal op ten opzichte van politieke partijen en geloofsgemeenschappen. 

23      Blijkens het verzoek om een prejudiciële beslissing in deze zaak volgt WABE in haar 
dagelijks werk de adviezen voor onderwijs en opvoeding van kinderen in dagverblijven 
van de stad Hamburg (Duitsland), die in maart 2012 zijn gepubliceerd door het Bureau 
voor arbeid, sociale aangelegenheden, gezin en integratie van de stad Hamburg, en 
onderschrijft zij deze adviezen volledig. Daarin valt onder meer te lezen dat „[a]lle 
kinderdagverblijven [...] de taak [hebben] principiële ethische vragen alsmede religieuze 
en andere levensbeschouwingen als onderdeel van de leefomgeving van kinderen te 
behandelen en inzichtelijk te maken. Kinderdagverblijven bieden kinderen daarom de 
ruimte om zich bezig te houden met vragen die de zin van het leven raken, zoals vreugde 
en verdriet, gezondheid en ziekte, gerechtigheid en onrechtvaardigheid, schuld en 
mislukking, vrede en ruzie alsmede met de vraag naar God. Zij stimuleren de kinderen 
om hun gevoelens en overtuigingen met betrekking tot deze vragen te uiten. De 
mogelijkheid om nieuwsgierig en onderzoekend bezig te zijn met deze vragen leidt ertoe 
dat de inhoud en tradities van de binnen de groep kinderen vertegenwoordigde religieuze 
en culturele opvattingen worden besproken. Op deze wijze worden waardering en 
respect ten opzichte van andere religies, culturen en levensbeschouwingen ontwikkeld. 
Het bezig zijn met deze vragen ondersteunt het kind in zijn zelfbeeld en bij het beleven 
van een functionerende maatschappij. Hierbij hoort ook dat de kinderen in de loop van 
het jaar bij een bepaalde godsdienst behorende feesten kunnen meebeleven en actief 
daaraan kunnen vormgeven. Bij de kennismaking met andere religies komen kinderen 
in aanraking met verschillende vormen van bezinning, geloof en spiritualiteit”. 

24      IX is orthopedagogisch verzorgster en is sinds 2014 werkzaam bij WABE. Begin 2016 
heeft zij besloten een islamitische hoofddoek te dragen. Van 15 oktober 2016 tot en met 
30 mei 2018 was zij met ouderschapsverlof. 

25      In maart 2018 heeft WABE voor haar vestigingen de „dienstinstructie voor de naleving 
van het neutraliteitsgebod” vastgesteld, waarvan IX op 31 mei 2018 kennis heeft 
genomen. Daarin staat onder meer te lezen dat WABE „niet verbonden [is] aan een 
bepaalde godsdienst en [...] uitdrukkelijk voorstander [is] van diversiteit op het gebied 
van godsdienst en cultuur. Om een individuele en vrije ontwikkeling van de kinderen ten 
aanzien van godsdienst, levensbeschouwing en politiek te waarborgen, zijn de 
medewerkers [...] verplicht het geldende neutraliteitsgebod strikt in acht te nemen ten 
aanzien van ouders, kinderen en derden. Het door [WABE] in dat verband gevoerde 
beleid is gericht op politieke, levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit. Met 
uitzondering van onderwijzend personeel, zijn de verplichtingen in verband met het 
neutraliteitsgebod niet van toepassing op medewerkers van WABE die op het 
hoofdkantoor werkzaam zijn, aangezien zij geen contact met de kinderen of de ouders 
hebben. In dit verband gelden de volgende regelingen als „beginselen voor de concrete 
inachtneming van het neutraliteitsgebod op de werkplek: 
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–        medewerkers onthouden zich op de werkplek van politieke, levensbeschouwelijke 
of religieuze uitingen tegenover ouders, kinderen en derden; 

–        medewerkers dragen bij contact met ouders, kinderen en derden op de werkplek 
geen zichtbare tekens van hun politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging; 

–        medewerkers geven op de werkplek jegens ouders, kinderen en derden geen 
uitdrukking aan daaruit voortvloeiende rituelen”. 

26      In het door WABE opgestelde informatieblad over het neutraliteitsgebod wordt op de 
vraag of een christelijk kruis, een islamitische hoofddoek of een joodse kipa mag worden 
gedragen, het volgende antwoord gegeven: 

„Nee; aangezien de kinderen met betrekking tot een godsdienst niet mogen worden 
beïnvloed door de pedagogisch medewerkers, is dit niet toegestaan. De bewuste keuze 
voor door een godsdienst of levensbeschouwing bepaalde kleding is in strijd met het 
neutraliteitsgebod”. 

27      Op 1 juni 2018 is IX komen werken met een islamitische hoofddoek. Zij heeft geweigerd 
haar hoofddoek af te doen, waarna de directrice van het kinderdagverblijf haar tijdelijk 
heeft geschorst. 

28      Op 4 juni 2018 is IX wederom met haar islamitische hoofddoek op het werk verschenen. 
Daarop heeft zij diezelfde dag een waarschuwing ontvangen wegens het dragen van de 
hoofddoek op 1 juni 2018 en is haar verzocht om, gezien het neutraliteitsgebod, haar 
werkzaamheden voortaan zonder hoofddoek te verrichten. IX heeft opnieuw geweigerd 
haar hoofddoek af te nemen, en is naar huis gestuurd en tijdelijk geschorst. Zij heeft 
diezelfde dag nog een tweede waarschuwing ontvangen. 

29      In dezelfde periode heeft WABE ervoor gezorgd dat een werkneemster die een 
halsketting met een kruis droeg, die ketting afdeed. 

30      IX heeft bij de verwijzende rechter beroep ingesteld en hem verzocht om WABE ertoe 
te veroordelen de waarschuwing over het dragen van de islamitische hoofddoek uit haar 
persoonsdossier te verwijderen. Zij betoogt ter ondersteuning van haar beroep ten eerste 
dat het verbod op het zichtbaar dragen van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
tekens – ondanks het algemene karakter ervan – rechtstreeks doelt op het dragen van 
de islamitische hoofddoek en dus directe discriminatie vormt, ten tweede dat het verbod 
enkel vrouwen treft en dus ook moet worden getoetst aan het verbod van discriminatie 
op grond van geslacht, en ten derde dat het verbod veeleer vrouwen met een 
migratieachtergrond treft en dus ook discriminatie op grond van etnische herkomst kan 
opleveren. Bovendien heeft het Bundesverfassungsgericht (federaal grondwettelijk hof, 
Duitsland) geoordeeld dat een verbod op het dragen van de islamitische hoofddoek op 
het werk en met name in een kinderdagverblijf een zware aantasting vormt van de 
vrijheid van geloof en overtuiging en slechts kan toegestaan zijn indien het op een 
aangetoond, concreet gevaar steunt. Tot slot kan het arrest van 14 maart 2017, G4S 
Secure Solutions (C-157/15, EU:C:2017:203), niet in de weg staan aan het verzoek tot 
verwijdering van die aanmaningen. Het Hof heeft daarin immers slechts Unierechtelijke 
minimumnormen vastgesteld, zodat de in Duitsland door de rechtspraak van het 
Bundesverfassungsgericht inzake artikel 4, lid 1, GG en § 8 AGG gerealiseerde 
bescherming tegen discriminatie niet mag worden afgezwakt. 
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31      WABE verzoekt de verwijzende rechter het beroep te verwerpen. Zij voert ter 
ondersteuning daarvan onder meer aan dat de interne regel die voorziet in een verbod 
op het zichtbaar dragen van enig politiek, levensbeschouwelijk of religieus teken in 
overeenstemming is met § 106, eerste volzin, GewO juncto § 7, leden 1 tot en met 3, 
AGG en dat deze nationale bepalingen moeten worden uitgelegd conform het Unierecht. 
Uit het arrest van 14 maart 2017, G4S Secure Solutions (C-157/15, EU:C:2017:203), 
blijkt dat een particuliere werkgever in de onderneming een neutraliteitsbeleid mag 
nastreven zolang hij dit coherent en systematisch doet en beperkt tot de werknemers die 
contact hebben met klanten. Er is geen sprake van indirecte discriminatie indien de 
betrokken bepaling objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel, zoals de 
wens van de werkgever om naar de klant toe een neutraliteitsbeleid te voeren, en de 
middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn. Dit is volgens WABE in 
casu het geval. IX kan trouwens niet worden overgeplaatst naar een post zonder contact 
met de kinderen en de ouders, aangezien zij daarvoor niet opgeleid of gekwalificeerd is. 
Met het arrest van 14 maart 2017, G4S Secure Solutions (C-157/15, EU:C:2017:203), 
heeft het Hof zich definitief uitgesproken over de kwestie van de afweging van de 
grondrechten van het Handvest in het geval van een door een werkgever opgelegd 
neutraliteitsgebod. Aangezien § 3, lid 2, AGG dient ter uitvoering van het Unierecht, is 
een andere weging van de vrijheid van godsdienst door Duitse rechterlijke instanties – 
zoals die van het Bundesverfassungsgericht – niet mogelijk zonder dat inbreuk wordt 
gemaakt op de voorrang van het Unierecht en het beginsel van Unierechtconforme 
uitlegging. Als bovendien wordt aangenomen dat een concreet gevaar of economisch 
nadeel moet worden aangetoond om de godsdienstvrijheid te beperken, dan is in casu 
het bewijs hiervoor geleverd. Uit de berichten van verzoekster in het hoofdgeding op 
haar persoonlijke pagina van een sociaal netwerk blijkt namelijk dat zij derden gericht en 
bewust wilde beïnvloeden met haar houding. 

32      Op basis van deze argumenten is de verwijzende rechter van mening dat IX mogelijk 
direct gediscrimineerd is op grond van godsdienst in de zin van artikel 2, lid 2, onder a), 
van richtlijn 2000/78 omdat haar nadelige behandeling, namelijk het krijgen van een 
aanmaning, verband houdt met het beschermde kenmerk godsdienst. 

33      Ingeval er geen directe discriminatie is, wenst de verwijzende rechter te vernemen of 
een neutraliteitsbeleid van een onderneming indirecte discriminatie op grond van religie 
of zelfs van geslacht kan opleveren, gelet op het feit dat het verbod in het hoofdgeding 
in de overgrote meerderheid van de gevallen vrouwen treft. Hij vraagt zich in dit kader af 
of een verschil in behandeling op grond van godsdienst en/of geslacht kan worden 
gerechtvaardigd door een neutraliteitsbeleid dat wordt gevoerd om aan de wensen van 
de klant te voldoen. In het geval van een indirect op godsdienst gebaseerd verschil in 
behandeling wenst de verwijzende rechter voorts te vernemen of hij de criteria in 
artikel 4, lid 1, GG als gunstiger bepaling in de zin van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2000/78 
mag meewegen bij de beoordeling van het passend karakter van een dergelijk verschil 
in behandeling. 

34      Derhalve heeft het Arbeitsgericht Hamburg (arbeidsrechter in eerste aanleg Hamburg, 
Duitsland) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een 
prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 

„1)      Vormt een eenzijdige instructie van de werkgever die het dragen van ieder 
zichtbaar teken van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen 
verbiedt, voor werknemers die vanwege religieuze bedekkingsgeboden bepaalde 
kledingvoorschriften opvolgen, een directe discriminatie op grond van godsdienst 
in de zin van artikel 2, lid 1, en lid 2, onder a), van richtlijn [2000/78]? 
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2)      Vormt een eenzijdige instructie van de werkgever die het dragen van ieder 
zichtbaar teken van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen 
verbiedt, voor een werkneemster die, omdat zij moslim is, een hoofddoek draagt, 
een indirecte discriminatie op grond van godsdienst en/of geslacht in de zin van 
artikel 2, lid 1, en lid 2, onder b), van richtlijn [2000/78]? 

Inzonderheid: 

a)      Kan volgens richtlijn [2000/78] een [indirecte] discriminatie op grond van 
godsdienst en/of geslacht ook dan worden gerechtvaardigd met de 
subjectieve wens van de werkgever om een beleid van politieke, 
levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit na te streven, als de 
werkgever daarmee wil voldoen aan de subjectieve wensen van zijn klanten? 

b)      Verzetten richtlijn [2000/78] en/of het grondrecht van de vrijheid van 
ondernemerschap in de zin van artikel 16 van het [Handvest] met het oog op 
artikel 8, lid 1, van richtlijn [2000/78] zich tegen een nationale regeling op 
grond waarvan voor de bescherming van het grondrecht van de vrijheid van 
godsdienst een verbod op religieuze kledij niet reeds kan worden 
gerechtvaardigd met een abstract gevaar van aantasting van de neutraliteit 
van de werkgever, maar slechts met een voldoende concreet gevaar, in het 
bijzonder de concrete dreiging van een economisch nadeel voor de 
werkgever of een betrokken derde?” 

 Zaak C-341/19 

35      MJ is sinds 2002 als verkoopadviseur en caissière in dienst bij een van de filialen van 
MH. Sinds 2014 draagt zij een islamitische hoofddoek. Aangezien zij niet is ingegaan op 
het verzoek van MH om haar hoofddoek op het werk af te doen, is zij naar een andere 
post overgeplaatst waar zij haar hoofddoek wel kon dragen. In juni 2016 heeft MH haar 
opnieuw gevraagd de hoofddoek af te doen. MJ heeft dit geweigerd, en is daarop naar 
huis gestuurd. In juli 2016 heeft zij van MH een aanmaning gekregen om op het werk te 
verschijnen zonder grote, opvallende tekens van politieke, levensbeschouwelijke of 
religieuze overtuiging. 

36      MJ heeft bij de nationale rechterlijke instanties beroep ingesteld om de ongeldigheid 
van deze aanmaning te doen vaststellen en schadevergoeding te verkrijgen. Zij heeft 
zich daarbij beroepen op haar door de GG beschermde godsdienstvrijheid en 
aangevoerd dat het neutraliteitsbeleid dat MH wenst te voeren, niet onvoorwaardelijk 
voorrang heeft boven de godsdienstvrijheid en moet worden beoordeeld op zijn 
evenredigheid. MH heeft betoogd dat sinds juli 2016 in al haar filialen de interne richtlijn 
geldt dat het dragen van grote, opvallende politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
tekens op het werk verboden is (hierna: „interne richtlijn”). Deze richtlijn is bedoeld om 
de neutraliteit binnen de onderneming te bewaren en op die manier conflicten tussen 
werknemers te voorkomen. In het verleden hebben zich al verschillende keren conflicten 
tussen werknemers voorgedaan die te wijten waren aan verschillen in religie en cultuur. 

37      MJ heeft van die rechterlijke instanties gelijk gekregen, waarna MH beroep 
in Revision heeft ingesteld bij het Bundesarbeitsgericht (hoogste federale rechter in 
arbeidszaken, Duitsland), waar zij onder meer heeft aangevoerd dat uit het arrest van 
14 maart 2017, G4S Secure Solutions (C-157/15, EU:C:2017:203), blijkt dat er geen 
concreet economisch nadeel of een daling van het aantal klanten hoeft te worden 
aangetoond om een verbod op het uiten van overtuigingen te kunnen handhaven. Het 
Hof heeft dus een groter gewicht toegekend aan de door artikel 16 van het Handvest 
beschermde vrijheid van ondernemerschap dan aan de vrijheid van godsdienst. De 
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toepassing van de door het nationale recht beschermde grondrechten kan niet tot een 
andere uitkomst leiden. 

38      De verwijzende rechter is van oordeel dat hij, om het bij hem aanhangige geding te 
kunnen beslechten, de door MH aan MJ gerichte aanmaning en de interne richtlijn op 
hun rechtmatigheid dient te toetsen aan de beperkingen die § 106, eerste volzin, GewO 
stelt aan het recht van een werkgever om instructies te geven. Zo zal hij in de eerste 
plaats moeten onderzoeken of de aanmaning en de interne richtlijn waarop deze 
gebaseerd is, een ongelijke behandeling in de zin van § 3 AGG opleveren en of deze 
ongelijkheid een verboden discriminatie vormt. Ingeval de aanmaning in 
overeenstemming is met het bestaande rechtskader moet deze in de tweede plaats ex 
aequo et bono worden beoordeeld, wat volgens de verwijzende rechter een afweging 
van tegenstrijdige belangen vereist, waarbij onder meer rekening moet worden 
gehouden met het grondwettelijk en wetgevend kader, de algemene beginselen van 
evenredigheid en geschiktheid en de gebruiken. Bij deze beoordeling moeten alle 
bijzondere omstandigheden van het hoofdgeding in aanmerking worden genomen. 

39      De verwijzende rechter is in casu van oordeel dat de interne richtlijn van MH, die naar 
haar aard een algemene regel is, een indirect op godsdienst gebaseerde ongelijke 
behandeling oplevert in de zin van § 3, lid 2, AGG en artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 
2000/78. MJ wordt immers specifiek gediscrimineerd op een van de in § 1 AGG 
genoemde gronden, aangezien agnosten minder vaak dan personen met een bepaalde 
religie of overtuiging, in het openbaar hun overtuiging tonen door middel van kleding, 
juwelen of andere tekens. Om te bepalen of deze ongelijke behandeling een verboden 
indirecte discriminatie in de zin van § 3, lid 2, AGG vormt, moet evenwel nog worden 
nagegaan of enkel een volledig verbod op elke zichtbare uiting van politieke, 
levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging geschikt is om het doel te bereiken dat 
door een neutraliteitsbeleid in de onderneming wordt nagestreefd, dan wel of een verbod 
op grote, opvallende tekens, zoals in het hoofdgeding, daartoe volstaat, mits het 
coherent en systematisch wordt toegepast. Volgens de verwijzende rechter bieden de 
rechtspraak van het Hof en meer in het bijzonder de arresten van 14 maart 2017, G4S 
Secure Solutions (C-157/15, EU:C:2017:203), en 14 maart 2017, Bougnaoui en ADDH 
(C-188/15, EU:C:2017:204), daar geen antwoord op. 

40      Indien zou blijken dat laatstgenoemde beperking volstaat, rijst volgens de verwijzende 
rechter de vraag of het verbod in het hoofdgeding, dat noodzakelijk lijkt, ook passend is 
in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), i), van richtlijn 2000/78. Hij vraagt zich in dit 
verband af of bij de beoordeling van het passend karakter van dit verbod een afweging 
moet worden gemaakt tussen de rechten in artikel 16 van het Handvest en die in 
artikel 10 daarvan, dan wel of deze afweging pas moet worden gemaakt op het moment 
dat de algemene regel wordt toegepast op het individuele geval, bijvoorbeeld wanneer 
een werknemer een instructie krijgt of wordt ontslagen. Indien moet worden geoordeeld 
dat de conflicterende rechten uit het Handvest en het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: „EVRM”) niet kunnen 
worden meegewogen bij de beoordeling of het in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
verbod in strikte zin passend is, rijst dan ook de vraag of een door een nationale 
grondwettelijke bepaling beschermd recht, met name de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging die door § 4, leden 1 en 2, GG wordt beschermd, kan worden gezien 
als een gunstiger regeling in de zin van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2000/78. 

41      Tot slot moet nog worden uitgemaakt of het Unierecht, in casu artikel 16 van het 
Handvest, uitsluit dat bij het onderzoek naar de geldigheid van een instructie van een 
werkgever rekening kan worden gehouden met de door het nationale recht 
gewaarborgde grondrechten. De vraag is met name of een particulier, zoals een 
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werkgever, artikel 16 van het Handvest kan inroepen in een geschil tussen uitsluitend 
particulieren. 

42      Derhalve heeft het Bundesarbeitsgericht de behandeling van de zaak geschorst en het 
Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 

„1)      Kan een vastgestelde indirecte discriminatie op grond van godsdienst in de zin 
van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn [2000/78] die voortvloeit uit een interne 
regel van een particuliere onderneming, alleen dan passend zijn wanneer volgens 
deze regel het dragen van alle zichtbare tekens – en niet alleen van opvallende 
grote tekens – van religieuze, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging 
verboden is? 

2)      Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord: 

a)      Moet artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn [2000/78] aldus worden uitgelegd 
dat de in artikel 10 van het Handvest en in artikel 9 EVRM vervatte rechten 
mogen worden meegewogen bij de beoordeling of een vastgestelde indirecte 
discriminatie op grond van godsdienst passend is wanneer deze 
discriminatie voortvloeit uit een interne regel van een particuliere 
onderneming die het dragen van opvallende grote tekens van religieuze, 
politieke of levensbeschouwelijke overtuiging verbiedt? 

b)      Moet artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn [2000/78] aldus worden uitgelegd 
dat nationale regelingen met grondwettelijke status die de godsdienstvrijheid 
beschermen, als gunstiger bepalingen in de zin van artikel 8, lid 1, van deze 
richtlijn mogen worden meegewogen bij de beoordeling of een vastgestelde 
indirecte discriminatie op grond van godsdienst passend is wanneer deze 
discriminatie voortvloeit uit een interne regel van een particuliere 
onderneming die het dragen van opvallende grote tekens van religieuze, 
politieke of levensbeschouwelijke overtuiging verbiedt? 

3)      Indien de vragen 2 a) en 2 b) ontkennend worden beantwoord: 

Moeten nationale regelingen met grondwettelijke status die de godsdienstvrijheid 
beschermen, op grond van het primaire Unierecht buiten toepassing blijven bij de 
toetsing van een instructie op basis van een interne regel van een particuliere 
onderneming die het dragen van opvallende grote tekens van religieuze, politieke 
of levensbeschouwelijke overtuiging verbiedt, ook wanneer het primaire Unierecht, 
bijvoorbeeld artikel 16 van het Handvest, nationale wetgevingen en praktijken 
erkent?” 

 Beantwoording van de prejudiciële vragen 

 Eerste vraag in zaak C-804/18, 

43      Met zijn eerste vraag in zaak C-804/18 wenst de verwijzende rechter in wezen te 
vernemen of artikel 1 en artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 2000/78 aldus moeten 
worden uitgelegd dat een interne regel van een onderneming die werknemers verbiedt 
op het werk zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging te dragen, directe discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging in de 
zin van deze richtlijn vormt voor werknemers die wegens religieuze geboden bepaalde 
kledingvoorschriften volgen. 
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44      Ter beantwoording van deze vraag zij eraan herinnerd dat richtlijn 2000/78 volgens 
artikel 1 tot doel heeft om met betrekking tot arbeid en beroep een algemeen kader te 
creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke 
behandeling kan worden toegepast. Volgens artikel 2, lid 1, van deze richtlijn „wordt 
onder het beginsel van gelijke behandeling verstaan de afwezigheid van elke vorm van 
directe of indirecte discriminatie op basis van een van de in artikel 1 [van deze richtlijn] 
genoemde gronden”. Artikel 2, lid 2, onder a), van deze richtlijn preciseert dat er voor de 
toepassing van lid 1 directe discriminatie is wanneer iemand ongunstiger wordt 
behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld 
op basis van een van de in artikel 1 genoemde gronden, waaronder godsdienst of 
overtuiging. 

45      Wat het begrip „godsdienst” in de zin van artikel 1 van richtlijn 2000/78 betreft, heeft het 
Hof reeds geoordeeld dat het aldus moet worden uitgelegd dat het zowel betrekking 
heeft op het forum internum, dit is het feit een religieuze overtuiging te hebben, als het 
forum externum, dat wil zeggen de belijdenis in het openbaar van een godsdienstige 
overtuiging (arrest van 14 maart 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, 
EU:C:2017:203, punt 28). Deze uitlegging geldt ook voor hetzelfde begrip dat gebruikt 
wordt in artikel 10, lid 1, van het Handvest (zie in die zin arrest van 17 december 2020, 
Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., C-336/19, EU:C:2020:1031, punt 52). 

46      Het dragen van tekens of kleding om een godsdienst te belijden of overtuiging tot 
uitdrukking te brengen, valt onder de „vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, 
die wordt beschermd door artikel 10 van het Handvest. Het staat niet aan het Hof om de 
inhoud zelf van religieuze geboden te beoordelen. 

47      Daaraan moet worden toegevoegd dat artikel 1 van richtlijn 2000/78 godsdienst en 
overtuiging op dezelfde lijn zet, net als artikel 19 VWEU, waarin staat dat de 
Uniewetgever passende maatregelen kan nemen om discriminatie op grond van onder 
meer „godsdienst of overtuiging” te bestrijden, of als artikel 21 van het Handvest, waarin 
„godsdienst of overtuiging” als een van de discriminatiegronden wordt genoemd. 
Derhalve moeten de termen „godsdienst” en „overtuiging” voor de toepassing van richtlijn 
2000/78 als twee kanten van dezelfde discriminatiegrond worden gezien. Zoals uit 
artikel 21 van het Handvest blijkt, moet godsdienst of overtuiging als discriminatiegrond 
worden onderscheiden van „politieke of andere denkbeelden” en omvat deze dus zowel 
godsdienstige overtuigingen als levensbeschouwelijke of spirituele overtuigingen. 

48      Ook moet worden toegevoegd dat het recht op vrijheid van geweten en van godsdienst, 
dat in artikel 10, lid 1, van het Handvest is neergelegd en dat integraal deel uitmaakt van 
de relevante context om richtlijn 2000/78 uit te leggen, correspondeert met het recht dat 
wordt gewaarborgd in artikel 9 EVRM en overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het 
Handvest dezelfde inhoud en reikwijdte heeft (arrest van 14 maart 2017, G4S Secure 
Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, punt 27). Volgens de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: „EHRM”) is het recht op vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst, dat is neergelegd in artikel 9 EVRM, „een van de 
fundamenten van een ‚democratische samenleving’ in de zin van [dit] verdrag” en vormt 
het „in de religieuze dimensie ervan een van de belangrijkste elementen die gelovigen 
helpen hun identiteit en opvatting over het leven te vormen” en „een kostbaar goed voor 
atheïsten, agnosten, sceptici en onverschilligen”, doordat het bijdraagt tot het – door de 
eeuwen heen moeizaam verworven – pluralisme, dat onverbrekelijk samenhangt met 
een dergelijke samenleving” (EHRM, 15 februari 2001, Dahlab tegen Zwitserland, 
CE:ECHR:2001:0215DEC004239398). 
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49      Voorts blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat uit de formulering en de context van 
artikel 2, leden 1 en 2, van richtlijn 2000/78 – waarin wordt verwezen naar discriminatie 
„op basis van” een van de in artikel 1 van deze richtlijn genoemde gronden alsook naar 
een ongunstiger behandeling „op basis van” een van deze gronden, en waarin de termen 
„een ander” en „andere personen” worden gebruikt – niet kan worden afgeleid dat, wat 
de in artikel 1 genoemde beschermde grond – godsdienst of overtuiging – betreft, het in 
deze richtlijn neergelegde discriminatieverbod beperkt is tot verschillen in behandeling 
tussen personen met en personen zonder een bepaalde godsdienst of overtuiging. Uit 
genoemde uitdrukking „op basis van” volgt daarentegen dat discriminatie op basis van 
godsdienst of overtuiging in de zin van die richtlijn alleen kan worden vastgesteld 
wanneer de betrokken ongunstiger behandeling of het betrokken nadeel wordt 
ondervonden op grond van de godsdienst of overtuiging (zie in die zin arrest van 
26 januari 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, punten 29 en 30). 

50      Het door richtlijn 2000/78 nagestreefde doel pleit er trouwens voor om artikel 2, leden 1 
en 2, van deze richtlijn aldus uit te leggen dat de kring van personen ten aanzien van 
wie een vergelijking kan worden gemaakt om discriminatie op grond van godsdienst of 
overtuiging in de zin van deze richtlijn vast te stellen, niet wordt beperkt tot personen die 
geen bepaalde godsdienst of overtuiging aanhangen (zie in die zin arrest van 26 januari 
2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, punt 31). 

51      Zoals uit punt 44 van het onderhavige arrest blijkt, heeft richtlijn 2000/78 immers 
overeenkomstig artikel 1 en blijkens zowel de titel en de considerans als de inhoud en 
de strekking van deze richtlijn tot doel met betrekking tot arbeid en beroep een algemeen 
kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van onder meer 
godsdienst of overtuiging zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling 
toegepast kan worden, door eenieder een doeltreffende bescherming tegen discriminatie 
op onder meer deze grond te bieden (arrest van 26 januari 2021, Szpital Kliniczny im. 
dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 
C-16/19, EU:C:2021:64, punt 32). 

52      Wat meer bepaald de vraag betreft of een interne regel van een particuliere 
onderneming volgens welke het verboden is op het werk zichtbare tekens van politieke, 
levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging te dragen, directe discriminatie op grond 
van godsdienst of overtuiging oplevert in de zin van artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 
2000/78, heeft het Hof reeds geoordeeld dat een dergelijke regel niet een dergelijke 
discriminatie oplevert wanneer deze zonder onderscheid voor alle uitingen van dergelijke 
overtuigingen geldt en alle werknemers van de onderneming op dezelfde wijze behandelt 
door hen op algemene en niet-gedifferentieerde wijze met name te verplichten zich 
neutraal te kleden, wat het dragen van dergelijke tekens uitsluit (arrest van 14 maart 
2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, punten 30 en 32). Aangezien 
iedereen hetzij een godsdienst hetzij een overtuiging kan hebben, creëert een dergelijke 
regel, voor zover die op algemene en niet-gedifferentieerde wijze wordt toegepast, geen 
verschil in behandeling op grond van een criterium dat onlosmakelijk met godsdienst of 
overtuiging verbonden is (zie naar analogie, wat discriminatie op grond van handicap 
betreft, arrest van 26 januari 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, punt 44 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak). 

53      Zoals de advocaat-generaal in punt 54 van zijn conclusie heeft opgemerkt, wordt aan 
deze vaststelling niet afgedaan door het feit dat bepaalde werknemers religieuze 
geboden volgen die hen verplichten bepaalde kleding te dragen. Hoewel een interne 
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regel als die bedoeld in punt 52 van het onderhavige arrest uiteraard in het bijzonder 
onaangenaam kan zijn voor dergelijke werknemers, doet dit niet af aan de vaststelling in 
het vorige punt dat die regel, die uiting geeft aan een beleid van politieke, 
levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit van de werkgever, in beginsel geen 
verschil in behandeling van werknemers creëert op basis van een criterium dat 
onlosmakelijk verbonden is met godsdienst of overtuiging in de zin van artikel 1 van 
richtlijn 2000/78. 

54      Uit de elementen van het dossier waarover het Hof beschikt, blijkt dat WABE ook heeft 
geëist – en verkregen – dat een werkneemster die een religieus kruis droeg, dit teken 
afdeed, zodat het er op het eerste gezicht op lijkt dat de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde interne regel binnen WABE zonder enig onderscheid op IX is toegepast. Bijgevolg 
kan niet worden geoordeeld dat IX op grond van haar religieuze overtuiging direct is 
gediscrimineerd in de zin van artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 2000/78. Het staat 
evenwel aan de verwijzende rechter om de nodige feitelijke beoordelingen te verrichten 
en om uit te maken of de interne regel van WABE op algemene en niet-gedifferentieerde 
wijze is toegepast op al haar werknemers. 

55      Gelet op deze overwegingen dient op de eerste vraag in zaak C-804/18 te worden 
geantwoord dat artikel 1 en artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 2000/78 aldus moeten 
worden uitgelegd dat een interne regel van een onderneming die werknemers verbiedt 
op het werk zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging te dragen, voor werknemers die vanwege religieuze geboden bepaalde 
kledingvoorschriften opvolgen, geen directe discriminatie op grond van godsdienst of 
overtuiging in de zin van deze richtlijn vormt, wanneer die regel op algemene en niet-
gedifferentieerde wijze wordt toegepast. 

 Tweede vraag, onder a), in zaak C-804/18 

56      Met zijn tweede vraag, onder a), in zaak C-804/18 wenst de verwijzende rechter in 
wezen te vernemen of artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 aldus moet worden 
uitgelegd dat een indirect op godsdienst en/of geslacht gebaseerd verschil in 
behandeling als gevolg van een interne regel van een onderneming die werknemers 
verbiedt op het werk zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging te dragen, kan worden gerechtvaardigd door de wens van de werkgever om 
een beleid van politieke, levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit te voeren ten 
aanzien van zijn klanten of gebruikers om aan hun legitieme verwachtingen te voldoen. 

57      Meteen moet worden opgemerkt dat deze vraag berust op de constatering van de 
verwijzende rechter dat de interne regel die in zaak C-804/18 aan de orde is, volgens 
welke werknemers van WABE die contact hebben met ouders of kinderen, geen 
zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging mogen 
dragen, in de praktijk bepaalde godsdiensten méér dan andere en meer vrouwen dan 
mannen treft. 

58      Wat om te beginnen het bestaan van indirecte discriminatie op grond van geslacht 
betreft, dat in die vraag wordt aangeroerd, moet in navolging van de advocaat-generaal 
in punt 59 van zijn conclusie worden vastgesteld dat deze discriminatiegrond buiten de 
werkingssfeer van richtlijn 2000/78 valt – de enige Unierechtelijke handeling waarnaar 
in die vraag wordt verwezen. Er is dan ook geen reden om te onderzoeken of dergelijke 
discriminatie aanwezig is. 

59      Betreffende de vraag of er sprake is van een indirect op godsdienst of overtuiging 
gebaseerd verschil in behandeling in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 
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2000/78, zij eraan herinnerd dat een dergelijk verschil bestaat indien vaststaat dat de in 
een regel opgenomen ogenschijnlijk neutrale verplichting in feite tot gevolg heeft dat de 
personen die een bepaalde godsdienst aanhangen of een bepaalde overtuiging hebben 
bijzonder worden benadeeld (arrest van 14 maart 2017, G4S Secure Solutions, 
C-157/15, EU:C:2017:203, punt 34). Hoewel het aan de verwijzende rechter staat om dit 
na te gaan, moet op basis van zijn vaststellingen worden opgemerkt dat de regel in zaak 
C-804/18 statistisch gezien bijna enkel vrouwelijke werknemers treft die wegens hun 
islamitische geloofsovertuiging een hoofddoek dragen, zodat het Hof ervan uitgaat dat 
deze regel een indirect op godsdienst gebaseerd verschil in behandeling creëert. 

60      Wat betreft de vraag of een indirect op godsdienst gebaseerd verschil in behandeling 
kan worden gerechtvaardigd door de wens van de werkgever om op het werk een beleid 
van politieke, levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit te voeren teneinde 
rekening te houden met de verwachtingen van zijn klanten of gebruikers, zij eraan 
herinnerd dat een dergelijk verschil in behandeling volgens artikel 2, lid 2, onder b), i), 
van richtlijn 2000/78 verboden is, tenzij de daaraan ten grondslag liggende bepaling, 
maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de 
middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Bijgevolg vormt 
een verschil in behandeling als bedoeld in de tweede vraag, onder a), in zaak C-804/18 
geen indirecte discriminatie in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 
indien het objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor 
het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn (zie in die zin arrest van 14 maart 
2017, Bougnaoui en ADDH, C-188/15, EU:C:2017:204, punt 33). 

61      In dit verband moeten de begrippen „legitiem doel” en „passende en noodzakelijke 
middelen voor het bereiken daarvan” strikt worden uitgelegd (zie in die zin en naar 
analogie arrest van 16 juli 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14, 
EU:C:2015:480, punt 112). 

62      Richtlijn 2000/78 concretiseert immers, op het gebied waarop zij betrekking heeft, het 
thans in artikel 21 van het Handvest neergelegde algemene beginsel van non-
discriminatie (arrest van 26 januari 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, 
punt 33). In overweging 4 van deze richtlijn wordt eraan herinnerd dat gelijkheid voor de 
wet en bescherming van eenieder tegen discriminatie als universeel recht wordt erkend 
door verschillende internationale verdragen, en uit de overwegingen 11 en 12 daarvan 
blijkt dat de Uniewetgever er rekening mee heeft willen houden dat discriminatie op 
grond van onder meer godsdienst of overtuiging de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het VWEU kan ondermijnen, in het bijzonder de verwezenlijking van een hoog 
niveau van werkgelegenheid en sociale bescherming, de verbetering van de 
levensstandaard en de kwaliteit van het bestaan, de vergroting van de economische en 
sociale cohesie en van de solidariteit, alsook de verwezenlijking van de doelstelling om 
de Unie als een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen, en dat in de gehele 
Unie elke directe of indirecte discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging op de 
door deze richtlijn bestreken terreinen verboden moet zijn. 

63      Wat dienaangaande de voorwaarde van een legitiem doel betreft, kan de wens van een 
werkgever om in relaties met zowel publieke als particuliere klanten blijk te geven van 
een beleid van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze neutraliteit, als legitiem 
worden beschouwd. De wens van een werkgever om ten aanzien van klanten blijk te 
geven van neutraliteit, houdt immers verband met de in artikel 16 van het Handvest 
erkende vrijheid van ondernemerschap, en is, in beginsel, legitiem, met name wanneer 
de werkgever bij het nastreven van die doelstelling alleen de werknemers betrekt die 
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worden verondersteld contact te hebben met zijn klanten (zie in die zin arrest van 
14 maart 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, punten 37 en 38). 

64      Dit gezegd zijnde is de wens alleen van een werkgever om een neutraliteitsbeleid te 
voeren, hoewel op zich een legitiem doel, als zodanig niet voldoende om een indirect op 
godsdienst of overtuiging gebaseerd verschil in behandeling objectief te rechtvaardigen. 
De rechtvaardiging kan slechts objectief zijn indien er sprake is van een werkelijke 
behoefte van die werkgever, waarbij het aan hem staat om dit aan te tonen. 

65      In die omstandigheden kan bij de vraag of er sprake is van een objectieve 
rechtvaardiging en dus van een werkelijke behoefte van de werkgever, ten eerste 
rekening worden gehouden met inzonderheid de rechten en de legitieme verwachtingen 
van de klanten of gebruikers. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het in artikel 14 van het 
Handvest erkende recht van ouders om te verzekeren dat hun kinderen worden 
opgevoed en onderwezen in overeenstemming met hun godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuiging, en hun wens dat hun kinderen 
worden omringd door personen die in hun contacten met de kinderen hun religie of 
overtuiging niet uiten, dit met name om „een individuele en vrije ontwikkeling van de 
kinderen ten aanzien van godsdienst, levensbeschouwing en politiek te waarborgen” 
zoals in de dienstinstructie van WABE te lezen staat. 

66      Dergelijke situaties moeten echter worden onderscheiden van onder meer de zaak die 
heeft geleid tot het arrest van 14 maart 2017, Bougnaoui en ADDH (C-188/15, 
EU:C:2017:204), waarin een werknemer werd ontslagen na een klacht van een klant en 
zonder dat de onderneming een interne regel had die het dragen van zichtbare tekens 
van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging verbood, en de zaak die 
heeft geleid tot het arrest van 10 juli 2008, Feryn (C-54/07, EU:C:2008:397), waarin 
discriminatoire eisen van klanten beweerdelijk directe discriminatie op grond van ras of 
etnische afkomst veroorzaakten. 

67      Ten tweede is het bij de vraag of er voor de werkgever een werkelijke behoefte bestaat 
in de zin van punt 64 van het onderhavige arrest van bijzonder belang dat hij het bewijs 
levert dat zijn vrijheid van ondernemerschap, die in artikel 16 van het Handvest wordt 
erkend, zonder zo’n beleid van politieke, levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit 
zou worden aangetast omdat hij, gezien de aard of de context van zijn activiteiten, 
nadelige gevolgen zou ondervinden. 

68      Benadrukt moet nog worden dat, zoals er in punt 60 van het onderhavige arrest aan is 
herinnerd, een interne regel zoals die in het hoofdgeding enkel aan de kwalificatie van 
indirecte discriminatie ontkomt indien hij ook geschikt is om de goede toepassing van 
het neutraliteitsbeleid van de werkgever te verzekeren, wat veronderstelt dat het beleid 
daadwerkelijk coherent en systematisch wordt nagestreefd en dat het verbod op het 
dragen van zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is (zie in die zin arrest van 14 maart 
2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, punten 40 en 42). 

69      Laatstgenoemd vereiste houdt met name in dat wordt nagegaan of de beperking van de 
door artikel 10 van het Handvest gewaarborgde vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, waarvan sprake is wanneer een werknemer wordt verboden zich op het werk 
te houden aan een gebod om een zichtbaar teken van zijn religieuze overtuiging te 
dragen, strikt noodzakelijk lijkt in vergelijking met de nadelige gevolgen die de werkgever 
met het verbod tracht te vermijden. 
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70      Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag, onder a), in zaak C-804/18 te 
worden geantwoord dat artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 aldus moet worden 
uitgelegd dat een indirect op godsdienst of overtuiging gebaseerd verschil in behandeling 
als gevolg van een interne regel van een onderneming die werknemers verbiedt op het 
werk zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging te 
dragen, kan worden gerechtvaardigd door de wens van de werkgever om ten aanzien 
van klanten of gebruikers een beleid van politieke, levensbeschouwelijke en religieuze 
neutraliteit te voeren, op voorwaarde dat: 1) het beleid beantwoordt aan een werkelijke 
behoefte van de werkgever, hetgeen hij dient aan te tonen aan de hand van onder meer 
de legitieme verwachtingen van zijn klanten of gebruikers en de nadelige gevolgen die 
hij, gezien de aard of de context van zijn activiteiten, zonder dat beleid zou ondervinden; 
2) het verschil in behandeling geschikt is om een goede toepassing van het 
neutraliteitsbeleid te verzekeren, wat veronderstelt dat het beleid coherent en 
systematisch wordt nagestreefd, en 3) het verbod niet verder gaat dan strikt noodzakelijk 
is gezien de ware omvang en ernst van de nadelige gevolgen die de werkgever met het 
verbod tracht te vermijden. 

 Eerste vraag in zaak C-341/19 

71      Met zijn eerste vraag in zaak C-341/19 wenst de verwijzende rechter van die zaak in 
wezen te vernemen of artikel 2, lid 2, onder b), i), van richtlijn 2000/78 aldus moet 
worden uitgelegd dat indirecte discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging als 
gevolg van een interne regel van een onderneming volgens welke het verboden is op 
het werk zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging 
te dragen, met de bedoeling in de onderneming een beleid van neutraliteit te garanderen, 
alleen kan worden gerechtvaardigd indien dit verbod voor elke zichtbare uitingsvorm van 
politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging geldt, of ook dan kan worden 
gerechtvaardigd indien het verbod enkel voor grote, opvallende tekens geldt maar wel 
coherent en systematisch wordt toegepast. 

72      Dienaangaande zij er meteen op gewezen dat er in deze vraag weliswaar wordt 
uitgegaan van indirecte discriminatie, maar dat, zoals met name de Europese 
Commissie in haar schriftelijke opmerkingen in zaak C-341/19 heeft aangevoerd, een 
interne regel van een onderneming die, zoals in het hoofdgeding, enkel het dragen van 
grote, opvallende tekens verbiedt, niettemin nadeliger kan zijn voor personen van 
religieuze, levensbeschouwelijke en niet-confessionele stromingen die een groot 
kledingstuk of teken voorschrijven, zoals een hoofddeksel. 

73      Zoals in punt 52 van dit arrest in herinnering is gebracht, moet een ongelijke 
behandeling die voortvloeit uit een bepaling of praktijk die steunt op een onlosmakelijk 
met een beschermde grond verbonden criterium – in casu godsdienst of overtuiging – 
worden geacht direct op die grond te steunen. Wanneer het criterium van het dragen van 
grote, opvallende tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging 
onlosmakelijk verbonden is met een of meer bepaalde godsdiensten of overtuigingen, 
heeft het door de werkgever aan zijn werknemers op basis van dat criterium opgelegd 
verbod om die tekens te dragen tot gevolg dat bepaalde werknemers wegens hun 
godsdienst of overtuiging minder gunstig dan andere worden behandeld en dat er dus 
sprake is van directe discriminatie in de zin van artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 
2000/78. 

74      Indien desalniettemin moet worden vastgesteld dat er geen sprake is van een dergelijke 
discriminatie, zij eraan herinnerd dat indien wordt aangetoond dat een verschil in 
behandeling als bedoeld door de verwijzende rechter in feite bijzonder nadelig is voor 
personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging, dit verschil in behandeling 
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volgens artikel 2, lid 2, onder b), i), van deze richtlijn indirecte discriminatie vormt in de 
zin van artikel 2, lid 2, onder b), zoals in punt 60 van dit arrest reeds is aangegeven, 
tenzij het objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen om dit 
doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn. 

75      Dienaangaande zij erop gewezen dat uit het verzoek om een prejudiciële beslissing 
blijkt dat de betrokken maatregel bedoeld is om sociale conflicten binnen de 
onderneming te vermijden, met name gelet op het feit dat zich in het verleden reeds 
spanningen hebben voorgedaan rond politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuigingen. 

76      Zoals in punt 63 van dit arrest is geconstateerd, kan een neutraliteitsbeleid een objectief 
doel zijn in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), i), van richtlijn 2000/78. Om uit te maken 
of een indirect op godsdienst of overtuiging gebaseerd verschil in behandeling objectief 
kan worden gerechtvaardigd door dit beleid alleen, moet, zoals uit punt 64 van dit arrest 
voortvloeit, worden nagegaan of het beantwoordt aan een werkelijke behoefte van de 
onderneming. In dit verband moet worden opgemerkt dat zowel het vermijden van 
sociale conflicten als een neutrale opstelling naar klanten toe, een werkelijke behoefte 
van de werkgever kan zijn, waarbij het aan hem staat om dit aan te tonen. 
Overeenkomstig de punten 68 en 69 van dit arrest moet evenwel ook nog worden 
nagegaan of de interne regel volgens welke geen grote, opvallende tekens van politieke, 
levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging mogen worden gedragen, geschikt is om 
het nagestreefde doel te bereiken en of het verbod niet verder gaat dan strikt 
noodzakelijk is. 

77      Wat dat betreft moet worden gepreciseerd dat een neutraliteitsbeleid binnen een 
onderneming zoals het beleid in de eerste vraag van zaak C-341/19 alleen doeltreffend 
kan zijn indien bij contacten tussen werknemers en klanten of tussen werknemers 
onderling geen enkele zichtbare uiting van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging is toegestaan: elk teken – zelfs een klein – ondermijnt de geschiktheid van 
de maatregel om de vermeende doelstelling te bereiken en dus de coherentie zelf van 
het neutraliteitsbeleid. 

78      Gelet op een en ander dient op de eerste vraag van zaak C-341/19 te worden 
geantwoord dat artikel 2, lid 2, onder b), i), van richtlijn 2000/78 aldus moet worden 
uitgelegd dat indirecte discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging als gevolg 
van een interne regel van een onderneming volgens welke op het werk geen zichtbare 
tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging mogen worden 
gedragen, met de bedoeling een neutraliteitsbeleid binnen de onderneming te 
garanderen, enkel kan worden gerechtvaardigd indien het verbod geldt voor elke 
zichtbare uitingsvorm van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging. Een 
verbod dat enkel geldt voor het dragen van grote, opvallende tekens van politieke, 
levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging kan directe discriminatie op grond van 
godsdienst of overtuiging opleveren, die in geen geval kan worden gerechtvaardigd op 
basis van die bepaling. 

 Tweede vraag, onder b), in zaak C-804/18 en tweede vraag, onder b), in zaak 
C-341/19 

79      Met zijn tweede vraag, onder b), in zaak C-804/18, die vergelijkbaar is met de tweede 
vraag, onder b), in zaak C-341/19, wenst het Arbeitsgericht Hamburg in wezen te 
vernemen of artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 aldus moet worden uitgelegd 
dat nationale grondwettelijke bepalingen die de godsdienstvrijheid beschermen, als 
gunstiger bepalingen in de zin van artikel 8, lid 1, van deze richtlijn mogen worden 
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meegewogen bij de beoordeling of een indirect op godsdienst of overtuiging gebaseerd 
verschil in behandeling passend is. 

80      Deze vraag is terug te voeren op de kwestie die ook door het Bundesarbeitsgericht is 
aangeroerd in zaak C-341/19, namelijk of bij de beoordeling van het passend karakter 
van een interne regel van een onderneming als die in de hoofdgedingen een afweging 
moet worden gemaakt tussen de conflicterende rechten en vrijheden van meer bepaald 
de artikelen 14 en 16 van het Handvest enerzijds en artikel 10 van het Handvest 
anderzijds, dan wel of deze afweging pas moet worden gemaakt op het moment dat de 
interne regel op een bepaald geval wordt toegepast, bijvoorbeeld wanneer een 
werknemer een instructie ontvangt of wordt ontslagen. Indien zou worden vastgesteld 
dat de conflicterende rechten uit het Handvest niet kunnen worden meegewogen bij deze 
beoordeling, zou de vraag rijzen of een nationale, grondwettelijke bepaling, zoals § 4, 
leden 1 en 2, GG, die de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging beschermt, kan 
worden beschouwd als een gunstiger regeling in de zin van artikel 8, lid 1, van richtlijn 
2000/78. 

81      Wat ten eerste de vraag betreft of de verschillende aan de orde zijnde rechten en 
vrijheden moeten worden meegewogen bij de beoordeling van het passend karakter – 
in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), i), van richtlijn 2000/78 – van de beperking die het 
gevolg is van het feit dat een maatregel wordt ingevoerd om een beleid van politieke, 
levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit te verzekeren, zij er om te beginnen aan 
herinnerd dat, zoals het Hof heeft vastgesteld bij de uitlegging van het begrip 
„godsdienst” in de zin van artikel 1 van richtlijn 2000/78, de Uniewetgever in 
overweging 1 van deze richtlijn heeft verwezen naar de grondrechten zoals die worden 
gewaarborgd door het EVRM, dat in artikel 9 bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst, waarbij dit recht met name de vrijheid omvat om 
hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te 
belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in 
praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. 
Voorts heeft de Uniewetgever in dezelfde overweging tevens verwezen naar de 
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten als algemene beginselen 
van het Unierecht. Een van de uit die gemeenschappelijke tradities voortvloeiende en 
tevens in het Handvest bevestigde rechten, is het in artikel 10, lid 1, van het Handvest 
neergelegde recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Volgens deze 
bepaling omvat dit recht de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en 
de vrijheid om hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn 
godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in 
onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en 
voorschriften. Zoals blijkt uit de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten 
(PB 2007, C 303, blz. 17), correspondeert het in artikel 10, lid 1, gewaarborgde recht 
met het recht dat wordt gewaarborgd in artikel 9 van het EVRM en heeft het 
overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest dezelfde inhoud en reikwijdte (arrest 
van 14 maart 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, punten 26 en 27). 

82      Derhalve moeten de verschillende rechten en vrijheden in kwestie worden meegewogen 
bij de beoordeling of de beperking die voortvloeit uit een maatregel die een beleid van 
politieke, levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit wil verzekeren, passend is in 
de zin van artikel 2, lid 2, onder b), i), van richtlijn 2000/78. 

83      Vervolgens heeft het Hof in verband met de noodzakelijkheid van een verbod dat 
vergelijkbaar was met het verbod in de hoofdgedingen reeds geoordeeld dat het aan de 
nationale rechterlijke instanties staat om, gelet op alle gegevens van het dossier, 
rekening te houden met de betrokken belangen en om de beperkingen „van de betrokken 
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vrijheden te begrenzen tot het strikt noodzakelijke” (arrest van 14 maart 2017, G4S 
Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, punt 43). Aangezien in de zaak die aan dat 
arrest ten grondslag lag alleen de vrijheid van ondernemerschap aan de orde was, die 
wordt erkend in artikel 16 van het Handvest, moet worden vastgesteld dat de andere 
vrijheid waarover het Hof in dat arrest sprak, de vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst was, waarover het in punt 39 van dat arrest ging. 

84      Tot slot moet worden geconstateerd dat de aldus gekozen uitlegging van richtlijn 
2000/78 overeenstemt met de rechtspraak van het Hof aangezien daarmee kan worden 
verzekerd dat, wanneer verscheidene in de verdragen neergelegde grondrechten en 
beginselen aan de orde zijn, zoals in casu het non-discriminatiebeginsel van artikel 21 
van het Handvest en het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst van 
artikel 10 van het Handvest enerzijds en het in artikel 14, lid 3, van het Handvest erkende 
recht van ouders om te verzekeren dat hun kinderen worden opgevoed en onderwezen 
in overeenstemming met hun godsdienstige, levensbeschouwelijke en opvoedkundige 
overtuigingen en de in artikel 16 van het Handvest erkende vrijheid van 
ondernemerschap anderzijds, bij de beoordeling of het evenredigheidsbeginsel in acht 
is genomen, de vereisten inzake de bescherming van die verschillende rechten en 
beginselen met elkaar worden verzoend en een juist evenwicht hiertussen wordt 
verzekerd (zie in die zin arrest van 17 december 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie 
van België e.a., C-336/19, EU:C:2020:1031, punt 65 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak). 

85      Wat betreft de nationale bepalingen in de hoofdgedingen, en meer in het bijzonder § 4, 
lid 1, GG, en het vereiste dat daaruit voortvloeit dat de werkgever in een situatie als in 
de hoofdgedingen niet alleen moet aantonen dat hij een legitiem doel nastreeft dat een 
indirecte discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging kan rechtvaardigen, maar 
ook dat er, op het moment dat de interne regel in kwestie werd ingevoerd of thans, een 
voldoende concreet risico bestond of bestaat voor afbreuk aan die doelstelling, zoals het 
risico op daadwerkelijke problemen binnen de onderneming of op inkomstenverlies, 
moet worden vastgesteld dat een dergelijk vereiste binnen het kader van artikel 2, lid 2, 
onder b), i), van richtlijn 2000/78 valt wat betreft de rechtvaardiging van een indirect op 
godsdienst of overtuiging gebaseerd verschil in behandeling. 

86      Wat ten tweede de vraag betreft of een nationale bepaling inzake de vrijheid van 
godsdienst en geweten kan worden beschouwd als een nationale bepaling die gunstiger 
is voor de bescherming van het beginsel van gelijke behandeling in de zin van artikel 8, 
lid 1, van richtlijn 2000/78, zij eraan herinnerd dat deze richtlijn, zoals uit de titel ervan 
blijkt, een algemeen kader voor deze gelijke behandeling in arbeid en beroep instelt, dat 
de lidstaten een beoordelingsmarge laat, gezien hun diverse benaderingen wat betreft 
de plaats die zij binnen hun staat aan godsdienst of overtuiging toekennen. De 
beoordelingsmarge waarover de lidstaten aldus beschikken bij gebrek aan consensus 
op het niveau van de Unie moet echter gepaard gaan met toezicht door de Unierechter 
waarbij er met name wordt nagegaan of de op nationaal niveau genomen maatregelen 
in beginsel gerechtvaardigd en evenredig zijn (zie in die zin arrest van 17 december 
2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., C-336/19, EU:C:2020:1031, 
punt 67). 

87      Het aldus gecreëerde kader maakt trouwens duidelijk dat de Uniewetgever in richtlijn 
2000/78 niet zelf de noodzakelijke afstemming tot stand heeft gebracht tussen de vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst en de legitieme doelstellingen die ter 
rechtvaardiging van een ongelijke behandeling in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), i), 
van deze richtlijn kunnen worden ingeroepen, maar dit heeft overgelaten aan de lidstaten 
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en hun rechterlijke instanties (zie naar analogie arrest van 17 december 2020, Centraal 
Israëlitisch Consistorie van België e.a., C-336/19, EU:C:2020:1031, punt 47). 

88      Derhalve biedt richtlijn 2000/78 de mogelijkheid om rekening te houden met de 
specifieke context van elke lidstaat en om elke lidstaat een beoordelingsmarge toe te 
kennen in het kader van de noodzakelijke afstemming tussen de verschillende betrokken 
rechten en belangen, teneinde een juist evenwicht daartussen te verzekeren. 

89      Hieruit volgt dat nationale bepalingen ter bescherming van de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst als waarde waaraan hedendaagse democratische 
samenlevingen al vele jaren een groot belang hechten, bij het onderzoek naar wat een 
verschil in behandeling op grond van godsdienst of overtuiging inhoudt, in aanmerking 
kunnen worden genomen als bepalingen die gunstiger zijn voor de bescherming van het 
beginsel van gelijke behandeling in de zin van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2000/78. Zo 
zouden bijvoorbeeld nationale bepalingen die aan de rechtvaardiging van een indirect 
op godsdienst of overtuiging gebaseerd verschil in behandeling hogere eisen stellen dan 
artikel 2, lid 2, onder b), i), van richtlijn 2000/78, binnen de door artikel 8, lid 1, geboden 
mogelijkheid vallen. 

90      Gelet op deze overwegingen dient op de tweede vraag, onder b), in zaak C-804/18 en 
op de tweede vraag, onder b), in zaak C-341/19 te worden geantwoord dat artikel 2, lid 2, 
onder b), van richtlijn 2000/78 aldus moet worden uitgelegd dat nationale bepalingen die 
de godsdienstvrijheid beschermen, als gunstiger bepalingen in de zin van artikel 8, lid 1, 
van deze richtlijn mogen worden meegewogen bij de beoordeling of een indirect op 
godsdienst of overtuiging gebaseerd verschil in behandeling passend is. 

 Tweede vraag, onder a), en derde vraag in zaak C-341/19 

91      Gelet op het antwoord op de eerste vraag in zaak C-341/19 hoeven de tweede vraag, 
onder a), en de derde vraag in diezelfde zaak niet te worden beantwoord. 

 Kosten 

92      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 
incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. 
De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten 
komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 

1)      Artikel 1 en artikel 2, lid 2, onder a), van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep moeten aldus worden uitgelegd dat een 
interne regel van een onderneming die werknemers verbiedt op het werk 
zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging te dragen, voor werknemers die vanwege religieuze geboden 
bepaalde kledingvoorschriften opvolgen, geen directe discriminatie op 
grond van godsdienst of overtuiging in de zin van deze richtlijn vormt, 
wanneer die regel op algemene en niet-gedifferentieerde wijze wordt 
toegepast. 
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2)      Artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 moet aldus worden uitgelegd 
dat een indirect op godsdienst of overtuiging gebaseerd verschil in 
behandeling als gevolg van een interne regel van een onderneming die 
werknemers verbiedt op het werk zichtbare tekens van politieke, 
levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging te dragen, kan worden 
gerechtvaardigd door de wens van de werkgever om ten aanzien van klanten 
of gebruikers een beleid van politieke, levensbeschouwelijke en religieuze 
neutraliteit te voeren, op voorwaarde dat: 1) het beleid beantwoordt aan een 
werkelijke behoefte van de werkgever, hetgeen hij dient aan te tonen aan de 
hand van onder meer de legitieme verwachtingen van zijn klanten of 
gebruikers en de nadelige gevolgen die hij, gezien de aard of de context van 
zijn activiteiten, zonder dat beleid zou ondervinden; 2) het verschil in 
behandeling geschikt is om een goede toepassing van het neutraliteitsbeleid 
te verzekeren, wat veronderstelt dat het beleid coherent en systematisch 
wordt nagestreefd, en 3) het verbod niet verder gaat dan strikt noodzakelijk 
is gezien de ware omvang en ernst van de nadelige gevolgen die de 
werkgever met het verbod tracht te vermijden. 

3)      Artikel 2, lid 2, onder b), i), van richtlijn 2000/78 moet aldus worden uitgelegd 
dat indirecte discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging als gevolg 
van een interne regel van een onderneming volgens welke op het werk geen 
zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuiging mogen worden gedragen, met de bedoeling een 
neutraliteitsbeleid binnen de onderneming te garanderen, enkel kan worden 
gerechtvaardigd indien het verbod geldt voor elke zichtbare uitingsvorm van 
politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging. Een verbod dat 
enkel geldt voor het dragen van grote, opvallende tekens van politieke, 
levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging kan directe discriminatie op 
grond van godsdienst of overtuiging opleveren, die in geen geval kan worden 
gerechtvaardigd op basis van die bepaling. 

4)      Artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 moet aldus worden uitgelegd 
dat nationale bepalingen die de godsdienstvrijheid beschermen, als 
gunstiger bepalingen in de zin van artikel 8, lid 1, van deze richtlijn mogen 
worden meegewogen bij de beoordeling of een indirect op godsdienst of 
overtuiging gebaseerd verschil in behandeling passend is. 

ondertekeningen 
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Droit du travail - Secteur public. 

I. Employée au service d’une administration communale licenciée pour motif grave 

ensuite à la suite de  faits d’insubordination caractérisée. 

Griefs déduits, selon la commune, du refus, dans un premier temps, dans le chef de 

la travailleuse, de se présenter, sans l’assistance de son conseil, à une entrevue 

programmée aux fins de l’entendre en ses explications sur des manquements 

professionnels lui reprochés puis, dans un second temps, pour avoir refusé de 

répondre aux questions lui posées à l’occasion de cet entretien. 

Violation par la commune de son obligation d’assurer un caractère effectif à 

l’entretien préalable dont le droit avait été offert à la travailleuse dès lors que la 

commune a refusé la demande de report de l’entretien lui adressée par le conseil de 

la travailleuse. 

Pas d’insubordination dans le chef de la travailleuse. 

Droit au bénéfice d’une indemnité compensatoire de préavis. 

II. Licenciement abusif en raison des circonstances empreintes de vexation et 

d’humiliation ayant entouré le licenciement de la travailleuse lesquels révèlent une 

volonté de nuire à la travailleuse. 

Droit à des dommages et intérêts fixés à 5000 € pour réparer le préjudice moral. 

III. Octroi de dommages et intérêts fixés à 2500 € pour réparer le préjudice patrimonial 

né de la perte d’une chance de conserver son emploi à défaut d’audition préalable 

effective. 

Article 578,1 du code judiciaire. 

Arrêt contradictoire, définitif. 

 

Madame C. V., 

 

Appelante au principal, 

Intimée sur incident, 

Demanderesse originaire, 

comparaissant en personne assistée par Maître  

 

contre 

 

La COMMUNE DE LASNE, personne morale de droit public, représentée par le Collège 
communal, dont le siège social est sis Place Communale 1-2 à 1380 Lasne, inscrite à la BCE 
sous le n° 0216.689.585 ; 
 

Intimée au principal, 
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Appelante sur incident, 

Défenderesse originaire, 

représentée par Maître  

 

 

 
 

         
 
 
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend, ce jour, l’arrêt suivant ; 
 
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, 
notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; 
 
Vu l’appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 12 avril 2018 par le 
tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, appel formé par requête reçue au 
greffe de la Cour le 9 juillet 2018 ; 
 
Vu l’ordonnance de mise en état judiciaire, prise sur pied de l’article 747, §1, du Code 
judiciaire le 5 septembre 2018, et notifiée le 10 septembre 2018 aux parties; 
 
Vu, pour Madame C. V., ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel reçues au 
greffe le 4 mai 2019 ; 
 
Vu, pour la Commune de Lasne, ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel reçues 
au greffe le 5 juin 2019 ; 
 
Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l’audience publique de la 4ème  
chambre du 11 mai 2021 ;  
 
Vu le dossier des parties ; 
 
 

* * * 
 
RECEVABILITE DE L’APPEL PRINCIPAL : 
 
Par requête reçue au greffe de la Cour le 9 juin 2018, Madame C. V. a relevé appel d’un 
jugement prononcé contradictoirement entre parties le 12 avril 2018 par le Tribunal du 
travail du Brabant wallon, division Nivelles. 
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L’appel principal ,élevé à l’encontre de ce jugement , dont il n’est pas soutenu qu’il ait été 
signifié, a été introduit dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. 
 
 
RECEVABILITE DE L’APPEL INCIDENT : 
 
Par conclusions d’appel reçues au greffe le 31 octobre 2018, la Commune de Lasne a formé 
un appel incident à l’encontre du jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée au paiement 
de la somme de 37.575,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis, en ce 
qu’il l’a condamné à délivrer la feuille de rémunération relative à l’indemnité compensatoire 
de préavis ainsi qu’en ce qu’il a délaissé à chacune des parties le montant de ses dépens. 
 
L’appel incident de la Commune de Lasne a été introduit dans les formes et délais légaux, et 
est, partant, recevable. 
 
FONDEMENT : 
 

1. Les faits de la cause 
 
Il appert des conclusions des parties, de leur dossier ainsi que des explications recueillies à 
l’audience que Madame C. V., né le                   1965, est entrée au service de la Commune de 
Lasne le 1er août 2005 dans le cadre d’un contrat de travail d’employée conclu à durée 
indéterminée pour exercer les fonctions d’employée d’administration D4 au sein du service 
Travaux. 
 
Le 26 février 2007, la Commune de Lasne a désigné Madame C. V. comme adjointe à temps 
partiel (20 %) au conseiller en prévention, Monsieur R. 
 
Par courrier recommandé du 31 mars 2015, aussi remis de la main à la main en fin de 
journée le 1er avril 2015 par le chef de service, monsieur S., la Commune de Lasne a 
convoqué Madame C. V. à un entretien fixé le vendredi 3 avril 2015 à 10 heures (soit la veille 
des vacances de Pâques). 
 
Ce courrier était libellé comme suit : 
 

« Dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle et afin de pouvoir vous 
auditionner au sujet notamment d'un manque de collaboration récurrent au sein de 
votre service, nous vous invitons à vous présenter le vendredi 03 avril 2015 à 10 
heures précises dans le bureau de Madame L. R., Bourgmestre, en présence de 
Madame L. B., Directeur général. 
 
Dans le cadre de cette audition préalable à un éventuel licenciement et si vous le 
souhaitez, vous avez la possibilité de vous faire assister par un Conseil de votre choix. 
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Dans l'hypothèse où vous ne vous présentez pas à ladite audition, nous considérerons 
que vous n'avez aucun élément à faire valoir ». 

 
Par fax du 02 avril 2015 (14 h 19), le conseil de Madame C. V. sollicita le report de la 
comparution fixée au 3 avril en confirmant d'une part, son intervention, son souhait 
d'obtenir une copie du dossier administratif et une liste détaillée et précise des griefs. II 
postulait le report de l'audition «fixée dans un délai trop bref que pour assurer un défense ». 
 
La Commune de Lasne (par l’entremise de sa directrice générale , Madame L. B.) répondit 
par fax envoyé le 3 avril 2015 à 8h51, qu’il n’était pas possible de reporter l’audition, 
notamment en raison des congés de Madame C. V. prévus la semaine suivante et de ceux de 
la bourgmestre fixés durant la semaine du 13 au 16 avril 2015. Elle confirma, dès lors, que 
cet entretien se tiendrait le vendredi 3 avril 2015 à 10 heures et qu’il était loisible au conseil 
de Madame C. V. d’y assister. 
 
Le conseil de Madame C. V. répondit le même jour à 9h54 en adressant par fax à la 
commune le message suivant : 
 

« Il est évidemment inadmissible de signaler le jour même à 8h51 par fax le refus d'un 
report.  
 
Du reste, ce refus est totalement injustifié vu les circonstances de l'espèce :  

 Tardiveté de la convocation  

 Imprécision des griefs  

 Absence de communication du dossier  
 
Aucune urgence n'est à alléguer. Cet entretien pourrait parfaitement avoir lieu après 
les vacances.  
 
Du reste, il s'agit désormais d'un « simple entretien » mais qui peut mener au 
licenciement !  
En bref, cette audition s'il elle a lieu sera irrégulière.  
 
Madame C. V. va se présenter et vous faire part:  
- 1.De son souhait d'un report  
- 2.De l'irrégularité de l'audition sollicitée 
- 3.De sa contestation de vos griefs imprécis en sollicitant communication des griefs 
précis et du dossier ». 

 
Le 3 avril 2015 à 10h30, l’audition a été entamée en présence de la bourgmestre et de la 
directrice générale de la Commune de Lasne. 
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Un procès-verbal d’audition a été établi manuscritement par une employée RH assurant le 
secrétariat, en langage télégraphique (!), relatant, d’une part, qu’aucune question sur le 
fond n’avait été posée à Madame C. V. et, d’autre part, que cette dernière n’avait formulé 
aucune déclaration ayant indiqué « qu’elle ne dirait rien ». 
 
Le 3 avril 2015 à 11h57, le conseil de Madame C. V. adressa un courrier par fax à la 
Commune de Lasne aux termes duquel il précisa ce qui suit : 
 

«Ma cliente s'est donc rendue ce jour à votre invitation.  
 
Elle a d'abord dû attendre une demi-heure avant d'être reçue.  
 
Elle vous a ensuite confirmé la teneur de mon fax.  
 
Pendant un quart d'heure, en mon absence, vous avez tenté de la convaincre de faire 
néanmoins l'audition pour "discuter"  
 
Aucune réponse ne lui a été donnée sur l'urgence alléguée.  
 
Aucune précision n'a été donnée sur les griefs. J'attends ceux-ci.  
 
La copie du dossier n'a pas été remise. Je souhaite recevoir une copie immédiatement.  
 
Veillez ensuite à fixer une date d'audition en tenant compte des disponibilités de 
chacun, en ce compris les miennes.  
 
J'attends désormais de vous lire ce jour encore. A défaut, je prendrai les mesures qui 
s'imposent ». 

 
Le même jour, le collège communal de Lasne décida de licencier Madame C. V. pour motif 
grave, sans préavis ni indemnité. 
 
Par courrier recommandé du 3 avril 2015, la Commune de Lasne signifia à Madame C. V. son 
congé pour motif grave. 
 
Par courrier recommandé du 7 avril 2015, la Commune de Lasne notifia à Madame C. V. les 
motifs justifiant le licenciement pour motif grave. 
 
Ce courrier était rédigé comme suit : 
 

« Objet: Rupture du contrat  
 
Madame C. V.,  
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Nous revenons à notre courrier du 3 avril 2015 par lequel nous vous avons signifié 
votre licenciement pour motif grave.  
 
Vous trouverai ci-après la description des motifs graves, dont le Collège communal a 
eu connaissance en date du 3 avril 2015 et qui justifient un licenciement Immédiat 
sans délai de préavis ou indemnité.  
 
Le 31 mars 2015, nous vous avons invitée à vous présenter à un entretien en date du 
3 avril 2015 à 10h00, en vue de vous entendre au sujet notamment d'un manque de 
collaboration récurrent au sein de votre service, et plus particulièrement, à propos des 
points suivants : 
 
Ia relation avec votre chef de service; 
la relation avec vos collègues dans et en dehors du service; 
votre implication dans certaines de vos tâches : sachant qu'un courrier formel 
concernant l'ouverture de deux procès-verbaux de soumissions pour un même marché 
public vous avait été adressé en date du 3 septembre 2013, nous avons encore relevé 
récemment entre autres les manquements suivants : 
- vous avez transféré le dossier « coffre-fort » à un de vos collègues sans 

l'autorisation de votre chef de service, et sans avoir traité ce dossier dans les 
délais, alors que celui-ci vous avait été attribué depuis le mois d'octobre 2014; 

- vous avez attribué durant plusieurs mois le numéro de GSM de l’une de vos 
collègues (Madame V.) à une mauvaise personne (Monsieur M.), ce qui a causé 
des soucis au niveau de la bonne coordination des équipes ; 

- vous n'avez pas traité avec diligence le dossier relatif à l'alarme incendie de l'école 
communale d'Ohain 

- vous n'avez pas assuré le suivi nécessaire dans plusieurs dossiers (Radios Astrid, 
Internet chauffeur du bus, pneus bus scolaire, lumière église de Maransart, ...) qui 
ont finalement dû être traités par d'autres personnes du service;  

le respect de certaines règles du règlement de travail, concernant notamment : 
- l'utilisation de votre véhicule personnel sans autorisation préalable du Directeur 

général, en contravention avec les conditions prévues dans le statut pécuniaire 
(qui réserve l'utilisation du véhicule personnel aux cas où l'agent doit suivre une 
formation durant une Journée entière et où plus aucun véhicule communal n'est 
disponible): 

 
 

A titre d'exemple non exhaustif :  
o Le 11 mars 2015 vous êtes partie, pour une réunion relative au 

bicentenaire prévue à 14 heures à 1300 Wavre, à 12h32 (soit quasi 1 heure 
30 avant le début de la réunion) et ce, en prenant votre véhicule personnel 
sans obtenir d'autorisation de la part du Directeur général ;  
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o Le 31 mars 2015, vous avez réitéré ce comportement malgré la remarque 
qui vous avait été faite après votre non-respect des règles le 11 mars 2015;  

- des retards récurrents : outre le fait qu'un courrier formel vous a déjà été adressé 
en raison d'un retard en date du 20 février 2013, et qu'en date du 17 décembre 
2014, nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présentée à la réunion du 
Comité de concertation qui avait lieu à 8h30), nous avons relevé, à titre d'exemple 
non exhaustif, 28 arrivées tardives sur les six derniers mois (Octobre 2014 à Mars 
2015) ;  

- des courtes absences répétitives combinées à un refus de transmettre les codes 
d'accès à votre PC, ce qui nous a empêchés de prendre connaissance d'e-mails 
urgents, entraînant une désorganisation du service;  
A titre d'exemple non exhaustif, nous avons relevé 12 jours de maladie et 3 jours 
de congé exceptionnel pour enfant malade répartis en 5 périodes distinctes sur les 
3 premiers mois de ramée 2015:  

o 1 jour de maladie le 15 janvier 2015  
o 2 jours de maladie du bau 6 février 2015  
o 3 jours de congé exceptionnel du 10 au 12 février 2015  
o 1 jour de maladie partiel (rentrée pour cause de maladie) le 13 février 

2015  
o 3 jours de maladie du 18 au 20 février 2015  
o 5 Jours de maladie du 2 au 6 mars 2015;  
o l'utilisation du GSM communal à des fins personnelles en dehors des 

heures de service et ce, notamment pour communiquer des absences pour 
maladie au service des Ressources humaines. 

 
A notre grand étonnement, vous avez demandé un report de cette audition par 
l'Intermédiaire de votre avocat, qui nous a envoyé un fax in date du 2 avril 2015 à 
14h19, soit la veille de l'audition.  
 
Nous avons répondu à votre conseil que ce report n'était pas envisageable, compte 
tenu de votre absence prévue durant la semaine du 6 au 10 avril 2015, ainsi que de 
l'absence de Madame la Bourgmestre prévue durant la semaine du 13 au 17 avril 
2015, et lui avons confirmé que votre audition était maintenue ce vendredi 3 avril 
2015 à 10h00. 
  
Ce vendredi 3 avril 2015, vous avez dans un premier temps purement et simplement 
refusé de vous présenter à l’entretien auquel nous vous avons convoquée, faisant 
ainsi preuve d'insubordination caractérisée.  
 
Ce n’est que sur notre insistance que vous avez finalement accepté de participer à cet 
entretien.  
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Cependant, lors de celle-ci, vous avez catégoriquement refusé de répondre à nos 
questions concernant les différents problèmes de collaboration qui devaient être 
évoqués, en vous retranchant impassiblement derrière votre demande de report, sans 
aucun autre motif. Votre acceptation tardive de cet entretien s'est donc révélée être 
de pure forme et n'était donc manifestement ni constructive, ni de bonne foi. 
 
Le Collège communal estime que votre attitude a été manifestement excessive à cette 
occasion. Le Collège communal qui n'avait pas l'obligation de vous entendre en avait 
le droit. Pour rappel, il représente votre employeur. En ce qui vous concerne, il n'était 
pas correct ni admissible de refuser un entretien avec vos supérieurs hiérarchiques, ni 
celui de demander un report de cet entretien à long terme, et encore moins, celui de 
refuser de répondre aux questions qui vous sont légitimement posées dans le cadre de 
votre relation de travail, qui plus est en vue de faire le point de manière constructive 
sur celle-ci. Vous avez, en procédant de la sorte, tout simplement refusé de répondre 
à des questions légitimes de votre employeur (arrivées en retard, absences etc). Ceci 
s'apparentait clairement dans votre chef à une véritable provocation.  
 
Le Collège communal a été profondément choqué par votre attitude irrespectueuse et 
votre refus catégorique de collaboration, ce qui a rompu définitivement le lien de 
confiance entre vous et la Commune.  
 
Ce refus de communiquer avec le Collège communal s'inscrit bien sûr dans le contexte 
de la collaboration difficile qui devait précisément être abordée lors de cet entretien. 
Il a éclairé d'un Jour très particulier la manière dont vous envisagiez les relations avec 
votre hiérarchie.  
 
En raison des motifs décrits ci-avant, considérés isolément et dans leur ensemble, le 
Collège communal a donc décidé de vous licencier pour motif grave en date du 3 avril 
2015.  
 
Par la présente, nous vous confirmons cette décision qui vous a été signifiée le 3 avril 
2015.  
 
Votre décompte final ainsi que vos documents sociaux vous seront envoyés 
prochainement. 
 
Veuillez agréer, Madame C. V., l'expression de nos sentiments distingués ». 

 
Le 13 avril 2015, le conseil de Madame C. V. contesta en détail les différents griefs 
mentionnés dans le courrier de notification des motifs graves, et précisa qu'il solliciterait la 
condamnation de la Commune de Lasne devant le Tribunal du travail au paiement d'une 
indemnité compensatoire de préavis, de dommages et intérêts pour absence d'audition 
préalable, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de protection 
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liée à la protection de conseiller en prévention, et de dommages et intérêts pour privation 
d'un reclassement professionnel. 
 
Le 21 avril 2015, le conseil de la Commune de Lasne réagit à ce courrier et indiqua qu'il 
s'étonnait que Madame C. V. ait invoqué pour la première fois des moyens de défense via le 
courrier de son conseil du 13 avril précité, alors que l'occasion lui en avait été donnée lors de 
l'entretien du 3 avril 2015. 
 
Le conseil de Madame C. V. réagit à ce courrier le même jour en réitérant sa position. 
 
Le 30 avril 2015, sur demande du conseil de Madame C. V., la Commune de Lasne transmit 
au conseil de Madame C. V. le « dossier administratif» de cette dernière. 
 
Faute pour les parties de régler amiablement le contentieux les opposant, Madame C. V. se 
vit contrainte de porter le débat sur le terrain judiciaire. 
 
 

2. Rétroactes de la procédure 
 
Par requête déposée le 2 novembre 2015 au greffe du tribunal du travail du Brabant wallon, 
division de Nivelles, Madame C. V. sollicita la condamnation de la Commune de Lasne : 
 

- au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis provisionnelle équivalant 
à 9 mois et 9 semaines de préavis soit 37.575,90 € bruts, à majorer des intérêts 
compensatoires à dater du licenciement et des intérêts  judiciaires ;  

- au paiement d'un montant brut de (40.707,23 € bruts x 2 ans) x 20 % = 16.282,89 
€ correspondant à l'indemnité de protection prévue par la loi du 20 décembre 
2002 portant protection des conseillers en prévention ;  

- au paiement d'un montant provisionnel de 5.000 € évalué ex aequo et bono à 
titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts ;  

- au paiement d'un montant de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour 
défaut d'audition préalable, à majorer des intérêts ;  

- au paiement d'un montant brut d'1,00 € provisionnel pour toute somme qui lui 
resterait due en exécution des relations contractuelles ayant existé entre elle et 
la commune de Lasne ;  

- à la délivrance des documents sociaux éventuels afférents aux sommes 
auxquelles la commune de Lasne viendrait à être condamnée en vertu du 
jugement à intervenir et, à défaut pour elle de le faire dans les 8 jours à dater de 
la signification du jugement à intervenir, entendre la commune de Lasne 
condamnée à payer une astreinte de 50 € par document manquant et jour de 
retard;  

- au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité 
de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. 
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Madame C. V. réclama, en outre, l’exécution provisoire du jugement, nonobstant tout 
recours, sans caution et sans faculté de cantonnement. 
 
Par jugement prononcé le 12 avril 2018, le tribunal du travail du Brabant wallon, division de 
Nivelles, déclara la demande de Madame C. V. recevable et partiellement fondée dans la 
mesure ci-après : 

 Il condamna la Commune de Lasne au paiement de la somme de 37.575,90 euros 
bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts 
moratoires à dater du 3 avril 2015 ainsi que des intérêts judiciaires jusqu’à  parfait 
paiement; 

 il condamna la Commune de Lasne à délivrer la feuille de rémunération relative à 
l’indemnité compensatoire de préavis ; 

 
Le tribunal débuta Madame C. V. du surplus de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à exécution 
provisoire et délaissa à chacune des parties le montant de ses dépens. 
 
Madame C. V. interjeta appel de ce jugement. 
 
 
OBJET DE L’APPEL PRINCIPAL : 
 
Madame C. V. sollicite que la cour de céans dise son appel recevable et fondé et, en 
conséquence : 
 
confirme le jugement entrepris en ce qu'il :  

- a déclaré sa demande recevable ; 
- a condamné la Commune de Lasne au paiement de la somme de 37.575,90 EUR 

bruts à majorer des intérêts moratoires à dater du 3 avril 2015 ainsi que des 
intérêts judiciaires et ce, jusqu’à parfait paiement ;  

- a condamné la Commune de Lasne à délivrer la feuille de rémunération relative à 
l'indemnité compensatoire de préavis ;  
 

réforme le jugement entrepris en ce qu'il :  
- a déclaré l'action partiellement fondée ;  
- l’a déboutée de sa demande relative à l'indemnité de protection d'un montant de 

16.282,89 EUR;  
- l’a déboutée de sa demande relative au licenciement abusif d'un montant de 

5.000 EUR évalué ex aequo et bono ;  
- l’a déboutée de sa demande relative aux dommages et intérêts pour défaut 

d'audition préalable d'un montant de 2.500 EUR;  
 
fasse ce que le premier juge aurait dû faire et, ce faisant condamne la Commune de Lasne :  
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- au paiement d'un montant brut de (40.707,23 EUR bruts x 2 ans) x 20%= 
16.282,89 EUR correspondant à l'indemnité de protection prévue par la loi du 20 
décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention ;  

- au paiement d'un montant provisionnel de 5.000 EUR évalué ex aequo et bono à 
titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts ;  

- au paiement d'un montant de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour 
défaut d'audition préalable, à majorer des intérêts ;  

- à délivrer les documents sociaux éventuels afférents aux sommes auxquelles la 
Commune de Lasne viendrait à être condamnée en vertu de l'arrêt à intervenir et, 
à  défaut pour elle de le faire dans les 8 jours à dater de la signification de l'arrêt à 
intervenir, entendre la Commune de Lasne condamnée à payer une astreinte de 
50 EUR par jour ;  

- au paiement des entiers frais et dépens de l'instance et d’appel, en ce compris 
l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire à majorer des 
intérêts. 

 
OBJET DE L’APPEL INCIDENT : 
 
La Commune de Lasne sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a : 

- déclaré la demande de Madame C. V. recevable et partiellement fondée  
- l’a condamnée au paiement de la somme de 37.575,90 EUR bruts à majorer des 

intérêts moratoires à dater du 3 avril 2015 ainsi que des intérêts judiciaires et ce, 
jusqu'à parfait paiement ;  

- l’a condamnée à délivrer la feuille de rémunération relative à l'indemnité 
compensatoire de préavis ;  

- délaissé à chacune des parties le montant de ses dépens ; 
 
Elle sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame C. V. du 
surplus de ses prétentions. 
 
Enfin, la Commune de Lasne postule, à titre principal, la condamnation de Madame C. V. aux 
entiers frais et dépens de l’instance en ce compris l’indemnité de procédure (3.600 € par 
instance) et, subsidiairement, la compensation des dépens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSION- EN DROIT : 
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I. Fondement des appels principal et incident 
I.1. Quant au fondement du licenciement pour motif grave signifié par la 
Commune de Lasne à Madame C. V. le 3 avril 2015 
 

En l’espèce, la cour de céans est saisie exclusivement de l’examen du fondement de la faute 
grave constitutive de motif grave mentionnée au sein de la lettre du 7 avril 2015. 
 
Très clairement, la Commune de Lasne fait grief à Madame C. V. de s’être rendue coupable 
d’une insubordination caractérisée en refusant, dans un premier temps, de se présenter à 
l’entretien programmé le 3 avril 2015 en vue de l’entendre en ses explications sur des 
problèmes récurrents de collaboration professionnelle, puis, dans un second temps, après 
avoir, sur insistance de la bourgmestre et de la directrice générale, accepté d'assister à ladite 
entrevue, d'avoir refusé de répondre aux questions lui posées qui portaient sur des faits, 
révélant selon elle, des difficultés de collaboration entre parties. 
 
Aux termes de ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel (pages 15 et ss .), la 
Commune de Lasne confirme que « le licenciement pour motif grave est fondé sur les 
insubordinations répétées de Madame C. V. qui se sont produites à l’occasion de son audition 
du 3 avril 2015 » renvoyant, à cet effet, tout à la fois à la lettre d’énonciation du motif grave 
du 7 avril 2015 et à la délibération du collège communal qui mettent en exergue une « 
insubordination caractérisée » dans le chef de Madame C. V. dès lors que celle-ci a, dans un 
premier temps, « refusé de se présenter à l’entretien auquel elle avait été conviée », puis, par 
après, après avoir finalement accepté d’y participer, « a refusé catégoriquement de répondre 
aux questions lui posées relativess aux problèmes de collaboration en se retranchant 
impassiblement derrière sa demande de report sans aucun autre motif ». 
 
Selon la thèse de la Commune de Lasne développée aux termes de ses conclusions 
additionnelles et de synthèse d’appel, « les manquements antérieurs au licenciement pour 
motif grave évoqués dans le courrier de notification des motifs ont uniquement pour but de 
détailler les motifs pour lesquels un entretien avec Madame C. V. était envisagé par elle ou, 
tout au plus, de contextualiser les fautes graves et/ou de mettre en évidence leur gravité ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.1.a) Les principes applicables 
 
L'article 35 alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : 
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« Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour 
un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts 
s'il y a lieu. 
 
L’article 35 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 définit le motif grave comme suit : 
 
Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend 
immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre 
l'employeur et le travailleur ». 
 
Cette définition du motif grave comporte donc trois éléments : 

- une faute 
- la gravité de cette faute 
- l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration 

professionnelle, en raison de cette faute. 
 
Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, 
le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas 
invoqués dans la lettre de congé et sont antérieurs au délai de trois jours, lorsqu’ils sont de 
nature à l’éclairer sur la gravité du motif allégué (Cass., 6 septembre 2004, J.T.T., 2005, p.140 
; Cass., 3 juin 1996, J.T.T., 1996, p. 437 ; Cass., 21 mai 1990, R.G. n° 20.608, J.T.T., 1990, p. 
435). Il est toutefois nécessaire qu’au moins un fait connu dans le délai de trois jours soit lui-
même fautif. Le juge qui dénie tout caractère fautif aux faits situés dans le délai de trois 
jours ouvrables n’est pas tenu d’examiner un fait antérieur, qui n’est pas de nature à 
influencer la gravité du comportement de la personne licenciée (Cass., 11 septembre 2006, 
J.T.T., 2007, p. 4). 
 
Les faits qui sont découverts après la rupture peuvent être pris en considération s’ils 
constituent une preuve complémentaire du motif invoqué (Cass., 28 février 1978, Bull., 
1978, p. 737 ; Cass., 24 septembre 1979, J.T.T., 1980, p. 98 ; Cass., 13 octobre 1986, J.T.T., 
1986, p. 462). De tels faits ne peuvent toutefois valoir, par eux-mêmes, comme motif grave. 
 
En vertu de l’article 35, dernier alinéa, de la loi précitée du 3 juillet 1978, « la partie qui 
invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ». 
 
L'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose ce qui 
suit : 
 
« Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du 
terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois 
jours ouvrables au moins ». 
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II ressort de cette disposition que le licenciement pour motif grave doit être notifié dans les 
trois jours ouvrables suivant le jour où l'employeur a connaissance du fait qui le justifie. Le 
dimanche ne constitue pas un jour ouvrable. C'est à l'employeur de le démontrer. 
 
Le délai de 3 jours ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne ayant le 
pouvoir de décider du licenciement du travailleur a, pour prendre une décision en 
connaissance de cause quant à l’existence du fait et aux circonstances de nature à lui 
attribuer le caractère d’un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi 
à l’égard de l’autre partie et de la justice (Cass.,14 mai 2001,J.T.T.,2001,p.390 ; Cass., 8 
novembre 1999, J.T.T., 2000, p. 210; Cass.,7 décembre 1988,R.W. ,1999-2000,p.848). Un 
congé n’est pas irrégulier par le simple fait que celui qui notifie le congé aurait déjà pu 
prendre connaissance des faits plus tôt (Cass.,14 mai 2001,J.T.T.,2001,p. 390; Cass.,28 février 
1994,J.T.T.,1994,p. 286). 
 
« Il ne résulte d’aucune disposition de l’article 35 de la loi sur les contrats de travail, que 
l’enquête que l’employeur prescrit pour acquérir du fait invoqué comme motif grave de 
licenciement une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie 
et de la justice, doive être entamée sans délai et menée avec célérité » (Cass.,17 janvier 
2005,J.T.T.,2005,p.137). 
 
« Quel que soit le résultat, l’audition du travailleur peut, suivant les circonstances de la 
cause, constituer une mesure permettant à l’employeur d’acquérir (quant à l’existence du fait 
et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave), une certitude 
suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard du travailleur et de la justice. De la 
circonstance que le licenciement a été décidé après un entretien, sur la base de faits qui 
étaient connus avant cet entretien, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, à ce 
moment, de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour prendre une décision en toute 
connaissance de cause » (Cass., 14 octobre 1996, J.T.T., 1996, p.500). 
 
 
I.1.b) Application des principes au cas d’espèce  

A. Quant à la précision des griefs constitutifs de motif grave 
 
Comme le souligne avec pertinence B. PATERNOSTRE (« Recueil de jurisprudence », « Le 
motif grave », Kluwer, 2014, p. 186), si la notification du motif grave ne doit pas contenir à 
elle seule l’ensemble des éléments, son contenu doit permettre la double vérification exigée 
à savoir que : 

 le travailleur a su avec précision les raisons pour lesquelles le contrat était rompu ; 

 le juge est certain qu’il s’agit bien de ces faits. 
 
En l’espèce, la description des faits constitutifs de motif grave est rédigée avec une précision 
suffisante pour informer Madame C. V. des griefs lui reprochés (insubordination pour avoir 
refusé, dans un premier temps, de se présenter à l’entretien programmé le 3 avril 2015 et, 
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dans un second temps, après avoir accepté sur insistance des représentants de son 
employeur de participer à l’entrevue, avoir « catégoriquement refusé de répondre aux 
questions lui posées en relation avec les différents problèmes de collaboration épinglés en se 
retranchant derrière sa demande de report sans aucun autre motif ») et lui permettre de se 
défendre : elle offre, également, au juge la possibilité de vérifier que les motifs plaidés 
devant lui s’identifient avec ceux mentionnés dans la lettre de dénonciation des fautes 
graves constitutives de motif grave. 
 
S’il est vrai que la manifestation de la volonté de rompre n’est soumise à aucune règle de 
forme, il n’en demeure pas moins vrai que la communication des faits constitutifs de motif 
grave est un acte réceptif dont la formulation nécessite une notification à son destinataire et 
qu’à ce titre l’écrit doit être rédigé avec suffisamment de précision. 
 
Tel est bien le cas en l’espèce de telle sorte que le premier moyen déduit de l’absence de 
précision des faits invoqués est non fondé. 
 
 

B. Quant au respect du double délai légal de trois jours par la Commune de Lasne 
 
L’article 35, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1978 permet à l’auteur du congé pour motif grave 
de décomposer celui-ci en deux temps : le congé suivi de la notification.  
 
La Cour de cassation a rappelé ce principe (Cass., 6/2/1995, Pas., I., p. 141). 
 
La Commune de Lasne qui a nécessairement pris connaissance des insubordinations 
alléguées lors de l’entrevue du vendredi 3 avril 2015 a procédé au licenciement de Madame 
C. V. le jour même, ce qui implique que le premier délai de 3 jours a été respecté. 
 
Elle a, ensuite, procédé à la notification des griefs constitutifs du motif grave par courrier 
recommandé posté le mardi 7 avril 2015 de telle sorte que ce second envoi a été signifié 
dans les trois jours ouvrables du congé pour motif grave notifié le 3 avril 2015. 
 
En l’espèce, Madame C. V. soutient la thèse selon laquelle les délais imposés par l’article 35 
précité n’auraient pas été respectés puisque tous les griefs invoqués à son encontre seraient 
« largement antérieurs au délai de trois jours ». 
 
Sans l’évoquer explicitement, elle prétend être confrontée à une situation dans le cadre de 
laquelle le motif grave  résulte de la combinaison ou de  la succession de plusieurs faits 
fautifs dès lors qu'elle aurait été licenciée pour des faits antérieurs au 3 avril 2015 et pas 
seulement pour la prétendue insubordination du 3 avril 2015. 
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Il est vrai qu’en cas de pluralité de motifs, l’employeur qui soutient que l'ensemble de ceux-
ci constitue un motif grave unique devra prouver que le dernier fait intervenu dans le délai 
légal de 3 jours constitue en lui-même une faute.  
 
Comme l'observent judicieusement CLAEYS et ENGELS (« Contrat de travail — Licenciement 
et Démission» - Kluwer, 2009, p. 243) «si le dernier fait connu dans le délai de trois jours 
ouvrables ne doit pas constituer en lui-même une faute grave mais peut constituer une faute 
grave compte tenu des «fautes » précédentes, le fait connu doit, toutefois, constituer une 
faute en soi et l'employeur doit démontrer la réalité de ce fait fautif pour que les faits et 
circonstances antérieurs puissent revivre et démontrer le caractère grave de la faute ».  
 
Aussi, dès lors qu'il refuse le caractère de faute aux faits qui précèdent de trois jours 
ouvrables ou moins le congé pour motif grave, le juge n'a pas à examiner les faits se situant 
plus de trois jours ouvrables avant ledit congé, ceux-ci n'étant pas susceptibles d'avoir une 
incidence sur la gravité d'un comportement dont le caractère fautif est dénié (Cass., 
07/04/2003, Pas, I, p. 739; Cass., 11/09/2006, Pas., I, p.701).  
 
A noter, toutefois, que si, selon la thèse soutenue par la Cour de cassation, le juge ne peut 
décider d'écarter ces circonstances pour la seule raison qu'elles étaient connues depuis 
longtemps, il n'en demeure pas moins qu'il peut s'en écarter s'il estime que ces faits ne 
constituent pas des circonstances aggravantes permettant d'éclairer le motif grave (Cass., 
21/01/1991, J.T.T., 1991, p. 327). 
 
En l’espèce, au risque de se répéter, la cour de céans n’est pas confrontée à l’hypothèse d’un 
licenciement pour motif grave fondé sur une pluralité de motifs mais bien à une situation 
dans le cadre de laquelle Madame C. V. a été licenciée à la suite de faits allégués 
d’insubordination révélés, selon, la Commune de Lasne, par son refus, dans un premier 
temps, d’assister à l’entrevue programmée le 3 avril 2015 puis, dans un second temps, par la 
volonté affichée par ses soins de ne pas répondre aux questions lui posées, lors de cette 
entrevue, en relation avec des problèmes de collaboration entre parties qui avaient justifié, 
selon la Commune de Lasne, sa convocation. 
 
Selon la Commune de Lasne, les manquements professionnels antérieurs au 3 avril 2015 
épinglés au sein de la lettre de notification du motif grave ont été mentionnés dans le but de 
servir de justification à l’entrevue du 3 avril 2015 ou, tout au plus, à mettre en évidence la 
gravité du comportement prêté à Madame C. V. le 3 avril 2015 (page 16 conclusions 
additionnelle et de synthèse d’appel). 
 
Dès lors que le double délai légal de trois jours a été respecté par la Commune de Lasne, et, 
partant, que le moyen déduit de son  non-respect est non fondé, la cour de céans doit 
s’attacher à vérifier la gravité des manquements reprochés à Madame C. V. évoqués supra 
au sein du courrier de notification des motifs graves du  7 avril 2015 ainsi que son incidence 
sur la possibilité de poursuivre la collaboration professionnelle entre parties.  
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C. Quant à la gravité des manquements allégués par la Commune de Lasne 

C.a) Position des parties 
 
La Commune de Lasne précise que Madame C. V. n’avait pas le droit de refuser de se rendre 
à l’entrevue programmée le 3 avril 2015, pas plus que le droit d’exiger un report de celle-ci. 
 
Elle relève que la demande d’entretien était parfaitement légitime au vu des problèmes de 
collaboration entre parties. 
 
La Commune de Lasne ajoute que lorsque Madame C. V. s’est finalement présentée à 
l’entrevue, sur insistance du bourgmestre et de la directrice générale, elle n’a pas voulu 
répondre aux questions relatives aux problèmes de collaboration refusant de faire la 
moindre déclaration quant à ce. 
 
La Commune de Lasne stigmatise la volonté de Madame C. V. de se retrancher abusivement 
derrière une demande de report alors qu’elle avait été prévenue de cette audition le 31 
mars 2015 et qu’elle ne disposait d’aucun droit à une audition et encore moins du droit un 
report de celle-ci. 
 
Elle dénonce, dans le chef de Madame C. V., un comportement empreint de provocation qui 
n’a pu qu’entraîner la rupture de la confiance entre parties. 
 
La Commune de Lasne estime que l’insubordination dont s’est rendue coupable Madame C. 
V. est d’autant plus grave qu’elle exerçait une fonction à responsabilités (adjointe au 
conseiller en prévention). 
 
Elle sollicite la réformation du jugement dont appel qui a conclu à l’absence de gravité des 
griefs reprochés à Madame C. V. 
 
De son côté, Madame C. V. soutient que les faits lui reprochés ne sont pas fautifs et ne 
présentent pas la gravité requise par l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 pour justifier un 
licenciement pour motif grave. 
 
Elle indique avoir refusé de s’exprimer étant donné qu’elle n’avait pas pu préparer son 
audition et qu’en outre elle n’était pas assistée d’un conseil. 
 
Madame C. V. estime, partant, qu’elle avait le droit de se taire et de ne pas répondre aux 
questions de la commune, laquelle s’était arrogée le droit de ne pas reporter son audition. 
 
Par ailleurs, souligne-t-elle, à la lecture du procès-verbal d’audition, il apparaît qu’aucune 
question ne lui a été posée à propos des faits invoqués dans la lettre de rupture. 
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Madame C. V. sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a conclu à 
l’absence de fondement du licenciement pour motif grave. 
 
 

C.b) Position de la cour de céans 
 
Par arrêt n° 86/2017 prononcé le 6 juillet 2017, la Cour Constitutionnelle a rappelé, à cet 
effet, que les règles de la loi du 3 juillet 1978 relatives au licenciement des travailleurs sous 
contrat à durée indéterminée ne pouvaient être interprétées comme autorisant une autorité 
publique à licencier un travailleur avec lequel elle avait conclu un contrat de travail pour des 
motifs liés à sa personne ou à son comportement, sans être tenue d'entendre préalablement 
ce travailleur, sous peine de créer une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la 
Constitution entre les agents contractuels et les agents statutaires de la fonction publique. 
 
Elle a jugé que ces dispositions n'empêchaient pas les autorités publiques de respecter le 
principe général de bonne administration « audi alteram partem » et d'entendre le 
travailleur avant de procéder au licenciement. 
 
La Cour Constitutionnelle reconnaît, ainsi, que le principe général « audi alteram partem » 
s'impose aux employeurs de la fonction publique à l'égard de leur personnel contractuel 
(voyez à ce sujet les pertinentes réflexions de J. de Wilde d'Estmael : «L'audition préalable 
au licenciement dans le secteur public: un partout ?» (obs. sous C.C. 6 juillet 2017, J.L.M.B., 
2017, p. 1700). 
 
Il en résulte que le principe général de bonne administration « audi alteram partem» 
s'applique également aux employeurs du secteur public vis-à-vis de leurs agents contractuels 
et qu'en conséquence, il appartient à l'employeur du secteur public qui envisage de licencier 
un agent contractuel en particulier lorsque cette mesure est dictée par des considérations 
liées à sa personne ou à son comportement de l’auditionner préalablement. 
 
Dans un arrêt du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle a précisé que ce principe 
s'appliquait également en cas de licenciement pour motif grave (C. const., 22 février 2018, 
arrêt n°22/2018). 
 
Par ailleurs, le principe « audi alteram partem » - complété par le principe général des droits 
de la défense - implique que l'agent soit préalablement informé des reproches formulés et 
qu'il puisse faire valoir utilement ses observations (C. const., 22 février 2018, déjà cité). 
 
Dans ce cadre, il doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour préparer son argumentation 
(C.E., 14 mai 2007, Brynaert J.-M. c. Ville de la Louvière, arrêt n°171.146, librement 
consultable sur www.raadvst-consetat.be). 
 
De même, comme le précise le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 mars 2017: 
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«Le principe général de droit « audi alteram partem » impose à l'autorité administrative 
d'avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu'elle entend prendre ainsi que 
des motifs la justifiant. Elle est également tenue de l'informer de l'objet et du but de 
l'audition afin qu'elle puisse s'expliquer utilement. Elle doit offrir à l'intéressé la possibilité de 
prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire 
valoir utilement ses observations » (C.E., 21 mars 2017, Harnisfeger D. c. Etat belge, arrêt 
n°237.734, librement consultable sur www.raadvst-consetatle); 
 
En l’espèce, il ressort des dossiers des parties que Madame C. V. s’est vue remettre le 1er 
avril 2015 en fin de journée, une convocation par le bourgmestre de la Commune de Lasne 
et sa directrice générale en vue de l’inviter à se présenter le vendredi 3 avril 2015 à 10 
heures pour être auditionnée « au sujet notamment d’un manque de collaboration récurrent 
au sein de son service ». 
 
La convocation précitée précisait que cette audition était préalable à un éventuel 
licenciement et lui offrait toute lattitude pour se  faire assister d’un conseil de son choix « si 
elle le souhaitait ». 
 
Le conseil de Madame C. V. a immédiatement pris contact avec les autorités communales 
dès le 2 avril 2015 (soit le lendemain de la remise de la convocation en mains propres à 
Madame C. V. effectuée le 1er avril 2015) pour, tout à la fois, faire part de son intervention et 
demander à disposer d’une copie du dossier administratif mais, également, pour solliciter le 
report de l’audition, celle-ci ayant été programmée dans un délai trop bref que pour pouvoir 
assurer la défense des intérêts de sa cliente. 
 
Le jour même prévu pour l’audition de Madame C. V., la Commune de Lasne avisa à 8h51 le 
conseil de cette dernière de son refus de faire droit à la demande de report de l’audition, 
minimisant la partie concrète de cette entrevue (il s’agissait d’un « simple entretien » entre 
employeur et travailleur « en vue de faire le point sur certains problèmes»). 
 
Elle confirma la tenue de l’entrevue programmée le même jour à 10 heures rappelant au 
conseil de Madame C. V. « qu’il lui était loisible d’y assister » alors même que ce dernier 
venait de lui faire part de son impossibilité matérielle d’assister Madame C. V. puisqu’il 
n’était pas en mesure de préparer sa défense en un laps de temps si court.   
 
Il est évident que la Commune de Lasne ne pouvait refuser le report de l’entretien dès lors 
que pareille demande était  justifiée par le souci , dans le chef de son conseil ,de préparer la 
défense des intérêts de  sa cliente rendue impossible par l’absence de communication de 
son dossier administratif. 
 
En effet, en convoquant Madame C. V., la Commune de Lasne a reconnu l’existence, d’une 
obligation d’audition préalable dans son chef avant d’envisager une éventuelle mesure de 
licenciement et, corrélativement, le droit dans le chef de Madame C. V., de faire valoir ses 
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moyens de défense à l’encontre des accusations lancées à son encontre : il n’y avait, dès 
lors, pas lieu, ensuite, de lui retirer ce droit a posteriori alors même qu’elle entendait en faire 
usage, ce qui impliquait le respect par ce dernier des garanties reliées à l’exercice effectif de 
ce droit. 
 
Il ne saurait, dès lors, être prétendu que Madame C. V. se serait rendue coupable d’une 
insubordination en refusant, dans un premier temps, d’assister à l’entrevue à laquelle elle 
fut convoquée le 3 avril 2015 à 10 heures. 
 
Par ailleurs, le procès-verbal d’audition rédigé en langage télégraphique (!) constitue un 
document  manuscrit signé par les parties présentes à l’exception de Madame C. V.. 
 
La lecture de ce document permet de relever qu’aucune question ne lui a été posée à propos 
des faits invoqués dans la lettre de notification des motifs graves du 7 avril 2015. 
 
Le jour même, le conseil de Madame C. V. écrivit à la Commune de Lasne en précisant ce qui 
suit: «Pendant ¼ d'heure, en mon absence, vous avez tenté de la convaincre de faire 
néanmoins l'audition pour « discuter ». Aucune réponse ne lui a été donnée sur l'urgence 
alléguée. Aucune précision n'a été donnée sur les griefs. J'attends ceux-ci. ».  
 
Cette lettre n'a donné lieu à aucune réponse de la part de la Commune. 
 
À l’instar du premier juge, la cour de céans considère que la seconde faute invoquée par la 
Commune de Lasne, étant « le refus de répondre aux questions lui posées » n’est pas 
davantage établie puisqu’il n’est pas démontré, à la lecture du procès-verbal d’audition, que 
des questions auraient été posées à Madame C. V.  
 
Ainsi, tenant compte du refus manifesté par la Commune de Lasne de reporter la date de « 
l’audition préalable à un éventuel licenciement », du refus de communiquer les griefs qui 
fondaient « le manque de collaboration récurrent », du refus de transmettre le dossier 
administratif, Madame C. V. était parfaitement en droit, non seulement ,de solliciter la 
remise de son audition mais, également, d’indiquer qu’elle ne répondrait à aucune question 
sachant que la Commune de Lasne ne l’a pas interrogée sur les griefs justifiant sa 
convocation et dont elle n’aura, pour la première fois, connaissance en réceptionnant la 
lettre de notification des motifs graves datée du 7 avril 2015. 
 
Dès lors que la cour de céans constate que Madame C. V. ne s’est, en aucune façon, rendue 
coupable d’un fait fautif constitutif d’insubordination caractérisée lors de son audition du 3 
avril 2015, la cour de céans n’a pas à examiner  la matérialités des autres griefs mentionnés 
dans le courrier de notification du 7 avril 2015, évoqués, de l’aveu même du conseil de la 
Commune de Lasne « pour mettre en évidence la gravité des fautes commises par Madame 
C. V. à l’occasion de l’entretien du 3 avril 2015 » (voyez ses conclusions additionnelles et de 
synthèse d’appel –p.21) : en effet, dès lors que la cour de céans refuse le caractère de faute 
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aux faits qui précèdent de trois jours ouvrables ou moins le congé pour motif grave, elle 
n’est pas à examiner les griefs se situant plus de trois jours ouvrables avant ledit congé, 
ceux-ci  n’étant pas susceptibles d’avoir une incidence sur la gravité d’un comportement 
dont le caractère fautif est dénié (Cass., 7/4/2003, Pas., I., p. 739 ; Cass., 11/9/2006, Pas., I., 
p. 701). 
 
Conclusion : 
 
Compte tenu de l’irrégularité du congé pour motif grave dont elle a été victime, Madame C. 
V. est en droit de prétendre au bénéfice d’une indemnité compensatoire de préavis 
correspondant à neuf mois et neuf semaines de rémunération, soit la somme brute, non 
contestée même à titre subsidiaire par la Commune de Lasne, fixée à 37.579,9 euros à 
majorer des intérêts moratoires à dater du 3 avril 2015 jusqu’à parfait paiement. 
 
Il s’impose de confirmer le jugement dont appel sur ce point et, partant, de déclarer l’appel 
incident de la Commune de Lasne non fondé quant à ce.  
 
 

I.2. Quant au fondement du chef de demande portant sur l’indemnité de 
protection liée à la qualité de conseiller en prévention 

I.2.a) Position des parties 
 
Madame C. V. indique que sa qualité de conseiller en prévention ne fait aucun doute. 
 
Elle souligne qu’elle ne pouvait être licenciée que pour des motifs étrangers à son 
indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu’elle est incompétente à exercer ses 
missions, quod non, et pour autant que les procédures prévues par la loi du 20 décembre 
2002 aient été respectées. 
 
Madame C. V. fait observer que la Commune de Lasne ne prouve aucunement les motifs 
invoqués s’agissant de la prétendue incompétence dont elle aurait fait preuve dans 
l’exercice de ses missions de conseiller en prévention. 
 
Elle estime être en droit de réclamer une indemnité de protection correspondant à deux 
années de rémunération, soit la somme brute de 16.289,89 euros dès lors qu’elle consacrait 
20 % de son temps de travail à cette mission. 
 
De son côté, la Commune de Lasne indique que ,dans la mesure où le motif grave est 
régulier et fondé, aucune indemnité de protection n’est due à Madame C. V.. 
 
A titre subsidiaire, fait-elle valoir, même si la cour de céans devait considérer ,par 
impossible, que le licenciement pour motif grave serait irrégulier et/ou non fondé, il ne 
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résulte pas pour autant qu’elle serait redevable à Madame C. V. de l’indemnité de protection 
prévue par la loi du 20 décembre 2002. 
 
En effet, souligne la Commune de Lasne, le conseiller en prévention n’a droit à l’indemnité 
de protection que si le juge reconnaît que les motifs de son licenciement ne sont pas 
étrangers à son indépendance ou que les motifs invoqués relatifs à son incompétence à 
exercer ses missions ne sont pas prouvés. 
 
Elle sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’aucune 
indemnité de protection n’était dure en raison du fait que « les motifs de la rupture sont 
étrangers à l’indépendance du conseiller et ne sont pas relatifs à la compétence de celui-ci à 
exercer ses missions prévues par la loi ». 
 
 

I.2.b) Position de la cour de céans 
 
En vertu de l'article 3 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en 
prévention:. 
 

« l'employeur ne peut rompre le contrat du conseiller en prévention, mettre fin à 
l'occupation statutaire du conseiller en prévention ou l'écarter de sa fonction que 
pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui 
démontrent qu'il est incompétent à exercer ses missions et pour autant que les 
procédures visées par la présente loi soient respectées ». 

 
L'article 16 de cette même loi dispose que: 
 

« Lorsque l'employeur écarte le conseiller en prévention de sa fonction sans que cela 
entraîne la rupture du contrat, le conseiller en prévention peut introduire un recours 
contre cette décision auprès du tribunal de travail. 
 
L'employeur doit payer l'indemnité .visée à l'article 10, au conseiller en prévention, 
dans les cas suivants : 

 
1. s'il a écarté le conseiller en prévention de sa fonction sans respecter les règles de 

procédure visées à l'article 15; 
2. si les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas liés à l'organisation, la composition 

et le fonctionnement du service interne pour la prévention et Ia protection au travail 
ou aux compétences qui doivent y être présentes ; 

3. si les motifs invoqués par l'employeur quant à l'incompétence du conseiller en 
prévention à exercer ses missions ne sont pas prouvés; 

4. si les motifs invoqués par l'employeur portent atteinte à l'indépendance du conseiller 
en prévention». 
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En conséquence, lorsque l'employeur écarte le conseiller en prévention de ses fonctions, 
sans avoir respecté les règles de procédure visées à l'article 15 de la loi du 20 décembre 
2002 (renvoyant notamment aux procédures visées aux articles 5 et 7 §2 de la loi), il est 
redevable de l'indemnité visée à l'article 10 de cette même loi. 
 
Cette indemnité est définie de la manière suivante : 
 

« Cette indemnité est égale à la rémunération normale ou aux honoraires normaux en 
cours correspondant à une période de: 
1. deux ans lorsque le conseiller en prévention compte moins de 15 années de 

prestations en cette qualité; 
2. trois ans lorsque le conseiller en prévention compte 15 années de prestations ou 

plus en cette qualité. 
(…). 
 
Si le conseiller en prévention exerce, outre cette fonction, une autre fonction auprès de 
l'employeur, la rémunération normale qui sert de base au calcul de l'indemnité est égale la 
partie de la rémunération normale de la fonction de conseiller en prévention qui correspond 
à la durée pendant laquelle l'intéressé a exercé des prestations en tant que conseiller en 
prévention auprès de l'employeur. 
 
L'indemnité visée à l'alinéa 2 ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnités spécifiques 
de protection contre le licenciement, fixées en application d'autres lois et arrêtés relatifs à la 
relation de travail». 
 
Par ailleurs, la loi du 20 décembre 2002 dont les dispositions sont d'ordre public (C. trav. 
Liège, 24 janvier 2017, RG n°2016/AL/18, librement consultable sur www.terralaboris.be; C. 
trav. Bruxelles, 7 février 2018, RG n°2015/AB/480, librement consultable sur 
www.terralaboris.be; C. Trav. Liège, 23 novembre 2012, R.G. 2012/AL/22, librement 
consultable sur www.juridat.be) prévoit en son article 11, que l'indemnité de protection 
visée à l'article 10: 
 

« est également due si à la suite du recours d'un conseiller en prévention devant le 
tribunal du travail ou la cour du travail contre le renvoi sans préavis, le tribunal ou la 
cour, après avoir refusé d'admettre la gravité des motifs invoqués, a reconnu que 
ceux-ci ne sont pas étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les 
motifs invoqués d'incompétence à exercer les missions ne sont pas établis ».  

 
A cet égard, les travaux préparatoires de la loi précisent que :  
 

« Les mêmes indemnités, que celles visées à l'article 10, sont dues lorsque le tribunal 
du travail ou la cour du travail n'admet pas le motif grave et reconnaît que ces motifs 
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portent atteinte à l'indépendance ou que les motifs d'incompétence invoqués ne sont 
pas établis » (Projet de loi portant protection des conseillers en prévention, Exposé 
des motifs, doc. Parl. Ch, sess. ord. 2001-2002, n°50-2032/001 et 50-2033/1, p.22). 

 
Ainsi, en cas de licenciement pour motif grave irrégulier ou non fondé, le paiement de 
l'indemnité de protection n'est pas automatique. Encore convient-il que les motifs invoqués 
ne soient pas étrangers (/portent atteinte) à l'indépendance du conseiller en prévention ou 
que les motifs invoqués d'incompétence à exercer la mission ne soient pas établis. 
 
Comme le précise la Cour du travail de Gand dans un arrêt du 12 avril 2013, « le simple fait 
que le licenciement pour motif grave soit irrégulier ne confère pas encore le droit à 
l'indemnité de protection. (...). L'indemnité de protection est uniquement due lorsqu'en outre, 
soit le motif grave invoqué par l'employeur n'est pas étranger à l'indépendance du conseiller 
en prévention, soit les raisons d'incompétence invoquées par l'employeur ne sont pas 
démontrées » .(C.T. Gand,12/04/2013, J.T.T., 2013, p. 353 et C.T. Bruxelles, 9/1/2018, R.G. 
n°2015/AB/505). 
 
L'indépendance dont doit bénéficier le conseiller en prévention est ainsi précisée dans les 
travaux préparatoires de la loi du 20/12/2002 : « Les conseillers en prévention doivent 
également pouvoir exercer leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des employeurs et 
des travailleurs et vis-à-vis du service externe pour la prévention et la protection au travail. 
Leur indépendance pourrait, par exemple, être mise en cause si le service externe leur impose 
certaines obligations afin de rencontrer certaines exigences des employeurs qui font appel à 
leur service, mais dont on sait qu'elles sont illicites». (Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch. Repr., 
sess. Ord. 2001-2002, n° 2032/001 et 2033/001, p. 10). 
 
La notion d'indépendance doit être interprétée sous l'angle de l'exercice de la fonction. Cela 
veut dire qu'elle a les caractéristiques suivantes. 

- la liberté pour le conseiller de choisir, sur base de sa formation, les moyens 
nécessaires afin de pouvoir donner des avis fondés en matière de prévention ; 

- le droit de recevoir des informations; 
- la liberté de donner des avis objectifs qui ne tiennent dès lors pas nécessairement 

compte des intérêts différents de l'employeur et des travailleurs, mais qui ont pour 
objectif de servir l'intérêt général, dans le cas présent, le bien-être au travail».(Exposé 
des motifs, Doc. Parl. Ch. Repr., sess. Ord. 2001-2002, n° 2032/001 et 2033/001, p. 
16). 

 
La charge de la preuve de la réalité des motifs qui sont étrangers à l'indépendance du 
conseiller en prévention ou qui démontrent que celui-ci est incompétent à exercer ses 
missions incombe à l'employeur. 
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L'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi dispose en effet que l'employeur qui envisage de rompre le 
contrat d'un conseiller en prévention doit communiquer les motifs pour lesquels il veut 
mettre fin au contrat ainsi que la preuve de ces motifs. 
 
Par ailleurs, les travaux préparatoires ajoutent que: 
 

« (…) il est clair que les conseillers en prévention ne peuvent subir de préjudice en 
raison de leur fonction et doivent remplir leurs missions en toute indépendance vis-à-
vis de l'employeur et des travailleurs ». (Projet de loi portant protection des 
conseillers en prévention, Exposé des motifs, doc. Parl. Ch., sess. ord. 2001-2002, 
n°50-2032/001 et 50-2033/1, p.8). 

 
En l’espèce, la cour de céans constate que la Commune de Lasne démontre que le 
licenciement motif grave signifié le 3 avril 2015 à Madame C. V. était justifié, selon sa thèse, 
par l’insubordination caractérisée dont elle a fait preuve à l’occasion de son audition 
programmée le 3 avril 2015, en refusant, dans un premier temps de se présenter à 
l’entrevue à laquelle elle avait été conviée puis, dans un second temps, après avoir accepté 
d’y assister sur insistance de la bourgmestre et de la directrice générale, d’avoir refusé de 
répondre aux questions lui posées. 
 
Même si le motif grave a été déclaré non fondé par la cour de céans, pareille situation ne 
confère pas à Madame C. V. un droit au bénéfice de l’indemnité protectionnelle dès lors que 
les motifs de rupture sont étrangers à l’indépendance du conseiller et ne sont pas relatifs à 
sa compétence à exercer les missions lui attribuées par la loi. 
 
Pour le surplus, les affirmations unilatérales de Madame C. V. tendant à prétendre que les 
motifs de son licenciement ne sont pas étrangers à son indépendance ou sont liés à des 
motifs relatifs à l’incompétence dans son chef d’exercer ses missions ne sont étayées par 
aucun élément probant et ne sont, dès lors, pas susceptible d’énerver la thèse développée 
par la Commune de Lasne qui est soutenue par des éléments matériels produits aux débats à 
savoir la réalité des incidents entre parties qui ont émaillé l’audition litigieuse du 3 avril 
2015. 
 
Il s’impose de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame C. V. de ce 
chef de demande. 
 

I.3. Quant au fondement du chef de demande portant sur l’indemnité pour 
licenciement abusif 
I.3.a) Position de parties 

 
Madame C. V. soutient avoir été victime d’un licenciement abusif et sollicite l’application par 
analogie de la CCT numéro 109 en vue de se faire reconnaître le droit au bénéfice de 
dommages et intérêts. 
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Elle entend stigmatiser l’exercice anormal de son droit de rupture dans le chef de la 
Commune de Lasne qui n’a pas fait preuve de respect et d’égards à son encontre, comme 
l’exige pourtant l’article 16 de la loi du 3 juillet 1978. 
 
Madame C. V. estime que l’abus de droit commis par la Commune de Lasne a généré un 
dommage distinct de celui que répare l’indemnité compensatoire de préavis, dommage 
distinct qui réside dans le sentiment d’humiliation et d’injustice qu’a suscité dans son chef la 
décision de licenciement. 
 
Elle sollicite, partant, l’octroi de dommages et intérêts fixés ex aequo et bono à 5.000 € et, 
partant, la réformation du jugement dont appel qui l’a déboutée de ce chef de demande. 
 
De son côté, la Commune de Lasne conteste formellement avoir commis la moindre faute à 
l’occasion de l’exercice de son droit de licenciement. 
 
Elle entend rappeler que le licenciement de Madame C. V. est, de toute évidence, 
directement lié à sa conduite puisqu’elle a, dans un premier temps, refusé de se rendre à 
l’entretien avec son employeur avant de se réviser pour, malgré tout ,dans un second temps, 
manifester son refus  de répondre aux questions légitimement posées par son employeur 
dans un contexte de collaboration difficile. 
 
La Commune de Lasne sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté 
Madame C. V. de ce chef de demande. 
 
 

I.3.b) Position de la cour de céans   
 

A. Quant à l'application par analogie de la C.C.T. n° 109 
 

Par arrêt du 30 juin 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 63 de la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, combiné avec l'article 38, 2°, de la loi du 26 
décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en 
ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures 
d'accompagnement, violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'appliquait aux 
ouvriers du secteur public licenciés après le 31 mars 2014. Dans cet arrêt la Cour 
constitutionnelle relève que : B.7.1. En l'espèce, contrairement à ce que demande le Conseil 
des ministres, il n'y a pas de raison de maintenir après le 31 mars 2014 les effets de l'article 
63 de la loi relative aux contrats de travail, combiné avec l'article 38 de la loi du 26 décembre 
2013 - B.7.2. Ainsi qu'il a été dit en B.5.1., la Cour a déjà constaté l'inconstitutionnalité de la 
première disposition citée, dans son arrêt n° 187/2014, du 18 décembre 2014. II appartient 
au législateur d'adopter sans délai un régime de protection contre les licenciements 
manifestement déraisonnables pour les travailleurs visés à l'article 38, 2°, de la loi du 26 
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décembre 2013, d'autant qu'un nouveau régime a déjà été adopté, avec effet au 1er avril 
2014, pour les travailleurs visés à l'article 38, 1°, de la même loi - B.7.3. Dans l'attente de 
l'intervention du législateur, il appartient aux juridictions, en application du droit commun 
des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur 
public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s'inspirant, le cas échéant, 
de la convention collective de travail n° 109. 
 
Par arrêt du 5 juillet 2018, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, dans l'interprétation 
selon laquelle elle ne s'applique pas au licenciement des contractuels de la fonction 
publique, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne 
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention 
européenne des droits de l'homme, après avoir rappelé, au point B.9., l'invitation à s'inspirer 
de la convention collective de travail n° 109. 
 
L'article 2, § 3, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et 
les commissions paritaires exclut les employeurs du secteur public de son champ 
d'application, de sorte que la convention collective de travail n° 109 ne trouve pas à 
s'appliquer en l'espèce. 
 
Un régime analogue n'ayant toujours pas été prévu en ce qui concerne les employeurs qui 
ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 (article 38, 2°, de la loi 
du 26 décembre 2013), la Cour constitutionnelle a invité les juridictions du travail, en 
application du droit commun des obligations, à garantir sans discrimination les droits de tous 
les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en 
s'inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n° 109. 
 
Ainsi que le relève la cour du travail de Liège, il est plus que douteux qu'un arrêt de la Cour 
constitutionnelle qui constate une lacune puisse constituer un fondement pour une 
application pure et simple d'une convention collective de travail par hypothèse étrangère au 
cas de figure. Si la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'annuler la loi, sa position dans 
l'ordonnancement juridique ne lui donne pas le pouvoir de créer positivement le droit ni 
d'élargir le champ d'application de la convention collective de travail n° 109 (Cour tray. 
Liège, 22 janvier 2018, J.L.M.B. 2018, p. 669).  
Dans le même sens, la Cour de cassation a précisé en ce sens que « le juge est tenu de 
remédier dans la mesure du possible à toute lacune de la loi qui violait les articles 10 et 11 de 
la Constitution dont la Cour constitutionnelle a constaté l'existence. Le juge ne peut pallier 
cette lacune que si celle-ci le permet. Ainsi, il peut et doit pallier la lacune s'il peut mettre fin 
à l'inconstitutionnalité en suppléant simplement à l'insuffisance de la disposition légale 
litigieuse dans le cadre des dispositions légales existantes, de manière à la rendre conforme 
aux articles 10 et 11 de la Constitution. En revanche, il ne peut se substituer au législateur si 
la lacune est telle qu'elle exige nécessairement l'instauration d'une nouvelle règle qui doit 
faire l'objet d'une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une 
modification d'une ou de plusieurs dispositions légales. Il ne peut être remédié à la lacune de 
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la loi du 10 avril 1971 constatée par la Cour constitutionnelle en son arrêt du 16 novembre 
2004 par une simple extension de l'application de la loi aux stagiaires non rémunérés qui sont 
victimes d'un accident du travail alors qu'ils effectuent dans une entreprise des travaux 
prescrits par leur programme d'études » (Cass., 3 novembre 2008, Pas., 2008, p. 2440) 
(voyez  : C.T. Mons, 9/4/2019, R.G. 2018/AM/125, inédit). 
 
Il est, partant, exclu de raisonner par analogie avec la C.C.T. n° 109 pour apprécier si le 
licenciement signifié par la Commune de Lasne à Madame C. V. présente un caractère abusif 
en s'inspirant des critères définis par l'article 8 de la C.C.T. n° 109 qui ont trait au 
licenciement manifestement déraisonnable des travailleurs du secteur privé. 
 
II s'impose, dès lors, d'avoir égard au droit commun pour déterminer si le licenciement 
notifié à Madame C. V. présente un caractère abusif. 
 

B. Quant à l'application du droit commun des obligations 
 

En droit belge, le droit de licencier un travailleur n'est pas soumis à l'existence d'une cause 
réelle et sérieuse de telle sorte qu'il est discrétionnaire. Cette caractéristique n'exclut pas, 
qu'en mettant fin au contrat de travail, l'employeur puisse commettre une faute sanctionnée 
par application de la théorie de l’abus de droit ou du principe de l’exécution de bonne foi. 
 
La théorie de l’abus de droit entend sanctionner celui qui, en exerçant un droit, dépasse les 
limites de l’exercice normal du droit. Afin d’établir ces limites, le critère général de l’exercice 
normal ou anormal du droit est utilisé pour justifier la théorie de l’abus de droit. C’est donc, 
dans ses relations à autrui que se révèle l’exercice normal ou anormal du droit. La faute 
constitutive d'abus de droit peut être appréciée par référence au comportement du bon 
père de famille, soit de l'homme normalement prudent et avisé. 
 
Dans un arrêt de principe du 10 septembre 1971, la Cour de cassation a consacré le critère 
général de l'exercice normal du droit sans ambiguïté en relevant que « l'abus de droit peut 
résulter, non seulement de l'exercice d'un droit avec l'intention de nuire, mais aussi de 
l'exercice du droit d'une manière qui dépasse les limites de l'exercice normal par une 
personne prudente et diligente » (Cass., 10/09/1971, Bull, et Pas., 1972, I, p. 28). 
 
Dans ses conclusions précédant cet arrêt de principe, le premier avocat général                     a 
fixé les contours de la théorie en relevant notamment que « le droit de l'un cesse là où 
commence le droit de l'autre ». Dans cette approche, le respect des droits d'autrui devient la 
pierre angulaire de la théorie de l'abus puisque la limite du droit est déterminée par le droit 
d'autrui. 
 
Les sous-critères de la théorie de l'abus de droit sont les suivants : 
 

a) l'intention de nuire : 
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Dans leur recherche de l'intention de nuire, les tribunaux s'attachent à déceler les motifs 
réels à la base du licenciement et vérifient s'ils révèlent une intention de nuire. 
 
Ils considèrent que le juge ne peut se contenter de relever que le motif allégué comme cause 
du licenciement ne correspond pas à la réalité mais il s'impose de rechercher si, derrière ce 
motif, l'intention de nuire est établie (C.T. Liège, 23/11/2004, RG 6887/01, inédit). 
 
L'employeur est considéré comme ayant agi dans le but de nuire à un travailleur lorsque le 
congé est notifié à titre de représailles alors que le travailleur n'a commis aucune faute en 
réclamant le respect de ses droits. 
 
Le licenciement pour un motif futile peut, également, être considéré comme abusif lorsqu'il 
cache la réelle intention de l'employeur et que celle-ci est fautive. Ainsi, le licenciement 
opéré pour un motif « apparent » se révélant totalement étranger à la véritable raison qui a 
déterminé la décision de rupture est constitutif d'abus de droit si cette raison est illégitime. Il 
en est de même du motif inexact qui traduit l'intention malveillante de l'employeur. 
 

b) la légèreté blâmable: 
 
La légèreté blâmable constitutive d'abus de droit peut se manifester de diverses manières : 

- la brusque rupture; 
- le comportement négligent de l'employeur ; 
- l'imputation erronée d'un motif grave; 
- le moment inopportun du congé, notamment parce que le licenciement est notifié à 

un moment psychologique et moralement défavorable au travailleur (voyez : V. 
VANNES et L. DEAR, « La rupture abusive du contrat de travail - Théorie et 
applications », Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 438). 

 
Le caractère abusif du licenciement pourra, également, être déduit des circonstances 
entourant celui-ci étant entendu qu'un licenciement ne peut être opéré dans des conditions 
de nature à porter atteinte à la compétence, à la réputation, au crédit ou à l'honorabilité du 
travailleur ou se dérouler dans un contexte empreint de vexation ou d'humiliation pour le 
travailleur.  
 

c) le détournement de la finalité économique et sociale du droit: 
 
Dans le cadre de cette approche, l'exercice du droit doit reposer sur le respect de la volonté 
du législateur en vue de laquelle il a octroyé le droit dont question. Les droits de l'employeur 
ne peuvent, en effet, être utilisés à d'autres fins que celles déduites de la finalité 
économique et sociale voulue par le législateur lorsqu'il a accordé le droit de licenciement à 
l'employeur. 
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En effet, le droit de licenciement constitue un « droit-fonction » c'est-à-dire un droit dont 
l'employeur peut et doit faire usage seulement pour le plus grand bien de son entreprise, 
l'employeur en y recourant occasionnant, par la force des choses, un préjudice financier à 
son cocontractant. 
 
L'employeur commet dès lors un abus de droit lorsqu'il pose un acte contraire au but de 
l'institution, à son esprit, à sa finalité. 
 
En application de ce critère, tout détournement de la finalité pour laquelle le droit a été 
institué peut être constitutif de faute sans qu'il soit besoin d'établir une intention de nuire, 
la témérité ou la légèreté de celui qui l'exerce. L'abus de droit se caractérise alors par le seul 
fait du détournement du but voulu par le législateur. Dans ce cas, le juge est tenu 
d'examiner le fondement du droit et la manière dont le titulaire a exercé son droit. Il doit 
apprécier un élément subjectif dans le chef du titulaire du droit et le comparer au but voulu 
par le législateur, élément objectif. 
 

d) le critère de l'intérêt légitime de l'exercice du droit: 
 
L'exercice de l'intérêt légitime du droit est déterminé par les éléments de la cause dont la 
prise en considération des intérêts légitimes d'autrui. 
 
Dans différents arrêts de principe, la Cour de cassation a consacré le critère de l'intérêt 
légitime comme critère de l'abus de droit en relevant qui « il peut y avoir abus de droit 
lorsqu'un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant. Tel est le cas lorsque le 
préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du 
droit. Dans l'application des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les 
circonstances de la cause» (voyez à titre d'exemple, Cass., 15 mars 2002, J.T., 2002, p. 814). 
 
L'appréciation de l'intérêt légitime du droit ou l'absence d'intérêt légitime est déterminée 
par le préjudice causé hors de proportion avec l'avantage recherché. 
 
En conclusion, le licenciement abusif de l'employé relève, donc, de la notion générale d'abus 
de droit laquelle est habituellement reliée, en matière contractuelle, à l'article 1134, alinéa 
3, du Code civil qui consacre le principe de l'exécution de bonne foi des conventions et est 
régie, sur le plan de la charge de la preuve, par les articles 1315 du Code civil et 870 du Code 
judiciaire, aux termes desquels chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle 
invoque. 
 
La Cour de cassation reconnaît un contenu autonome à l'article 1134 du Code civil qui 
«constitue une disposition qui régit, de façon effective, le comportement des parties dans 
l'exécution des contrats » (J-L. FAGNART, « L'exécution de bonne foi des conventions », obs. 
sous Cass., 19 septembre 1983, R.C.J.B., 1986, p. 262). 
 

M&D Seminars 289



Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/607 – p. 32     
   

 

 

Enfin, pour obtenir réparation de son dommage consécutif au licenciement abusif dont il a 
fait l'objet, le travailleur devra prouver que l'abus de droit est générateur, dans son chef, 
d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire de 
préavis. 
 
En l’espèce, il est manifeste que les circonstances ayant entouré le licenciement signifié à 
Madame C. V. confèrent à celui-ci un caractère abusif dans la mesure où il a été opéré dans 
un contexte empreint de vexation ou d’humiliation à l’adresse de Madame C. V. 
 
En effet, tout en offrant la possibilité à Madame C. V. de se faire assister par un conseil à 
l’occasion d’une entrevue (préalable à un éventuel licenciement) destiné à débattre de 
difficultés liées à des problèmes de collaboration professionnelle, la Commune de Lasne a, 
dans les faits, volontairement empêché Madame C. V. de présenter ses moyens de défense 
en lui imposant une confrontation sans lui permettre de disposer de son dossier 
administratif et de l’assistance de son conseil alors même que pareille latitude lui avait été 
offerte aux termes de la convocation qui lui avait été transmise. 
 
Partant de ce constat, la Commune de Lasne est restée en défaut de faire preuve de respect 
et d’égards à l’adresse de Madame C. V. mue qu’elle était par l’unique volonté de lui nuire 
en adoptant une attitude vexatoire et humiliante à son égard. 
 
Madame C. V. a, ainsi, subi un dommage moral en relation directe avec  le comportement 
fautif de la Commune de Lasne. 
 
Le juge apprécie, en fait, et, dès lors, souverainement l’existence et l’étendue des dommages 
causés par l’intention de nuire à Madame C. V. ainsi que le montant de l’indemnité en 
réparation intégrale de celui-ci (Cass., 23/9/1997, Pas., I., p. 895) dès lors que le dommage 
est certain et ne consiste pas en la privation d’un avantage illicite (Cass., 14/5/2003, J.L.M.B., 
2003, p.1493) et est entièrement distinct du préjudice réparé par l’octroi d’une indemnité 
compensatoire de préavis suite à la rupture unilatérale des relations de travail. 
 
La cour de céans estime que le préjudice moral spécifique subi par Madame C. V. peut être 
évalué ex aequo et bono à la somme nette de 5000 € à majorer des intérêts de retard. 
 
Ce chef de demande est fondé. 
 
Il s’impose de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame C. V. de ce 
chef de demande et, partant, de déclarer l’appel principal fondé quant à ce. 
 

I.4. Quant au chef de demande portant sur l’octroi de dommages et intérêts pour 
absence d’audition préalable. 
I.4.a) Position de parties 
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Madame C. V. entend rappeler que l’autorité administrative doit entendre la personne 
intéressée avant de prendre une mesure grave en considération de sa personne ou de son 
comportement. 
 
Elle précise que cette audition doit être effective, ce qui n’a manifestement pas été le cas 
puisqu’elle n’a pas eu connaissance de ce qui lui était reproché et n’a pu  être assistée d’un 
conseil. 
 
Or, fait valoir Madame C. V., le premier juge a reconnu que l’audition préalable n’avait pas 
été effective mais s’est, toutefois, abstenu de lui allouer des dommages et intérêts. 
 
Elle sollicite la réformation du jugement dont appel et la condamnation de la Commune de 
Lasne à lui verser la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut 
d’audition préalable ayant entraîné une « perte d’une chance de conserver son emploi ». 
 
De son côté, la Commune de Lasne fait observer qu’indépendamment de la question 
controversée de l’existence d’une « obligation » d’audition préalable, force est, néanmoins, 
de constater qu’en tout état de cause elle a donné l’occasion à Madame C. V. d’être 
entendue. 
 
Or, poursuit -elle, Madame C. V. a refusé catégoriquement de s’expliquer de telle sorte 
qu’en condamnant son absence audition, elle se plaint de son propre comportement.  
La Commune de Lasne sollicite la confirmation du jugement dont appel qui a débouté 
Madame C. V. de son chef de demande. 
 
 

I.4.b) Position de la cour de céans   
 
Comme la cour de céans a eu l’occasion de le préciser supra (voir à ce sujet le chapitre I.2.), 
par arrêt n° 86/2017 prononcé le 6 juillet 2017, la Cour Constitutionnelle a rappelé, à cet 
effet, que les règles de la loi du 3 juillet 1978 relatives au licenciement des travailleurs sous 
contrat à durée indéterminée ne pouvaient être interprétées comme autorisant une autorité 
publique à licencier un travailleur avec lequel elle avait conclu un contrat de travail pour des 
motifs liés à sa personne ou à son comportement, sans être tenue d'entendre préalablement 
ce travailleur, sous peine de créer une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la 
Constitution entre les agents contractuels et les agents statutaires de la fonction publique. 
 
Elle a jugé que ces dispositions n'empêchaient pas les autorités publiques de respecter le 
principe général de bonne administration « audi alteram partem » et d'entendre le 
travailleur avant de procéder au licenciement. 
 
La Cour Constitutionnelle reconnaît, ainsi, que le principe général « audi alteram partem » 
s'impose aux employeurs de la fonction publique à l'égard de leur personnel contractuel 
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(voyez à ce sujet les pertinentes réflexions de J. de Wilde d'Estmael : «L'audition préalable 
au licenciement dans le secteur public: un partout ?» (obs. sous C.C. 6 juillet 2017, J.L.M.B., 
2017, p. 1700). 
 
Il en résulte que le principe général de bonne administration « audi alteram partem» 
s'applique également aux employeurs du secteur public vis-à-vis de leurs agents contractuels 
et qu'en conséquence, il appartient à l'employeur du secteur public qui envisage de licencier 
un agent contractuel en particulier lorsque cette mesure est dictée par des considérations 
liées à sa personne ou à son comportement de l’auditionner préalablement. 
 
Dans un arrêt du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle a précisé que ce principe 
s'appliquait également en cas de licenciement pour motif grave (C. const., 22 février 2018, 
arrêt n°22/2018). 
 
Par ailleurs, le principe « audi alteram partem » - complété par le principe général des droits 
de la défense - implique que l'agent soit préalablement informé des reproches formulés et 
qu'il puisse faire valoir utilement ses observations (C. const., 22 février 2018, déjà cité). 
 
Dans ce cadre, il doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour préparer son argumentation 
(C.E., 14 mai 2007, Brynaert J.-M. c. Ville de la Louvière, arrêt n°171.146, librement 
consultable sur www.raadvst-consetat.be). 
 
De même , comme le précise le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 mars 2017 : 
« Le principe général de droit «  audi alteram partem »impose à l’autorité administrative 
d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre ainsi que 
des motifs  la justifiant. Elle est, également, tenue de l’informer de l’objet et du but de 
l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. Elle doit offrir à l’intéressé la possibilité de 
prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire 
valoir utilement ses observations » ( C.E., 21 mars 2017, Harnisfeger D. c/ Etat belge , arrêt 
n°327.734, librement consultable sur www.raadvst-consetat.be). 
 
Il est incontestable qu’en l’espèce, Madame C. V. n’a pas bénéficié d’une audition préalable 
effective  c’est-à-dire qui doit être réalisée dans des conditions telles que, non seulement, 
elle soit informée des motifs pour lesquels son licenciement était envisagé mais, également, 
qu’elle se voit offrir la possibilité concrète de s’expliquer sur les faits lui reprochés en 
disposant d’un délai suffisant pour contredire utilement ceux-ci (C.E., arrêt n°233613 du 
26/1/2016, librement consultable sur www.raadvst-consetat.be). 
 
L’absence d’audition préalable effective constitue un manquement dans le chef de la 
Commune de Lasne au sens de l’article 1382 du Code civil dans la mesure où Madame C. V. a 
été privée du droit de pouvoir s’expliquer sur les griefs lui reprochés et, partant, de pouvoir 
échapper à la mesure de licenciement envisagée par la Commune de Lasne.  
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Le lien causal n'est, toutefois, par établi de manière certaine entre la faute commise par la 
Commune de Lasne et le préjudice subi par Madame C. V. 
 
Ce constat posé, il n'en demeure, toutefois, pas moins que Madame C. V. est autorisée, 
faute de démontrer l'existence d'un lien certain de causalité, à recourir à la théorie dite de la 
«perte d'une chance» (voyez B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, G. GATHEM, « 
La responsabilité Civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007 », Les dossiers du J.T., 
Larcier, Bruxelles, p. 368. Ces auteurs précisent ce qui suit: « Lorsque la victime ne parvient 
pas à démontrer l'existence d'une causalité certaine entre la faute et le dommage tel qu'il 
s'est réalisé in concreto, la jurisprudence lui laisse parfois la possibilité de démontrer que 
cette faute a entraîné de façon certaine au moins la perte d'une chance. La perte de chance 
apparait alors comme un préjudice spécifique qu'il convient de réparer et c'est alors la valeur 
économique de cette perte de chance qu'il convient de réparer, et non le décès ou la lésion en 
tant que tels)». 
 
Aux termes d'un arrêt de principe prononcé le 15 mars 2010 (www.juridat.be), la Cour de 
Cassation a énoncé le principe selon lequel la perte d'une chance réelle d'obtenir un 
avantage ou d'éviter un désavantage donnait lieu à réparation s'il existait un lien de « 
conditio sine qua non » entre la faute et la perte de cette chance. 
 
La Cour de Cassation consacre, pour la première fois, la thèse selon laquelle la perte d'une 
chance ne peut donner lieu à réparation que si la chance perdue était réelle ou sérieuse (la 
doctrine citée supra développait déjà cette thèse) (voyez aussi : N. ESTIENNE, « La perte 
d'une chance dans la jurisprudence récente de la Cour de Cassation: la procession 
d'Echternach (deux pas en arrière, trois pas en avant)» obs. sous Cass., 15/3/2010, R.CJ.B., 
2013/4, p. 603 et ss et la référence faite à l'enseignement d'un éminent auteur français F. 
LEDUC, (note sous Cass., fr, 16/1/2013, Resp. civ. Ass., 2013, n°4, p. 9) pour définir ce qu'il 
faut entendre par perte d'une chance réelle : « Le dogme de la réparation intégrale implique 
(...) qu'un dommage, fut-il des plus modestes, soit réparé dès lors qu'il est certain. Il s'ensuit 
qu'à partir du moment où le principe de réparation de la perte de chance est admis en droit 
positif, le préjudice de perte de chance a vocation à être réparé dès lors qu'une chance 
d'obtenir le gain escompté ou d'éviter la perte redoutée existait bel et bien, peu importe que 
sa probabilité de réalisation fut minime (ce dernier point ne devant affecter que le « quantum 
» et non le principe même de la réparation) »). 
 
L'arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2010 se poursuit par l'énoncé du principe suivant: 
« L'existence d'une chance n’implique aucune certitude quant à la réalisation du résultat 
espéré. Ainsi, le préjudicié peut obtenir la réparation de la perte d'une chance, même s'il n'est 
pas certain que, sans la faute, le résultat espéré aurait été obtenu ». 
 
Comme le relève M. ESTIENNE (art. cit., p. 623) « il faut comprendre par- là que la perte 
d'une chance constitue un dommage certain - et donc réparable - dès lors que la chance 
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perdue était suffisamment réelle. Elle ne peut être qualifiée de dommage incertain au seul 
motif qu'une incertitude existera toujours quant à la réalisation du résultat escompté». 
 
Ainsi, si on applique cet enseignement au présent litige, il faut admettre que Madame C. V., 
en sa qualité de victime de la faute commise par la Commune de Lasne qui s'est abstenue de 
l'auditionner préalablement à son licenciement, peut être indemnisée, lorsque cette faute 
lui a fait perdre une chance réelle de pouvoir conserver son poste de travail sans qu'il puisse 
lui être imposé de démontrer de manière certaine que sans la faute commise par la 
Commune de Lasne, elle aurait, à coup sûr, pu garder son emploi. 
 
Il s'impose, donc, d'analyser la réparation du dommage patrimonial de Madame C. V. au 
regard du concept dit de la « perte d'une chance» puisque le lien causal n'est pas établi avec 
certitude (voy. supra). 
 
Seule la valeur économique de la chance perdue est susceptible de réparation, cette valeur 
ne pouvant consister en la somme totale de la perte subie ou du gain perdu en définitive 
(Cass., 17/12/2009, Pas. I, p. 3056). 
 
Ainsi, le préjudice constitué par la perte d'une chance d'éviter un dommage ne peut être 
égal à l'intégralité de ce dommage : « en d'autres termes, si la victime n'a pas à démontrer 
une relation causale certaine entre la faute de l'auteur et le préjudice final, le juge qui 
reconnaît que cette faute lui a fait perdre une chance (...) d'éviter un dommage, ne peut 
obliger l'auteur à réparer l'intégralité de ce dommage. Seule, la perte d'une chance est 
indemnisable et non le dommage en tant que tel » (B. DUBUISSON, «Jurisprudence récente 
de la Cour de Cassation sur la relation causale », J.T., 2010, p. 751). 
Très clairement, la réparation intégrale que la victime d'une faute civile est en droit d'obtenir 
sur base de la théorie de la « perte d'une chance » sera inférieure à la réparation intégrale à 
laquelle aurait donné lieu le dommage définitif si un lien causal avec la faute avait pu être 
établi de manière certaine. 
 
La Cour de céans estime que Madame C. V. a subi un dommage matériel révélé par la perte 
d'une chance de pouvoir conserver son emploi et, partant, les revenus liés à sa situation 
professionnelle distinct bien évidement de l'indemnité compensatoire de préavis couvrant le 
dommage matériel subi à la suite de son licenciement. 
 
L’estimation de la probabilité pour Madame C. V. de conserver son poste de travail grâce à 
l’audition préalable qui lui aurait permis de faire valoir ses moyens de défense est impossible 
à évaluer. 
 
De manière générale, les cours et tribunaux recourent à une évaluation « ex aequo et bono » 
laquelle présente l'avantage de porter sur des éléments dont l'existence est certaine (perte 
réelle d'une chance de pouvoir conserver son poste de travail à la suite des manquements 
commis par la Commune de Lasne) mais qui ne peuvent être évalués de manière exacte, 
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l'étendue exacte du préjudice subi étant impossible à prouver : seul le caractère certain du 
dommage est, en effet, établi. 
 
Le dommage subi par Madame C. V. consiste, ainsi, exclusivement, en un préjudice 
patrimonial. En effet, la perte d'une chance de conserver son emploi entraîne un dommage 
qui ne peut être envisagé que sous le seul angle financier puisque c'est la valeur économique 
de la chance perdue qui est susceptible de réparation. 
 
La cour de céans estime que Madame C. V. est en droit de se voir allouer des dommages et 
intérêts fixés ex æquo et bono à 2.500 € majorés des intérêts, distincts du dommage subi à la 
suite de son licenciement et réparé par l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis. 
 
Ce chef de demande est fondé. 
 
Il s’impose de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame C. V. de ce 
chef de demande et, partant, de déclarer l’appel principal fondé quant à ce. 
 

I.5. Quant au chef de demande portant sur la délivrance des documents sociaux 
 
Madame C. V. sollicite la condamnation de la Commune de Lasne à lui délivrer les 
documents sociaux afférents aux sommes auxquelles elle peut prétendre sous astreinte. 
 
La Commune de Lasne fait valoir que si la cour de céans devait déclarer fondée l’une ou 
l’autre demande de Madame C. V., elle établira, à cette fin, tous les documents sociaux 
exigés sans qu’il y ait de raison d’assortir la condamnation principale d’une astreinte ni de 
maintenir une pression à son égard concernant la remise de ces documents. 
 
La cour de céans estime qu’il y a lieu de condamner la Commune de Lasne à délivrer les 
documents sociaux afférents aux sommes auxquelles elle a été condamnée par le présent 
arrêt sans, toutefois, assortir cette condamnation d’une astreinte : en effet, la Commune de 
Lasne est une administration publique et il n’y a pas lieu de présumer qu’elle se dérobera à 
ses obligations. 
 
Il s’impose de confirmer le jugement dont appel sur ce point et partant, de déclarer l’appel 
principal non fondé quant à ce. 
 

I.6. Les dépens 
  
Dès lors que Madame C. V. triomphe très largement dans ses prétentions, elle est en droit 
de prétendre au bénéfice de l’indemnité de procédure fixée à son montant de base dans la 
tranche comprise entre 60.000,01 euros et 100.000 euros, soit la somme de 3.600 euros par 
instance, somme à majorer des intérêts. 
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En effet, l’indemnité de procédure est calculée, comme pour la détermination de la 
compétence matérielle, conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire. 
 
On prend, donc, en considération la somme demandée dans l’acte introductif d’instance en 
principal et les intérêts déjà échus au jour de la citation (article 557 du Code judiciaire) et, le 
cas échéant, si elle a été modifiée en cours d’instance, celle réclamée dans les dernières 
conclusions (article 618 du Code judiciaire) et non la somme finalement allouée par le juge. 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée en ce sens (Cass., 29/5/2015, Pas., I., 
p.1393). 
 
Toutefois, la Cour de cassation a déjà admis que le juge pouvait fixer l’indemnité de 
procédure sur base du montant finalement alloué plutôt que du montant réclamé si ce 
montant avait été manifestement surévalué ou avait fait l’objet d’une majoration pratiquée 
de mauvaise foi dans le seul but d’intégrer artificiellement le montant de la demande au sein 
d’une tranche supérieure (Cass., 17/11/2010, J.T., 2011, p.35). 
 
Qu’elle n’est, toutefois, pas ce que plaide la Commune de Lasne. 
 
En appel, l’ indemnité est calculée sur base du montant réclamé au sein de l’acte d’appel ou, 
le cas échéant, lors des dernières conclusions d’appel si le montant a été modifié en cours 
d’instance. 
 
Madame C. V. est, donc, bien en droit de revendiquer le bénéfice de l’indemnité de 
procédure de base dans la tranche comprise entre 60.000,01 euros et 100.000 euros compte 
tenu des montants réclamés par ses soins tant devant le premier juge que devant la cour de 
céans. 
 
Il s’impose, dès lors, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a compensé les dépens 
de première instance et, partant, de déclarer tant l’appel principal que l’appel incident 
fondés sur ce point. 
 

* * * 
 

PAR CES MOTIFS, 
 
LA COUR DU TRAVAIL STATUANT CONTRADICTOIREMENT, 
 
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article 
24 ; 
 
Déclare l’appel incident recevable mais non fondé sauf en ce qu’il fait grief au jugement dont 
appel d’avoir compensé les dépens de première instance ; 
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Déclare l’appel principal recevable et en très grande partie fondé ; 
 
Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a : 

 débouté Madame C. V. de sa demande relative au licenciement abusif ; 

 débouté Madame C. V. de sa demande relative à l’octroi de dommages et intérêts 
pour défaut d’audition préalable ; 

 compensé les dépens de première instance ; 
 
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Commune de Lasne au paiement 
de la somme de 37.575,90 euros bruts à majorer des intérêts moratoires à dater du 3 avril 
2015 ainsi que des intérêts judiciaires et ce jusqu’à parfait paiement ; 
 
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Commune de Lasne à délivrer à 
Madame C. V. la feuille de rémunération relative à l’indemnité compensatoire de préavis ; 
 
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame C. V. de sa demande 
portant sur l’octroi de l’indemnité de protection prévue par la loi du 20 décembre 2002 
portant protection des conseillers en prévention ; 
 
Emendant et faisant ce que le premier juge eut dû faire, condamne la Commune de Lasne à 
verser à Madame C. V. : 

 la somme nette de 5.000 € évaluée ex æquo et bono à titre de dommages et intérêts 
réparant  le préjudice moral subi par Madame C. V. à la suite du licenciement abusif 
dont elle a été victime, distinct du préjudice réparé par l’octroi d’une indemnité 
compensatoire de préavis à la suite de la rupture unilatérale du contrat de travail, 
cette somme devant être majorée des intérêts moratoires à dater du 3 avril 2015 
puis des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement ;  

 la somme nette de 2.500 € à titre de dommages et intérêts sanctionnant le préjudice 
patrimonial né de la perte d’une chance de conserver son emploi à défaut pour 
Madame C. V. d’avoir pu bénéficier d’une audition effective, préjudice distinct de 
celui réparé par l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis, cette somme 
devant être majorée des intérêts moratoires à dater du 3 avril 2015 puis des intérêts 
judiciaires jusqu’à parfait paiement; 

 
Condamne la Commune de Lasne à délivrer à Madame C. V. les documents sociaux afférents 
aux sommes auxquelles elle a été condamnée par le présent arrêt ; 
 
Condamne la Commune de Lasne aux frais et dépens des deux instances (à majorer des 
intérêts ) liquidés par Madame C. V. à la somme de 7.220 € se ventilant comme suit : 

 indemnité de procédure de base de première instance : 3.600 € 

 indemnité de procédure de base de degré d’appel : 3.600 € 

 contribution au fonds budgétaire d’aide juridique de seconde ligne : 20 € 
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Ainsi arrêté par :  

 
   
                      , président de chambre e.m., 
                      , conseiller social au titre d'employeur, 
                      , conseiller social au titre d'employé, 
Assistés de                                  , greffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 , conseiller social au titre d'employeur, et                          , conseiller social 
au titre d'employé, qui étaient présents aux débats et qui ont participé au délibéré de la 
cause sont dans l’impossibilité de signer. 
Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt sera signé par                      , Président 
de chambre. 
 
 
 
 
 
 
 
et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 4ème Chambre de 
la Cour du travail de Bruxelles, le 06 juillet 2021,  où étaient présents : 
 
                       , président de chambre e.m., 
 
                      , greffier 
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Rechtspraak binnen uw bereik

Vergeefse aanspraken van een contractuele 
werknemer
 

Arbeidshof van Brussel, 6 juli 2021, AR nr. 2018/
AB/319

In deze zaak vorderde een contractuele werknemer 
van wie de arbeidsongeschiktheid de organisatie 
van dienst van een instelling van openbaar nut ver-
stoort tevergeefs een vergoeding wegens kenne-
lijk onredelijk ontslag/onrechtmatig ontslag, een 
ontslagbeschermingsvergoeding, een vergoeding 
wegens geweld en pesterijen op het werk, een 
vergoeding wegens ernstige fouten en nalatigheid 
van de werkgever, een vergoeding wegens discrimi-
natie, enz. Het was niet de arbeidsongeschiktheid 
als zodanig die de werkgever ertoe heeft gebracht 
over te gaan tot ontslag, maar de desorganisatie van 
de diensten die het gevolg was van de herhaalde 
afwezigheden van korte duur van de bediende.

 

De feiten
Na verschillende vervangingsovereenkomsten wordt 
(W) op 1  maart 2003 als contractueel personeelslid 
aangeworven door een instelling van openbaar nut 
(A) op basis van een arbeidsovereenkomst van be-
diende voor onbepaalde tijd. Zij lijdt aan een ernstige 
en zware ziekte, waarvan zij haar hiërarchie op de 
hoogte bracht, en moet om gezondheidsredenen re-
gelmatig afwezig zijn. Haar relatie met haar collega’s 
verslechterde en er werd haar een andere plaats aan-
geboden. De directie onderzocht uiteindelijk haar 
algemene situatie en ontdekte ernstige onregelmatig-
heden bij het prikken. De problemen die werden ver-
oorzaakt door haar afwezigheden op het werk en de 
prikonregelmatigheden hebben de werkgever ertoe 
gebracht tegen haar de ontslagprocedure in te leiden 
op grond van de ordonnantie van 27 maart 2014 van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van 
het administratief en geldelijk statuut van het con-
tractueel personeel van de instellingen van openbaar 
nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel 
zij hiervan op 5 maart 2015 naar behoren in kennis 
was gesteld, diende (W) op 13 maart 2015 een formele 
klacht in wegens pesterijen, die de preventieadviseur 
psychosociale aspecten op 7 oktober 2015 zonder ge-
volg afsloot. Aangezien het om gezondheidsredenen 
herhaaldelijk onmogelijk was om de aan het ontslag 
voorafgaande gesprekken te voeren, heeft de werkge-
ver de arbeidsovereenkomst van (W) op 18 mei 2015 
met onmiddellijke ingang beëindigd tegen betaling 
van een compenserende opzeggingsvergoeding. Op 
20 januari 2016 betwist de bediende de uitvoering en 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en brengt 
de zaak voor de rechter.

Standpunt van de partijen
De bediende vordert, in hoofdzaak, de betaling van 
een veelheid van bedragen van de werkgever (enkel 
de voornaamste zullen hier worden vermeld), name-
lijk: aanvullende opzeggingsvergoeding, vergoeding 
voor kennelijk onredelijk en/of onrechtmatig ontslag, 
ontslagbeschermingsvergoeding in geval van verzoek 
tot psychosociale interventie (art.  32tredecies, wet 
4 augustus 1996), vergoeding voor geweld en peste-
rijen op het werk (art.  32ter, wet 4  augustus 1996), 
vergoeding wegens ernstige fout en nalatigheid van 
de werkgever in strijd met zijn contractuele en wet-
telijke verplichtingen, schadevergoeding als herstel 
van de financiële schade die ze heeft geleden door 
het verlies van een kans om haar loopbaan binnen de 
onderneming te voltooien, achterstallig loon (in de 
ruime zin van het woord), terugbetaling van bedragen 
die de werkgever onrechtmatig en ongegrond heeft 
ingevorderd, eventueel achterstallig loon, forfaitaire 
beschermingsvergoeding verschuldigd op grond van 
de bepalingen ter bestrijding van discriminatie, als-
mede kosten en uitgaven van de procedure.

Vonnis
In een vonnis van 21  februari 2018 verklaarde de 
Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel de vorde-
ring ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. De recht-
bank kent de werkneemster in hoofdzaak een bedrag 
van € 5 575,94 toe als aanvullende opzeggingsvergoe-
ding en veroordeelt haar tot betaling van € 5 400,00, 
zijnde 9/10 van de kosten van de werkgever.

Arrest
Het Hof beslist als volgt over de hier besproken voor-
gelegde vragen. We trekken er de volgende leringen 
uit:
1° Voor de beoordeling van het voordeel in natura 

(in casu het MIVB-abonnement) dat in de bere-
keningsbasis van de compenserende opzeggings-
vergoeding moet worden opgenomen, moet wor-
den verwezen naar het officieel document van de 
MIVB en niet naar het bedrag dat door de werkge-
ver in een interne e-mail van zijn personeelsdienst 
is vastgesteld.

2° Aangezien de verplichting om de werknemer te 
informeren duidelijk niet is nageleefd, kan de 
werkgever de persoonsgegevens uit de ‘deurdoor-
gangoverzichten’ niet gebruiken, zelfs indien deze 
‘noodzakelijk waren voor de uitvoering van de 
overeenkomst’.

3° Het is uitgesloten om naar analogie te verwijzen 
naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr.  109 
om te oordelen of het door de werkgever bete-
kende ontslag onrechtmatig is door uit te gaan 
van de criteria in artikel 8 van deze overeenkomst 
met betrekking tot kennelijk onredelijk ontslag. 
Bijgevolg moet het gemeen recht in acht worden 
genomen om te bepalen of het aan de werknemer 
betekende ontslag onrechtmatig is.
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4° Het ontslag is in casu niet onrechtmatig (noch 
hardnekkigheid, noch vergelding) aangezien de 
terugkerende afwezigheden van de werknemer 
wegens de specifieke behoeften van de onderne-
ming, gelet op de moeilijkheden bij de organisatie 
van de dienst, de werkgever er rechtmatig toe kon-
den brengen de arbeidsovereenkomst te beëindi-
gen. Bovendien heeft de werkgever altijd rekening 
gehouden met de gezondheidstoestand van zijn 
werkneemster en heeft hij de rechten van de ver-
dediging gedurende de gehele ontslagprocedure 
strikt nageleefd.

5° De werkneemster komt niet in aanmerking voor de 
bescherming tegen ontslag waarin artikel 32trede-
cies van de wet van 4 augustus 1996 voorziet. Ge-
let op de chronologie van de gebeurtenissen was 
de werkgever vóór de indiening van haar klacht 
onbetwistbaar van plan haar te ontslaan om re-
denen die daar totaal los van staan. Op 9 februari 
2015 werd althans al melding gemaakt van de des-
organisatie van de diensten in verband met haar 
afwezigheid wegens ziekte.

6° Bij feiten van geweld en pesterijen op het werk 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 
subjectieve ervaring van de werknemer en situa-
ties waarin de pesterijen objectief kunnen worden 
vastgesteld. De elementen op grond waarvan het 
bestaan van het betreffende gedrag kan worden 
vermoed, zijn dus met name de verslagen van de 
preventieadviseur (in casu aanvaardt het Hof het 
externe standpunt van deze laatste, die gespeciali-
seerd is in psychosociale aspecten) of van de me-
dische inspectie.

7° Aangezien de bediende geen enkel bewijs heeft 
geleverd (ze heeft enkel de wettelijke en regle-
mentaire bepalingen opgesomd, met name inzake 
de preventie van psychosociale risico’s, en heeft 
aangevoerd dat deze waren geschonden), kan de 
werkgever geen enkele fout worden verweten die 
aanleiding kan geven tot zijn burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid.

8° Het Hof concludeert, op grond van niet de fede-
rale wet van 10 mei 2007 maar de ordonnantie van 
4 september 2008 ter bevordering van diversiteit 
en ter bestrijding van discriminatie in het Brus-
sels gewestelijk openbaar ambt (deze twee teksten 
brengen gelijkaardige beginselen tot uitdrukking), 
dat er geen sprake was van discriminatie. Het zou 
volstrekt onjuist zijn, aldus het Hof, te beweren 
dat de werkgever, wat het begrip handicap betreft, 
geen aandacht heeft besteed aan de gezondheids-
toestand van de werknemer. Wat de huidige of toe-
komstige gezondheidstoestand betreft, is het ont-
slag niet discriminerend aangezien de redenen die 
er aan de grondslag van liggen voldoende zijn aan-
getoond. Het is niet de arbeidsongeschiktheid als 
zodanig die de werkgever ertoe heeft gebracht over 
te gaan tot ontslag, maar wel de desorganisatie van 
de diensten die het gevolg was van de herhaalde 
afwezigheden van korte duur van de werknemer. 

Deze maken de organisatie van het werk moei-
lijker dan langdurige afwezigheden, aangezien de 
afwezigheid dan te voorzien is.

9° Ten slotte brengt het Hof de veroordeling van 
de bediende terug tot 6/10 van de kosten van de 
werkgever.

Baudouin PATERNOSTRE
 

Gezondheidscrisis, economische 
werkloosheid en ontslagname
 

Arbeidshof van Luik, 3 september 2021, AR nr. 2020/
AL/456

Een arbeider heeft het recht om gedurende de 
gehele periode van tijdelijke werkloosheid om 
economische redenen ontslag te nemen zonder 
opzegging of vergoeding. Wat gebeurt er wanneer 
hij, zoals de werkgever beweert, werkloos is wegens 
overmacht, zoals het geval is tijdens de coronavirus-
crisis?

 

De feiten
Op 16  februari 2015 wordt L. voltijds aangeworven 
door een nv (M) op basis van een arbeidsovereen-
komst van arbeider voor onbepaalde tijd. Wegens de 
gezondheidscrisis zet de werkgever zijn activiteiten 
stop en stelt hij zijn werknemers tijdelijk werkloos we-
gens overmacht. Op 12 mei 2020 deelt de arbeider zijn 
werkgever per e-mail mee dat hij, gelet op de huidige 
conjunctuur, die dag ontslag neemt en geen “opzegging 
hoeft te presteren omdat hij effectief werkloos is” (vrije 
vertaling). Op 13  mei 2021 is de werkgever van me-
ning dat de werknemer werkloos is wegens overmacht 
– coronavirus – (en niet economisch werkloos is) en 
legt hij hem uit dat een per e-mail meegedeeld ontslag 
geen juridische waarde heeft, zodat hij voorlopig nog 
deel uitmaakt van het personeel. Nadat hij inlichtingen 
heeft ingewonnen, eist hij dat, aangezien het om tijde-
lijke werkloosheid gaat, een opzegging (in dit geval 9 
weken) wordt gepresteerd of betaald, en wijst hij erop 
dat de opzeggingstermijn pas ingaat op de maandag die 
volgt op de aangetekende brief of de persoonlijke over-
handiging van de brief. Hij voert in hoofdzaak aan dat 
hoewel een werknemer in economische werkloosheid 
zonder opzegging ontslag kan nemen, dit niet het geval 
is bij werkloosheid door overmacht – coronavirus –; in 
dat geval moet hij de opzeggingstermijn in acht nemen 
of een gelijkwaardige opzeggingsvergoeding betalen. 
Op 15 mei 2021 bevestigt L. per aangetekende brief aan 
de nv (M) zijn ontslag, dat met onmiddellijke ingang en 
zonder beperking van een van de partijen ingaat.
Op 23 juni 2020 beschouwt de werkgever dit ontslag 
om bovengenoemde redenen als onregelmatig en eist 
hij dat de werknemer een vergoeding betaalt die over-
eenkomt met 9 werkweken.
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ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer)

24 juni 2021*

„Prejudiciële verwijzing  –  Sociale politiek  –  Richtlijn 1999/70/EG  –  Door het EVV, de Unice en 
het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  –  

Clausule 5  –  Maatregelen ter voorkoming van misbruik als gevolg van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor bepaalde tijd  –  

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de bouwsector genaamd ‚fijo de  
obra’  –  Begrip ‚objectieve redenen’ die de verlenging van dergelijke overeenkomsten 

rechtvaardigen  –  Richtlijn 2001/23/EG  –  Artikel 1, lid 1  –  Overgang van ondernemingen  –  
Artikel 3, lid 1  –  Behoud van de rechten van de werknemers  –  Subrogatie in de 

arbeidsovereenkomsten krachtens de bepalingen van een collectieve overeenkomst  –  
Collectieve arbeidsovereenkomst die de rechten en verplichtingen van de overgedragen 

werknemers beperkt tot de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de laatste overeenkomst 
met de vertrekkende onderneming”

In zaak C-550/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend 
door de Juzgado de lo Social no 14 de Madrid (arbeidsrechtbank nr. 14 van Madrid, Spanje) bij 
beslissing van 4 juli 2019, ingekomen bij het Hof op 17 juli 2019, in de procedure

EV

tegen

Obras y Servicios Públicos, SA,

Acciona Agua, SA,

wijst

HET HOF (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: A. Kumin (rapporteur), kamerpresident, P. G. Xuereb en I. Ziemele, 
rechters,

advocaat-generaal: E. Tanchev,

griffier: A. Calot Escobar,

NL

Jurisprudentie

* Procestaal: Spaans.
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gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– EV, vertegenwoordigd door F. Luján de Frías, abogado,

– Obras y Servicios Públicos, SA, vertegenwoordigd door F. J. Berriatua Horta, abogado,

– Acciona Agua, SA, vertegenwoordigd door J. Revoiro Mingo, abogado,

– de Spaanse regering, vertegenwoordigd door J. Rodríguez de la Rúa Puig als gemachtigde,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. van Beek, B.-R. Killmann en N. Ruiz 
García als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van clausule 4, lid 1, van de op 
18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
(hierna: „raamovereenkomst”), die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de 
Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (PB 1999, L 175, blz. 43), 
alsmede van artikel 1, lid 1, en artikel 3, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2001/23/EG van de Raad 
van 12 maart 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen (PB 2001, L 82, blz. 16).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen EV enerzijds en Obras y Servicios 
Públicos SA, zijn voormalige werkgever, en Acciona Agua SA, zijn huidige werkgever, anderzijds, 
over de erkenning van zijn anciënniteit voor de jaren van verrichte arbeid en over de onbepaalde 
duur van zijn arbeidsverhouding.

2                                                                                                                  ECLI:EU:C:2021:514
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Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Raamovereenkomst

3 Clausule 4 van de raamovereenkomst, met als opschrift „Non-discriminatiebeginsel”, bepaalt in 
lid 1:

„Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd louter op grond van het feit dat zij voor bepaalde tijd werken, niet minder 
gunstig behandeld dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst, tenzij het verschil in 
behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.”

4 Clausule 5 van de raamovereenkomst, met als opschrift „Maatregelen ter voorkoming van 
misbruik”, bepaalt in lid 1:

„Teneinde misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen, voeren de lidstaten, na raadpleging van de 
sociale partners overeenkomstig de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten of 
gebruiken, en/of de sociale partners, wanneer er geen gelijkwaardige wettelijke maatregelen ter 
voorkoming van misbruik bestaan, op een wijze die rekening houdt met de behoeften van 
bepaalde sectoren en/of categorieën werknemers, een of meer van de volgende maatregelen in:

a) vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten of 
verhoudingen rechtvaardigen;

b) vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd;

c) vaststelling van het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen mogen 
worden vernieuwd.”

Richtlijn 2001/23

5 Overweging 3 van richtlijn 2001/23 luidt als volgt: „Voorzieningen zijn nodig om de werknemers 
bij verandering van ondernemer te beschermen, in het bijzonder om het behoud van hun rechten 
veilig te stellen.”

6 Artikel 1, lid 1, onder a) en b), van die richtlijn luidt als volgt:

„a) Deze richtlijn is van toepassing op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen 
van ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge van een overdracht 
krachtens overeenkomst of een fusie.
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b) Onder voorbehoud van het bepaalde onder a) en van de hiernavolgende bepalingen van dit 
artikel wordt in deze richtlijn als overgang beschouwd, de overgang, met het oog op 
voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische 
eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen 
wordt verstaan.”

7 In artikel 3, lid 1, eerste alinea, van deze richtlijn is bepaald:

„De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de 
overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, gaan door deze overgang op de 
verkrijger over.”

Spaans recht

Wet 32/2006

8 De derde aanvullende bepaling van Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (wet 32/2006 betreffende onderaanneming in de bouwsector) van 18 oktober 2006
(BOE nr. 250 van 19 oktober 2006, blz. 36317) bepaalt:

„Teneinde de kwaliteit van de werkgelegenheid van werknemers in de bouwsector en derhalve 
hun gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren, kunnen collectieve onderhandelingen 
op nationaal niveau in de bouwsector de algemeen geldende contractuele voorwaarden voor een 
duidelijk omschreven werk of dienst aanpassen door te voorzien in formules die meer stabiliteit 
in de werkgelegenheid van de werknemers waarborgen, in soortgelijke bewoordingen als die 
welke thans op dit onderhandelingsgebied zijn geregeld.”

Werknemersstatuut

9 Het Estatuto de los Trabajadores (werknemersstatuut), in de versie van Real Decreto legislativo 
2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(koninklijk wetgevend besluit 2/2015 tot goedkeuring van de herziene tekst van de wet houdende 
het werknemersstatuut) van 23 oktober 2015 (BOE nr. 255 van 24 oktober 2015, blz. 100224; 
hierna: „werknemersstatuut”), bepaalt in zijn derde aanvullende bepaling:

„Het bepaalde in artikel 15, lid 1, onder a), en lid 5, en artikel 49, lid 1, onder c), laat onverlet wat in 
collectieve onderhandelingen overeenkomstig de derde aanvullende bepaling van [wet 32/2006] is 
vastgesteld of kan worden vastgesteld met betrekking tot de arbeidsovereenkomst ‚fijo de obra’, 
met inbegrip van de beëindigingsvergoeding.”

10 Artikel 15 van het werknemersstatuut, met als opschrift „Duur van de overeenkomst”, bepaalt in 
de leden 1 en 5:

„1. De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan wanneer:
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a) de werknemer in dienst treedt om een bepaalde taak of dienst te voltooien die losstaat van de 
normale activiteiten van de onderneming en waarvan de tijdsduur voor de uitvoering weliswaar 
beperkt, maar in beginsel onzeker is. Een dergelijke overeenkomst heeft een maximale duurtijd 
van drie jaar, die met twaalf maanden kan worden verlengd bij nationale sectorale collectieve 
overeenkomst of, bij gebreke daarvan, bij sectorale collectieve overeenkomst op een lager 
niveau. Aan het einde van deze perioden krijgen de werknemers de hoedanigheid van 
werknemers in vaste dienst van de onderneming.

[...]

5. Onverminderd het bepaalde in de leden 1, onder a), 2 en 3 van het onderhavige artikel wordt 
de hoedanigheid van werknemer in vaste dienst toegekend aan werknemers die binnen een 
periode van 30 maanden meer dan 24 maanden, al dan niet aaneengesloten, waren aangesteld om 
dezelfde of een andere functie te bekleden in dezelfde onderneming of dezelfde groep van 
ondernemingen, op basis van minstens twee overeenkomsten voor bepaalde tijd, hetzij 
rechtstreeks hetzij via terbeschikkingstelling door uitzendbureaus, onder dezelfde of 
verschillende contractuele voorwaarden voor bepaalde tijd.

Het bepaalde in het vorige lid is ook van toepassing in geval van overgang van een onderneming of 
van subrogatie van een onderneming overeenkomstig de wet of de collectieve 
arbeidsovereenkomst.

[...]”

Algemene collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwsector

11 De Convenio colectivo general del sector de la construcción (algemene collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de bouwsector), die is geregistreerd en gepubliceerd bij de Resolución 
de la Dirección General de Empleo (resolutie van het directoraat-generaal Werkgelegenheid) van 
21 september 2017 (BOE nr. 232 van 26 september 2017, blz. 94090), in de ten tijde van de feiten 
van het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „betrokken collectieve arbeidsovereenkomst”), 
bepaalt in artikel 2, met als opschrift „Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een duidelijk 
omschreven werk in de bouwsector, genaamd ‚fijo de obra’”:

„[...]

2. Deze overeenkomst wordt in het algemeen gesloten voor één enkel bouwproject, ongeacht de 
duur ervan, en eindigt wanneer de werkzaamheden die in het kader van dit bouwproject 
moeten worden verricht, en die deel uitmaken van het beroep en de categorie waartoe de 
werknemer behoort, zijn voltooid. Deze overeenkomst wordt steeds schriftelijk vastgelegd.

Het bepaalde in artikel 15, lid 1, onder a), eerste alinea, [van het werknemersstatuut] is dus niet 
van toepassing, ongeacht de duur van de overeenkomst, en de werknemers behouden de ‚fijo de 
obra’-status, zowel in de in deze bepaling bedoelde gevallen als in het geval van overgang van 
een onderneming in de zin van artikel 44 [van het werknemersstatuut], of bij een overgang van 
personeel in de zin van artikel 27 van de collectieve arbeidsovereenkomst.
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3. Aangezien het karakter van één enkele overeenkomst blijft bestaan, kunnen de ‚fijo de 
obra’-werknemers evenwel, zonder dit statuut te verliezen, diensten aan dezelfde 
onderneming aanbieden in verschillende vestigingen van dezelfde provincie, mits voor elk van 
de verschillende opeenvolgende vestigingen een uitdrukkelijk akkoord is gesloten voor een 
periode van ten hoogste 3 achtereenvolgende jaren, tenzij de werkzaamheden in het kader van 
hun specialisme op het laatste werk langer dan deze termijn duren, in welk geval zij daarvoor 
het overeenkomstig het model van bijlage II overeenkomende document ontvangen en recht 
hebben op de overeenkomstige compenserende vergoedingen voor hun verplaatsingen. In dat 
geval zijn de bepalingen van artikel 15, lid 1, onder a), eerste alinea, en artikel 15, lid 5, van het 
werknemersstatuut, ongeacht de totale duur van de vergoeding, evenmin van toepassing en 
behouden de werknemers het statuut ‚fijo de obra’ zoals aangegeven.

[...]

5. De aanstelling voor verschillende arbeidsplaatsen, met of zonder onderbreking, door middel 
van ten minste twee ‚fijo de obra’-overeenkomsten die in de periode en binnen de in artikel 15, 
lid 5, [van het werknemersstatuut] gestelde termijn met dezelfde onderneming of met dezelfde 
groep ondernemingen zijn aangegaan, impliceert dus niet dat het statuut van werknemer in 
vaste dienst in de zin van deze bepaling wordt verkregen.

[...]

Het statuut van werknemer in vaste dienst wordt evenmin verkregen bij overgang van een 
onderneming in de zin van artikel 44 [van het werknemersstatuut] of bij overgang van 
personeel als bedoeld in artikel 27 van deze collectieve overeenkomst.

[...]”

12 Artikel 27 van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst, met als opschrift „Overgang van 
personeel bij overheidsopdrachten voor het onderhoud van wegen of spoorwegen, waternetten of 
gemeentelijke concessies voor het onderhoud en het herstel van trottoirs, bestratingen, openbare 
wegen en rioolnetten”, bepaalt in lid 2:

„In alle gevallen van beëindiging, verlies, annulering of overdracht van een overheidsopdracht, alsmede 
in alle andere gevallen waarin entiteiten of natuurlijke personen of rechtspersonen die de betrokken 
opdracht uitvoeren, worden vervangen, gaan de met die opdracht belaste werknemers van de 
vertrekkende onderneming over op de nieuwe onderneming of entiteit die de betrokken activiteit 
moet uitoefenen, waarbij deze de rechten en verplichtingen moet eerbiedigen die de werknemers 
genoten bij de onderneming die zij vervangt.

Aangezien de in dit artikel bedoelde overgang een verbetering inhoudt van de geldende wetgeving, is 
uitdrukkelijk bepaald dat deze rechten en verplichtingen beperkt zijn tot uitsluitend de rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit de laatste overeenkomst die de werknemer met de overdragende 
onderneming heeft gesloten, zonder dat de onderneming die daartoe toetreedt gebonden is door een 
eerder contract of eerdere overeenkomst, in het bijzonder ten behoeve van de dienstjaren, 
vergoedingen bij beëindiging van de overeenkomst en elk ander mechanisme waarbij de duur van de 
dienstverlening in aanmerking wordt genomen, tenzij die rechten voor de overgang reeds aan de 
werknemer werden toegekend bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis en de overnemende 
onderneming van die rechten op de hoogte werd gesteld binnen de termijn en op de wijze als bepaald 
in dit artikel.

[...]”
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Hoofdgeding en prejudiciële vragen

13 Op 8 januari 1996 heeft verzoeker in het hoofdgeding met Obras y Servicios Públicos een eerste 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten voor een duidelijk omschreven voltijds werk in 
de bouwsector, genaamd „fijo de obra”, die op 16 januari 1997 is geëindigd. Vanaf 24 januari 1997
hebben deze twee partijen vijf andere soortgelijke overeenkomsten gesloten, die elkaar 
onafgebroken zijn opgevolgd. Obras y Servicios Públicos heeft aan verzoeker een anciënniteit 
toegekend die was berekend vanaf 1 januari 2014, te weten vanaf de datum van sluiting van de 
laatste van die overeenkomsten, die nog steeds niet is beëindigd.

14 Op 3 oktober 2017 is Acciona Agua in de plaats getreden van Obras y Servicios Públicos, als 
werkgever van verzoeker in het hoofdgeding, nadat haar een overheidsopdracht was gegund voor 
„spoedeisende renovatie- en reparatiewerkzaamheden aan het toeleverings- en 
hergebruiknetwerk van Canal de Isabel II Gestión SA (dossier nr. 148/2016, perceel 2)”, die tot 
dan toe door Obras y Servicios Públicos was uitgevoerd. In het kader van deze vervanging heeft 
Acciona Agua een wezenlijk deel, in aantal en deskundigheid, van de werknemers die in dienst 
waren van Obras y Servicios Públicos voor de uitvoering van deze overheidsopdracht 
overgenomen.

15 Ongeveer een maand voor die vervanging, namelijk op 5 september 2017, heeft verzoeker in het 
hoofdgeding bij de Juzgado de lo Social nr. 14 de Madrid (arbeidsrechtbank nr. 14 van Madrid, 
Spanje) tegen deze twee vennootschappen een vordering tot erkenning van rechten ingesteld, 
strekkende tot, ten eerste, toekenning van een anciënniteit vanaf 8 januari 1996, dat wil zeggen 
de datum van sluiting van zijn eerste overeenkomst met Obras y Servicios Públicos, en, ten 
tweede, bevestiging van zijn vast dienstverband.

16 Volgens de verwijzende rechter valt een situatie als die in het hoofdgeding, waarin een 
overheidsopdracht is gegund aan een onderneming die in het kader daarvan een wezenlijk deel 
heeft overgenomen van het personeel dat de vertrekkende onderneming voor de uitvoering van 
deze overheidsopdracht had ingezet, krachtens artikel 1, lid 1, van richtlijn 2001/23 binnen de 
werkingssfeer van deze richtlijn.

17 In dit verband is deze rechter met name van oordeel dat een activiteit als die welke in het 
hoofdgeding aan de orde is, die geen specifiek materieel vereist, kan worden beschouwd als een 
activiteit die hoofdzakelijk op arbeidskrachten berust. Bijgevolg zou een groep werknemers die 
duurzaam een gemeenschappelijke werkzaamheid van renovatie en reparatie verricht, bij gebreke 
van andere productiefactoren een economische eenheid kunnen vormen die haar identiteit 
behoudt in de zin van artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder b), van deze richtlijn, mits de verkrijger 
een wezenlijk deel van het personeel van die eenheid overneemt, hetgeen in casu het geval is.

18 Bovendien moet artikel 3, lid 1, eerste alinea, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat de 
overnemende onderneming niet alleen rekening moet houden met de laatste overeenkomst 
tussen de overgenomen werknemers en de vertrekkende onderneming, maar ook met alle 
dienstjaren van het overgegane personeel, voor zover deze verplichting voortvloeit uit de 
arbeidsverhouding tussen dat personeel en laatstgenoemde onderneming.

19 Wat clausule 4, lid 1, van de raamovereenkomst betreft, stelt de verwijzende rechter met name in 
antwoord op het verzoek om inlichtingen van het Hof van 7 oktober 2019, dat werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die de hoedanigheid van werknemer in vaste dienst 
verwerven door het sluiten van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd voor een 
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bepaald werk met een duur van meer dan drie jaar, zich in een situatie bevinden die vergelijkbaar 
is met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die, zoals verzoeker in 
het hoofdgeding, een reeks opeenvolgende „fijo de obra”-overeenkomsten hebben gesloten.

20 De verwijzende rechter stelt tevens dat de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst, die de 
toepassing van het werknemersstatuut uitsluit, van toepassing is op het hoofdgeding en 
preciseert dat er geen objectieve reden is om van artikel 15, leden 1 en 5, van dit statuut af te 
wijken.

21 In die context heeft deze rechter twijfels over de verenigbaarheid van artikel 24, leden 2 en 5, en 
artikel 27 van die collectieve overeenkomst met clausule 4, lid 1, van de raamovereenkomst en 
artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/23.

22 Tegen deze achtergrond heeft de Juzgado de lo Social no 14 de Madrid de behandeling van de zaak 
geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moeten clausule 4, lid 1, van de [...] raamovereenkomst [...] en richtlijn 2001/23, aldus worden 
uitgelegd dat er geen objectieve reden is die rechtvaardigt dat de [betrokken] collectieve 
arbeidsovereenkomst – waarvan artikel 24, lid 2, bepaalt dat de bepalingen van artikel 15, 
lid 1, onder a), van het [werknemersstatuut] niet van toepassing zijn, ongeacht de duur van 
de overeenkomst die in het algemeen wordt gesloten voor één enkel bouwproject, en dat de 
werknemers hun statuut van ‚fijo de obra’ behouden, zowel in de in deze bepaling bedoelde 
gevallen als in geval van overgang van een onderneming in de zin van artikel 44 [van dit 
statuut] of overgang van personeel als bedoeld in artikel 27 van [die] collectieve 
arbeidsovereenkomst – ingaat tegen de Spaanse wetgeving, waarvan het [werknemersstatuut] 
in artikel 15, lid 1, onder a), bepaalt dat ‚[d]ergelijke overeenkomsten [...] een maximale 
duurtijd van drie jaar hebben, die met twaalf maanden kan worden verlengd bij nationale 
sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of, bij gebreke daarvan, bij sectorale collectieve 
arbeidsovereenkomst op een lager niveau. Aan het einde van deze perioden krijgen de 
werknemers de hoedanigheid van werknemers in vaste dienst van de onderneming’?

2) Moeten clausule 4, lid 1, van de [...] raamovereenkomst [...] en richtlijn 2001/23, aldus worden 
uitgelegd dat er geen objectieve reden is die rechtvaardigt dat de [betrokken] collectieve 
arbeidsovereenkomst [...] – waarvan artikel 24, lid 5, bepaalt dat [het afsluiten met of zonder 
onderbreking] van twee of meer ‚fijo de obra’-overeenkomsten met dezelfde onderneming of 
groep van ondernemingen in de periode en gedurende de termijn die zijn vastgesteld in 
artikel 15, lid 5, van het [werknemersstatuut], niet leidt tot verwerving van de in die bepaling 
bedoelde hoedanigheid van werknemer in vaste dienst, zowel in de in deze bepaling bedoelde 
gevallen als in geval van overgang van onderneming in de zin van artikel 44 [van het 
werknemersstatuut], of overgang van personeel als bedoeld in artikel 27 van die collectieve 
arbeidsovereenkomst – ingaat tegen de Spaanse wetgeving (waarvan het 
[werknemersstatuut] in artikel 15, lid 5, bepaalt dat ‚[o]nverminderd het bepaalde in de 
leden 1, onder a), 2 en 3, van het onderhavige artikel [...] de hoedanigheid van werknemer in 
vaste dienst [wordt] toegekend aan werknemers die binnen een periode van 30 maanden en 
voor meer dan 24 maanden, met of zonder onderbreking, waren aangesteld om dezelfde of 
een andere functie te vervullen in dezelfde onderneming of dezelfde groep van 
ondernemingen, op basis van minstens twee overeenkomsten voor bepaalde tijd, hetzij 
rechtstreeks hetzij via terbeschikkingstelling door uitzendbureaus, onder dezelfde of 
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verschillende contractuele voorwaarden voor bepaalde tijd. Het bepaalde in het vorige lid is 
ook van toepassing in geval van overgang van onderneming of bedrijfssubrogatie 
overeenkomstig de wet of de collectieve arbeidsovereenkomst.’)?

3) Moet artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/23 aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet 
dat de rechten en verplichtingen die de nieuwe onderneming of entiteit die de in de 
overheidsopdracht aan de orde zijnde activiteit moet uitoefenen op grond van de [betrokken] 
collectieve overeenkomst moet naleven, beperkt zijn tot uitsluitend de rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit de laatste overeenkomst tussen de werknemer en de 
vertrekkende onderneming, en wel in die zin dat dit niet een objectieve reden vormt die 
rechtvaardigt dat deze collectieve arbeidsovereenkomst ingaat tegen de Spaanse wetgeving, 
waarvan het [werknemersstatuut] in artikel 44 voorziet in subrogatie van de nieuwe 
werkgever in alle rechten en verplichtingen van de oude werkgever, zonder enige beperking 
tot de laatste overeenkomst?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Bevoegdheid van het Hof

23 De Spaanse regering betwijfelt of het Hof bevoegd is om uitspraak te doen op het verzoek om een 
prejudiciële beslissing, op grond dat de verwijzende rechter met zijn vragen in werkelijkheid 
beoogt een uitlegging te verkrijgen met betrekking tot het verband tussen verschillende 
bepalingen van nationaal recht.

24 In dit verband zij eraan herinnerd dat uit vaste rechtspraak van het Hof volgt dat het niet aan het 
Hof staat om in het kader van de prejudiciële procedure nationale wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen uit te leggen (arrest van 30 september 2020, CPAS de Liège, C-233/19, EU:C:2020:757, 
punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25 In casu moet het verzoek om een prejudiciële beslissing echter aldus worden opgevat dat de 
verwijzende rechter het Hof geen vragen stelt over de uitlegging van het verband tussen de 
betrokken collectieve arbeidsovereenkomst en het werknemersstatuut, maar de vraag stelt of 
clausule 4, lid 1, van de raamovereenkomst en artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/23 aldus moeten 
worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen nationale regelingen als artikel 24, leden 2 en 5, en 
artikel 27, lid 2, van die collectieve overeenkomst.

26 Voor de vaststelling of het Hof bevoegd is om de prejudiciële vragen te beantwoorden, dient 
bovendien te worden nagegaan of het hoofdgeding een aanknopingspunt heeft met het Unierecht 
(arrest van 7 mei 2020, Parking en Interplastics, C-267/19 en C-323/19, EU:C:2020:351, punt 27).

27 In dit verband kan worden volstaan met de vaststelling dat richtlijn 2001/23 op zijn minst niet 
kennelijk niet van toepassing is op het hoofdgeding, zodat zij het aanknopingspunt met het 
Unierecht vormt dat rechtvaardigt dat het Hof bevoegd is om de vragen van de verwijzende 
rechter te beantwoorden (zie naar analogie arrest van 7 mei 2020, Parking en Interplastics, 
C-267/19 en C-323/19, EU:C:2020:351, punt 28).

28 Uit het voorgaande volgt dat het Hof bevoegd is om uitspraak te doen op het verzoek om een 
prejudiciële beslissing.
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Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen

29 De Spaanse regering en de Europese Commissie zijn van mening dat de vragen niet-ontvankelijk 
zijn omdat zij hypothetisch zijn, er geen feitelijke gegevens zijn op basis waarvan het Hof ze kan 
beantwoorden, en de beschrijving van het nationale rechtskader onvolledig is.

30 Volgens vaste rechtspraak rust er een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende de 
uitlegging van het Unierecht die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid geschetste feitelijke en wettelijke kader, ten aanzien waarvan het niet aan 
het Hof is de juistheid te onderzoeken. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een 
verzoek om een prejudiciële beslissing van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat de 
gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het 
voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof 
niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol 
antwoord te geven op de aan het Hof gestelde vragen (arrest van 30 januari 2020, I.G.I., 
C-394/18, EU:C:2020:56, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 Tevens is het vaste rechtspraak dat de nationale rechter wegens het vereiste om tot een voor hem 
nuttige uitlegging van het Unierecht te komen, een omschrijving dient te geven van het feitelijke 
en wettelijke kader waarin de gestelde vragen moeten worden geplaatst, of ten minste de feiten 
moet uiteenzetten waarop die vragen zijn gebaseerd. Voorts moet de verwijzingsbeslissing de 
precieze redenen vermelden waarom de nationale rechter twijfelt over de uitlegging van het 
Unierecht en het noodzakelijk acht om een prejudiciële vraag aan het Hof voor te leggen (arrest 
van 30 januari 2020, I.G.I., C-394/18, EU:C:2020:56, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

32 In casu zet de verwijzende rechter in zijn verzoek en in zijn antwoord op het verzoek om 
inlichtingen van het Hof niet alleen voldoende uiteen waarom hij het Hof een vraag heeft gesteld 
over de wijze waarop clausule 4, lid 1, van de raamovereenkomst en artikel 3, lid 1, van richtlijn 
2001/23 moeten worden uitgelegd, maar ook waarom deze uitlegging noodzakelijk is voor de 
beslechting van het hoofdgeding.

33 Deze rechter is namelijk van oordeel dat die bepalingen van Unierecht in de weg staan aan 
bepalingen van nationaal recht, zoals artikel 24, leden 2 en 5, en artikel 27, lid 2, van de 
betrokken collectieve arbeidsovereenkomst, die relevant lijken te zijn voor de beslechting van het 
hoofdgeding, aangezien verzoeker in het hoofdgeding in totaal zes opeenvolgende „fijo de 
obra”-overeenkomsten heeft gesloten, waarvan de laatste sinds meer dan zeven jaar van kracht is. 
Zo is zowel lid 2 van artikel 24 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, volgens hetwelk de „fijo 
de obra”-overeenkomst een onbepaalde duur heeft, als lid 5 van dat artikel, dat voorziet in het 
sluiten van opeenvolgende „fijo de obra”-overeenkomsten, volgens die rechter in casu van 
toepassing. Voorts blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat er sprake is van overgang van het 
personeel in het kader van overheidsopdrachten voor het onderhoud van waternetten in de zin 
van artikel 27 van die collectieve overeenkomst.

34 De gevraagde uitlegging is bijgevolg niet kennelijk zonder verband met een reëel geschil of met het 
voorwerp van het hoofdgeding en de opgeworpen problemen zijn niet hypothetisch van aard, 
maar hebben betrekking op feiten waarover tussen partijen in het hoofdgeding discussie bestaat, 
die door de verwijzende rechter moet worden afgebakend.
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35 Bovendien beschikt het Hof over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een 
nuttig antwoord te geven op de vragen van de verwijzende rechter. Het staat immers vast dat 
verzoeker in het hoofdgeding opeenvolgende overeenkomsten met Obras y Servicios Públicos 
heeft gesloten en uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het gaat om „fijo de 
obra”-overeenkomsten. Bovendien mag het Hof zich bij de toepassing van de relevante nationale 
regeling enkel laten leiden door de feiten die de verwijzende rechter als vaststaand beschouwt (zie 
in die zin arrest van 8 juni 2016, Hünnebeck, C-479/14, EU:C:2016:412, punt 36 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).

36 Uit het voorgaande volgt dat de prejudiciële vragen ontvankelijk zijn.

Ten gronde

Eerste en tweede vraag

37 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat het volgens vaste rechtspraak van het Hof in 
het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de 
nationale rechterlijke instanties en het Hof, de taak is van het Hof om de nationale rechter een 
nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan deze het bij hem aanhangige geding kan 
beslechten. Daartoe kan het nodig zijn dat het Hof de voorgelegde vragen herformuleert. De 
omstandigheid dat een nationale rechterlijke instantie bij de formulering van een prejudiciële 
vraag formeel heeft verwezen naar bepaalde voorschriften van het Unierecht, staat er niet aan in 
de weg dat het Hof deze rechterlijke instantie alle uitleggingsgegevens verschaft die nuttig 
kunnen zijn voor de beslechting van de bij die rechterlijke instantie aanhangige zaak, ongeacht of 
deze voorschriften in de vragen worden genoemd. Het staat in dit verband aan het Hof om uit alle 
door de nationale rechter verschafte gegevens, en met name uit de motivering van de 
verwijzingsbeslissing, de elementen van het Unierecht te putten die, gelet op het voorwerp van het 
geschil, uitlegging behoeven [arrest van 23 april 2020, Land Niedersachsen (Eerdere periodes van 
relevante werkzaamheden), C-710/18, EU:C:2020:299, punt 18 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak].

38 Met de eerste en de tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of 
clausule 4, lid 1, van de raamovereenkomst en richtlijn 2001/23 aldus moeten worden uitgelegd 
dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling op grond waarvan, in afwijking van de 
algemene regeling van het nationale recht, opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, 
„fijo de obra”-overeenkomsten, kunnen worden gesloten, ongeacht de duur ervan.

39 In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de verwijzende rechter in zijn eerste en zijn 
tweede vraag weliswaar naar richtlijn 2001/23 verwijst, maar dat de motivering die hij in dit 
verband geeft in werkelijkheid de derde vraag betreft, aangezien die motivering betrekking heeft 
op artikel 27, lid 2, van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst, zodat de door die rechter 
opgeworpen punten die verband houden met die richtlijn, in het kader van deze laatste vraag 
zullen worden onderzocht.

40 In de tweede plaats kan clausule 4, lid 1, van de raamovereenkomst, anders dan de verwijzende 
rechter oordeelt, niet van toepassing zijn op een situatie als die in het hoofdgeding.
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41 Deze rechter beroept zich op een met deze clausule strijdige discriminatie van werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die, zoals verzoeker in het hoofdgeding, een reeks 
opeenvolgende „fijo de obra”-overeenkomsten hebben gesloten, ten opzichte van werknemers 
voor bepaalde tijd die voor occasionele taken overeenkomsten hebben gesloten en die het statuut 
van werknemer in vaste dienst verkrijgen na het sluiten van een aantal van dergelijke 
overeenkomsten wanneer de gecumuleerde duur ervan langer is dan drie jaar. Hij doet dit 
evenwel zonder nader in te gaan op de voorwaarden waaronder de relevante referentiegroep met 
het oog op die vergelijking kan worden afgebakend. De twee soorten werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bevinden zich volgens hem in een vergelijkbare situatie 
in de zin van die clausule.

42 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt echter dat, aangezien aan het non-discriminatiebeginsel in de 
raamovereenkomst uitsluitend uitvoering en invulling is gegeven met betrekking tot verschillen in 
behandeling tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en werknemers 
in vaste dienst die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, eventuele verschillen in behandeling 
tussen bepaalde categorieën personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet onder 
het in deze raamovereenkomst neergelegde non-discriminatiebeginsel vallen (arrest van 
22 januari 2020, Baldonedo Martín, C-177/18, EU:C:2020:26, punt 52 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).

43 Daarentegen is, zoals de Commissie betoogt, de problematiek die inherent is aan het hoofdgeding, 
gelegen in het eventuele misbruik van overeenkomsten voor bepaalde tijd genaamd „fijo de obra”. 
In deze omstandigheden en gelet op de door de verwijzende rechter verstrekte gegevens, is het 
noodzakelijk de eerste en de tweede vraag te herformuleren teneinde de verwijzende rechter 
nuttige uitleggingsgegevens te verschaffen.

44 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt immers dat de Juzgado de lo Social nr. 14 de Madrid zich met 
deze vragen in werkelijkheid afvraagt of clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst aldus moet 
worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale regeling als die welke in het 
hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
genaamd „fijo de obra” opeenvolgend kunnen worden gesloten, zodat werknemers die dergelijke 
overeenkomsten hebben gesloten hun hoedanigheid van werknemers voor bepaalde tijd voor 
onbepaalde tijd behouden, dan wel of de verlenging van deze overeenkomsten daarentegen als 
gerechtvaardigd kan worden beschouwd om „objectieve redenen” in de zin van lid 1, onder a), 
van deze clausule om de enkele reden dat deze nationale regeling bepaalt dat deze 
overeenkomsten over het algemeen zijn gesloten voor één enkel bouwproject ongeacht de duur 
ervan.

45 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat clausule 5 van de raamovereenkomst, waarmee wordt 
beoogd uitvoering te geven aan een van de doelstellingen ervan, namelijk het vaststellen van een 
kader voor het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor 
bepaalde tijd, in lid 1 de lidstaten de verplichting oplegt om ten minste één van de in die bepaling 
genoemde maatregelen op effectieve en bindende wijze vast te stellen wanneer er in hun nationale 
recht geen gelijkwaardige wettelijke maatregelen bestaan. De drie in lid 1, onder a) tot en met c), 
van die clausule genoemde maatregelen betreffen respectievelijk de objectieve redenen die een 
vernieuwing van dergelijke arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen rechtvaardigen, de 
maximale totale duur van deze opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen, 
en het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen mogen worden vernieuwd 
[arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
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46 De lidstaten beschikken in dat verband over een beoordelingsmarge, aangezien zij naar keuze een 
of meer van de in clausule 5, lid 1, onder a) tot en met c), van de raamovereenkomst genoemde 
maatregelen kunnen invoeren, of gebruik kunnen maken van bestaande gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen, op een wijze die rekening houdt met de behoeften van bepaalde sectoren en/of 
categorieën werknemers. Aldus stelt clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst de lidstaten een 
algemeen doel, bestaande in het voorkomen van het bedoelde misbruik, maar laat zij hun de 
vrijheid om de middelen voor het bereiken daarvan te kiezen, mits daarmee geen afbreuk wordt 
gedaan aan het doel of het nuttige effect van de raamovereenkomst [arrest van 11 februari 2021, 
M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), 
C-760/18, EU:C:2021:113, punten 55 en 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

47 Clausule 5 van de raamovereenkomst voorziet niet in specifieke sancties voor het geval dat 
misbruik wordt vastgesteld. In een dergelijk geval staat het aan de nationale instanties om 
maatregelen vast te stellen die niet alleen evenredig moeten zijn, maar ook voldoende effectief en 
afschrikkend om ervoor te zorgen dat de krachtens deze raamovereenkomst vastgestelde normen 
hun volle uitwerking krijgen [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

48 Uit clausule 5 van de raamovereenkomst vloeit dus geen algemene verplichting van de lidstaten 
voort om te voorzien in de omzetting van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd. De interne rechtsorde van de betrokken lidstaat moet 
niettemin voorzien in een andere effectieve maatregel ter voorkoming en, in voorkomend geval, 
ter bestraffing, van het misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
[arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

49 Wanneer misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd heeft plaatsgevonden, moet er een maatregel kunnen 
worden toegepast die voorziet in effectieve en op het gebied van de werknemersbescherming 
gelijkwaardige garanties, teneinde dit misbruik naar behoren te bestraffen en de gevolgen van de 
schending van het Unierecht ongedaan te maken. Volgens de tekst zelf van artikel 2, eerste 
alinea, van richtlijn 1999/70 moeten de lidstaten immers „alle nodige maatregelen treffen om de 
in deze richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen” [arrest van 
11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de 
overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

50 Bovendien zij eraan herinnerd dat het niet aan het Hof staat om uitspraak te doen over de 
uitlegging van bepalingen van intern recht, aangezien dit een taak is van de bevoegde nationale 
rechterlijke instanties, die dienen uit te maken of de bepalingen van de toepasselijke nationale 
regeling voldoen aan de in clausule 5 van de raamovereenkomst opgesomde vereisten [arrest van 
11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de 
overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

51 Het staat in casu dus aan de verwijzende rechter staat om te beoordelen in hoeverre de 
voorwaarden voor de toepassing alsook de daadwerkelijke uitvoering van de relevante bepalingen 
van het interne recht kunnen worden beschouwd als een passende maatregel ter voorkoming en 
zo nodig bestraffing van misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
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arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd [zie naar analogie arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. 
(Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, 
EU:C:2021:113, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

52 Het Hof kan in zijn prejudiciële beslissing echter preciseringen geven teneinde deze rechter bij 
zijn beoordeling te leiden [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 62 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

53 In deze context moet worden nagegaan of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale 
regeling, te weten artikel 24, leden 2 en 5, van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst, op 
grond waarvan volgens de verwijzende rechter in de bouwsector opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd genaamd „fijo de obra” kunnen worden gesloten, een 
van de in clausule 5, lid 1, onder a) tot en met c), van de raamovereenkomst bedoelde 
maatregelen kan vormen.

54 In de eerste plaats blijkt dat artikel 24 van deze collectieve arbeidsovereenkomst in de leden 2 en 5 
voor de „fijo de obra”-overeenkomsten niet voorziet in een „maximale totale duur van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd” in de zin van 
lid 1, onder b), van die clausule. Integendeel, uit artikel 24, lid 2, van die collectieve overeenkomst 
blijkt uitdrukkelijk dat „fijo de obra”-overeenkomsten onafhankelijk van de duur ervan worden 
gesloten.

55 Hoewel het wettelijke en feitelijke kader onder de verantwoordelijkheid van de verwijzende 
rechter wordt bepaald en het niet aan het Hof staat om de juistheid ervan na te gaan, zoals blijkt 
uit de in de punten 30 en 35 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, moet evenwel 
worden opgemerkt dat uit de schriftelijke opmerkingen van de Spaanse regering blijkt dat 
artikel 24, lid 3, van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst een maatregel kan vormen die 
misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd beoogt te voorkomen, in de zin 
van clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst, en meer bepaald beoogt een „maximale totale 
duur van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd” vast te leggen in de zin van lid 1, 
onder b), van die clausule door het leveren van diensten aan dezelfde onderneming in 
verschillende werkcentra in dezelfde provincie, behoudens bijzondere voorwaarden, te beperken 
tot drie opeenvolgende jaren.

56 Het staat bijgevolg aan die rechter om overeenkomstig de in punt 51 van het onderhavige arrest 
aangehaalde rechtspraak na te gaan of die maatregel in casu een passende maatregel vormt om 
misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd in de 
zin van die clausule te voorkomen.

57 In de tweede plaats bestaat er voor dit soort overeenkomsten geen nationale maatregel waarbij een 
„maximaal aantal vernieuwingen” wordt vastgesteld in de zin van clausule 5, lid 1, onder c), van de 
raamovereenkomst. Ook dit dient door de verwijzende rechter te worden geverifieerd.

58 In de derde plaats moet worden nagegaan of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale 
regeling voorziet in een maatregel die valt onder het begrip „objectieve redenen die een 
vernieuwing rechtvaardigen” van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor 
bepaalde tijd in de zin van clausule 5, lid 1, onder a), van de raamovereenkomst.
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59 Dienaangaande blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat het begrip „objectieve reden” in de zin 
van clausule 5, lid 1, onder a), van de raamovereenkomst aldus moet worden opgevat dat het ziet 
op precieze en concrete omstandigheden die een bepaalde activiteit kenmerken en die dus kunnen 
rechtvaardigen dat in die bijzondere context gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Die omstandigheden kunnen met name voortvloeien 
uit de bijzondere aard van de taken waarvoor dergelijke overeenkomsten zijn gesloten en uit de 
inherente kenmerken ervan, of eventueel, uit het nastreven van een rechtmatige doelstelling van 
sociaal beleid van een lidstaat (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 
en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

60 Daarentegen zou een nationaal voorschrift dat zich ertoe zou beperken via een wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling in het algemeen en op abstracte wijze de mogelijkheid te creëren 
gebruik te maken van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet voldoen 
aan de in het vorige punt van het onderhavige arrest gepreciseerde vereisten (arrest van 
19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 67 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).

61 Uit een dergelijke louter formele bepaling kunnen immers geen objectieve en transparante criteria 
worden afgeleid om na te gaan of de verlenging van dergelijke overeenkomsten werkelijk aan een 
echte behoefte beantwoordt, geschikt is om de nagestreefde doelstelling te bereiken en daartoe 
noodzakelijk is. Die bepaling brengt dus een reëel risico van misbruik van dit type 
overeenkomsten met zich, en is dan ook in strijd met het doel en het nuttige effect van de 
raamovereenkomst (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, 
EU:C:2020:219, punt 68 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

62 Bovendien heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld dat de vernieuwing van arbeidsovereenkomsten 
of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd om te voorzien in behoeften die in feite niet tijdelijk, 
maar permanent en blijvend zijn, niet gerechtvaardigd is in de zin van clausule 5, lid 1, onder a), 
van de raamovereenkomst, aangezien een dergelijk gebruik van arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd lijnrecht ingaat tegen de premisse waarop de 
raamovereenkomst berust, namelijk dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd de normale 
arbeidsverhouding zijn, zelfs al zijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd typisch voor 
sommige sectoren, beroepen of activiteiten (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., 
C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 76 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

63 De inachtneming van clausule 5, lid 1, onder a), van de raamovereenkomst vergt dus dat in 
concreto wordt nagegaan of de vernieuwing van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd in tijdelijke behoeften beoogt te voorzien en of een 
nationale bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is niet in werkelijkheid wordt 
gebruikt om te voorzien in permanente en blijvende personeelsbehoeften van de werkgever 
(arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 77 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak).

64 In elk concreet geval moeten alle omstandigheden van de zaak worden onderzocht, met name 
rekening houdend met het aantal opeenvolgende overeenkomsten dat met dezelfde persoon of 
voor het verrichten van hetzelfde werk is gesloten, om uit te sluiten dat werkgevers misbruik 
maken van arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd, zelfs indien deze 
ogenschijnlijk worden gesloten om in een behoefte aan vervangend personeel te voorzien (arrest 
van 26 november 2014, Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13–C-63/13 en C-418/13, EU:C:2014:2401, 
punt 102 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
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65 Wat het hoofdgeding betreft, blijkt uit artikel 24, lid 2, van de betrokken collectieve 
arbeidsovereenkomst, zoals de verwijzende rechter benadrukt, dat „fijo de obra”-overeenkomsten 
in het algemeen voor één enkel bouwproject worden gesloten, ongeacht de duur ervan. Lid 5 van 
dit artikel bepaalt dat „[d]e aanstelling voor verschillende arbeidsplaatsen, met of zonder 
onderbreking, door middel van ten minste twee ‚fijo de obra’-overeenkomsten, [...] met dezelfde 
onderneming [...] niet [impliceert] dat de hoedanigheid van werknemer in vaste dienst [...] wordt 
verkregen”.

66 Zo kunnen op grond van artikel 24 van deze collectieve arbeidsovereenkomst opeenvolgende „fijo 
de obra”-overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, waarbij in beginsel de 
tewerkstelling van de betrokken werknemer voor elke gesloten overeenkomst wordt beperkt tot 
één enkel bouwproject. Deze beperking van de overeenkomsten tot één enkel bouwproject werk 
is volgens de door de verwijzende rechter verstrekte informatie de enige maatregel voor dit type 
overeenkomsten die een „objectieve reden” in de zin van clausule 5, lid 1, onder a), van de 
raamovereenkomst kan vormen.

67 In die omstandigheden moet rekening worden gehouden met de opmerkingen van Obras y 
Servicios Públicos, Acciona Agua en de Spaanse regering, volgens welke de derde aanvullende 
bepaling van wet 32/2006 en de derde aanvullende bepaling van het werknemersstatuut de 
bijzondere kenmerken van de bouwsector erkennen en de noodzaak om specifieke, meer 
geschikte criteria vast te stellen waarbij wordt verwezen naar collectieve onderhandelingen, die 
tot doel hebben de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te passen aan een duidelijk 
omschreven functie of dienst door middel van formules die een grotere stabiliteit van de 
werkgelegenheid van de werknemers en een betere veiligheid en gezondheid op het werk 
garanderen. Met gebruikmaking van deze bevoegdheid heeft de betrokken collectieve 
arbeidsovereenkomst de „fijo de obra”-overeenkomst ingevoerd, die voorziet in criteria ter 
voorkoming van misbruik in geval van een risico dat er opeenvolgende overeenkomsten worden 
gesloten.

68 Ook al zou het feit dat een werknemer voor „één enkel bouwproject” is tewerkgesteld, gelet op de 
specifieke kenmerken van de bouwsector, een „precieze en concrete omstandigheid die een 
bepaalde activiteit kenmerkt” in de zin van de in punt 59 van het onderhavige arrest aangehaalde 
rechtspraak kunnen vormen, moet worden opgemerkt dat, onder voorbehoud van de door de 
verwijzende rechter te verrichten verificaties, niet kan worden aangenomen dat artikel 24 van de 
betrokken collectieve arbeidsovereenkomst het gebruik van opeenvolgende overeenkomsten voor 
bepaalde tijd kan rechtvaardigen in de zin van de in de punten 60 en 61 van dit arrest aangehaalde 
rechtspraak, aangezien dit artikel een reëel risico inhoudt dat misbruik wordt gemaakt van dit type 
overeenkomsten.

69 Krachtens lid 2 van dit artikel is de sluiting van een „fijo de obra”-overeenkomst immers enkel „in 
het algemeen” beperkt tot één enkel bouwproject, zodat deze bepaling niet uitsluit dat een 
dergelijke overeenkomst voor meerdere bouwplaatsen wordt gesloten. Voorts kunnen op grond 
van lid 5 van dit artikel met dezelfde onderneming meerdere dergelijke overeenkomsten voor 
verschillende arbeidsplaatsen worden gesloten. Het lijkt er dus op dat, hoewel de in lid 2 
bedoelde beperking van de overeenkomst tot één enkel bouwproject van toepassing is op elke 
afzonderlijk beschouwde „fijo de obra”-overeenkomst, op grond van dat lid 5 opeenvolgend 
verschillende dergelijke overeenkomsten kunnen worden gesloten voor verschillende 
bouwplaatsen.
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70 Hoe dan ook moet met de Commissie worden vastgesteld dat een regeling als die van artikel 24, 
leden 2 en 5, van deze collectieve arbeidsovereenkomst – op grond waarvan elke individuele 
aanwerving in beginsel de tewerkstelling van de betrokken werknemer tot één enkel bouwproject 
beperkt, maar „fijo de obra”-overeenkomsten voor een onbepaalde duur kunnen worden verlengd 
– zoals blijkt uit het cumulatieve effect van deze opeenvolgende overeenkomsten of zelfs de 
optelling daarvan, erop neerkomt dat deze werknemer in werkelijkheid permanent en duurzaam 
werkzaamheden verricht die behoren tot de normale activiteit van de entiteit of onderneming die 
hem tewerkstelt.

71 De situatie in het hoofdgeding is een prefecte illustratie van deze vaststelling, aangezien verzoeker 
in het hoofdgeding zes opeenvolgende „fijo de obra”-overeenkomsten met Obras y Servicios 
Públicos heeft gesloten voor een totale duur van meer dan 25 jaar.

72 Hieruit volgt, overeenkomstig de in de punten 62 tot en met 64 van het onderhavige arrest 
aangehaalde rechtspraak, dat een nationale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde 
is, die het mogelijk maakt om te voorzien in behoeften die niet tijdelijk, maar integendeel 
permanent en duurzaam zijn, niet gerechtvaardigd is uit hoofde van clausule 5, lid 1, onder a), 
van de raamovereenkomst.

73 In die omstandigheden is een dergelijke regeling, mits er geen „gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen ter voorkoming van misbruik” in de zin van clausule 5, lid 1, van deze 
raamovereenkomst bestaan die een kader vormen voor „fijo de obra”-overeenkomsten – wat 
door de verwijzende rechter dient te worden nagegaan –, niet in staat om misbruik als gevolg van 
het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde 
tijd te voorkomen in de zin van die clausule 5, lid 1. In het kader van dat onderzoek staat het met 
name aan die rechter om na te gaan of, zoals Obras y Servicios Públicos en Acciona Agua betogen, 
aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op grond van een „fijo de 
obra”-overeenkomst werkzaam zijn, een beëindigingsvergoeding wordt toegekend en, in 
voorkomend geval, of een dergelijke vergoeding geschikt is om dergelijk misbruik te voorkomen 
en, indien nodig, te bestraffen, en kan worden aangemerkt als „gelijkwaardige wettelijke 
maatregel” in de zin van clausule 5, lid 1.

74 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat, om een „gelijkwaardige 
wettelijke maatregel” in de zin van clausule 5 van de raamovereenkomst te vormen, de 
toekenning van een vergoeding specifiek bedoeld moet zijn om de gevolgen van het misbruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd ongedaan te 
maken. Bovendien moet de toegekende vergoeding niet alleen evenredig zijn, maar ook 
voldoende effectief en afschrikkend om de volle werking van deze clausule te waarborgen (zie 
arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punten 103
en 104 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

75 Voorts zij eraan herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat clausule 5, lid 1, van de 
raamovereenkomst niet onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is om door particulieren 
voor de nationale rechter te kunnen worden ingeroepen. Een dergelijke bepaling van het 
Unierecht zonder rechtstreekse werking kan dus, als zodanig, in het kader van een onder het 
recht van de Unie vallend geding niet worden ingeroepen met het doel een daarmee strijdige 
bepaling van nationaal recht buiten toepassing te laten. Een nationale rechter is dus niet verplicht 
een bepaling van nationaal recht die in strijd is met deze clausule buiten toepassing te laten (arrest 
van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punten 118-120 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak).
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76 Er dient niettemin aan te worden herinnerd dat de nationale rechter bij de toepassing van het 
interne recht dit zo veel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel 
van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan 
artikel 288, derde alinea, VWEU te voldoen (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., 
C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 121 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

77 Het is juist dat de verplichting van de nationale rechter om bij de uitlegging en toepassing van de 
relevante bepalingen van zijn nationale recht te refereren aan de inhoud van een richtlijn, wordt 
begrensd door de algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het 
verbod van terugwerkende kracht, en niet kan dienen als grondslag voor een uitlegging contra 
legem van het nationale recht (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 
en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 123 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

78 Het beginsel van richtlijnconforme uitlegging vereist niettemin dat de nationale rechter binnen 
zijn bevoegdheden al het mogelijke doet om, het gehele nationale recht in beschouwing nemend 
en onder toepassing van de daarin erkende uitleggingsmethoden, de volle werking van de 
betrokken richtlijn te verzekeren en tot een oplossing te komen die in overeenstemming is met 
de daarmee nagestreefde doelstelling (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 
en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 124 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

79 Het staat dus met name aan de verwijzende rechter om na te gaan of de rechtspraak van de 
Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje) een dergelijke uitlegging van de 
betrokken nationale bepalingen toelaat. Volgens de Commissie past deze rechterlijke instantie de 
termijnen van artikel 15, lid 5, van het werknemersstatuut immers toe op de „fijo de 
obra”-overeenkomsten die bij de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst zijn geregeld, zodat 
een werknemer, wanneer hij ten minste twee van zulke overeenkomsten heeft gesloten en de in 
die bepaling bedoelde wettelijke termijn is verstreken, de hoedanigheid van werknemer in vaste 
dienst verkrijgt.

80 Gelet op het voorgaande dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat 
clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat het aan de nationale 
rechter staat om overeenkomstig alle toepasselijke regels van nationaal recht te beoordelen of de 
beperking tot drie opeenvolgende jaren, behoudens bijzondere voorwaarden, van de 
tewerkstelling van werknemers voor bepaalde tijd krachtens „fijo de obra”-overeenkomsten bij 
dezelfde onderneming op verschillende arbeidsplaatsen in dezelfde provincie, en de toekenning 
aan deze werknemers van een beëindigingsvergoeding – in de veronderstelling dat deze nationale 
rechter vaststelt dat deze maatregelen daadwerkelijk zijn genomen ten aanzien van deze 
werknemers – geschikte maatregelen vormen om misbruik als gevolg van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen 
en, in voorkomend geval, te bestraffen, of „gelijkwaardige wettelijke maatregelen” zijn in de zin 
van clausule 5, lid 1. Hoe dan ook mag een dergelijke nationale wettelijke regeling door de 
autoriteiten van de betrokken lidstaat niet op zodanige wijze worden toegepast dat de 
verlengingen van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd genaamd „fijo de 
obra” gerechtvaardigd kunnen worden door „objectieve redenen” in de zin van clausule 5, lid 1, 
onder a), van deze raamovereenkomst louter op grond dat elk van die overeenkomsten in het 
algemeen wordt gesloten voor één enkel bouwproject, ongeacht de duur ervan, aangezien een 
dergelijke nationale wettelijke regeling in de praktijk niet verhindert dat de betrokken werkgever 
door een dergelijke verlenging tegemoetkomt aan permanente en duurzame personeelsbehoeften.
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Derde vraag

81 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, eerste 
alinea, van richtlijn 2001/23 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale 
regeling volgens welke bij een overgang van personeel in het kader van overheidsopdrachten de 
rechten en verplichtingen van de overgedragen werknemer die de overnemende onderneming in 
acht moet nemen, beperkt zijn tot uitsluitend die welke voortvloeien uit de laatste overeenkomst 
die deze werknemer met de vertrekkende onderneming heeft gesloten.

82 In de eerste plaats bepaalt artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 2001/23 dat deze richtlijn van 
toepassing is op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen 
of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst 
of een fusie.

83 Dienaangaande volgt uit vaste rechtspraak van het Hof dat richtlijn 2001/23 van toepassing is 
telkens wanneer in het kader van contractuele betrekkingen een wijziging plaatsvindt van de 
natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onderneming en 
die als werkgever verplichtingen aangaat jegens de werknemers van de onderneming. Voor de 
toepasselijkheid van richtlijn 2001/23 is het derhalve niet noodzakelijk dat er rechtstreekse 
contractuele betrekkingen tussen de vervreemder en de verkrijger bestaan, aangezien de 
overdracht kan gebeuren via een derde (arrest van 11 juli 2018, Somoza Hermo en Ilunión 
Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

84 In deze context moet worden opgemerkt dat, anders dan Acciona Agua en de Spaanse regering in 
wezen betogen, het feit dat het in casu gaat om een overgang van personeel ten gevolge van de 
nieuwe gunning van een overheidsopdracht, waarbij de overnemende onderneming een 
wezenlijk deel van het personeel heeft overgenomen dat de vertrekkende onderneming voor de 
uitvoering van deze overheidsopdracht had ingezet, niet uitsluit dat richtlijn 2001/23 van 
toepassing is.

85 Om te beginnen heeft het Hof namelijk reeds geoordeeld dat het feit dat de overgang voortvloeit 
uit een eenzijdig overheidsbesluit en niet uit een wilsovereenstemming tussen partijen, de 
toepassing van richtlijn 2001/23 niet uitsluit (arrest van 20 juli 2017, Piscarreta Ricardo, 
C-416/16, EU:C:2017:574, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

86 Vervolgens heeft het ontbreken van een contractuele band tussen de twee ondernemingen 
waaraan achtereenvolgens de betrokken overheidsopdracht is gegund, geen invloed op de vraag 
of richtlijn 2001/23 al dan niet van toepassing is op een situatie als die in het hoofdgeding (zie in 
die zin arrest van 11 juli 2018, Somoza Hermo en Ilunión Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559, 
punt 28).

87 Ten slotte heeft de omstandigheid dat Acciona Agua bij collectieve overeenkomst verplicht was 
het personeel over te nemen, geen invloed op het feit dat de overgang betrekking had op een 
economische eenheid (zie naar analogie arrest van 11 juli 2018, Somoza Hermo en Ilunión 
Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559, punt 38).

88 In de tweede plaats wordt krachtens artikel 1, lid 1, onder b), van richtlijn 2001/23 als overgang 
beschouwd de overgang, met het oog op voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk 
economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een 
geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan. Het begrip „eenheid” verwijst dus naar een 
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georganiseerd geheel van personen en goederen waarmee een economische activiteit met een 
eigen doelstelling kan worden uitgeoefend (arrest van 27 februari 2020, Grafe en Pohle, 
C-298/18, EU:C:2020:121, punt 22).

89 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het beslissende criterium om vast te stellen of er sprake is 
van een dergelijke overgang, de omstandigheid is dat de economische eenheid haar identiteit 
behoudt, wat met name blijkt uit de daadwerkelijke voortzetting of de hervatting van de 
exploitatie (arrest van 27 februari 2020, Grafe en Pohle, C-298/18, EU:C:2020:121, punt 23 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak).

90 Bij de vaststelling of aan die voorwaarde is voldaan, moet rekening worden gehouden met alle 
feitelijke omstandigheden die de betreffende transactie kenmerken, waaronder met name de aard 
van de betrokken onderneming of vestiging, de vraag of materiële activa zoals gebouwen en 
roerende zaken worden overgedragen, de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de 
overgang, de vraag of de meerderheid van het personeel door de nieuwe ondernemer wordt 
overgenomen, de vraag of de clientèle wordt overgedragen, de mate waarin de voor en na de 
overgang verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen en de duur van een eventuele 
onderbreking van die activiteiten. Deze omstandigheden zijn evenwel slechts deelaspecten van de 
vereiste alomvattende beoordeling en mogen derhalve niet los van elkaar worden beoordeeld 
(arrest van 27 februari 2020, Grafe en Pohle, C-298/18, EU:C:2020:121, punt 24 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).

91 In het bijzonder heeft het Hof geoordeeld dat de nationale rechter bij de beoordeling van de 
feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, onder meer rekening moet 
houden met de aard van de betrokken onderneming of vestiging. Het belang dat moet worden 
gehecht aan de diverse criteria die bepalen of er sprake is van een overgang in de zin van richtlijn 
2001/23, verschilt dus noodzakelijkerwijs naargelang van de uitgeoefende activiteit, en zelfs van de 
productiewijze of de bedrijfsvoering in de betrokken onderneming, vestiging of onderdeel daarvan 
(arrest van 11 juli 2018, Somoza Hermo en Ilunión Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559, punten 31
en 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

92 Het Hof heeft er al op gewezen dat een economische eenheid in bepaalde sectoren zonder 
materiële of immateriële activa van betekenis kan functioneren, zodat het behoud van de 
identiteit van een dergelijke eenheid na de haar betreffende transactie in geen geval kan afhangen 
van de overdracht van dergelijke activa (arrest van 11 juli 2018, Somoza Hermo en Ilunión 
Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

93 Zo heeft het Hof geoordeeld dat, voor zover in bepaalde sectoren waarin de arbeidskrachten de 
voornaamste factor zijn bij de activiteit – wat het geval is bij een activiteit waarvoor geen 
bijzondere materiële middelen hoeven te worden ingezet – een groep werknemers die duurzaam 
een gemeenschappelijke activiteit verricht, een economische eenheid kan vormen, een dergelijke 
eenheid haar identiteit ook na de overgang kan behouden, wanneer de nieuwe ondernemer niet 
alleen de betrokken activiteit voortzet, maar ook een wezenlijk deel – naar aantal en 
deskundigheid – van het personeel overneemt dat zijn voorganger speciaal voor die taak had 
ingezet. In dat geval verwerft de nieuwe ondernemer namelijk het georganiseerde geheel van 
elementen waarmee de activiteiten of bepaalde activiteiten van de overdragende onderneming 
duurzaam kunnen worden voortgezet (arrest van 11 juli 2018, Somoza Hermo en Ilunión 
Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559, punten 34 en 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
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94 Uit het voorgaande volgt dat de kwalificatie als overgang een aantal feitelijke vaststellingen 
veronderstelt, zodat deze kwestie in concreto door de nationale rechter moet worden beoordeeld 
in het licht van de door het Hof ontwikkelde criteria, alsmede van de door richtlijn 2001/23 
nagestreefde doelstellingen, zoals met name uiteengezet in overweging 3 daarvan (arrest van 
27 februari 2020, Grafe en Pohle, C-298/18, EU:C:2020:121, punt 27 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).

95 Het staat bijgevolg aan de verwijzende rechter om in het licht van de voorgaande overwegingen en 
met inachtneming van alle feitelijke omstandigheden die de transactie in het hoofdgeding 
kenmerken, te beoordelen of deze transactie moet worden beschouwd als een overgang van 
onderneming in de zin van richtlijn 2001/23.

96 Daartoe dient hij in het bijzonder na te gaan of, zoals hij in de verwijzingsbeslissing vermeldt, de 
activiteit die in het hoofdgeding aan de orde is, geen bijzonder materieel vereist en dus 
hoofdzakelijk op arbeidskrachten berust, dan wel of deze activiteit, zoals Obras y Servicios 
Públicos en Acciona Agua betogen, daarentegen niet kan worden aangemerkt als een activiteit 
die hoofdzakelijk op arbeidskrachten berust, omdat deze laatste een duidelijk bijkomend element 
van de voor de uitvoering van de betrokken overheidsopdracht vereiste materiële middelen 
vormen die niet werden overgedragen.

97 Gelet op een en ander moet in de eerste plaats worden gepreciseerd dat, naast het geval waarin de 
activiteit hoofdzakelijk op arbeidskrachten berust, zoals bedoeld in de in punt 93 van het 
onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, in een situatie waarin materiële activa, zoals 
gebouwen en roerende goederen, niet onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de betrokken 
entiteit, of wanneer de arbeidskrachten en de materiële activa even belangrijk zijn voor de goede 
werking van deze entiteit en dat de activiteit van de vertrekkende onderneming wordt voortgezet 
door de overnemende onderneming en het wezenlijk deel van het personeel door die laatste wordt 
overgenomen, het ontbreken van een overgang van materiële activa niet in de weg staat aan het 
oordeel dat de identiteit van de economische eenheid blijft behouden na de overgang ervan zodat 
een „overgang van een onderneming” in de zin van artikel 1, lid 1, van richtlijn 2001/23 kan 
worden geacht te hebben plaatsgevonden.

98 Deze oplossing sluit immers niet alleen aan bij de logica van de doelstellingen van deze richtlijn, 
zoals die met name zijn uiteengezet in overweging 3 ervan – namelijk de werknemers 
beschermen bij verandering van ondernemer, teneinde het behoud van hun rechten veilig te 
stellen – maar is ook in overeenstemming met de in punt 92 van het onderhavige arrest 
aangehaalde rechtspraak, volgens welke het behoud van de identiteit van een economische 
eenheid die zonder materiële of immateriële activa van betekenis kan functioneren, ook na de 
overdracht ervan niet van de overgang van dergelijke activa afhankelijk kan zijn.

99 In de tweede plaats dient te worden herinnerd aan de rechtspraak van het Hof volgens welke het 
feit dat er geen overgang van enig belang van dergelijke, voor de goede werking van de entiteit 
onontbeerlijke activa van de vorige naar de huidige opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, tot de 
conclusie leidt dat deze laatste haar identiteit niet behoudt (zie in die zin arrest van 
25 januari 2001, Liikenne, C-172/99, EU:C:2001:59, punt 42).

100 Uit deze rechtspraak kan echter niet worden afgeleid dat de overgang van materiële activa in 
abstracto moet worden beschouwd als de enige bepalende factor voor een overgang van een 
onderneming waarvan de activiteit betrekking heeft op een sector waarin materiële activa in 
belangrijke mate bijdragen tot de uitoefening van die activiteit. Teneinde te bepalen of het feit 
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dat er geen bedrijfsmiddelen zijn overgedragen een beletsel vormt voor de kwalificatie als 
overgang van onderneming, moet de verwijzende rechter bijgevolg rekening houden met de 
specifieke omstandigheden van de bij hem aanhangige zaak (zie in die zin arrest van 
27 februari 2020, Grafe en Pohle, C-298/18, EU:C:2020:121, punten 30 en 31).

101 In de derde plaats formuleert artikel 3, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2001/23 het beginsel dat de 
rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de 
overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, op de verkrijger overgaan.

102 In dit verband zij er om te beginnen aan herinnerd dat richtlijn 2001/23 beoogt te verzekeren dat 
werknemers bij verandering van ondernemer hun rechten behouden en op dezelfde voorwaarden 
als zij met de vervreemder waren overeengekomen, in dienst van de nieuwe werkgever kunnen 
blijven. Deze richtlijn heeft tot doel de ongewijzigde voortzetting van de arbeidsovereenkomsten 
of -verhoudingen met de verkrijger zo veel mogelijk te verzekeren, om te voorkomen dat de 
betrokken werknemers uitsluitend ten gevolge van de overgang in een minder gunstige positie 
komen te verkeren. De richtlijn kan echter niet met succes worden ingeroepen met het oog op 
een verbetering van de bezoldigingsvoorwaarden of van andere arbeidsvoorwaarden naar 
aanleiding van een overgang van onderneming (arrest van 26 maart 2020, ISS Facility Services, 
C-344/18, EU:C:2020:239, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

103 Daarnaast moet worden gepreciseerd dat overeenkomstig het doel van richtlijn 2001/23 weliswaar 
de belangen van de door de overgang geraakte werknemers moeten worden beschermd, maar dat 
niet mag worden voorbijgegaan aan de rechten van de verkrijger, die de aanpassingen en 
veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten noopt. 
Deze richtlijn beoogt in het geval van overgang van een onderneming niet alleen de belangen van 
de werknemers te beschermen, maar wil een billijk evenwicht verzekeren tussen hun belangen en 
die van de verkrijger (arrest van 26 maart 2020, ISS Facility Services, C-344/18, EU:C:2020:239, 
punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

104 In casu volgt uit artikel 27, lid 2, eerste alinea, van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst 
dat de overnemende onderneming de rechten en verplichtingen moet eerbiedigen die in het kader 
van de arbeidsverhouding met de vertrekkende onderneming aan de overgedragen werknemers 
waren toegekend. Bovendien zijn deze rechten en verplichtingen krachtens artikel 27, lid 2, 
tweede alinea, van deze collectieve overeenkomst beperkt tot uitsluitend die welke voortvloeien 
uit de laatste overeenkomst die deze werknemers met de vertrekkende onderneming hebben 
gesloten, zonder dat de overnemende onderneming gebonden is door een eerder contract of 
eerdere overeenkomst, in het bijzonder met het oog op de overname van de vervulde dienstjaren, 
tenzij dergelijke rechten van de werknemer vóór de overgang reeds aan de werknemer waren 
toegekend bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, en de overnemende onderneming van 
die rechten op de hoogte werd gesteld binnen de termijn en op de wijze als bepaald in artikel 27 
van deze collectieve overeenkomst.

105 In deze context betwijfelt de verwijzende rechter of artikel 27, lid 2, tweede alinea, van deze 
collectieve overeenkomst verenigbaar is met artikel 3, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2001/23.

106 In die omstandigheden moet worden vastgesteld dat het feit dat aan een werknemer in het kader 
van zijn arbeidsverhouding met de overnemende onderneming enkel de rechten worden 
toegekend die voortvloeien uit de laatste overeenkomst die hij met de vertrekkende onderneming 
heeft gesloten, er juist op neerkomt dat deze rechten bij de overgang van personeel behouden 
blijven, hetgeen strookt met het doel van deze richtlijn, te weten het behoud van de rechten van 
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de werknemers bij verandering van ondernemer, door hen in staat te stellen in dienst van de 
nieuwe werkgever te blijven onder dezelfde voorwaarden als die welke met de vervreemder waren 
overeengekomen. Bovendien beperkt deze bepaling niet alleen de rechten, maar ook de 
verplichtingen van de overgedragen werknemer tot die welke voortvloeien uit de laatste 
overeenkomst die hij met de vertrekkende onderneming heeft gesloten.

107 Wat in het bijzonder de anciënniteit betreft, zij eraan herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat 
de verkrijger bij de berekening van rechten van financiële aard, zoals een vergoeding bij 
beëindiging van de overeenkomst of salarisverhogingen, alle door het overgedragen personeel 
vervulde dienstjaren moet samentellen, voor zover die verplichting voortvloeide uit de 
arbeidsverhouding van dit personeel met de vervreemder en overeenkomstig de in het kader van 
die arbeidsverhouding overeengekomen voorwaarden (arrest van 6 april 2017, Unionen, 
C-336/15, EU:C:2017:276, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

108 In casu volstaat de vaststelling dat uit de verwijzingsbeslissing niet blijkt dat de anciënniteit die 
krachtens artikel 27, lid 2, van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst door de 
overnemende onderneming wordt toegekend aan werknemers die het voorwerp uitmaken van 
een overgang van personeel in de zin van deze bepaling, voor deze werknemers minder gunstig is 
dan de anciënniteit die hun vóór die overgang door de vertrekkende onderneming was toegekend.

109 Integendeel, uit die beslissing blijkt dat Obras y Servicios Públicos verzoeker in het hoofdgeding 
een anciënniteit heeft toegekend die werd berekend vanaf 1 januari 2014, hetgeen overeenstemt 
met de anciënniteit die voortvloeit uit de laatste overeenkomst die hij met die vennootschap had 
gesloten. Voor zover de tweede alinea van die bepaling de anciënniteit beperkt die Acciona Agua 
dient toe te kennen aan verzoeker in het hoofdgeding tot de anciënniteit die voortvloeit uit de 
laatste overeenkomst die hij met Obras y Servicios Públicos heeft gesloten, heeft de toepassing 
van deze bepaling dus tot gevolg dat de anciënniteit die deze vennootschap hem had toegekend, 
in het kader van zijn overgang is gehandhaafd.

110 Wanneer daarentegen bij de overgang van personeel aan die werknemer rechten, met name 
anciënniteit, worden toegekend die hij vóór die overgang niet genoot, zou dit een verbetering zijn 
van zijn arbeidsvoorwaarden, waarin niet is voorzien in richtlijn 2001/23, zoals blijkt uit de in 
punt 102 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak.

111 Bovendien sluit artikel 27, lid 2, tweede alinea, van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst 
aan bij deze logica doordat het voorziet in een uitzondering op de beperking van de rechten van de 
overgedragen werknemer tot die welke voortvloeien uit de laatste overeenkomst die hij met de 
vertrekkende onderneming heeft gesloten, wanneer dergelijke rechten voor de overgang reeds 
aan de werknemer zijn toegekend bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis en de 
overnemende onderneming van die rechten op de hoogte is gesteld binnen de termijn en op de 
wijze als bepaald in artikel 27 van die collectieve overeenkomst. Deze uitzondering waarborgt 
immers dat de overgegane werknemer de rechten behoudt die hem in het kader van de 
arbeidsverhouding met de vertrekkende onderneming waren toegekend.

112 In deze context rijst voor de verwijzende rechter enkel de vraag – die het voorwerp vormt van de 
eerste twee prejudiciële vragen – welke rechten verzoeker in het hoofdgeding vóór zijn overgang 
bij Obras y Servicios Públicos genoot, en met name of hij het slachtoffer was van misbruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de zin van clausule 5, lid 1, van de 
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raamovereenkomst, in welk geval hij bijgevolg vóór zijn overgang de hoedanigheid van werknemer 
in vaste dienst had moeten verkrijgen, die hij dan in het kader van de overgang had moeten 
behouden.

113 In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat de toepasselijkheid van 
richtlijn 2001/23 niet vooruitloopt op de bescherming die een werknemer kan genieten tegen 
misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd op grond van andere bepalingen van het Unierecht, met name de raamovereenkomst, noch 
op de uitlegging die het daaraan moet geven (beschikking van 15 september 2010, Briot, 
C-386/09, EU:C:2010:526, punt 36).

114 Gelet op het voorgaande moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, eerste 
alinea, van richtlijn 2001/23 aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een 
nationale regeling volgens welke bij een overgang van personeel in het kader van 
overheidsopdrachten de rechten en verplichtingen van de overgedragen werknemer die de 
overnemende onderneming in acht moet nemen, beperkt zijn tot uitsluitend die welke 
voortvloeien uit de laatste overeenkomst die deze werknemer met de vertrekkende onderneming 
heeft gesloten, mits de toepassing van deze regeling niet met zich meebrengt dat deze werknemer 
door het enkele feit van deze overgang in een minder gunstige positie wordt gebracht, hetgeen aan 
de verwijzende rechter staat om na te gaan.

Kosten

115 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door 
anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart voor recht:

1) Clausule 5, lid 1, van de op 18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 
1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de Unice en het 
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, 
dient aldus te worden uitgelegd dat het aan de nationale rechter staat om 
overeenkomstig alle toepasselijke regels van nationaal recht te beoordelen of de 
beperking tot drie opeenvolgende jaren, behoudens bijzondere voorwaarden, van de 
tewerkstelling van werknemers voor bepaalde tijd krachtens „fijo de 
obra”-overeenkomsten bij dezelfde onderneming op verschillende arbeidsplaatsen in 
dezelfde provincie, en de toekenning aan deze werknemers van een 
beëindigingsvergoeding – in de veronderstelling dat deze nationale rechter vaststelt dat 
deze maatregelen daadwerkelijk zijn genomen ten aanzien van deze werknemers – 
geschikte maatregelen vormen om misbruik als gevolg van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te 
voorkomen en, in voorkomend geval, te bestraffen, of „gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen” zijn in de zin van clausule 5, lid 1. Hoe dan ook mag een dergelijke 
nationale wettelijke regeling door de autoriteiten van de betrokken lidstaat niet op 
zodanige wijze worden toegepast dat de verlengingen van de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd genaamd „fijo de obra” gerechtvaardigd 
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kunnen worden door „objectieve redenen” in de zin van clausule 5, lid 1, onder a), van 
deze raamovereenkomst louter op grond dat elk van die overeenkomsten in het 
algemeen wordt gesloten voor één enkel bouwproject, ongeacht de duur ervan, 
aangezien een dergelijke nationale wettelijke regeling in de praktijk niet verhindert dat 
de betrokken werkgever door een dergelijke verlenging tegemoetkomt aan permanente 
en duurzame personeelsbehoeften.

2) Artikel 3, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het 
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen 
of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, dient aldus te worden uitgelegd dat het 
zich niet verzet tegen een nationale regeling volgens welke bij een overgang van personeel 
in het kader van overheidsopdrachten de rechten en verplichtingen van de overgedragen 
werknemer die de overnemende onderneming in acht moet nemen, beperkt zijn tot 
uitsluitend die welke voortvloeien uit de laatste overeenkomst die deze werknemer met 
de vertrekkende onderneming heeft gesloten, mits de toepassing van deze regeling niet 
met zich meebrengt dat deze werknemer door het enkele feit van deze overgang in een 
minder gunstige positie wordt gebracht, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na 
te gaan.

ondertekeningen
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Rolnummer 7447 

 

 

Arrest nr. 93/2021 

van 17 juni 2021 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 10 en 11ter, § 1, vijfde lid, van de wet van 

3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten », gesteld door het Arbeidshof te Gent, 

afdeling Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache en 

T. Detienne, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter 

L. Lavrysen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 28 september 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 6 oktober 2020, heeft het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, de volgende prejudiciële 

vraag gesteld : 

 

 « Schenden de artikelen 10 en 11ter, § 1, 5de lid van de Arbeidsovereenkomstenwet van 

3 juli 1978 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de mate de in deze artikelen vervatte 

verboden van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (artikel 10 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet) en opeenvolgende vervangingsovereenkomsten (artikel 11ter, 

§ 1, 5de lid van de Arbeidsovereenkomstenwet), niet kunnen toegepast worden wanneer er een 

opeenvolging is van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en 

vervangingsovereenkomsten ? 

 

 Wordt een werknemer die tewerkgesteld wordt op basis van een opeenvolging van 

arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten waarvan de duur 

van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur de twee jaar niet overschrijdt 

en de duur van de opeenvolgende vervangingsovereenkomsten evenmin de twee jaar 

overschrijdt, maar waarvan de gezamenlijke duur van de opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en de vervangingsovereenkomsten wel meer dan 

twee jaar bedraagt, maar die dus in de strikte interpretatie van de artikelen 10 en 11ter, § 1, 

5de lid van de Arbeidsovereenkomstenwet niet zal beschouwd worden te zijn tewerkgesteld op 

basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, in strijd met de artikelen 10 en 11 

van de Belgische Grondwet gediscrimineerd in vergelijking met : 

 

 -  ofwel een werknemer die enkel tewerkgesteld wordt op basis van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur waarvan de gezamenlijke duur twee jaar 

overschrijdt en die dus op basis van artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet zal 

beschouwd worden te worden tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur; 

 

 -  ofwel een werknemer die enkel tewerkgesteld wordt op basis van opeenvolgende 

vervangingsovereenkomsten waarvan de gezamenlijke duur twee jaar overschrijdt en die dus 

op basis van artikel 11ter, § 1, 5de lid van de Arbeidsovereenkomstenwet zal beschouwd 

worden te worden tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

duur ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Jacques Hommé, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Cansse, advocaat bij de 

balie te Gent; 

 

 -  de Vlaamse Gemeenschap (vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, ten verzoeke 

van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding) en de 

Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Staelens, advocaat bij de balie 

van West-Vlaanderen; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry, advocaat bij de 

balie te Brussel. 
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 De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Regering hebben ook een memorie van 

antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 21 april 2021 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 

Y. Kherbache en M. Pâques te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 5 mei 2021 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 5 mei 2021 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Jacques Hommé, eisende partij voor het verwijzende rechtscollege, trad op 5 februari 2001 als bediende in 

dienst van de Vlaamse Gemeenschap op basis van een vervangingsovereenkomst. Hij werkte vervolgens 

ononderbroken voor de Vlaamse Gemeenschap op grond van een opeenvolging van diverse 

vervangingsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden voor een bepaalde tijd, dit tot zijn ontslag op 5 oktober 2017. 

Op die datum besliste de Vlaamse Gemeenschap een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst voor een 

bepaalde tijd die was ingegaan op 1 januari 2017, met uitbetaling van een opzeggingsvergoeding ten belope van 

10 370,59 euro bruto. Dat bedrag stemt overeen met het loon tot 31 december 2017, zijnde de voorziene einddatum 

van de lopende arbeidsovereenkomst. 

 

 Op 1 februari 2018 richtte Jacques Hommé een aangetekende brief aan de Vlaamse Gemeenschap, waarin 

werd aangevoerd dat hij sedert 5 februari 2001 ononderbroken was tewerkgesteld en er dus een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan. De Vlaamse Gemeenschap werd verzocht een 

opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan het loon voor dertien maanden en dertien weken. Bij een brief 

van 8 maart 2018 antwoordde de Vlaamse Gemeenschap dat hij niet gerechtigd was op een aanvullende 

opzeggingsvergoeding. 

 

 Op 28 juni 2018 heeft Jacques Hommé de Vlaamse Gemeenschap gedagvaard voor de Arbeidsrechtbank te 

Gent, afdeling Brugge, waarbij hij de veroordeling vorderde van de Vlaamse Gemeenschap tot betaling van een 

opzeggingsvergoeding ten belope van 57 366,92 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten en de 

gerechtskosten. Bij vonnis van 17 juni 2019 verwierp de Arbeidsrechtbank de vordering van Jacques Hommé als 

ongegrond. Jacques Hommé stelde tegen dat vonnis hoger beroep in.  

 

 Bij arrest van 28 september 2020 oordeelt het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, zijnde het verwijzende 

rechtscollege, dat de Vlaamse Gemeenschap geen wettige reden in de zin van artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 

« betreffende de arbeidsovereenkomsten » (hierna : de Arbeidsovereenkomstenwet) had om opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd met Jacques Hommé te sluiten. Het vervolgt dat de vermoedens 

neergelegd in de artikelen 10 en 11ter, vijfde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet strikt moeten worden 

geïnterpreteerd. Krachtens die bepalingen worden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd 

respectievelijk opeenvolgende vervangingsovereenkomsten geacht arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 

uit te maken wanneer de duur van twee jaar wordt overgeschreden. Die vermoedens gelden evenwel niet wanneer, 

zoals in onderhavig geval, arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomst elkaar 

afwisselen. Bijgevolg kan Jacques Hommé zich niet op die vermoedens beroepen. Het Arbeidshof stelt vast dat er 

geen sprake was van wetsontduiking of rechtsmisbruik vanwege de Vlaamse Gemeenschap, nu de bedoeling steeds 

is geweest om Jacques Hommé aan boord te houden ondanks het feit dat hij niet voldeed aan de voorwaarden 

bepaald  in het personeelsstatuut om voor onbepaalde tijd te worden tewerkgesteld. Het Arbeidshof stelt zich 

evenwel vragen bij de verenigbaarheid van die strikte interpretatie van de artikelen 10 en 11ter, § 1, vijfde lid, van 
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de Arbeidsovereenkomstenwet met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het stelt zich meer in het bijzonder de 

vraag of opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd in de strikte zin van het woord en 

vervangingsovereenkomsten niet als één ketting van arbeidsovereenkomsten van tijdelijke aard moeten worden 

beschouwd, nu zij in de raamovereenkomst van 18 maart 1999 van het EVV, de UNICE en het CEEP « inzake 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd » (hierna : de raamovereenkomst van 18 maart 1999) beide worden 

beschouwd als arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur. Het is in die omstandigheid dat het verwijzende 

rechtscollege heeft beslist de bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Jacques Hommé, appellant voor het verwijzende rechtscollege, is van oordeel dat de prejudiciële vraag 

bevestigend moet worden beantwoord. Hij is van oordeel dat er geen enkele reden is om een onderscheid te maken 

tussen, enerzijds, een situatie waarbij een werknemer enkel wordt tewerkgesteld op basis van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd waarvan de gezamenlijke duur twee jaar overschrijdt dan wel op 

basis van opeenvolgende vervangingsovereenkomsten waarvan de gezamenlijke duur twee jaar overschrijdt en, 

anderzijds, een situatie waarin eenzelfde duurtijd wordt overschreden door beide soorten arbeidsovereenkomsten 

te alterneren. Dit geldt des te meer wanneer de totaliteit van de dienstanciënniteit meer dan zestien jaar bedraagt. 

Zelfs indien eenmalig een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd gedurende maximaal 

twee jaar zou mogen worden gevolgd door een opeenvolging van vervangingsovereenkomsten gedurende 

eveneens twee jaar, dan nog staat vast dat een overschrijding van de gecumuleerde duurtijd van vier jaar, zoals in 

onderhavig geval, moet leiden tot de vaststelling dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand is 

gekomen. Omgekeerd worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden indien wordt geoordeeld dat, 

zolang de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten op zich niet langer dan 

twee jaar duren, deze onbeperkt kunnen worden gecumuleerd. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad wijst er voorafgaandelijk op dat de prejudiciële vraag, wat de arbeidsovereenkomsten 

voor een bepaalde tijd betreft, niet enkel betrekking heeft op artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet, maar 

ook op artikel 10bis van dezelfde wet. Uit die laatste bepaling vloeit immers voort dat opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd de duurtijd van twee jaar niet mogen overschrijden. 

 

 Voorts benadrukt de Ministerraad dat de vraag van het verwijzende rechtscollege enkel betrekking heeft op 

de situatie van een werknemer die wordt tewerkgesteld op basis van vervangingsovereenkomsten voor onbepaalde 

tijd. Het onderwerp van de prejudiciële vraag moet bijgevolg in die zin worden beperkt. Indien Jacques Hommé 

werkzaam zou zijn geweest op basis van vervangingsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, had dit expliciet 

vermeld moeten worden in de arbeidsovereenkomsten zelf, wat niet het geval is. Bovendien zouden op dergelijke 

vervangingsovereenkomsten voor een bepaalde tijd de artikelen 10 en 10bis van de Arbeidsovereenkomstenwet 

van toepassing zijn, zodat het verschil in behandeling in dat geval niet bestaat.  

 

 A.2.2.  De Ministerraad is van oordeel dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord.  

 

 A.2.3.1.  In hoofdorde stelt de Ministerraad dat de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en de 

vervangingsovereenkomsten niet vergelijkbaar zijn, omdat het in wezen verschillende soorten overeenkomsten 

betreft die met een verschillende doelstelling worden gesloten.  

 

 De vervangingsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die dient om in de vervanging 

te voorzien van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is en van wie de terugkeer in de 

onderneming niet exact in de tijd te bepalen is. Vanwege de bijzondere ratio legis die vervangingsovereenkomsten 

kenmerkt, heeft de wetgever voorzien in een afwijking van de regels inzake de opzeggingstermijnen voor 

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Aldus kunnen de partijen bepalen dat, wanneer de 

vervangingsovereenkomst beëindigd wordt omdat de oorzaak van de vervanging een einde neemt of omdat de 

overeenkomst van de vervangen werknemer wordt beëindigd, de vervangingsovereenkomst zal worden beëindigd 

met toepassing van een verkorte opzeggingstermijn of zonder opzeggingstermijn. Als een 

vervangingsovereenkomst langer dan twee jaar duurt, verandert niet de aard van de overeenkomst (het blijft een 
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arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd), maar zijn gewoon de gemeenrechtelijke opzeggingstermijnen van 

toepassing. 

 

 Anders dan een vervangingsovereenkomst, kan een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd om gelijk 

welke reden worden gesloten. Het enige bijzondere aan een dergelijke overeenkomst is dat de einddatum op 

voorhand vastligt. Omdat het risico van misbruik door de werkgever van dit soort arbeidsovereenkomsten bestaat, 

heeft de wetgever in de artikelen 10 en 10bis van de Arbeidsovereenkomstenwet strenge voorwaarden opgelegd, 

zoals de beperking van de duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd. De 

niet-naleving van de maximale duur van twee jaar wordt bestraft door de herkwalificatie van de 

arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

 Vermits een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 

tijd elk een eigen doelstelling nastreven, kennen zij elk een afzonderlijke wettelijke regeling zoals nader bepaald 

in respectievelijk artikel 11ter van de Arbeidsovereenkomstenwet en de artikelen 10 en 10bis van dezelfde wet. 

Het ene stelsel wordt door de wetgever aangemoedigd, terwijl het andere stelsel veeleer met wantrouwen wordt 

bekeken. Aldus kan een opeenvolging van vervangingsovereenkomsten noch een opeenvolging van 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd nuttig worden vergeleken met een alternerende opeenvolging van 

die types arbeidsovereenkomsten. Het feit dat zowel in de regeling voor arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde 

tijd als in de regeling voor vervangingsovereenkomsten gewag wordt gemaakt van een termijn van twee jaar, 

maakt de in de prejudiciële vraag vergeleken categorieën nog niet vergelijkbaar. 

 

 A.2.3.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het verschil in behandeling op een objectief 

criterium berust, zijnde de aard van de arbeidsovereenkomst.  

 

 Het onderscheid tussen de vergeleken categorieën berust voorts op een legitieme doelstelling, namelijk 

rekening houden met de bijzonderheden van beide soorten arbeidsovereenkomsten, en is pertinent om dat doel te 

bereiken. 

 

 Het onderscheid staat tot slot in redelijke verhouding tot de nagestreefde doelstellingen. Er bestaan immers 

antimisbruikbepalingen voor de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, terwijl voor de 

vervangingsovereenkomsten een beperking in de tijd geldt van de mogelijkheid tot toepassing van een afwijkende 

regeling inzake de opzeggingstermijnen. Bovendien blijven de algemene regels inzake rechtsmisbruik gelden. Het 

bewust omzeilen van de dwingende regels van de Arbeidsovereenkomstenwet door af te wisselen tussen 

vervangingsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, kan worden beschouwd als een 

vorm van rechtsmisbruik of wetsontduiking. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst worden geherkwalificeerd 

als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorts bestaan er andere beschermingsmechanismen om 

misbruiken van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten te vermijden, zoals 

de toepasselijke vormvereisten. De vervangingsovereenkomsten passen daarenboven in de keuze van de wetgever 

om de schorsing van arbeidsovereenkomsten te bevorderen. Een dergelijke overweging speelt niet bij de 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd. Tot slot laat het niet vermengen van vervangingsovereenkomsten 

en arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd toe dat de onderscheiden beschermingsmechanismen voor elk 

van beide stelsels optimaal worden gebruikt. Het is immers niet zo dat elke opeenvolging van 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd die meer dan twee jaar duurt, automatisch geherkwalificeerd wordt 

als een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd. De werkgever kan overeenkomstig artikel 10 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet immers aantonen dat die overeenkomsten gerechtvaardigd worden wegens de aard 

van het werk of wegens andere omstandigheden. Bij de opeenvolging van vervangingsovereenkomsten geldt de 

maximale termijn van twee jaar daarentegen als regel. Buiten die termijn kunnen de afwijkende 

opzeggingstermijnen geen toepassing vinden. Dat verschil tussen beide regelingen toont aan dat het automatisme 

dat het verwijzende rechtscollege lijkt te suggereren bij een opeenvolging van vervangingsovereenkomsten en 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, niet werkbaar is in de praktijk en afbreuk doet aan artikel 10 van 

de Arbeidsovereenkomstenwet. 

 

 A.3.1.  De Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschap stellen dat een vervangingsovereenkomst moet 

worden onderscheiden van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. De regeling voor de 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd die is neergelegd in artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 

strekt ertoe te voorkomen dat een werkgever zou voorzien in een aaneenschakeling van arbeidsovereenkomsten 

voor een bepaalde tijd, teneinde op die manier te voorzien in een permanente behoefte aan arbeid. De wetgever 

heeft voorzien in een andere regeling voor een vervangingsovereenkomst, die ertoe strekt een andere werknemer 

te vervangen. Die regeling is het sluitstuk van de ruime beschermingsregels die een werknemer met een 
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arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan genieten. Bij een dergelijke vervangingsovereenkomst rijst de 

vraag niet of die wordt misbruikt teneinde in een permanente behoefte aan arbeid te voorzien.  

 

 Dat de totale duur van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd niet kan worden gecumuleerd met de 

totale duur van vervangingsovereenkomsten, is dus niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, nu die duur in een 

volstrekt andere rechtssituatie tot stand is gekomen. Een werknemer zou daarentegen worden gediscrimineerd 

wanneer wordt aangenomen dat, indien hij krachtens een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd bij een 

werkgever heeft gewerkt, hij niet meer in aanmerking komt voor een vervangingsovereenkomst. 

 

 A.3.2.  De Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschap verwijzen voorts naar het arrest van het Hof van 

Justitie van 26 januari 2012 (C-586/10), waarbij het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het voorzien in de 

mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd af te sluiten met het oog op het vervangen van 

een andere werknemer, een objectieve reden vormt in de zin van clausule 5, punt 1, a), van de raamovereenkomst 

van 18 maart 1999 die een vernieuwing van arbeidsovereenkomsten rechtvaardigt. Voorts zou de strikte scheiding 

tussen de regeling inzake arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en de regeling inzake 

vervangingscontracten verantwoord zijn in het kader van de raamovereenkomst van 18 maart 1999, nu beide 

vormen van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd verantwoord zijn op basis van onderscheiden 

maatregelen met toepassing van clausule 5, punt 1. Slechts indien er geen objectieve redenen of andere 

maatregelen voorhanden zijn of indien er sprake is van misbruik in de zin van clausule 5, kan er geoordeeld worden 

dat de raamovereenkomst van 18 maart 1999 geschonden wordt. In onderhavig geval heeft de bodemrechter 

evenwel reeds geoordeeld dat er geen sprake is van rechtsmisbruik, noch van wetsontduiking, zodat er evenmin 

sprake is van misbruik in de zin van clausule 5. Die mogelijkheid voor de rechter om te toetsen aan rechtsmisbruik 

is bovendien een beschermingsmechanisme voor het geval dat de algemene regel in een concrete casus, waarbij 

een bijzonder lange arbeidsrelatie is ontstaan door de combinatie van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde 

tijd en vervangingsovereenkomsten, tot een niet aanvaardbaar resultaat zou leiden.  
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft de artikelen 10 en 11ter, § 1, vijfde lid, van de wet van 

3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet), 

die betrekking hebben op respectievelijk opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een 

bepaalde tijd en opeenvolgende vervangingsovereenkomsten.  

 

 B.2.1.  Inzake opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd bepalen de 

artikelen 10 en 10bis van de Arbeidsovereenkomstenwet :  

 

 « Art. 10.  Wanneer de partijen verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 

een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de 

werknemer, worden zij verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben 

aangegaan, behalve wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze overeenkomsten 

gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens andere wettige redenen. 

 

 De Koning kan de gevallen bepalen waarin de werkgever dit bewijs niet mag leveren. 

 

 De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de overeenkomsten voor een 

duidelijk omschreven werk. 
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 Art. 10bis.  § 1.  In afwijking van artikel 10 kunnen opeenvolgende overeenkomsten voor 

een bepaalde tijd worden gesloten onder de voorwaarden bepaald bij § 2 en § 3 van dit artikel. 

 

 § 2.  Er kunnen maximum vier overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten, 

waarvan de duur telkens niet minder dan drie maanden mag bedragen zonder dat de totale duur 

van deze opeenvolgende overeenkomsten twee jaar mag overschrijden. 

 

 § 3.  Met de voorafgaande toestemming van de door de Koning aangewezen ambtenaar 

kunnen er overeenkomsten voor een bepaalde tijd gesloten worden, waarvan de duur telkens 

niet minder dan zes maanden mag bedragen, zonder dat de totale duur van deze opeenvolgende 

overeenkomsten drie jaar mag overschrijden. 

 

 De Koning bepaalt welke procedure moet worden gevolgd om de toestemming te 

verkrijgen van de in het eerste lid bedoelde ambtenaar ». 

 

 B.2.2.  Inzake opeenvolgende vervangingsovereenkomsten bepaalt artikel 11ter, § 1, van 

de Arbeidsovereenkomstenwet : 

 

 « Hij die een werknemer vervangt wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om een andere 

reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out, 

kan in dienst worden genomen onder voorwaarden die afwijken van deze wet, wat de duur van 

de overeenkomst en de opzeggingstermijn betreft. 

 

 De reden, de identiteit van de vervangen werknemer(s) en de voorwaarden van die 

indienstneming moeten schriftelijk voor elke werknemer afzonderlijk worden vastgesteld 

uiterlijk op het tijdstip waarop deze werknemer in dienst treedt. 

 

 De duur van de overeenkomstig de bepalingen van dit artikel gesloten 

vervangingsovereenkomst mag niet langer zijn dan twee jaar. 

 

 Wanneer de partijen verschillende opeenvolgende vervangingsovereenkomsten hebben 

gesloten, zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, mag de totale 

duur van die opeenvolgende overeenkomsten niet langer zijn dan twee jaar. 

 

 Is er geen geschrift of werd de door het derde en het vierde lid bepaalde termijn van twee 

jaar overschreden, dan gelden voor die overeenkomst dezelfde voorwaarden als voor de 

overeenkomst voor onbepaalde tijd ». 

 

 B.3.  Het verwijzende rechtscollege wenst van het Hof te vernemen of de artikelen 10 en 

11ter, § 1, vijfde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schenden, in zoverre de in die bepalingen neergelegde « verboden » van respectievelijk 

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en opeenvolgende 

vervangingsovereenkomsten niet van toepassing zijn in geval van een opeenvolging van 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten. 
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 Meer in het bijzonder wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of de 

bestreden bepalingen geen discriminatie invoeren tussen, enerzijds, een werknemer die wordt 

tewerkgesteld op basis van uitsluitend opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een 

bepaalde tijd dan wel uitsluitend opeenvolgende vervangingsovereenkomsten waarvan de totale 

duur meer dan twee jaar bedraagt en, anderzijds, een werknemer die wordt tewerkgesteld op 

basis van zowel opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd gedurende een 

totale periode van minder dan twee jaar en opeenvolgende vervangingsovereenkomsten 

gedurende een totale periode van minder dan twee jaar doch waarbij de totale duur van die 

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten 

meer dan twee jaar bedraagt. Terwijl de eerste categorie krachtens de in het geding zijnde 

bepalingen zou worden beschouwd als zijnde tewerkgesteld op basis van een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zou dit niet het geval zijn voor de tweede categorie. 

 

 B.4.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een 

objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend 

met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende 

beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat 

dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het 

beoogde doel.  

 

 B.5.1.  De Ministerraad betwist de vergelijkbaarheid van personen die zijn aangeworven 

in het kader van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd en personen die zijn 

aangeworven in het kader van een vervangingsovereenkomst, omdat het verschillende soorten 

overeenkomsten zou betreffen die met een verschillende doelstelling worden gesloten. 

 

 B.5.2.  Verschil en niet-vergelijkbaarheid mogen niet met elkaar worden verward. De 

verschillende kenmerken van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd en een 

vervangingsovereenkomst kunnen weliswaar een criterium uitmaken bij de beoordeling van het 

redelijke en evenredige karakter van een verschil in behandeling van de door die 

overeenkomsten verbonden werknemers, maar zij kunnen niet volstaan om te besluiten tot de 
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niet-vergelijkbaarheid van die werknemers, anders zou de toetsing aan het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan. 

 

 B.6.1.  Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die 

een bepaalde dag of een gebeurtenis aanduidt welke zich op een gekende datum moet voordoen, 

waarna de partijen van hun wederzijdse verplichtingen ontslagen zijn, behoudens stilzwijgende 

verlenging (Cass., 15 april 1982, Arr. Cass. 1981-1982, p. 993). De arbeidsovereenkomst 

neemt dus automatisch een einde bij afloop van de termijn (artikel 32, 1°, van de 

Arbeidsovereenkomstenwet). 

 

 Luidens het in het geding zijnde artikel 10, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet 

worden de partijen, wanneer zij verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een 

bepaalde tijd hebben gesloten zonder dat er een onderbreking is die is toe te schrijven aan de 

werknemer, verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan. Die 

bepaling stelt aldus een wettelijk vermoeden in het voordeel van de werknemer in, dat enkel 

door hem kan worden aangevoerd (Cass., 2 december 2002, S.02.0060.N). Dat wettelijke 

vermoeden strekt ertoe de werkstabiliteit te verzekeren en de werknemer te beschermen tegen 

het onrechtmatige gebruik van opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd (Parl. 

St., Kamer, 1968-1969, nr. 270/6, p. 3). De werkgever kan dat vermoeden weerleggen, door te 

bewijzen dat de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard 

van het werk of wegens andere wettige redenen. 

 

 In afwijking van de voormelde bepaling voorziet artikel 10bis van de 

Arbeidsovereenkomstenwet in beperkte mogelijkheden om opeenvolgende overeenkomsten 

voor een bepaalde tijd te sluiten. Aldus kunnen, krachtens paragraaf 2 van die bepaling, 

maximum vier overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten, op voorwaarde dat de 

duur telkens niet minder dan drie maanden bedraagt en de totale duur van die opeenvolgende 

overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt. Krachtens paragraaf 3 van die bepaling kan de 

maximale totale duur van die opeenvolgende overeenkomsten worden verhoogd tot drie jaar, 

waarbij de duur van elke overeenkomst niet minder dan zes maanden mag bedragen, op 

voorwaarde dat de door de Koning aangewezen ambtenaar voorafgaand toestemming verleent. 

Indien die termijn van twee of drie jaar wordt overschreden, geldt het voormelde vermoeden 

van artikel 10, eerste lid. 
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 B.6.2.  Een vervangingsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst die wordt gesloten ter 

vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om een andere reden 

dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out. 

Krachtens artikel 11ter, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet kunnen de voorwaarden 

van een vervangingsovereenkomst afwijken van die wet, wat de duur van de overeenkomst en 

de opzeggingstermijn betreft. Wanneer in de overeenkomst geen specifieke regel wordt bepaald 

of wanneer de vervangingsovereenkomst eindigt om een andere reden dan de terugkeer van de 

vervangen werknemer, zijn de gewone regels inzake de beëindiging van de overeenkomst van 

toepassing. 

 

 Een vervangingsovereenkomst kan worden gesloten voor onbepaalde tijd, indien de 

gebeurtenis die een einde moet maken aan de vervanging bepaald is wat haar aard betreft doch 

niet wat het tijdstip betreft, of voor een bepaalde tijd, wanneer het tijdstip van de beëindiging 

van de vervanging bepaald is. In beide gevallen mag de duur van een vervangingsovereenkomst 

in beginsel niet langer zijn dan twee jaar. Wanneer de partijen verschillende opeenvolgende 

vervangingsovereenkomsten hebben gesloten, zonder dat er een onderbreking is die is toe te 

schrijven aan de werknemer, mag de totale duur van die opeenvolgende overeenkomsten in 

beginsel evenmin langer zijn dan twee jaar (artikel 11ter, § 1, derde en vierde lid). Indien die 

termijn van twee jaar overschreden wordt, gelden voor die overeenkomst dezelfde voorwaarden 

als voor de overeenkomst voor onbepaalde tijd (artikel 11ter, § 1, vijfde lid). De wetgever was 

immers van oordeel dat, hoewel « de meerderheid van de vervangingsovereenkomsten […] 

geen twee jaar duurt », « voor de overeenkomsten die uitzonderlijk deze duur bereiken, […] 

men de werknemer niet de wettelijke waarborgen inzake vastheid van betrekking [mag] 

ontzeggen » (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 258/2, p. 140). 

 

 B.6.3.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd 

en de vervangingsovereenkomsten verschillende soorten arbeidsovereenkomsten zijn, die aan 

verschillende regels zijn onderworpen. Zo voorziet artikel 10bis van de 

Arbeidsovereenkomstenwet voor de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd in een 

maximumaantal overeenkomsten die opeenvolgend kunnen worden gesloten, waarbij elke 

overeenkomst bovendien minimaal drie dan wel zes maanden dient te bedragen en de totale 

duur twee dan wel drie jaar niet mag overschrijden. Indien die voorwaarden niet worden 

geëerbiedigd, geldt het in artikel 10 neergelegde vermoeden dat de opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn aangegaan; dat vermoeden kan alleen door de 
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werknemer worden aangevoerd en kan door de werkgever worden weerlegd onder de in het 

eerste lid bepaalde voorwaarden. Voor de vervangingsovereenkomsten is in artikel 11ter, § 1, 

derde en vierde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet louter erin voorzien dat zowel de duur 

van de vervangingsovereenkomst als de totale duur van de opeenvolgende 

vervangingsovereenkomsten maximaal twee jaar mag bedragen. Indien die termijn wordt 

overschreden, zijn de regels voor overeenkomsten van onbepaalde tijd zonder meer van 

toepassing. 

 

 B.7.1.  De wetgever beoogde met de in het geding zijnde bepalingen de werknemer die 

wordt tewerkgesteld met arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of met 

vervangingsovereenkomsten te beschermen tegen misbruik van die statuten door de werkgever 

(Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 258/2, pp. 54-58 en 139-140). Hij koos er evenwel voor 

« deze toestand te verhelpen zonder daarom de opeenvolgende contracten zonder meer te 

verbieden » (Parl. St., Kamer, 1968-1969, nr. 270/6, p. 3). Aldus blijkt uit de parlementaire 

voorbereiding van de in het geding zijnde bepalingen dat de wetgever een evenwicht tot stand 

wou brengen tussen, enerzijds, het belang van de werkgever om de arbeid flexibel te kunnen 

organiseren, met name wanneer zich tijdelijke pieken of onverwachte afwezigheden voordoen, 

en, anderzijds, het belang van de werknemer om na een voldoende lange periode bij dezelfde 

werkgever de wettelijke vastheid van betrekking te kunnen genieten. 

 

 B.7.2.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

namelijk het type van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en 

eenzelfde werkgever.  

 

 Indien de werknemer en de werkgever ofwel opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 

een bepaalde tijd, ofwel opeenvolgende vervangingsovereenkomsten sluiten, waarborgen de in 

het geding zijnde bepalingen dat de werknemer in beginsel na twee jaar de vastheid van 

betrekking kan genieten.  

 

 Die waarborg geldt evenwel niet indien de werknemer opeenvolgend met 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en met vervangingsovereenkomsten wordt 

tewerkgesteld door dezelfde werkgever. 
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 B.7.3.  Rekening houdende met het in B.7.1 vermelde doel dat met de in het geding zijnde 

bepalingen wordt nagestreefd, zijnde het verzekeren van werkstabiliteit en het beschermen van 

de werknemer tegen het misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een 

bepaalde tijd of van opeenvolgende vervangingsovereenkomsten door de werkgever, is het niet 

redelijk verantwoord dat de in die bepalingen neergelegde waarborg van de vastheid van 

betrekking na in beginsel twee jaar enkel geldt in geval van hetzij opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, hetzij opeenvolgende 

vervangingsovereenkomsten, doch niet in geval van een opeenvolging van 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten. 

 

 Zoals de feiten van het bodemgeschil aantonen, kan een werknemer immers gedurende vele 

jaren bij dezelfde werkgever worden tewerkgesteld op grond van een opeenvolging van 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, zonder dat die 

werknemer de waarborgen van een vastheid van betrekking geniet. De omstandigheid dat de 

betrokken werknemer in de zaak voor de verwijzende rechter niet geslaagd is voor een 

vergelijkend wervingsexamen en niet voldoet aan de voorwaarden waarin is voorzien in het 

statuut dat op hem van toepassing is om definitief statutair te worden benoemd, wijzigt deze 

vaststelling niet. 

 

 B.7.4.  Het loutere feit dat de algemene regels inzake rechtsmisbruik van toepassing zijn, 

kan de in het geding zijnde bepalingen niet redelijk verantwoorden. Het zal voor de werknemer 

in vele gevallen immers niet mogelijk zijn het bewijs te leveren dat de werkgever de wet heeft 

willen ontduiken. Het is net om dat probleem inzake bewijsvoering te verhelpen dat de wetgever 

het vermoeden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in het in het geding zijnde 

artikel 10 van de Arbeidsovereenkomst heeft ingevoerd (Parl. St., Kamer, 1968-1969, 

nr. 270/6, p. 3). 

 

 B.8.  Bijgevolg zijn de artikelen 10 en 11ter, § 1, vijfde lid, van de 

Arbeidsovereenkomstenwet niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre zij niet van toepassing zijn in geval van een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten 

voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten. 

 

 B.9.  Het staat aan de wetgever om de voorwaarden en de uitzonderingen te bepalen die 

van toepassing zijn op de vastheid van betrekking van een werknemer die gedurende meer dan 
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twee jaar door dezelfde werkgever is tewerkgesteld op grond van een opeenvolging van 

arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten. In afwachting 

van een optreden van de wetgever staat het aan de verwijzende rechter een einde te maken aan 

de vastgestelde ongrondwettigheid door de regels voor overeenkomsten van onbepaalde tijd toe 

te passen ten aanzien van een werknemer die zich in een dergelijke situatie bevindt.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 10 en 11ter, § 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 « betreffende de 

arbeidsovereenkomsten » schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij niet 

van toepassing zijn in geval van een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een 

bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten. 

 

 Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juni 2021. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut L. Lavrysen 

 

M&D Seminars 348



Cass. 14 juni 2021, nr. C.20.0418.N   

M&D Seminars 349



 
 

  

M&D Seminars 350



M&D Seminars 351



M&D Seminars 352



M&D Seminars 353



M&D Seminars 354



M&D Seminars 355



M&D Seminars 356



M&D Seminars 357



M&D Seminars 358



M&D Seminars 359



M&D Seminars 360



M&D Seminars 361



M&D Seminars 362



M&D Seminars 363



M&D Seminars 364



M&D Seminars 365



M&D Seminars 366



M&D Seminars 367



M&D Seminars 368



HvJ 3 juni 2021, zaak C-726/19 
  

M&D Seminars 369



 
  

M&D Seminars 370



ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer)

3 juni 2021 *

„Prejudiciële verwijzing  –  Sociale politiek  –  Richtlijn 1999/70/EG  –  Raamovereenkomst EVV, 
Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  –  Clausule 5  –  

Toepasselijkheid  –  Begrip ‚opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor 
bepaalde tijd’  –  Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector  –  

Maatregelen ter voorkoming en ter bestraffing van misbruik als gevolg van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor bepaalde tijd  –  Begrip ‚objectieve  

redenen’ die dergelijke overeenkomsten rechtvaardigen  –  Gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen  –  Verplichting tot conforme uitlegging van het nationale recht  –  

Economische crisis”

In zaak C-726/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend 
door de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (hoogste rechterlijke instantie van de autonome 
regio Madrid, Spanje) bij beslissing van 23 september 2019, ingekomen bij het Hof op 
1 oktober 2019, in de procedure

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

tegen

JN,

wijst

HET HOF (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: A. Kumin (rapporteur), kamerpresident, P. G. Xuereb en I. Ziemele, 
rechters,

advocaat-generaal: A. Rantos,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

NL

Jurisprudentie

* Procestaal: Spaans.
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gelet op de opmerkingen van:

– het Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, 
vertegenwoordigd door L. Santiago Lara, letrada,

– de Spaanse regering, vertegenwoordigd door L. Aguilera Ruiz en S. Jiménez García als 
gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door N. Ruiz García, M. van Beek en I. Galindo 
Martín als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van clausule 5 van de op 
18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
(hierna: „raamovereenkomst”), die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de 
Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (PB 1999, L 175, blz. 43).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen het Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Madrileens instituut voor onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van platteland, landbouw en voedselvoorziening van de autonome 
regio Madrid, Spanje; hierna: „Imidra”) en JN over de beëindiging van de tussen Imidra en JN 
gesloten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd teneinde een vacante post in te vullen.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Overweging 17 van richtlijn 1999/70 luidt als volgt:

„Overwegende dat deze richtlijn het aan de lidstaten overlaat om bepaalde in de 
raamovereenkomst gebruikte termen die niet nauwkeurig zijn gedefinieerd net als bij andere 
sociale richtlijnen waarin soortgelijke termen worden gebruikt, zelf te definiëren overeenkomstig 
hun nationale recht en/of praktijken, voor zover deze definities niet indruisen tegen de inhoud van 
de raamovereenkomst”.

4 Artikel 2, eerste alinea, van deze richtlijn luidt als volgt:

„De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om 
uiterlijk op 10 juli 2001 hieraan te voldoen of verzekeren zich er uiterlijk op die datum van dat de 
sociale partners de nodige bepalingen bij overeenkomst hebben ingevoerd; de lidstaten moeten alle 
nodige maatregelen treffen om de in deze richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen 
waarborgen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.”
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5 In punt 7 van de algemene overwegingen van de raamovereenkomst staat te lezen:

„Overwegende dat het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op basis van 
objectieve gronden een manier is om misbruik te voorkomen”.

6 Volgens clausule 1 van de raamovereenkomst is het doel ervan de kwaliteit van arbeid voor 
bepaalde tijd te verbeteren door de toepassing van het non-discriminatiebeginsel te waarborgen, 
en voorts een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen.

7 Clausule 5 van de raamovereenkomst heeft als opschrift „Maatregelen ter voorkoming van 
misbruik” en luidt:

„1. Teneinde misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen, voeren de lidstaten, na raadpleging 
van de sociale partners overeenkomstig de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten of 
gebruiken, en/of de sociale partners, wanneer er geen gelijkwaardige wettelijke maatregelen 
ter voorkoming van misbruik bestaan, op een wijze die rekening houdt met de behoeften van 
bepaalde sectoren en/of categorieën werknemers, een of meer van de volgende maatregelen in:
a) vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten of 

verhoudingen rechtvaardigen;
b) vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 

arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd;
c) vaststelling van het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen mogen 

worden vernieuwd.

2. De lidstaten, na raadpleging van de sociale partners, en/of, waar nodig, de sociale partners 
bepalen onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor 
bepaalde tijd:
a) als ‚opeenvolgend’ worden beschouwd;
b) geacht worden voor onbepaalde tijd te gelden.”

Spaans recht

8 Artikel 9, lid 3, van de Constitución española (Spaanse grondwet) bepaalt:

„De Grondwet waarborgt het legaliteitsbeginsel, de hiërarchie van rechtsnormen, de openbaarheid van 
de voorschriften, het verbod op de terugwerkende kracht van sanctiebepalingen die niet gunstig zijn of 
die de individuele vrijheden beperken, de rechtszekerheid, de verantwoordelijkheid en het verbod op 
willekeur van de openbare gezagsdragers.”

9 In artikel 4, lid 1, van Real Decreto 2720/1998 por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada (koninklijk besluit 2720/1998 
tot uitvoering van artikel 15 van het werknemersstatuut inzake arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd) van 18 december 1998 (BOE nr. 7 van 8 januari 1999, blz. 568) wordt de 
ad-interimovereenkomst gedefinieerd als de overeenkomst die wordt aangegaan ter vervanging 
van een werknemer van de onderneming die recht heeft op behoud van zijn arbeidsplaats op 
grond van een regeling, een collectieve of individuele overeenkomst, of ter tijdelijke invulling van 
een arbeidsplaats tijdens de selectie- of promotieprocedure om deze post definitief in te vullen.
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10 Volgens artikel 4, lid 2, van dit koninklijk besluit moet de overeenkomst onder meer de vervangen 
werknemer en de reden voor de vervanging vermelden dan wel de arbeidsplaats die definitief zal 
worden ingevuld na de selectie- of promotieprocedure. De duur van de ad-interimovereenkomst 
die wordt gesloten ter vervanging van een werknemer van de onderneming die recht heeft op 
behoud van zijn arbeidsplaats, komt overeen met de duur van de afwezigheid van deze 
werknemer. De duur van de ad-interimovereenkomst die wordt gesloten om een arbeidsplaats 
tijdelijk in te vullen gedurende de selectie- of promotieprocedure met het oog op de definitieve 
invulling ervan, is gelijk aan de duur van deze procedure en mag maximaal drie maanden 
bedragen. Na het verstrijken van deze maximumtermijn mag geen nieuwe overeenkomst met 
hetzelfde voorwerp worden gesloten. Bij selectieprocedures van de overheid ten behoeve van het 
invullen van arbeidsplaatsen komt de duur van de ad-interimovereenkomsten overeen met de in 
de desbetreffende specifieke voorschriften aangegeven duur van die procedures.

11 De texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (geconsolideerde tekst van 
de wet houdende het basisstatuut van het overheidspersoneel), goedgekeurd bij Real Decreto 
Legislativo 5/2015 (koninklijk wetgevend besluit 5/2015) van 30 oktober 2015 (BOE nr. 261 van 
31 oktober 2015, blz. 103105; hierna: „EBEP”), bepaalt in artikel 70, met als opschrift „Overzicht 
van vacatures in de overheidssector”:

„1. De benodigde personele middelen waaraan begrotingsmiddelen zijn toegewezen en waarin 
moet worden voorzien door nieuwe personeelsleden aan te werven, worden opgenomen in een 
overzicht van vacatures in de overheidssector of ingevuld via een ander, soortgelijk instrument 
voor het beheer van personeelsbehoeften, wat inhoudt dat de overeenkomstige 
selectieprocedures moeten worden georganiseerd voor de geplande posten – met een reserve van 
maximaal tien procent – en dat er een maximumtermijn voor de bekendmaking van de 
aankondigingen moet worden vastgesteld. De opneming in het overzicht van vacatures in de 
overheidssector of in het soortgelijke instrument moet in elk geval binnen een niet-verlengbare 
termijn van drie jaar plaatsvinden.

2. Het overzicht van vacatures in de overheidssector of een soortgelijk instrument, dat jaarlijks 
door de bestuursorganen van de (decentrale) overheid wordt goedgekeurd, wordt 
bekendgemaakt in het desbetreffende publicatieblad.

[...]”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12 Op 23 juni 2003 sloten Imidra en JN een overeenkomst voor bepaalde tijd ter invulling van een 
vacante post die zag op een vacature in de overheidssector uit 2002. JN was toen werkzaam als 
horecamedewerker.

13 In de loop van het jaar 2005 is een vergelijkend onderzoek georganiseerd om de door JN bezette 
post in te vullen. Geen van de voor dit vergelijkend onderzoek geslaagde kandidaten heeft echter 
voor die post gekozen, zodat de ad-interimovereenkomst van JN in 2008 is verlengd.

14 In 2009 heeft de Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid 
(ministerie voor het Presidentschap, Justitie en Binnenlandse Zaken van de autonome regio 
Madrid, Spanje) een nieuw vergelijkend onderzoek georganiseerd voor de toegang tot 
contractuele betrekkingen in de beroepscategorie van horecamedewerker.
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15 Bij besluit van 27 juli 2016 heeft de Dirección General de la Función Pública (directoraat-generaal 
voor ambtenarenzaken, Spanje) de desbetreffende posten toegewezen aan de kandidaten die 
geslaagd waren voor dit vergelijkend onderzoek.

16 Op 3 oktober 2016 ontving JN een brief waarin haar de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst 
werd meegedeeld omdat de vacante post die zij bezette, was toegewezen aan een werknemer in 
vaste dienst.

17 Op 24 mei 2017 heeft JN haar ontslag aangevochten bij de Juzgado de lo Social nr. 40 de Madrid 
(arbeidsrechtbank nr. 40 Madrid, Spanje).

18 Bij beslissing van 26 september 2018 heeft die rechterlijke instantie de vorderingen van JN 
gedeeltelijk gegrond verklaard. Zij heeft in wezen geoordeeld dat de arbeidsverhouding in 
kwestie een verhouding voor onbepaalde tijd zonder vaste aanstelling was geworden daar de duur 
van drie jaar als bedoeld in artikel 70 EBEP om de vacante post die JN bezette in te vullen, was 
overschreden. Bijgevolg is Imidra overeenkomstig de rechtspraak van de Tribunal Supremo 
(hoogste rechterlijke instantie, Spanje) veroordeeld tot betaling aan JN van een 
ontslagvergoeding van 3 266,48 EUR, dat wil zeggen 20 dagen salaris per gewerkt jaar.

19 Imidra heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter, de Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (hoogste rechterlijke instantie van de autonome regio Madrid, 
Spanje). Volgens deze rechter is de ad-interimovereenkomst die in het hoofdgeding aan de orde 
is, geherkwalificeerd als overeenkomst voor onbepaalde tijd aangezien de einddatum ervan 
onvoorzienbaar was. Deze onvoorzienbaarheid is echter in strijd met de aard zelf van een tijdelijke 
overeenkomst, waarvan de einddatum volgens de wet bekend moet zijn. Voorts is de verwijzende 
rechter van oordeel dat geen enkele rechtvaardiging kan worden aanvaard voor de vertraging bij 
de organisatie van een selectieprocedure voor de vacante post, welke vertraging in casu heeft 
geleid tot een arbeidsverhouding van meer dan dertien jaar.

20 De verwijzende rechter wijst er evenwel op dat het volgens de rechtspraak van de Tribunal 
Supremo uitgesloten is dat een ad-interimovereenkomst als aan de orde in het hoofdgeding kan 
worden geherkwalificeerd als een arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd zonder vaste 
aanstelling. Noch het sluiten van opeenvolgende ad-interimovereenkomsten, noch de verlenging 
van die overeenkomsten – waardoor de arbeidsverhouding wordt verlengd gedurende een 
periode die 20 jaar kan bedragen – wordt overeenkomstig die rechtspraak namelijk als misbruik 
aangemerkt. Hieruit volgt dat de werknemer die na vele jaren op grond van dergelijke 
overeenkomsten te hebben gewerkt, zijn baan onverwacht verliest doordat de vacante post wordt 
ingevuld, geen recht heeft op een vergoeding.

21 Bovendien geeft de verwijzende rechter aan dat artikel 70 EBEP weliswaar aldus kan worden 
uitgelegd – zoals de Juzgado de lo Social nr. 40 de Madrid heeft gedaan – dat het een 
maximumduur voor de ad-interimovereenkomst vaststelt, aangezien deze bepaling voorziet in 
een termijn van drie jaar voor de uitvoering van selectieprocedures en daardoor indirect 
voorkomen kan worden dat de tijdelijke arbeidsverhoudingen van personen die vacante posten 
bekleden, worden voortgezet, maar dat de Tribunal Supremo herhaaldelijk heeft geoordeeld dat 
er van die maximumduur geen sprake is. De Tribunal Supremo is namelijk van oordeel dat de 
termijn van artikel 70 EBEP geen absolute waarborg vormt en niet automatisch is. In het 
bijzonder kan deze termijn volgens deze rechterlijke instantie om verschillende redenen sine die 
worden verlengd, onder meer vanwege de ernstige economische crisis in 2008.
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22 Uit het voorgaande volgt, aldus de verwijzende rechter, dat de ad-interimovereenkomst vaak 
decennia duurt en dat de looptijd van die overeenkomst wordt overgelaten aan de willekeur van de 
werkgever, te weten in casu de overheid, die zonder nadere onderbouwing kan besluiten om de 
selectieprocedure voor de vacante post al dan niet te starten en het geschikte moment kan kiezen 
om de procedure in gang te zetten. Deze situatie is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, 
zoals gewaarborgd door artikel 9, lid 3, van de Spaanse grondwet.

23 Tegen deze achtergrond betwijfelt de verwijzende rechter of de nationale regeling, zoals die is 
uitgelegd door de Tribunal Supremo, verenigbaar is met clausule 5 van de raamovereenkomst.

24 Daarop heeft de Tribunal Superior de Justicia de Madrid de behandeling van de zaak geschorst en 
het Hof verzocht om een beslissing over de volgende prejudiciële vragen:

„1) Doet een tijdelijke overeenkomst zoals de ad-interimovereenkomst ter invulling van een 
vacante post, waarvan de duur aan de willekeur van de werkgever wordt overgelaten doordat 
hij bepaalt of de vacante post al dan niet wordt ingevuld, wanneer deze wordt ingevuld en 
hoelang de procedure tot invulling daarvan loopt, afbreuk aan het nuttig effect van de 
clausules 1 en 5 van [de raamovereenkomst bij richtlijn 1999/70]?

2) Is de in clausule 5 van de [raamovereenkomst bij richtlijn 1999/70] opgenomen verplichting 
om een of meer van de daarin vermelde maatregelen ter voorkoming van misbruik van 
tijdelijke overeenkomsten te nemen, in Spaans recht omgezet waar het gaat om 
ad-interimovereenkomsten ter tijdelijke invulling van een vacante post, wanneer volgens de 
rechtspraak geen maximale duur is bepaald voor dergelijke tijdelijke arbeidsverhoudingen, er 
geen objectieve gronden worden genoemd die de verlenging ervan rechtvaardigen, en ook het 
aantal verlengingen van die arbeidsverhoudingen niet is vastgesteld?

3) Wordt afbreuk gedaan aan het doel en nuttig effect van de raamovereenkomst door de 
omstandigheid dat er volgens de rechtspraak in het Spaanse recht geen effectieve 
maatregelen zijn ter voorkoming of sanctionering van misbruik van werknemers met 
ad-interimovereenkomsten ter invulling van een vacante post, aangezien de maximale duur 
van de totale arbeidsverhouding niet is begrensd, de arbeidsverhouding ongeacht de jaren die 
verstrijken nooit kan worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met of 
zonder vaste aanstelling, werknemers bij de beëindiging van hun arbeidsverhouding geen 
vergoeding krijgen en de overheid niet verplicht is om de verlenging van de tijdelijke 
arbeidsverhouding te rechtvaardigen, ook al wordt de vacante post jarenlang niet opgenomen 
in een overzicht van vacatures in de overheidssector of loopt de selectieprocedure vertraging 
op?

4) Is een tijdloze arbeidsverhouding, waarvan de duur i) volgens de rechtspraak [die voortvloeit 
uit het arrest van 5 juni 2018, Montero Mateos (C-677/16, EU:C:2018:393),] ongebruikelijk 
lang is, ii) zonder enige beperking of rechtvaardiging volledig aan de willekeur van de 
werkgever wordt overgelaten, zonder dat de werknemer kan voorspellen wanneer deze 
eindigt, en iii) kan voortduren tot aan zijn pensioen, in overeenstemming met het doel van 
[richtlijn 1999/70], of is er bij een dergelijke arbeidsverhouding sprake van misbruik?

5) Kan in overeenstemming met het arrest [van 25 oktober 2018, Sciotto (C-331/17, 
EU:C:2018:859),] de economische crisis van 2008 als een abstracte rechtvaardigingsgrond 
gelden voor het ontbreken van preventieve maatregelen tegen misbruik van opeenvolgende 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd als bedoeld in clausule 5, punt 1, van de 
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raamovereenkomst, welke maatregelen hadden kunnen voorkomen of tegengaan dat de 
arbeidsverhouding tussen verzoekster in eerste aanleg en de autonome regio Madrid van 
2003 tot 2008 zou voortduren en vervolgens tot 2016 zou worden verlengd, waardoor de 
tijdelijke overeenkomst dertien jaar heeft geduurd?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Toepasselijkheid van clausule 5 van de raamovereenkomst

25 Imidra en de Spaanse regering betogen in wezen dat het verzoek om een prejudiciële beslissing 
hypothetisch en dus niet-ontvankelijk is, aangezien clausule 5 van de raamovereenkomst niet van 
toepassing is in een situatie als die in het hoofdgeding, die niet wordt gekenmerkt door 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd, maar door 
het sluiten van een en dezelfde ad-interimovereenkomst.

26 Wat de toepasselijkheid van clausule 5 van de raamovereenkomst in het hoofdgeding betreft, moet 
eraan worden herinnerd dat met clausule 5 van de raamovereenkomst wordt beoogd uitvoering te 
geven aan een van de doelstellingen van de raamovereenkomst, namelijk het vaststellen van een 
kader voor het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor 
bepaalde tijd, welk gebruik wordt beschouwd als een mogelijke bron van misbruik ten nadele van 
werknemers, door te voorzien in een aantal minimale beschermende bepalingen om te voorkomen 
dat werknemers in een precaire situatie komen te verkeren [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. 
(Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, 
EU:C:2021:113, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

27 Clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst legt de lidstaten dus de verplichting op, teneinde 
misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd 
te voorkomen, ten minste één van de daarin genoemde maatregelen op effectieve en bindende 
wijze vast te stellen wanneer er in hun nationale recht geen gelijkwaardige wettelijke maatregelen 
bestaan [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 37 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak].

28 Uit de bewoordingen van deze clausule van de raamovereenkomst en uit vaste rechtspraak volgt 
dan ook dat die clausule alleen van toepassing is op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd, zodat een overeenkomst die de eerste en enige 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is, niet binnen de werkingssfeer ervan valt [arrest van 
11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de 
overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

29 Voorts moet erop worden gewezen dat uit vaste rechtspraak blijkt dat clausule 5, lid 2, onder a), 
van de raamovereenkomst het in beginsel aan de lidstaten en/of de sociale partners overlaat om 
te bepalen onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor 
bepaalde tijd worden beschouwd als „opeenvolgend” [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. 
(Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, 
EU:C:2021:113, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
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30 Hoewel een dergelijke verwijzing naar de nationale autoriteiten met het oog op het definiëren van 
de concrete toepassingsvoorwaarden van het begrip „opeenvolgend”, in de zin van de 
raamovereenkomst, haar verklaring vindt in de wens om de verscheidenheid van de 
desbetreffende nationale regelingen te bewaren, zij er toch aan herinnerd dat de aldus aan de 
lidstaten gelaten beoordelingsmarge grenzen kent, aangezien zij niet zo ruim kan zijn dat 
daarmee afbreuk wordt gedaan aan de doelstelling of het nuttig effect van de raamovereenkomst. 
In het bijzonder mogen nationale instanties hun beoordelingsvrijheid niet uitoefenen op een wijze 
die tot misbruik zou kunnen leiden en aldus tegen die doelstelling indruist [arrest van 
11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de 
overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

31 De lidstaten zijn immers gehouden het door het Unierecht voorgeschreven resultaat te 
waarborgen, zoals niet alleen uit artikel 288, derde alinea, VWEU blijkt, maar ook uit artikel 2, 
eerste alinea, juncto overweging 17 van richtlijn 1999/70 [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. 
(Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, 
EU:C:2021:113, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

32 De grenzen van de in punt 30 van dit arrest bedoelde, aan de lidstaten gelaten beoordelingsvrijheid 
gelden in het bijzonder voor een cruciaal begrip, zoals dat betreffende het opeenvolgend zijn van 
arbeidsverhoudingen, dat bepalend is voor de definitie van de werkingssfeer zelf van de nationale 
voorschriften ter uitvoering van de raamovereenkomst [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. 
(Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, 
EU:C:2021:113, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

33 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de ad-interimovereenkomst die JN in 2003 heeft 
gesloten, in 2008 is verlengd aangezien geen enkele kandidaat die geslaagd was voor het 
vergelijkend onderzoek dat in 2005 was georganiseerd om deze post in te vullen, gekozen heeft 
voor de post die zij bekleedde. Strikt genomen gaat het dus niet om een opeenvolging van twee of 
meer arbeidsovereenkomsten – wat het bestaan en formeel sluiten van twee of meer afzonderlijke 
overeenkomsten veronderstelt, waarvan de ene op de andere volgt – maar om een automatische 
verlenging van de oorspronkelijke overeenkomst voor bepaalde tijd.

34 Bovendien geeft de verwijzende rechter aan dat de omstandigheid dat die werknemer de vacante 
post is blijven bezetten op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, het gevolg is van 
de schending door de werkgever van zijn wettelijke verplichting om binnen de gestelde termijn 
een selectieprocedure te organiseren teneinde de betreffende vacante post definitief in te vullen. 
Aangezien die procedure niet langer mag duren dan drie jaar, komt elke overschrijding van die 
duur immers neer op een stilzwijgende verlenging van de oorspronkelijke 
ad-interimovereenkomst. Daarenboven moet de ad-interimovereenkomst volgens deze rechter 
worden geacht te zijn vervangen door een nieuwe overeenkomst wanneer geen van de geslaagde 
kandidaten van de selectieprocedure ervoor heeft gekozen om de vacante post in te vullen en er 
voor die post een nieuwe selectieprocedure wordt georganiseerd. In casu is de arbeidsverhouding 
dus impliciet verlengd of zelfs vervangen door nieuwe arbeidsverhoudingen over meerdere jaren, 
aangezien de aanstelling van een geslaagde kandidaat op die post pas in 2016 heeft 
plaatsgevonden.

35 Het Hof heeft geoordeeld dat het voorwerp, de doelstelling en het nuttig effect van de 
raamovereenkomst in gevaar kunnen worden gebracht als er – op de enkele grond dat de eerste 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van de betrokken werknemer van rechtswege is verlengd 
en er niet formeel, schriftelijk een of meerdere nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
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zijn afgesloten – zou worden vastgesteld dat er geen sprake is van opeenvolgende 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd in de zin van clausule 5 van de raamovereenkomst, ook 
al is de omstandigheid dat die werknemer een vacante post is blijven bezetten in het kader van 
een arbeidsverhouding voor bepaalde tijd, het gevolg van de schending door de werkgever van 
zijn wettelijke verplichting om binnen de daartoe gestelde termijn een selectieprocedure te 
organiseren teneinde die vacante post definitief in te vullen, en is de arbeidsverhouding daardoor 
jaar na jaar stilzwijgend verlengd [zie in die zin arresten van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., 
C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 61, en 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 44].

36 Een dergelijke restrictieve uitlegging van het begrip „opeenvolgende arbeidsverhoudingen voor 
bepaalde tijd” zou het immers mogelijk maken werknemers jarenlang in een onzekere 
arbeidssituatie te werk te stellen [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

37 Bovendien zou deze restrictieve uitlegging er niet alleen toe kunnen leiden dat tal van 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd feitelijk niet de werknemersbescherming genieten die 
met richtlijn 1999/70 en de raamovereenkomst wordt beoogd, door de verregaande uitholling 
van de daarmee nagestreefde doelstelling, maar ook dat werkgevers misbruik kunnen gaan 
maken van dergelijke verhoudingen om te voorzien in permanente en blijvende 
personeelsbehoeften [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

38 In deze context moet ook worden geconstateerd dat het begrip „looptijd” van de 
arbeidsverhouding een essentieel onderdeel is van elke overeenkomst voor bepaalde tijd. Volgens 
clausule 3, punt 1, van de raamovereenkomst wordt „het einde [van de arbeidsovereenkomst of 
-verhouding] bepaald door objectieve voorwaarden zoals het bereiken van een bepaald tijdstip, 
het voltooien van een bepaalde taak of het intreden van een bepaalde gebeurtenis”. Een wijziging 
van de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vormt dan ook een wezenlijke 
verandering van deze overeenkomst, die mag worden gelijkgesteld met de sluiting van een nieuwe 
arbeidsverhouding voor bepaalde tijd die de vorige arbeidsverhouding opvolgt en die dus binnen 
de werkingssfeer van clausule 5 van de raamovereenkomst valt [arrest van 11 februari 2021, M.V. 
e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, 
EU:C:2021:113, punt 47].

39 Aangezien in dit geval de automatische verlenging van de oorspronkelijke overeenkomst voor 
bepaalde tijd kan worden beschouwd als een vernieuwing en dus als het afsluiten van een 
afzonderlijke overeenkomst voor bepaalde tijd, kenmerkt de situatie in het hoofdgeding zich niet 
door het afsluiten van een en dezelfde overeenkomst, maar door het afsluiten van overeenkomsten 
die daadwerkelijk als „opeenvolgend” in de zin van clausule 5 van de raamovereenkomst kunnen 
worden aangemerkt, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

40 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat clausule 5 van de raamovereenkomst aldus moet worden 
uitgelegd dat de daarin gebruikte uitdrukking „opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd” ook ziet op de verlenging van rechtswege van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van werknemers uit de overheidssector, zoals de 

ECLI:EU:C:2021:439                                                                                                                  9

ARREST VAN 3. 6. 2021 – ZAAK C-726/19 
INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

M&D Seminars 379



ad-interimovereenkomst die in het hoofdgeding aan de orde is, ondanks het feit dat dit niet 
schriftelijk is gebeurd, wat in beginsel voorgeschreven is voor de sluiting van opeenvolgende 
overeenkomsten.

41 Derhalve staat niets eraan in de weg dat clausule 5 van de raamovereenkomst op het hoofdgeding 
van toepassing is, zodat de gestelde vragen moeten worden beantwoord.

Eerste tot en met vierde vraag

42 Met zijn eerste tot en met vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de 
verwijzende rechter in wezen te vernemen of clausule 5 van de raamovereenkomst aldus moet 
worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen een nationale regeling, zoals uitgelegd in de 
nationale rechtspraak die, wat ad-interimovereenkomsten betreft, geen aanwijzingen bevat over 
de objectieve redenen die de vernieuwing of de maximale duur van dergelijke overeenkomsten 
rechtvaardigen, geen maximumaantal verlengingen vermeldt, geen gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen bevat en niet voorziet in een vergoeding voor werknemers in geval van ontslag.

43 Er zij aan herinnerd dat, zoals opgemerkt in de punten 26 en 27 van dit arrest, clausule 5 van de 
raamovereenkomst – waarmee wordt beoogd uitvoering te geven aan een van de doelstellingen 
ervan, namelijk het vaststellen van een kader voor het gebruik van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd – in punt 1 de lidstaten de 
verplichting oplegt ten minste één van de in die bepaling genoemde maatregelen op effectieve en 
bindende wijze vast te stellen wanneer er in hun nationale recht geen gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen bestaan. De drie in clausule 5, lid 1, onder a) tot en met c), genoemde maatregelen 
betreffen respectievelijk de objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke 
arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen rechtvaardigen, de maximale totale duur van deze 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen, en het aantal malen dat dergelijke 
overeenkomsten of -verhoudingen mogen worden vernieuwd [arrest van 11 februari 2021, M.V. 
e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, 
EU:C:2021:113, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

44 De lidstaten beschikken in dat verband over een beoordelingsmarge, aangezien zij naar keuze een 
of meer van de in clausule 5, lid 1, onder a) tot en met c), van de raamovereenkomst genoemde 
maatregelen kunnen invoeren, of gebruik kunnen maken van bestaande gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen, op een wijze die rekening houdt met de behoeften van bepaalde sectoren en/of 
categorieën werknemers [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

45 Aldus stelt clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst de lidstaten een algemeen doel, bestaande 
in het voorkomen van het bedoelde misbruik, maar laat zij hun de vrijheid om de middelen voor 
het bereiken daarvan te kiezen, mits daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan het doel of het nuttig 
effect van de raamovereenkomst [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

46 Wanneer, zoals in casu, het Unierecht niet voorziet in specifieke sancties voor het geval dat toch 
misbruik wordt vastgesteld, staat het aan de nationale overheidsinstanties om passende 
maatregelen vast te stellen, die niet alleen evenredig moeten zijn, maar ook voldoende effectief en 

10                                                                                                                ECLI:EU:C:2021:439

ARREST VAN 3. 6. 2021 – ZAAK C-726/19 
INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

M&D Seminars 380



afschrikkend om ervoor te zorgen dat de krachtens de raamovereenkomst vastgestelde normen 
hun volle uitwerking krijgen (arrest van 25 oktober 2018, Sciotto, C-331/17, EU:C:2018:859, 
punt 64 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47 Hoewel de wijze waarop dergelijke normen ten uitvoer worden gelegd bij gebreke van een 
Unieregeling op dat punt krachtens het beginsel van de procedurele autonomie van de lidstaten 
een zaak is van de interne rechtsorde van die staten, mag zij niet ongunstiger zijn dan die welke 
voor soortgelijke situaties krachtens intern recht geldt (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de 
uitoefening van de door de rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk niet 
onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (arrest van 7 maart 2018, 
Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

48 Wanneer misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd heeft plaatsgevonden, moet er dus een maatregel kunnen 
worden toegepast die voorziet in effectieve en op het gebied van de werknemersbescherming 
gelijkwaardige garanties, teneinde dit misbruik naar behoren te bestraffen en de gevolgen van de 
schending van het Unierecht ongedaan te maken. Volgens de bewoordingen van artikel 2, eerste 
alinea, van richtlijn 1999/70 moeten de lidstaten namelijk „alle nodige maatregelen treffen om de 
in deze richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen” (arrest van 
19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 88 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).

49 In dat verband zij eraan herinnerd dat het Hof al meermaals heeft benadrukt dat uit de 
raamovereenkomst geen algemene verplichting van de lidstaten voortvloeit om te voorzien in de 
omzetting van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd. Clausule 5, lid 2, van de raamovereenkomst laat het immers in beginsel aan de lidstaten over 
om te bepalen onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen voor 
bepaalde tijd worden geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Daaruit volgt dat de 
raamovereenkomst niet voorschrijft onder welke voorwaarden gebruik kan worden gemaakt van 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (arrest van 26 november 2014, Mascolo e.a., 
C-22/13, C-61/13–C-63/13 en C-418/13, EU:C:2014:2401, punt 80 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).

50 Wat in casu de nationale regeling met betrekking tot ad-interimovereenkomsten betreft, moet in 
herinnering worden gebracht dat het niet aan het Hof staat om uitspraak te doen over de 
uitlegging van bepalingen van intern recht, aangezien dit een taak is van de bevoegde nationale 
rechterlijke instanties, die dienen uit te maken of de bepalingen van de toepasselijke nationale 
regeling voldoen aan de in clausule 5 van de raamovereenkomst opgesomde vereisten (arrest van 
19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 89 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).

51 Het staat dus aan de verwijzende rechter om te beoordelen in hoeverre de relevante bepalingen 
van het interne recht, gelet op de voorwaarden voor de toepassing alsook de daadwerkelijke 
uitvoering daarvan, een passende maatregel vormen ter voorkoming en zo nodig bestraffing van 
misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd 
(arrest van 26 november 2014, Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13–C-63/13 en C-418/13, 
EU:C:2014:2401, punt 82 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
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52 Het Hof kan in zijn prejudiciële beslissing echter wel preciseringen geven teneinde de nationale 
rechterlijke instanties bij hun beoordeling te leiden (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., 
C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 91 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Bestaan van preventieve maatregelen ter voorkoming van misbruik als gevolg van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

53 Wat betreft het bestaan van maatregelen ter voorkoming van het gebruik van opeenvolgende 
overeenkomsten voor bepaalde tijd in de zin van clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst, 
blijkt uit het dossier waarover het Hof beschikt dat volgens de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde nationale regeling opeenvolgende ad-interimovereenkomsten kunnen worden gesloten in 
afwachting van de organisatie van een vergelijkend onderzoek en eventueel van de aanstelling 
van een vaste werknemer op de post die tot dan toe op grond van die overeenkomsten wordt 
bezet, maar dat er niet is voorzien in maatregelen die de maximale totale duur van 
ad-interimovereenkomsten of het aantal daarvan overeenkomstig punt 1, onder b) en c), van 
clausule 5 beperken.

54 In die omstandigheden moet worden nagegaan of de vernieuwing van dergelijke 
arbeidsovereenkomsten wordt gerechtvaardigd door „objectieve redenen” in de zin van 
clausule 5, lid 1, onder a), van de raamovereenkomst, zoals in wezen wordt betoogd door Imidra, 
en, in voorkomend geval, of de nationale maatregelen met betrekking tot de regeling van deze 
overeenkomsten „gelijkwaardige wettelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik” in de zin 
van die clausule vormen, zoals met name de Spaanse regering aanvoert.

55 Met betrekking tot in de eerste plaats het bestaan in het nationale recht van objectieve redenen die 
de vernieuwing van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de zin van clausule 5, lid 1, 
onder a), van de raamovereenkomst rechtvaardigen, moet worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit 
punt 7 van de algemene overwegingen van de raamovereenkomst, de ondertekenende partijen 
geoordeeld hebben dat het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op basis van 
„objectieve redenen” een manier is om misbruik te voorkomen (arrest van 26 november 2014, 
Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13–C-63/13 en C-418/13, EU:C:2014:2401, punt 86 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).

56 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de tijdelijke vervanging van een werknemer om te 
voorzien in – in wezen – kortstondige personeelsbehoeften van de werkgever in beginsel een 
dergelijke „objectieve reden” kan vormen (arrest van 26 november 2014, Mascolo e.a., C-22/13, 
C-61/13–C-63/13 en C-418/13, EU:C:2014:2401, punt 91 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

57 Hieruit volgt dat een nationale regeling op grond waarvan overeenkomsten voor bepaalde tijd 
kunnen worden vernieuwd om tijdelijk een post bij de autonome regio Madrid te bezetten in 
afwachting van de uitkomst van procedures voor de selectie van een ambtenaar in vaste dienst, 
op zichzelf niet in strijd is met de raamovereenkomst.

58 Zoals het Hof al meermaals heeft geoordeeld, is de vernieuwing van arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd om te voorzien in behoeften die in feite niet tijdelijk, 
maar integendeel permanent en blijvend zijn, evenwel niet gerechtvaardigd in de zin van 
clausule 5, lid 1, onder a), van de raamovereenkomst. Een dergelijk gebruik van 
arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd gaat namelijk lijnrecht in 
tegen de premisse waarop de raamovereenkomst berust, te weten dat arbeidsovereenkomsten 
voor onbepaalde tijd de normale arbeidsverhouding zijn, zelfs al zijn arbeidsovereenkomsten 
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voor bepaalde tijd typisch voor sommige sectoren, beroepen of activiteiten (arrest van 
26 november 2014, Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13–C-63/13 en C-418/13, EU:C:2014:2401, 
punt 100 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

59 Inachtneming van clausule 5, lid 1, onder a), van de raamovereenkomst vergt dus dat in concreto 
wordt nagegaan of de vernieuwing van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd in tijdelijke behoeften beoogt te voorzien (arrest van 
26 november 2014, Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13–C-63/13 en C-418/13, EU:C:2014:2401, 
punt 101 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

60 Daartoe moeten in elk concreet geval alle omstandigheden van de zaak worden onderzocht, met 
name rekening houdend met het aantal opeenvolgende overeenkomsten dat met dezelfde 
persoon of voor het verrichten van hetzelfde werk is gesloten, om uit te sluiten dat werkgevers 
misbruik maken van arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd, zelfs 
indien deze ogenschijnlijk worden gesloten om in een behoefte aan vervangend personeel te 
voorzien (arrest van 26 november 2014, Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13–C-63/13 en C-418/13, 
EU:C:2014:2401, punt 102 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

61 Hoewel volgens de in punt 51 van het onderhavige arrest vermelde rechtspraak elke beoordeling 
van de feiten in het kader van de procedure van artikel 267 VWEU tot de bevoegdheid van de 
nationale rechter behoort, moet worden vastgesteld dat uit het dossier waarover het Hof 
beschikt, blijkt dat de nationale regeling, in het bijzonder artikel 70 EBEP, een termijn van drie 
jaar voor de organisatie van de selectieprocedures vaststelt. Zoals de verwijzende rechter 
aangeeft, kan met deze termijn derhalve indirect worden voorkomen dat de tijdelijke 
arbeidsbetrekkingen van personen die vacante posten bekleden, worden bestendigd. Niettemin 
kan deze termijn volgens de rechtspraak van de Tribunal Supremo om verschillende redenen 
worden verlengd, zodat deze termijn even variabel als onzeker is.

62 Onder voorbehoud van de door de verwijzende rechter te verrichten verificaties volgt hieruit dat 
die nationale regeling, zoals uitgelegd door de nationale rechtspraak en bij gebreke van een 
specifieke termijn voor de organisatie en afronding van de selectieprocedures met het oog op de 
definitieve invulling van de tot dan toe door een werknemer op grond van een overeenkomst 
voor bepaalde tijd bezette post, van dien aard is dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 
strijd met clausule 5, lid 1, onder a), van de raamovereenkomst kunnen worden verlengd om te 
voorzien in behoeften die in werkelijkheid niet tijdelijk zijn, maar integendeel permanent en 
blijvend.

63 Hoewel die nationale regeling het gebruik van ad-interimovereenkomsten die zijn gesloten in 
afwachting van de organisatie van vergelijkende onderzoeken om de betrokken post definitief in te 
vullen, formeel lijkt te beperken tot één enkele periode die eindigt bij de afronding van die 
vergelijkende onderzoeken, kan dus niet worden gewaarborgd dat de concrete toepassing van die 
objectieve reden in overeenstemming is met de vereisten van clausule 5, lid 1, onder a), van de 
raamovereenkomst, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

64 Wat in de tweede plaats het bestaan in het nationale recht betreft van „gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen ter voorkoming van misbruik” in de zin van clausule 5, lid 1, van de 
raamovereenkomst, heeft het Hof geoordeeld dat een nationale maatregel die voorziet in de 
organisatie binnen de gestelde termijnen van selectieprocedures voor de definitieve invulling van 
posten die tijdelijk door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden 
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bezet, kan voorkomen dat het precaire statuut van deze werknemers wordt bestendigd door te 
verzekeren dat de door hen bezette posten snel definitief worden ingevuld (arrest van 
19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 94).

65 Bijgevolg kan de organisatie van dergelijke procedures binnen de gestelde termijnen in beginsel 
misbruik voorkomen als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsverhoudingen voor 
bepaalde tijd in afwachting van de definitieve invulling van die posten (arrest van 19 maart 2020, 
Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 95).

66 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt evenwel dat er, zoals in punt 61 van het onderhavige arrest is 
opgemerkt, in het Spaanse recht weliswaar sprake is van een precieze termijn voor de uitvoering 
van selectieprocedures, maar dat deze termijn overeenkomstig de rechtspraak van de Tribunal 
Supremo geen vaste termijn is en dus in de praktijk niet in acht lijkt te worden genomen.

67 Een nationale regeling die voorziet in de organisatie van selectieprocedures voor de definitieve 
invulling van tijdelijk door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bezette 
posten en in precieze termijnen daarvoor, maar het niet mogelijk maakt ervoor te zorgen dat 
dergelijke procedures daadwerkelijk worden georganiseerd, is niet geschikt om misbruik door de 
betrokken werkgever van opeenvolgende arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen 
(zie in die zin arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, 
punt 97).

68 Onder voorbehoud van de door de verwijzende rechter te verrichten verificaties, lijkt de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling, zoals uitgelegd in de nationale rechtspraak, 
dus geen „gelijkwaardige wettelijke maatregel” in de zin van clausule 5, lid 1, van de 
raamovereenkomst te zijn.

69 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat uit de gegevens waarover het Hof beschikt, blijkt dat de 
nationale regeling die in het hoofdgeding aan de orde is, zoals uitgelegd in de nationale 
rechtspraak en onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, geen maatregel ter 
voorkoming van misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de zin 
van clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst behelst, hetgeen in strijd is met de in de punten 43 
en 45 van dit arrest in herinnering gebrachte vereisten.

Maatregelen ter bestraffing van misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

70 Wat betreft het bestaan van maatregelen ter bestraffing van misbruik als gevolg van het gebruik 
van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd, blijkt uit 
het dossier waarover het Hof beschikt dat volgens de rechtspraak van de Tribunal Supremo het 
gebruik van opeenvolgende ad-interimovereenkomsten niet als misbruik wordt aangemerkt. Bij 
deze overeenkomsten wordt de arbeidsverhouding dus niet geherkwalificeerd als een 
arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd zonder vaste aanstelling en heeft de betrokken 
werknemer na afloop van die overeenkomsten geen recht op een vergoeding. Een dergelijke 
vergoeding wordt slechts betaald na afloop van andere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
dan ad-interimovereenkomsten.

71 In dit verband moet worden opgemerkt dat het Hof erop heeft gewezen dat een nationale regeling 
die voor de overheidssector voorziet in een verbod van omzetting in een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, gelet op de in 
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punt 48 van dit arrest aangehaalde rechtspraak, alleen in overeenstemming met de 
raamovereenkomst kan worden geacht wanneer de interne rechtsorde van de betrokken lidstaat 
voor de betrokken sector voorziet in een andere effectieve maatregel om het misbruik van 
opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen en, in voorkomend geval, te 
bestraffen (beschikking van 30 september 2020, Câmara Municipal de Gondomar, C-135/20, niet 
gepubliceerd, EU:C:2020:760, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

72 Mocht de verwijzende rechter dus vaststellen dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
nationale regeling geen andere effectieve maatregelen bevat ter voorkoming en bestraffing van 
eventueel vastgesteld misbruik ten aanzien van werknemers in de overheidssector, dan zou een 
dergelijke situatie het doel en het nuttig effect van clausule 5 van de raamovereenkomst kunnen 
ondermijnen en dus in strijd zijn met deze clausule (zie in die zin beschikking van 
30 september 2020, Câmara Municipal de Gondomar, C-135/20, niet gepubliceerd, 
EU:C:2020:760, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

73 In dit verband moet worden opgemerkt dat het Hof heeft geoordeeld dat, voor zover er geen 
andere gelijkwaardige en doeltreffende beschermingsmaatregel bestaat ten aanzien van personeel 
dat bij de overheid is aangesteld krachtens het bestuursrecht, hetgeen de verwijzende rechter 
dient na te gaan, het gelijkstellen van dergelijk personeel met een tijdelijk dienstverband aan 
„werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die niet in vaste dienst zijn” een 
geschikte maatregel zou kunnen zijn om misbruik van aanstellingen voor bepaalde tijd te 
bestraffen en de gevolgen van de schending van het bepaalde in de raamovereenkomst ongedaan 
te maken (arrest van 14 september 2016, Martínez Andrés en Castrejana López, C-184/15 
en C-197/15, EU:C:2016:680, punt 53).

74 Wat de niet-toekenning van een vergoeding na afloop van ad-interimovereenkomsten betreft, zij 
eraan herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat de betaling van een vergoeding bij beëindiging 
van de overeenkomst het niet mogelijk maakt het nagestreefde doel van clausule 5 van de 
raamovereenkomst te bereiken, dat bestaat in het voorkomen van misbruik als gevolg van het 
gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een dergelijke betaling 
lijkt immers los te staan van enige overweging in verband met het al dan niet rechtmatige 
karakter van het gebruik van overeenkomsten voor bepaalde tijd (zie in die zin arrest van 
21 november 2018, de Diego Porras, C-619/17, EU:C:2018:936, punt 94).

75 Die maatregel is dus niet geschikt om misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd naar behoren te bestraffen en om de gevolgen van de 
schending van het Unierecht ongedaan te maken, en lijkt derhalve op zichzelf genomen niet 
voldoende effectief en afschrikkend te zijn om ervoor te zorgen dat de krachtens de 
raamovereenkomst vastgestelde normen hun volle uitwerking krijgen in de zin van de in punt 46 
aangehaalde rechtspraak (zie in die zin arrest van 21 november 2018, de Diego Porras, C-619/17, 
EU:C:2018:936, punt 95).

76 Verder kan het feit dat deze vergoeding alleen wordt toegekend bij het verstrijken van andere 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dan ad-interimovereenkomsten, slechts afbreuk doen 
aan het doel en het nuttig effect van de raamovereenkomst indien er naar Spaans recht geen 
andere doeltreffende maatregelen bestaan om misbruik van werknemers met 
ad-interimovereenkomsten te voorkomen en te bestraffen, hetgeen de verwijzende rechter dient 
na te gaan (zie in die zin arrest van 21 november 2018, de Diego Porras, C-619/17, 
EU:C:2018:936, punt 100).
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77 Gelet op de gegevens waarover het Hof beschikt, blijkt een nationale regeling, zoals uitgelegd in de 
nationale rechtspraak, die ten eerste de gelijkstelling van werknemers met opeenvolgende 
ad-interimovereenkomsten aan „werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
die niet in vaste dienst zijn” alsook de vergoeding van die werknemers niet toestaat, en die ten 
tweede niet voorziet in andere effectieve maatregelen om eventueel vastgesteld misbruik ten 
aanzien van werknemers in de overheidssector te voorkomen en te bestraffen, onder voorbehoud 
van verificatie door de verwijzende rechter, dus niet te voldoen aan de vereisten die voortvloeien 
uit de in punten 46 tot en met 49 van dit arrest genoemde rechtspraak.

78 Om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven, moet worden aangegeven welke 
verplichtingen op de nationale rechter rusten ingeval de nationale regeling, zoals uitgelegd in de 
nationale rechtspraak, niet in overeenstemming is met clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst.

79 In dit verband zij eraan herinnerd dat clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst niet 
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is om door particulieren voor de nationale rechter te 
kunnen worden ingeroepen (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, 
EU:C:2020:219, punt 118 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

80 Een dergelijke bepaling van Unierecht zonder rechtstreekse werking kan niet als zodanig in het 
kader van een onder dat recht vallend geding worden ingeroepen met het doel een daarmee 
strijdige bepaling van nationaal recht buiten toepassing te laten (arrest van 19 maart 2020, 
Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 119 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).

81 Een nationale rechter is dus niet verplicht een bepaling van nationaal recht die in strijd is met 
clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst, buiten toepassing te laten (arrest van 19 maart 2020, 
Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 120 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).

82 In herinnering moet echter worden geroepen dat de nationale rechter bij de toepassing van het 
interne recht dit zo veel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel 
van de betrokken richtlijn teneinde het met die richtlijn beoogde resultaat te bereiken en aldus aan 
artikel 288, derde alinea, VWEU te voldoen (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 
en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 121 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

83 Het vereiste van een Unierechtconforme uitlegging van het nationale recht is immers inherent aan 
het systeem van het VWEU, aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van 
zijn bevoegdheden de volle werking van het Unierecht te verzekeren bij de beslechting van de bij 
hem aanhangige gedingen (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, 
EU:C:2020:219, punt 122 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

84 Het is juist dat de verplichting van de nationale rechter om bij de uitlegging en toepassing van de 
relevante bepalingen van zijn nationale recht te refereren aan de inhoud van een richtlijn, wordt 
begrensd door de algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het 
verbod van terugwerkende kracht, en niet kan dienen als grondslag voor een uitlegging contra 
legem van het nationale recht (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 
en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 123 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
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85 Het beginsel van Unierechtconforme uitlegging vereist niettemin dat de nationale rechter binnen 
zijn bevoegdheden al het mogelijke doet om, het gehele nationale recht in beschouwing nemend 
en onder toepassing van de daarin erkende uitleggingsmethoden, de volle werking van de 
betrokken richtlijn te verzekeren en tot een oplossing te komen die in overeenstemming is met 
de daarmee nagestreefde doelstelling (arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 
en C-429/18, EU:C:2020:219, punt 124 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

86 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat het vereiste van Unierechtconforme uitlegging voor 
de nationale rechterlijke instanties de verplichting inhoudt om in voorkomend geval vaste 
rechtspraak te wijzigen wanneer deze berust op een met de doelstellingen van een richtlijn 
onverenigbare uitlegging van het nationale recht. Bijgevolg kan een nationale rechterlijke 
instantie met name niet op goede gronden oordelen dat zij de betrokken nationale bepaling niet 
in overeenstemming met het Unierecht kan uitleggen op de enkele grond dat deze bepaling tot 
dan toe steeds is uitgelegd op een wijze die onverenigbaar is met het Unierecht (zie in die zin 
arrest van 6 november 2018, Bauer en Willmeroth, C-569/16 en C-570/16, EU:C:2018:871, 
punt 68 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

87 In casu staat het dus aan de verwijzende rechter om na te gaan of de in het hoofdgeding aan de 
orde zijnde nationale regeling kan worden uitgelegd in overeenstemming met clausule 5 van de 
kaderovereenkomst.

88 Gelet op een en ander moet op de eerste tot en met de vierde vraag worden geantwoord dat 
clausule 5, lid 1, van de raamovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat deze zich verzet 
tegen een nationale regeling, zoals uitgelegd door de nationale rechtspraak, die toestaat dat 
overeenkomsten voor bepaalde tijd worden verlengd in afwachting van de afronding van de 
selectieprocedures om vacante posten van werknemers in de overheidssector definitief te 
bezetten, maar geen precieze termijn voor de afronding van die procedures vermeldt, en die 
voorts niet toestaat dat de werknemers van wie de overeenkomst is verlengd, gelijk worden 
gesteld aan „werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die niet in vaste 
dienst zijn” of dat deze werknemers een vergoeding krijgen. Deze nationale regeling lijkt immers, 
onder voorbehoud van de door de verwijzende rechter te verrichten verificaties, geen maatregelen 
te bevatten om misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen en, 
in voorkomend geval, te bestraffen.

Vijfde vraag

89 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of clausule 5, lid 1, van de 
raamovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat zuiver economische overwegingen die 
betrekking hebben op de economische crisis van 2008 kunnen rechtvaardigen dat er in het 
nationale recht geen sprake is van maatregelen ter voorkoming en bestraffing van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

90 In casu betoogt Imidra dat de vertraging bij de organisatie van selectieprocedures haar verklaring 
vindt in de naleving van wettelijke verplichtingen die met name voortvloeien uit de 
begrotingswetten die zijn aangenomen naar aanleiding van de economische crisis in 2008. Op 
grond van die wetten golden budgettaire beperkingen en werd er tussen 2009 en 2017 een 
vacaturestop in de overheidssector ingevoerd. In het hoofdgeding kan de overheid dus geen 
misbruik worden verweten met betrekking tot het gebruik van ad-interimovereenkomsten, aldus 
Imidra.
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91 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak budgettaire overwegingen 
weliswaar aan de basis kunnen liggen van de sociaalbeleidskeuzen van een lidstaat en de aard of de 
omvang van de maatregelen die de lidstaat wenst vast te stellen, kunnen beïnvloeden, maar op 
zichzelf niet een doelstelling van het sociaal beleid vormen en derhalve geen rechtvaardiging 
kunnen vormen voor het geheel ontbreken van maatregelen ter voorkoming van misbruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de zin van clausule 5, lid 1, van de 
raamovereenkomst (arrest van 25 oktober 2018, Sciotto, C-331/17, EU:C:2018:859, punt 55 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak).

92 Hieruit volgt dat zuiver economische overwegingen weliswaar kunnen rechtvaardigen dat 
begrotingswetten worden aangenomen volgens welke er in de overheidssector geen 
selectieprocedures meer mogen worden georganiseerd, maar niet tot gevolg kunnen hebben dat 
de bescherming wordt beperkt of tenietgedaan die werknemers met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd overeenkomstig richtlijn 1999/70 en met name de minimumvoorschriften van 
clausule 5 van de raamovereenkomst genieten.

93 Gelet op een en ander moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat clausule 5, lid 1, van de 
raamovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat zuiver economische overwegingen die 
betrekking hebben op de economische crisis van 2008 niet kunnen rechtvaardigen dat er in het 
nationale recht geen sprake is van maatregelen ter voorkoming en bestraffing van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Kosten

94 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen 
wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart voor recht:

1) Clausule 5, lid 1, van de op 18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die als bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de 
Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is gevoegd, moet 
aldus worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen een nationale regeling, zoals uitgelegd 
in de nationale rechtspraak, die toestaat dat overeenkomsten voor bepaalde tijd worden 
verlengd in afwachting van de afronding van de selectieprocedures om vacante posten 
van werknemers in de overheidssector definitief te bezetten, maar geen precieze termijn 
voor de afronding van die procedures vermeldt, en die voorts niet toestaat dat de 
werknemers van wie de overeenkomst is verlengd, gelijk worden gesteld aan 
„werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die niet in vaste dienst 
zijn” of dat deze werknemers een vergoeding krijgen. Deze nationale regeling lijkt 
immers, onder voorbehoud van de door de verwijzende rechter te verrichten verificaties, 
geen maatregelen te bevatten om misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor 
bepaalde tijd te voorkomen en, in voorkomend geval, te bestraffen.
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2) Clausule 5, lid 1, van de op 18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die als bijlage bij richtlijn 1999/70 is 
gevoegd, moet aldus worden uitgelegd dat zuiver economische overwegingen die 
betrekking hebben op de economische crisis van 2008 niet kunnen rechtvaardigen dat er 
in het nationale recht geen sprake is van maatregelen ter voorkoming en bestraffing van 
het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

ondertekeningen
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ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer)

3 juni 2021 *

„Prejudiciële verwijzing  –  Sociale politiek  –  Richtlijn 1999/70/EG  –  Raamovereenkomst EVV, 
Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  –  Clausule 5  –  

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd  –  
Misbruik  –  Preventieve maatregelen  –  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de 

overheidssector  –  Universitaire onderzoekers”

In zaak C-326/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend 
door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (bestuursrechter in eerste aanleg 
Latium, Italië) bij beslissing van 28 november 2018, ingekomen bij het Hof op 23 april 2019, in de 
procedure

EB

tegen

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR,

Università degli Studi „Roma Tre”,

in tegenwoordigheid van:

Federazione Lavoratori della Conoscenza - CGIL (FLC-CGIL),

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),

Anief - Associazione Professionale e Sindacale,

Confederazione Generale Sindacale,

Cipur - Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo,

wijst

HET HOF (Zevende kamer),

NL

Jurisprudentie

* Procestaal: Italiaans.
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samengesteld als volgt: A. Kumin (rapporteur), kamerpresident, T. von Danwitz en P. G. Xuereb, 
rechters,

advocaat-generaal: M. Bobek,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– EB, vertegenwoordigd door F. Dinelli en G. Grüner, avvocati,

– de Università degli Studi „Roma Tre”, vertegenwoordigd door L. Torchia, avvocata,

– de Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) en de Federazione Lavoratori della 
Conoscenza - CGIL (FLC-CGIL), vertegenwoordigd door F. Americo, I. Barsanti Mauceri en 
A. Andreoni, avvocati,

– de Anief - Associazione Professionale e Sindacale, vertegenwoordigd door S. Galleano, V. De 
Michele en W. Miceli, avvocati,

– de Confederazione Generale Sindacale, vertegenwoordigd door T. M. de Grandis en V. De 
Michele, avvocati,

– de Cipur - Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo, vertegenwoordigd door 
E. Albé, avvocata,

– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door 
C. Colelli en L. Fiandaca, avvocati dello Stato,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door G. Gattinara en M. van Beek als 
gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van clausule 5 van de op 
18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
(hierna: „raamovereenkomst”), die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de 
Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (PB 1999, L 175, blz. 43).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen EB, een universitair onderzoeker, en 
de Presidenza del Consiglio dei Ministri (voorzitter van de ministerraad, Italië), het Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministerie van Onderwijs, Universiteiten en 
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Onderzoek, Italië) en de Università degli Studi „Roma Tre” (hierna: „universiteit”) over de 
weigering om EB’s arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verder te verlengen dan de wettelijk 
bepaalde termijn en deze dus om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan wel 
om hem toe te laten tot de beoordeling om te worden opgenomen op de lijst van universitaire 
docenten (professore associato).

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Overweging 14 van richtlijn 1999/70 luidt als volgt:

„[...] de partijen bij deze overeenkomst beoogden een raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten waarin de algemene beginselen en 
minimumvoorschriften inzake arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen voor bepaalde 
tijd worden geformuleerd; [...] zij [hebben] hun wil te kennen [...] gegeven de kwaliteit van arbeid 
voor bepaalde tijd te verbeteren door de toepassing van het non-discriminatiebeginsel te 
garanderen, en een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te 
voorkomen”.

4 In de tweede alinea van de preambule van de raamovereenkomst staat te lezen dat de partijen bij 
deze overeenkomst „erkennen dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd de normale 
arbeidsverhouding tussen een werkgever en een werknemer zijn en zullen blijven[, en dat] 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in sommige omstandigheden in de behoeften van 
zowel de werkgever als de werknemer voorzien”.

5 Clausule 1 van de raamovereenkomst luidt:

„Het doel van deze raamovereenkomst is:

a) de kwaliteit van arbeid voor bepaalde tijd te verbeteren door de toepassing van het 
non-discriminatiebeginsel te waarborgen;

b) een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen.”

6 Clausule 3 van deze raamovereenkomst, met als opschrift „Definities”, bepaalt:

„In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

1. ‚werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’: iemand met een rechtstreeks 
tussen een werkgever en een werknemer aangegane arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding voor bepaalde tijd waarvan het einde wordt bepaald door objectieve 
voorwaarden zoals het bereiken van een bepaald tijdstip, het voltooien van een bepaalde taak 
of het intreden van een bepaalde gebeurtenis;

[...]”
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7 In clausule 4, „Non-discriminatiebeginsel”, punt 1, van de raamovereenkomst is het volgende 
bepaald:

„Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers met een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd louter op grond van het feit dat zij voor bepaalde tijd werken, niet minder 
gunstig behandeld dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst, tenzij het verschil in 
behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.”

8 Clausule 5 van deze raamovereenkomst, „Maatregelen ter voorkoming van misbruik”, luidt:

„1. Teneinde misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen, voeren de lidstaten, na raadpleging 
van de sociale partners overeenkomstig de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten of 
gebruiken, en/of de sociale partners, wanneer er geen gelijkwaardige wettelijke maatregelen 
ter voorkoming van misbruik bestaan, op een wijze die rekening houdt met de behoeften van 
bepaalde sectoren en/of categorieën werknemers, een of meer van de volgende maatregelen in:
a) vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten of 

verhoudingen rechtvaardigen;
b) vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 

arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd;
c) vaststelling van het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen mogen 

worden vernieuwd.

2. De lidstaten, na raadpleging van de sociale partners, en/of, waar nodig, de sociale partners 
bepalen onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor 
bepaalde tijd:
a) als ‚opeenvolgend’ worden beschouwd;
b) geacht worden voor onbepaalde tijd te gelden.”

9 Clausule 8 van die raamovereenkomst, „Bepalingen betreffende de uitvoering”, luidt als volgt:

„1. De lidstaten en/of de sociale partners kunnen bepalingen handhaven of invoeren die gunstiger 
zijn dan die welke in deze [raamovereenkomst] zijn opgenomen.

[...]”

Italiaans recht

10 Artikel 24 van legge nr. 240 – Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario (wet nr. 240 houdende bepalingen betreffende de organisatie van 
universiteiten, academisch personeel en personeelswerving, alsmede delegatie aan de regering 
van de bevordering van de kwaliteit en de efficiëntie van het universiteitssysteem) van 
30 december 2010 (gewoon supplement bij GURI nr. 10 van 14 januari 2011; hierna: „wet 
nr. 240/2010”), met als opschrift „Onderzoekers voor bepaalde tijd”, bepaalt:

„1. Afhankelijk van de in het kader van de programmering beschikbare middelen kunnen 
universiteiten voor hun activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, aanvullend 
onderwijs en dienstverlening aan studenten, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten. 
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De overeenkomst bepaalt op basis van de reglementen van de universiteit de wijze waarop de 
activiteiten van onderwijs, aanvullend onderwijs en dienstverlening aan studenten, alsmede de 
onderzoeksactiviteiten, worden uitgeoefend.

2. De begunstigden worden gekozen via openbare selectieprocedures die door de universiteiten 
worden georganiseerd middels een reglement in de zin van wet nr. 168 van 9 mei 1989, met 
inachtneming van de beginselen die zijn vastgesteld in het Europees Handvest voor onderzoekers 
dat is gehecht aan de aanbeveling van de Commissie van 11 maart 2005 [(2005/251/EG)] [...]:

[...]

3. De arbeidsovereenkomsten hebben de volgende kenmerken:

a) arbeidsovereenkomsten met een looptijd van drie jaar, die eenmalig met slechts twee jaar 
kunnen worden verlengd, indien de verrichte onderwijs- en onderzoeksactiviteiten positief 
zijn beoordeeld op basis van bij ministerieel besluit vastgestelde modaliteiten, criteria en 
parameters; deze arbeidsovereenkomsten kunnen ook met dezelfde persoon bij verschillende 
instellingen worden gesloten;

b) arbeidsovereenkomsten met een looptijd van drie jaar, die zijn voorbehouden aan kandidaten 
die de onder a) bedoelde arbeidsovereenkomsten hebben gekregen of die de nationale 
wetenschappelijke kwalificatie hebben behaald die toegang geeft tot de functies van 
universitair docent of hoofddocent bedoeld in artikel 16 van deze wet, of beschikken over een 
medische specialisatietitel, of die gedurende ten minste drie, ook niet-opeenvolgende jaren, 
onderzoekssubsidies in de zin van artikel 51, lid 6, van wet nr. 449 van 27 december 1997, 
onderzoekssubsidies als bedoeld in artikel 22 van deze wet of postdoctorale beurzen als 
bedoeld in artikel 4 van wet nr. 398 van 30 november 1989, dan wel soortgelijke 
arbeidsovereenkomsten, subsidies of beurzen aan buitenlandse universiteiten hebben genoten.

[...]

5. Afhankelijk van de in het kader van de programmering beschikbare middelen beoordeelt de 
universiteit in het derde jaar van de in lid 3, onder b), bedoelde overeenkomst de houder van de 
overeenkomst die de in artikel 16 bedoelde wetenschappelijke kwalificatie heeft behaald, met het 
oog op zijn opname op de lijst van universitaire docenten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e). In 
geval van een positieve beoordeling wordt de houder van de overeenkomst na afloop van die 
overeenkomst opgenomen op de lijst van universitaire docenten. De beoordeling geschiedt 
overeenkomstig internationaal erkende kwaliteitsnormen, die in het kader van de bij ministerieel 
besluit vastgestelde criteria zijn vastgelegd in het universiteitsreglement. De in artikel 18, lid 2, 
bedoelde programmering waarborgt dat in geval van een positieve beoordeling de nodige 
middelen beschikbaar zijn. De procedure wordt gepubliceerd op de website van de universiteit.

[...]”

11 Artikel 20 van decreto legislativo nr. 75 – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, 
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (wetsbesluit nr. 75 houdende wijzigingen van en 
aanvullingen op wetsbesluit nr. 165 van 30 maart 2001, overeenkomstig artikel 16, lid 1, onder a), 
en lid 2, onder b), c), d) en e), en artikel 17, lid 1, onder a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) en z), 
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van wet nr. 124 van 7 augustus 2015, inzake de reorganisatie van de overheidsdiensten) van 
25 mei 2017 (GURI nr. 130 van 7 juni 2017; hierna: „wetsbesluit nr. 75/2017), met als opschrift 
„Bestrijding van de onzekerheid van dienstbetrekkingen bij overheidsinstanties”, bepaalt:

„1. Teneinde de onzekerheid van dienstbetrekkingen tegen te gaan, het gebruik van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te beperken en de door personeel met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verworven vakbekwaamheid te benutten, kunnen de 
overheidsinstanties in de jaren 2018 tot en met 2020, in overeenstemming met het in artikel 6, 
lid 2, bedoelde driejarenplan van de behoeften en onder vermelding van de financiële dekking, 
voor onbepaalde tijd niet-leidinggevend personeel aanwerven dat:

a) na de datum van inwerkingtreding van wet nr. 124 van 2015 voor bepaalde tijd in dienst is bij 
de aanwervende overheidsinstantie of, in het geval van gemeentelijke overheidsinstanties die 
functies in een geassocieerde vorm uitoefenen, ook bij de overheidsinstanties waarmee de 
diensten geassocieerd zijn;

b) voor dezelfde werkzaamheden voor bepaalde tijd is aangeworven via vergelijkende 
onderzoeken, ook indien dit bij andere overheidsinstanties dan de aanwervende 
overheidsinstantie was;

c) op 31 december 2017 gedurende de afgelopen acht jaar ten minste drie, ook 
niet-opeenvolgende jaren in dienst is geweest van de onder a) bedoelde aanwervende 
overheidsinstantie.

2. Van 2018 tot en met 2020 kunnen de overheidsinstanties, in overeenstemming met het in 
artikel 6, lid 2, bedoelde driejarenplan van de behoeften en onverminderd de garantie van 
adequate externe toegang, na opgave van de financiële dekking, vergelijkende onderzoeken 
organiseren die tot maximaal 50 % van de beschikbare functies zijn voorbehouden voor 
niet-leidinggevend personeel dat:

a) na de datum van inwerkingtreding van wet nr. 124 van 2015 een flexibele arbeidsovereenkomst 
heeft bij de overheidsinstantie die het vergelijkend onderzoek organiseert;

b) op 31 december 2017 gedurende de afgelopen acht jaar ten minste drie, ook 
niet-opeenvolgende jaren in dienst is geweest bij de overheidsinstantie die het vergelijkend 
onderzoek organiseert.

[...]

8. De overheidsdiensten kunnen de flexibele arbeidsbetrekkingen met personen die deelnemen 
aan de in de leden 1 en 2 bedoelde procedures verlengen tot de beëindiging van die procedures, 
binnen de grenzen van de beschikbare middelen in de zin van artikel 9, lid 28, van wetsdecreet 
nr. 78 van 31 mei 2010, dat met wijzigingen is omgezet bij wet nr. 122 van 30 juli 2010.

9. Dit artikel is niet van toepassing op de aanwerving van onderwijzend en administratief, 
technisch en ondersteunend (ATO) personeel van staatsscholen en -onderwijsinstellingen. [...] 
Dit artikel is evenmin van toepassing op overeenkomsten voor het ter beschikking stellen van 
personeel aan overheidsinstanties.”
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12 Artikel 5, lid 4 bis, van decreto legislativo nr. 368 – Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa 
all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’Unice, dal CEEP e dal CES 
(wetsbesluit nr. 368 inzake de uitvoering van richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, 
de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd) van 6 september 2001 (GURI nr. 235 van 9 oktober 2001; hierna: „decreto legislativo 
nr. 368/2001”), waarbij richtlijn 1999/70 in Italiaans recht is omgezet, luidde:

„Onverminderd de in de voorgaande leden vervatte regeling betreffende opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten wordt de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer, wanneer 
deze als gevolg van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd voor vergelijkbare functies een 
totale duur van zesendertig maanden overschrijdt, ongeacht perioden van onderbreking tussen de 
overeenkomsten onderling en met inbegrip van verlengingen en vernieuwingen, overeenkomstig lid 2 
geacht te zijn gesloten voor onbepaalde tijd. [...]”

13 Deze bepaling is inhoudelijk overgenomen en gehandhaafd bij artikel 19 van decreto legislativo 
nr. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (wetsbesluit 
nr. 81 tot organieke regeling van arbeidsovereenkomsten en herziening van de wetgeving 
betreffende de arbeidstaken, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van wet nr. 183 van 
10 december 2014) van 15 juni 2015 (gewoon supplement bij GURI nr. 144 van 24 juni 2015; 
hierna: „wetsbesluit nr. 81/2015”), met als opschrift „Vaststelling van de termijn en maximale 
duur”, dat in werking is getreden op 25 juni 2015. Op grond van deze bepaling wordt, wanneer 
het maximum van 36 maanden is overschreden, ongeacht of het gaat om één enkele 
overeenkomst dan wel om opeenvolgende overeenkomsten die gesloten zijn voor de uitoefening 
van functies van hetzelfde niveau en met dezelfde juridische status, „de overeenkomst gewijzigd 
in een overeenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat deze grens is overschreden”.

14 Artikel 5, lid 4 bis, van wetsbesluit nr. 368/2001 is volgens artikel 10, lid 4 bis, daarvan in bepaalde 
gevallen echter niet van toepassing. De in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst valt 
krachtens artikel 29, lid 2, onder d), van wetsbesluit nr. 81/2015 onder die gevallen, aangezien 
deze bepaling overeenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten op grond van wet nr. 240/2010 
uitdrukkelijk heeft opgenomen onder de uitsluitingen van de werkingssfeer van artikel 5, lid 4 bis, 
van wetsbesluit nr. 368/2001.

15 Voorts bepaalt artikel 29, lid 4, van wetsbesluit nr. 81/2015 dat artikel 36 van decreto legislativo 
nr. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche (wetsbesluit nr. 165, houdende algemene bepalingen inzake de regeling van het werk 
van werknemers in overheidsdienst), van 30 maart 2001 (gewoon supplement bij GURI nr. 106 van 
9 mei 2001; hierna: „wetsbesluit nr. 165/2001”) ongewijzigd blijft.

16 Artikel 36 van wetsbesluit nr. 165/2001, zoals gewijzigd bij wetsbesluit nr. 75/2017, met als 
opschrift „Personeel dat voor bepaalde tijd of onder flexibele arbeidsbetrekkingen is aangesteld”, 
bepaalt:

„1. Ter dekking van hun normale behoeften maken de overheidsinstanties uitsluitend gebruik 
van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd [...]

[...]

5. In elk geval kan schending van dwingende bepalingen betreffende de aanstelling of de 
tewerkstelling van werknemers door de overheidsinstanties niet leiden tot de totstandkoming 
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van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met die overheidsinstanties, onverminderd alle 
aansprakelijkheid en sancties. De betrokken werknemer heeft aanspraak op vergoeding van de 
schade die het gevolg is van arbeid in strijd met dwingende bepalingen. [...]

[...]

5 quater Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die in strijd met dit artikel zijn gesloten, zijn 
nietig en leiden tot de aansprakelijkheid van de overheid. Bestuurders die in strijd met de 
bepalingen van dit artikel handelen, zijn eveneens aansprakelijk in de zin van artikel 21. Aan de 
bestuurder die verantwoordelijk is voor onregelmatigheden bij het gebruik van flexibele 
arbeidsovereenkomsten, kan geen enkele bonus worden verleend.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

17 Op 1 december 2012 is EB door de universiteit voor drie jaar aangesteld als onderzoeker, op basis 
van een krachtens artikel 24, lid 3, onder a), van wet nr. 240/2010 gesloten overeenkomst (hierna: 
„A-overeenkomst”). Een dergelijke overeenkomst kan maar één keer worden verlengd, met 
maximaal twee jaar.

18 In oktober 2014 verkreeg EB de nationale wetenschappelijke kwalificatie voor de functie van 
universitair docent in de zin van artikel 16 van deze wet, welke kwalificatie aantoont dat de 
houder ervan over de vereiste wetenschappelijke kwalificaties beschikt om deel te kunnen nemen 
aan bepaalde universitaire vergelijkende onderzoeken.

19 Vast staat dat toen EB nog in dienst was, de universiteit overeenkomstig artikel 24, lid 6, van wet 
nr. 240/2010 – op grond waarvan gedurende een periode van acht jaar vanaf de inwerkingtreding 
van deze wet onderzoekers die zijn aangesteld op basis van een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd, die werkzaam zijn bij de universiteit en die de nationale wetenschappelijke kwalificatie 
hebben verkregen, kunnen worden ingeschreven op de lijst van universitaire docenten – een 
dergelijke inschrijvingsprocedure heeft ingeleid, waaraan twee onderzoekers hebben 
deelgenomen die actief waren op hetzelfde gebied als EB en die op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waren aangesteld. EB had echter, ondanks dat hij over 
de wetenschappelijke kwalificatie beschikte, geen recht om aan deze procedure deel te nemen, 
omdat hij was aangesteld op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd.

20 Zes maanden vóór de afloop van zijn arbeidsovereenkomst op 1 december 2015 verzocht EB om 
verlenging van deze overeenkomst, die op 24 november 2015 met ingang van 1 december 2015
werd verlengd met een periode van twee jaar.

21 EB heeft op 8 november 2017, vóór het verstrijken van zijn verlengde arbeidsovereenkomst, 
verzocht om verlenging van zijn arbeidsovereenkomst op grond van artikel 20, lid 8, van 
wetsbesluit nr. 75/2017 teneinde zijn arbeidsverhouding voor bepaalde tijd om te laten zetten in 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij heeft in dit verband betoogd dat deze 
bepaling ook van toepassing is op het onderwijzend personeel aan universiteiten. Voorts heeft EB 
verzocht om uitvoering, vanaf 2018, van de in artikel 20, lid 1, van dat wetsbesluit bedoelde 
procedure voor de bestendiging van dienstbetrekkingen.
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22 Bij nota van 21 november 2017 heeft de universiteit de verzoeken van EB afgewezen omdat, ten 
eerste, artikel 20, lid 8, van wetsbesluit nr. 75/2017 niet van toepassing is op universitaire 
onderzoekers die zijn aangesteld op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd, en omdat, ten 
tweede, krachtens artikel 29 van dit wetsbesluit geen gebruik kan worden gemaakt van een 
procedure voor de aanwerving van onderzoekers op basis van een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd.

23 EB heeft bij de verwijzende rechter niet alleen beroep ingesteld tegen dit besluit, maar ook 
verzocht om nietigverklaring van circulaire nr. 3/2017 van de Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione (minister voor Vereenvoudiging en Openbaar Bestuur), volgens welke 
wetsbesluit nr. 75/2017 niet van toepassing is op onderzoekers die zijn aangeworven op basis van 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voorts heeft hij verzocht om erkenning van zijn 
recht om voor onbepaalde tijd te worden aangesteld of om te worden toegelaten tot de 
beoordelingsprocedure voor een aanstelling als universitair docent op grond van artikel 24, lid 5, 
van wet nr. 240/2010.

24 Ter ondersteuning van zijn beroep voert EB met name aan dat artikel 20 van wetsbesluit 
nr. 75/2017 aldus moet worden uitgelegd dat het ook van toepassing is op publiekrechtelijke 
arbeidsverhoudingen en dus op de arbeidsverhouding van type A als onderzoeker, aangezien de 
raamovereenkomst zich verzet tegen een andere uitlegging, zoals die in circulaire nr. 3/2017.

25 EB betoogt bovendien dat de uitsluiting van zijn arbeidsovereenkomst van de regel die bepaalt dat 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die met meer dan 36 maanden is verlengd, 
automatisch wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – welke uitsluiting 
is vastgesteld in artikel 29, lid 2, onder d), van wetsbesluit nr. 81/2015 – onverenigbaar is met de 
raamovereenkomst, aangezien er geen objectieve redenen zijn die kunnen rechtvaardigen dat een 
onderzoeker voor bepaalde tijd kan worden aangesteld, in het bijzonder wanneer deze aanstelling 
langer duurt dan drie jaar, zoals precies het geval was voor verzoeker in het hoofdgeding.

26 EB voert ook aan dat artikel 24, lid 3, van wet nr. 240/2010 in strijd is met het in clausule 4 van de 
raamovereenkomst genoemde non-discriminatiebeginsel, door onderzoekers die zijn 
aangeworven op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd en die, zoals hijzelf, de vereiste 
universitaire kwalificaties hebben behaald om tot „universitair docent” te kunnen worden 
benoemd, niet toe te laten tot een beoordeling voor benoeming tot de functie van universitair 
docent.

27 Ten slotte beroept EB zich op het gelijkwaardigheidsbeginsel, op basis waarvan bij gebreke van een 
nationale regel die gunstiger is voor de categorie onderzoekers waartoe hij behoort, de bepalingen 
betreffende de private sector moeten worden toegepast, zoals die welke voorzien in de 
automatische omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voor meer dan 36 
maanden is verlengd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, alsmede de bepalingen die van 
toepassing zijn op categorieën werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die, 
zoals onderwijzers op scholen, in aanmerking kunnen komen voor een bepaalde vorm van 
bestendiging van hun arbeidsverhouding door middel van passende procedures, overeenkomstig 
artikel 20 van wetsbesluit nr. 75/2017.
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28 De universiteit benadrukt op haar beurt dat artikel 20 van wetsbesluit nr. 75/2017 krachtens 
artikel 3, lid 2, van wetsbesluit nr. 165/2001 niet van toepassing is op universitaire onderzoekers. 
Zij betoogt in dit verband dat deze bepaling niet leidt tot discriminatie ten opzichte van andere 
onderzoekers die niet behoren tot de categorie van personeel dat in de overheidssector werkzaam 
is.

29 De universiteit wijst er voorts op dat het verschil in behandeling tussen de in artikel 24, lid 3, 
onder a) en b), van wet nr. 240/2010 bedoelde categorieën gerechtvaardigd is, gelet op het feit dat 
de in deze bepaling, onder b), bedoelde onderzoekers meer ervaring hebben.

30 De verwijzende rechter is van oordeel dat, wat onderzoekers betreft die zijn aangeworven op basis 
van een A-overeenkomst zoals bedoeld in artikel 24, lid 1, en lid 3, onder a), van wet nr. 240/2010, 
het gebruik van dergelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd misbruik kan opleveren en 
vraagt zich af of de uit artikel 29, lid 2, onder d), van wetsbesluit nr. 81/2015 voortvloeiende 
uitsluiting van de mogelijkheid om een overeenkomst als die tussen EB en de universiteit om te 
zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, verenigbaar is met clausule 5 van de 
raamovereenkomst. Hij verwijst in dit verband met name naar het arrest van 14 september 2016, 
Martínez Andrés en Castrejana López (C-184/15 en C-197/15, EU:C:2016:680), waarin het Hof 
heeft vastgesteld dat het verbod om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen in overeenstemming is met de 
raamovereenkomst indien een andere doeltreffende maatregel kan worden genomen om 
misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd afdoende te bestraffen.

31 Volgens de verwijzende rechter bestaat er geen dergelijke alternatieve maatregel, aangezien de 
schadevergoeding die verzoeker in het hoofdgeding zou kunnen verkrijgen beperkt is tot de 
betaling van een forfaitair bedrag dat niet in verhouding staat tot de daadwerkelijk geleden 
schade. In deze omstandigheden bevindt EB zich in een situatie waarin de nationale rechtsorde 
niet voorziet in enige sanctie voor het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, 
zoals het geval was in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 25 oktober 2018, Sciotto
(C-331/17, EU:C:2018:859).

32 Bovendien vraagt de verwijzende rechter zich af of artikel 24, lid 1 en lid 3, onder a), van wet 
nr. 240/2010 verenigbaar is met de raamovereenkomst, aangezien deze bepaling de duur van de 
overeenkomsten van onderzoekers beperkt tot drie jaar, met een mogelijke verlenging met twee 
jaar, zodat zonder meer gebruik kan worden gemaakt van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd, terwijl de verlenging van een dergelijke overeenkomst moet worden gerechtvaardigd met 
objectieve redenen.

33 In deze omstandigheden heeft de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (bestuursrechter 
in eerste aanleg Latium, Italië) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een 
prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Verzet clausule 5 van de raamovereenkomst [...], met het opschrift ‚Maatregelen ter 
voorkoming van misbruik’, mede gelet op het gelijkwaardigheidsbeginsel en ondanks het feit 
dat voor de lidstaten geen algemene verplichting geldt om arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd om te zetten in overeenkomsten voor onbepaalde tijd, zich ertegen dat een 
nationale regeling als die van artikel 29, lid 2, onder d), en artikel 29, lid 4, van wetsbesluit 
nr. 81/2015, en artikel 36, leden 2 en 5, van wetsbesluit nr. 165/2001 universitaire 
onderzoekers die zijn aangesteld bij overeenkomst voor bepaalde tijd van drie jaar, welke met 
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twee jaar kan worden verlengd overeenkomstig artikel 24, lid 3, onder a), van wet nr. 240 van 
2010, uitsluit van de mogelijkheid om de overeenkomst vervolgens om te zetten in een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd?

2) Verzet clausule 5 van de raamovereenkomst [...], met het opschrift ‚Maatregelen ter 
voorkoming van misbruik’, mede gelet op het gelijkwaardigheidsbeginsel en ondanks het feit 
dat voor de lidstaten geen algemene verplichting geldt om arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd om te zetten in overeenkomsten voor onbepaalde tijd, zich ertegen dat een 
nationale regeling als die van artikel 29, lid 2, onder d), en artikel 29, lid 4, van wetsbesluit 
nr. 81/2015, en artikel 36, leden 2 en 5, van wetsbesluit nr. 165/2001 door de rechter van de 
betrokken lidstaat aldus wordt toegepast dat het recht op het behoud van het dienstverband 
toekomt aan personen die bij een overheidsinstantie werkzaam zijn met een flexibele 
arbeidsovereenkomst waarop het privaatrechtelijke arbeidsrecht van toepassing is, terwijl dit 
recht niet algemeen wordt toegekend aan het personeel met een overeenkomst voor bepaalde 
tijd dat door die overheidsinstantie is aangesteld op basis van een publiekrechtelijke regeling, 
en het nationale recht (als gevolg van voornoemde nationale bepalingen) niet voorziet in 
andere doeltreffende maatregelen ter bestraffing van dergelijk misbruik van werknemers?

3) Verzet clausule 5 van de raamovereenkomst [...], met het opschrift ‚Maatregelen ter 
voorkoming van misbruik’, mede gelet op het gelijkwaardigheidsbeginsel en ondanks het feit 
dat voor de lidstaten geen algemene verplichting geldt om arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd om te zetten in overeenkomsten voor onbepaalde tijd, zich tegen [...] een 
nationale regeling als die van artikel 24, leden 1 en 3, van wet nr. 240/2010, volgens welke 
tussen onderzoekers en universiteiten overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten 
en verlengd voor in totaal vijf jaar (drie jaar, eventueel verlengd met twee jaar), onder de 
voorwaarde dat de overeenkomst wordt gesloten ‚binnen de mogelijkheden van de 
beschikbare middelen voor het programmeren van activiteiten op het gebied van onderzoek, 
onderwijs, aanvullend onderwijs en dienstverlening aan studenten’, terwijl voor verlenging 
als voorwaarde wordt gesteld dat ‚de verrichte onderwijs- en onderzoeksactiviteiten positief 
zijn beoordeeld’, zonder objectieve en transparante criteria vast te stellen waarmee kan 
worden nagegaan of de sluiting en de verlenging van deze overeenkomsten werkelijk 
beantwoorden aan een bestaande behoefte, of daarmee de nagestreefde doelstelling kan 
worden behaald, en of de sluiting en de verlenging van deze overeenkomsten daartoe 
noodzakelijk zijn, welke regeling derhalve een concreet risico met zich meebrengt dat 
misbruik van dergelijke overeenkomsten wordt gemaakt, en daardoor niet in 
overeenstemming is met het doel en het nuttig effect van de raamovereenkomst?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Ontvankelijkheid

34 De universiteit betoogt dat de prejudiciële vragen kennelijk niet-ontvankelijk zijn. Zij meent dat zij 
zuiver hypothetisch en kennelijk irrelevant zijn voor de beslechting van het hoofdgeding, 
aangezien uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de verwijzende rechter geen enkele twijfel 
koestert over de uitlegging die aan de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling 
moet worden gegeven. Ten tweede heeft deze rechter niet uiteengezet waarom hij twijfelt over de 
uitlegging van het Unierecht, hetgeen niet alleen in strijd is met artikel 94 van het Reglement voor 
de procesvoering van het Hof, zodat deze vragen ook op die grond niet-ontvankelijk moeten 
worden geacht, maar ook inbreuk maakt op de rechten van verdediging van de universiteit.
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35 In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat het in het kader van de in 
artikel 267 VWEU geregelde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties 
uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de 
verantwoordelijkheid voor de te wijzen rechterlijke beslissing draagt om, rekening houdend met 
de bijzonderheden van de zaak, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het 
wijzen van zijn vonnis als de relevantie van de door hem aan het Hof voorgelegde vragen te 
beoordelen. Wanneer de gestelde vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, 
is het Hof dan ook in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arrest van 25 november 2020, 
Sociálna poisťovňa, C-799/19, EU:C:2020:960, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

36 Op deze vragen die de nationale rechter heeft gesteld binnen het op zijn eigen 
verantwoordelijkheid geschetste feitelijke en wettelijke kader, ten aanzien waarvan het niet aan 
het Hof is de juistheid te onderzoeken, rust een vermoeden van relevantie. Het Hof kan slechts 
weigeren uitspraak te doen op een verzoek van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat 
de gevraagde uitlegging van het Unierecht of het onderzoek van de geldigheid daarvan geen enkel 
verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het 
vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof niet beschikt over de feitelijke en 
juridische gegevens die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen 
of om te begrijpen waarom de nationale rechter van oordeel is dat de antwoorden op die vragen 
nodig zijn om het bij hem aanhangige geding te beslechten (arrest van 2 februari 2021, Consob, 
C-481/19, EU:C:2021:84, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

37 In casu moet worden opgemerkt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing voldoet aan de 
criteria van artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering. Dit verzoek verstrekt immers de 
nodige preciseringen met betrekking tot de relevante feiten en het voorwerp van het hoofdgeding. 
Het verzoek bevat ook de inhoud van de bepalingen van nationaal recht die volgens de 
verwijzende rechter op het hoofdgeding van toepassing kunnen zijn. De verwijzende rechter 
geeft ook aan waarom hij twijfels heeft over de uitlegging van bepaalde Unierechtelijke 
bepalingen en wat volgens hem het verband is tussen die bepalingen en de nationale wettelijke 
regeling die mogelijk van toepassing is op het hoofdgeding. Deze informatie heeft ook de 
Italiaanse regering en andere belanghebbenden in staat gesteld om overeenkomstig artikel 23 van 
het Statuut opmerkingen in te dienen, zoals met name blijkt uit de door de universiteit ingediende 
opmerkingen.

38 Voorts blijkt uit deze informatie dat de verwijzende rechter heeft aangetoond dat de gevraagde 
uitlegging van de raamovereenkomst verband houdt met een reëel geschil en met het voorwerp 
van het hoofdgeding. In het licht van die informatie moet bovendien worden geoordeeld dat de 
aan het Hof gestelde vragen niet hypothetisch van aard zijn en dat het Hof over alle feitelijke en 
juridische gegevens beschikt die noodzakelijk zijn om een nuttig antwoord te geven op die vragen.

39 De gestelde prejudiciële vragen zijn dan ook ontvankelijk.

Ten gronde

40 Vooraf moet worden opgemerkt dat de verwijzende rechter met zijn eerste twee vragen wenst te 
vernemen of het feit dat er geen maatregelen bestaan ter bestraffing van het misbruik van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zoals aan de orde in het hoofdgeding, verenigbaar is 
met clausule 5 van de raamovereenkomst. De derde vraag betreft het vraagstuk of deze bepaling 
zich verzet tegen het gebruik van dergelijke overeenkomsten voor bepaalde tijd op grond dat dit 
misbruik vormt.
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41 Aangezien het onderzoek van de vraag of maatregelen ter bestraffing van misbruik van 
overeenkomsten voor bepaalde tijd noodzakelijk zijn, veronderstelt dat er sprake is van dergelijk 
misbruik, dient de derde prejudiciële vraag als eerste te worden onderzocht.

Derde vraag

42 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of clausule 5 van de 
raamovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling 
op grond waarvan voor de aanwerving van universitaire onderzoekers arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd worden gesloten voor de duur van drie jaar, met één mogelijkheid tot 
verlenging met maximaal twee jaar, waarbij, ten eerste, het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten afhankelijk is gesteld van de beschikbaarheid van middelen „voor het 
programmeren van activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, aanvullend onderwijs en 
dienstverlening aan studenten”, en, ten tweede, voor de verlenging van die overeenkomsten als 
voorwaarde is gesteld dat „de verrichte onderwijs- en onderzoeksactiviteiten positief zijn 
beoordeeld”, zonder evenwel objectieve en transparante criteria vast te leggen aan de hand 
waarvan kan worden nagegaan of de sluiting en de verlenging van dergelijke overeenkomsten 
werkelijk beantwoorden aan een bestaande behoefte, of daarmee de nagestreefde doelstelling kan 
worden behaald en of zij daartoe noodzakelijk zijn.

43 Deze derde vraag omvat dus twee onderdelen, waarvan het ene betrekking heeft op de sluiting van 
de in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst en het andere op de verlenging daarvan.

44 In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 24, lid 3, van wet nr. 240/2010 
voorziet in twee soorten arbeidsovereenkomsten voor universitaire onderzoekers, te weten 
enerzijds A-overeenkomsten en anderzijds het in artikel 24, lid 3, onder b), van wet nr. 240/2010 
bedoelde type overeenkomsten (hierna: „B-overeenkomsten”), en aldus in de plaats komt van de 
vorige regeling, op grond waarvan deze personen na succesvolle voltooiing van een aanvankelijke 
proeftijd van drie jaar een vaste aanstelling kregen. B-overeenkomsten worden eveneens gesloten 
voor een duur van drie jaar.

45 Hoewel de selectieprocedure voor beide categorieën universitaire onderzoekers leidt tot het 
sluiten van een overeenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor drie jaar, blijkt uit het verzoek 
om een prejudiciële beslissing dat er evenwel verschillen bestaan tussen de twee soorten 
overeenkomsten.

46 Of er een A-overeenkomst wordt gesloten hangt namelijk af van de beschikbaarheid van middelen 
voor het verrichten van activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, aanvullend onderwijs 
en dienstverlening aan studenten. Een dergelijke overeenkomst kan eenmalig worden verlengd 
met een periode van twee jaar, na een positieve beoordeling van de door de betrokkene verrichte 
wetenschappelijke activiteit. Een B-overeenkomst kan daarentegen niet worden verlengd, maar na 
afloop van die overeenkomst en afhankelijk van het resultaat van een passende beoordeling kan de 
betrokken onderzoeker een functie als universitair docent worden aangeboden, voor welke functie 
hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou krijgen.

47 Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een arbeidsovereenkomst als universitair 
onderzoeker verschillen. Voor de A-overeenkomsten volstaat het om houder te zijn van een 
doctorstitel, een gelijkwaardige universitaire titel of een diploma als medisch specialist. Voor de 
B-overeenkomsten moet de betrokkene volgens artikel 24, lid 3, onder a), van wet nr. 240/2010 
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als onderzoeker hebben gewerkt, de kwalificatie van universitair docent of hoofddocent hebben 
behaald, een medische opleiding hebben voltooid of ten minste drie jaar aan verschillende 
universiteiten onderzoekssubsidies of studiebeurzen hebben genoten.

48 Hieruit volgt dat een A-overeenkomst toegang verleent tot een B-overeenkomst. Een universitair 
onderzoeker kan dus zijn academische loopbaan voortzetten door van een A-overeenkomst over 
te stappen naar een B-overeenkomst, hetgeen hem vervolgens de mogelijkheid biedt om als 
universitair docent te worden benoemd. Een dergelijke benoeming hangt echter af van het 
resultaat van een passende beoordeling en is dus niet automatisch.

49 Hieruit volgt dat het wezenlijke verschil tussen de twee categorieën universitaire onderzoekers 
waarin thans is voorzien, ligt in het feit dat de in artikel 24, lid 3, onder a), van wet nr. 240/2010 
bedoelde onderzoekers in het kader van hun loopbaan geen rechtstreekse toegang hebben tot de 
functie van universitair docent, terwijl de in deze bepaling, onder b), bedoelde onderzoekers daar 
wel rechtstreeks toegang toe hebben.

50 In casu is EB aangesteld als geslaagde kandidaat van een krachtens artikel 24 van wet nr. 240/2010 
georganiseerde selectieprocedure en dus na een positieve beoordeling, bij welke aanstelling 
rekening werd gehouden met de „beschikbare middelen voor het programmeren van activiteiten 
op het gebied van onderzoek, onderwijs, aanvullend onderwijs en dienstverlening aan studenten”, 
zoals vereist in lid 3, onder a), van dat artikel.

51 In herinnering dient te worden gebracht dat de raamovereenkomst volgens clausule 1 ervan tot 
doel heeft om, ten eerste, de kwaliteit van arbeid voor bepaalde tijd te verbeteren door de 
toepassing van het non-discriminatiebeginsel te waarborgen en, ten tweede, een kader vast te 
stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen.

52 Uit de bewoordingen van clausule 5 van de raamovereenkomst, alsmede uit vaste rechtspraak, 
volgt evenwel dat die clausule alleen van toepassing is op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd (arresten van 22 januari 2020, Baldonedo Martín, 
C-177/18, EU:C:2020:26, punt 70, en 19 maart 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 en C-429/18, 
EU:C:2020:219, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak), zodat de eerste of enige 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet onder clausule 5, punt 1, van de raamovereenkomst 
valt [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. 
In deze context heeft het Hof ook benadrukt dat de raamovereenkomst de lidstaten niet de 
verplichting oplegt om een maatregel vast te stellen volgens welke elke eerste of enige 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om een objectieve reden gerechtvaardigd moet zijn 
(arresten van 3 juli 2014, Fiamingo e.a., C-362/13, C-363/13 en C-407/13, EU:C:2014:2044, 
punt 57).

53 Het sluiten van een overeenkomst voor bepaalde tijd, zoals de A-overeenkomst, valt dus als 
zodanig niet onder clausule 5, punt 1, van de raamovereenkomst en valt dus niet binnen de 
werkingssfeer van deze bepaling.

54 Die bepaling is daarentegen wel van toepassing wanneer een A-overeenkomst wordt verlengd met 
een periode van ten hoogste twee jaar, zoals is toegestaan op grond van artikel 24, lid 3, onder a), 
van wet nr. 240/2010, aangezien het in dat geval om twee opeenvolgende overeenkomsten voor 
bepaalde tijd gaat.
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55 Dienaangaande dient in herinnering te worden gebracht dat met punt 1 van clausule 5 wordt 
beoogd uitvoering te geven aan een van de doelstellingen van de raamovereenkomst, namelijk 
het vaststellen van een kader voor het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd, welk gebruik wordt beschouwd als een mogelijke bron 
van misbruik ten nadele van werknemers, door te voorzien in een aantal minimale beschermende 
bepalingen om te voorkomen dat werknemers in een precaire situatie komen te verkeren [arrest 
van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de 
overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

56 Clausule 5, punt 1, van de raamovereenkomst legt de lidstaten dus de verplichting op, teneinde 
misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen, om ten minste een van de daarin 
genoemde maatregelen op effectieve en bindende wijze vast te stellen wanneer er in hun 
nationale recht geen gelijkwaardige wettelijke maatregelen bestaan. De drie in punt 1, onder a) 
tot en met c), van die clausule genoemde maatregelen betreffen respectievelijk de objectieve 
redenen die een vernieuwing van dergelijke arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen 
rechtvaardigen, de maximale totale duur van deze opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen, en het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen 
mogen worden vernieuwd [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

57 De lidstaten beschikken in dat verband over een beoordelingsmarge, aangezien zij naar keuze een 
of meer van de in clausule 5, punt 1, onder a) tot en met c), van de raamovereenkomst genoemde 
maatregelen kunnen invoeren, of gebruik kunnen maken van bestaande gelijkwaardige wettelijke 
maatregelen, op een wijze die rekening houdt met de behoeften van bepaalde sectoren en/of 
categorieën werknemers [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

58 Aldus stelt clausule 5, punt 1, van de raamovereenkomst de lidstaten een algemeen doel, 
bestaande in het voorkomen van dergelijk misbruik, maar laat zij hun de vrijheid om de middelen 
voor het bereiken daarvan te kiezen, mits daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan het doel of het 
nuttig effect van de raamovereenkomst [arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, 
punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

59 In casu moet worden vastgesteld dat artikel 24, lid 3, onder a), van wet nr. 240/2010 een beperking 
stelt niet alleen aan de maximumduur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
universitaire onderzoekers van de categorie waartoe ook EB behoort, maar ook aan het aantal 
mogelijke verlengingen van deze overeenkomst. Wat meer bepaald de A-overeenkomst betreft, 
stelt deze wet de maximumduur van de overeenkomst vast op drie jaar en staat zij slechts één 
verlenging toe, die is beperkt tot twee jaar.

60 Artikel 24, lid 3, van wet nr. 240/2010 bevat dus twee van de in clausule 5, punt 1, van de 
raamovereenkomst bedoelde maatregelen, te weten beperkingen van de maximale totale duur 
van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en van het aantal mogelijke verlengingen. De 
verwijzende rechter heeft niets aangevoerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat deze 
maatregelen niet volstaan om, wat A-overeenkomsten betreft, doeltreffend te voorkomen dat 
misbruik wordt gemaakt van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
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61 Het klopt dat de verwijzende rechter onder verwijzing naar de arresten van 14 september 2016, 
Martínez Andrés en Castrejana López (C-184/15 en C-197/15, EU:C:2016:680), 
en 25 oktober 2018, Sciotto (C-331/17, EU:C:2018:859), opmerkt dat de in het hoofdgeding aan 
de orde zijnde nationale wettelijke regeling geen objectieve en transparante criteria bevat aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of de sluiting en de verlenging van A-overeenkomsten, ten 
eerste, worden gerechtvaardigd door reële tijdelijke behoeften, en, ten tweede, geschikt zijn om 
in die behoeften te voorzien, en of zij op evenredige wijze worden uitgevoerd.

62 In dit verband moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat, anders dan in de omstandigheden 
van de zaken die hebben geleid tot de arresten van 14 september 2016, Martínez Andrés en 
Castrejana López (C-184/15 en C-197/15, EU:C:2016:680), en 25 oktober 2018, Sciotto
(C-331/17, EU:C:2018:859), de op het hoofdgeding toepasselijke nationale wettelijke regeling 
maatregelen bevat die overeenkomen met die van clausule 5, punt 1, onder b) en c), van de 
raamovereenkomst.

63 In die arresten was het probleem dat moest worden vastgesteld of de vernieuwing van de in die 
zaken aan de orde zijnde overeenkomsten voor bepaalde tijd om objectieve redenen 
gerechtvaardigd was in de zin van clausule 5, punt 1, onder a), van de raamovereenkomst – 
waaronder de noodzaak om aan reële en tijdelijke behoeften te beantwoorden – immers enkel 
aan de orde omdat er geen tot de twee in punt 59 van het onderhavige arrest genoemde 
categorieën behorende maatregelen bestonden, welke maatregelen daarentegen wel zijn 
opgenomen in artikel 24, lid 3, onder a), van wet nr. 240/2010. Het door de verwijzende rechter 
aangevoerde feit dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale wettelijke regeling geen 
preciseringen bevat over de werkelijke en voorlopige aard van de behoeften waaraan het gebruik 
van overeenkomsten voor bepaalde tijd moet voldoen, is derhalve irrelevant.

64 In de tweede plaats moet worden vastgesteld dat in voornoemde arresten de betrokken 
werknemers in volledige onzekerheid verkeerden over de duur van hun arbeidsverhouding. In 
casu worden de personen die een A-overeenkomst sluiten, zoals die tussen EB en de universiteit, 
daarentegen vóór de ondertekening van de overeenkomst ervan op de hoogte gesteld dat de 
arbeidsverhouding niet langer dan vijf jaar kan duren.

65 Zoals naar voren komt uit de tweede alinea van de preambule van de raamovereenkomst, wordt 
het genot van vaste dienstbetrekkingen ongetwijfeld opgevat als een essentieel onderdeel van de 
werknemersbescherming, terwijl arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd slechts in bepaalde 
omstandigheden in de behoeften van zowel de werkgever als de werknemer kunnen voorzien 
[arrest van 11 februari 2021, M.V. e.a. (Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd in de overheidssector), C-760/18, EU:C:2021:113, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

66 De beëindiging van de werking van een in de vorm van een A-overeenkomst aangegane 
overeenkomst als onderzoeker voor bepaalde tijd, zoals die van EB, leidt niet noodzakelijkerwijs 
tot instabiliteit van de dienstbetrekking, aangezien deze de betrokken werknemer in staat stelt 
om de nodige kwalificaties te verwerven om een B-overeenkomst te verkrijgen, die vervolgens 
kan leiden tot een arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd als universitair docent.

67 In de derde plaats moet worden vastgesteld dat het feit dat de universiteiten permanent behoefte 
hebben aan universitaire onderzoekers, zoals blijkt uit de betrokken nationale regeling, niet 
betekent dat niet aan deze behoefte kan worden voldaan door gebruik te maken van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
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68 De functie van onderzoeker lijkt immers te worden beschouwd als de eerste fase in de loopbaan 
van een wetenschapper, waarbij de onderzoeker hoe dan ook voorbestemd is om door te stromen 
naar een andere functie, namelijk een docerende functie, eerst als universitair (hoofd)docent en 
vervolgens als hoogleraar.

69 Wat voorts het feit betreft dat de verlenging van A-overeenkomsten met twee jaar afhankelijk is 
gesteld van een positieve beoordeling van de verrichte onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, 
kunnen de „bijzondere behoeften” van de betrokken sector, op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, redelijkerwijs bestaan in de noodzaak om de ontwikkeling van de loopbaan van 
verschillende onderzoekers te waarborgen op basis van hun respectieve verdiensten, die derhalve 
moeten worden beoordeeld. Een bepaling die een universiteit verplicht om met een onderzoeker 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten, ongeacht de beoordeling van de resultaten van 
zijn wetenschappelijke activiteiten, zou dus niet aan bovengenoemde vereisten voldoen.

70 Ten slotte ziet het gelijkwaardigheidsbeginsel, dat de verwijzende rechter in zijn beslissing, 
alsmede EB zelf, herhaaldelijk hebben aangevoerd, op de noodzaak om een rechterlijke 
bescherming van de door de rechtsorde van de Unie verleende rechten te waarborgen die niet 
minder gunstig is dan die welke geldt voor vergelijkbare, uitsluitend uit het nationale recht 
voortvloeiende rechten. Bijgevolg is dit beginsel in casu niet van toepassing, aangezien deze 
noodzaak enkel geldt voor bepalingen die betrekking hebben op door de rechtsorde van de Unie 
verleende rechten (zie in die zin arrest van 7 maart 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, 
punten 39 en 40).

71 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de derde vraag worden geantwoord dat clausule 5 
van de raamovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een nationale 
regeling op grond waarvan voor de aanwerving van universitaire onderzoekers 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten voor de duur van drie jaar, met één 
mogelijkheid tot verlenging met maximaal twee jaar, waarbij, ten eerste, het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten afhankelijk is gesteld van de beschikbaarheid van middelen „voor het 
programmeren van activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, aanvullend onderwijs en 
dienstverlening aan studenten”, en, ten tweede, voor de verlenging van die overeenkomsten als 
voorwaarde is gesteld dat „de verrichte onderwijs- en onderzoeksactiviteiten positief zijn 
beoordeeld”. Het is niet noodzakelijk dat in die regeling objectieve en transparante criteria 
worden vastgelegd aan de hand waarvan kan worden nagegaan of de sluiting en de verlenging van 
dergelijke overeenkomsten werkelijk beantwoorden aan een bestaande behoefte, of daarmee de 
nagestreefde doelstelling kan worden behaald en of zij daartoe noodzakelijk zijn.

Eerste en tweede vraag

72 Zoals in punt 40 van het onderhavige arrest is vermeld, hebben de eerste en de tweede vraag 
betrekking op maatregelen ter bestraffing van misbruik van overeenkomsten voor bepaalde tijd.

73 Zoals blijkt uit het antwoord op de derde vraag, verzet clausule 5 van de raamovereenkomst zich 
niet tegen de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling en leidt deze dus niet tot 
een risico dat overeenkomsten voor bepaalde tijd worden misbruikt, zodat de eerste en de tweede 
vraag niet hoeven te worden beantwoord.
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Kosten

74 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen 
wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart voor recht:

Clausule 5 van de op 18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 
1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de Unice en het 
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, moet 
aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een nationale regeling op grond 
waarvan voor de aanwerving van universitaire onderzoekers arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd worden gesloten voor de duur van drie jaar, met één mogelijkheid tot 
verlenging met maximaal twee jaar, waarbij, ten eerste, het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten afhankelijk is gesteld van de beschikbaarheid van middelen „voor het 
programmeren van activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, aanvullend 
onderwijs en dienstverlening aan studenten”, en, ten tweede, voor de verlenging van die 
overeenkomsten als voorwaarde is gesteld dat „de verrichte onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten positief zijn beoordeeld”. Het is niet noodzakelijk dat in die regeling 
objectieve en transparante criteria worden vastgelegd aan de hand waarvan kan worden 
nagegaan of de sluiting en de verlenging van dergelijke overeenkomsten werkelijk 
beantwoorden aan een bestaande behoefte, of daarmee de nagestreefde doelstelling kan 
worden behaald en of zij daartoe noodzakelijk zijn.

ondertekeningen
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COUR DU TRAVAIL DE LIEGE  

DIVISION LIEGE 

DU 30 AVRIL 2021 

 

 
 

Chambre 2 E 

 

 

 

 

 

 

EN CAUSE : 

 

 

 

Madame F. B. , RRN (….),  

domiciliée à (….), 

partie appelante, dénommée ci-après « Madame B, 

ayant comparu par son conseil Maître Hervé DECKERS, avocat à 4460 GRACE-HOLLOGNE,  

 

 

 

CONTRE : 

 

 

 

La scrl PPVA dont le siège social est établi à (…),  

inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (….), 

partie intimée, dénommée ci-après « la scrl V. », 

ayant comparu par son conseil Maître Bernd HUBINGER, avocat à 4020 LIEGE,  

 

 

EN PRESENCE DE : 

 

Le Centre Interfédéral pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations - 

UNIA, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Royale 138, inscrit à la Banque Carrefour 

des Entreprises sous le numéro 0548.895.779, 

partie intervenante volontaire en instance, appelante, 

ayant comparu par son conseil Maître Pierre JOASSART, avocat à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE,  

 

 

 

INDICATIONS DE PROCÉDURE 

 

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 février 2021, et 

notamment : 
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- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 février 2019 par le tribunal du 

travail de Liège, division Verviers, 1re  Chambre (R.G. 15/878M) ; 

- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division 

Liège, le 14 juin 2019 et notifiée à la scrl V. et à UNIA par pli judiciaire le même jour invitant 

les parties à comparaître à l'audience publique du 25 septembre 2019 ; 

- l'ordonnance rendue le 26 septembre 2019 sur base de l'article 747 du Code judiciaire fixant les 

plaidoiries à l'audience publique du 16 octobre 2020 ; 

- l'avis de remise du 19 octobre 2020, fixant les plaidoiries à l'audience du 5 février 2021 ; 

- les conclusions principales d'appel, conclusions additionnelles d'appel et conclusions de 

synthèse d'appel de la scrl V., remises au greffe de la cour respectivement les 29 novembre 2019, 

15 mai 2020 et 15 septembre 2020 ; son dossier de pièces, remis le 15 septembre 2020 ; 

- les conclusions et conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse de Madame B., 

remises au greffe de la cour respectivement les 6 mars 2020 et 10 juillet 2020 ; son dossier de 

pièces, remis le 27 juillet 2020 ; 

- les conclusions principales d'appel et conclusions de synthèse d'appel d'UNIA, remises au greffe 

de la cour respectivement les 6 mars 2020 et 10 juillet 2020; son dossier de pièces, remis le 30 

septembre 2020. 

 

Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 5 février 2021. 

 

Après la clôture des débats, Monsieur M. S., substitut de l'auditeur du travail de Liège délégué à 

l'auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 16 novembre 

2020, a déposé un avis écrit au greffe de la cour le 12 février 2021. 

 

UNIA a déposé ses répliques au greffe le 15 mars 2021. Madame B. et la scrl V. ont déposé leurs 

répliques le 19 mars 2021. 

 

La cause a ensuite été prise en délibéré pour qu'un arrêt soit prononcé le 30 avril 2021. 

 

 

L LES FAITS 

 

1 

La société V. est une société coopérative, dont les coopérateurs sont des mutualités (mutualités neutres 

(92% des parts), mutualités socialistes (4% des parts) et mutualités chrétiennes (4% des parts)). 

 

Son objet social consiste principalement dans l'exploitation de pharmacies. A l'époque des faits, elle 

exploitait ainsi une quarantaine de pharmacies dans la région de Verviers et Eupen, en occupant environ 

300 travailleurs. 

 

2 

Madame B. est entrée au service de la scrl V. le 12 septembre 2001, en qualité de « pharmacienne 

remplaçante tant itinérante qu'attachée à une ou plusieurs officines ou pharmacienne-gérante », dans le 

cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein 

(pièce A.1 du dossier de la société). 

 

Par avenant du 30 décembre 2002, les parties ont convenu de réduire les prestations de Madame B. (32 

heures par semaine, pièce A.2 du dossier de la société). 

 

3 

A partir du 1er octobre 2010, Madame B. a bénéficié d'une interruption de carrière jusqu'au 30 septembre 

2012. 

 

Ensuite, elle a bénéficié d'un congé parental du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2013.  
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Les parties ne déposent aucune pièce à ce sujet mais ce point n'est pas contesté. 

 

4 

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, Madame B. devait reprendre de le travail le 

1er août 2013. 

 

Dans la perspective de la reprise du travail, Madame B. a sollicité un rendez-vous avec le directeur de 

la scrl V. Cette réunion s'est tenue le 30 juillet 2013 entre Madame B. et le directeur le scrl V., en 

présence de la directrice des ressources humaines. 

 

Lors de cette réunion, Madame B. a informé la scrl V. de son souhait de porter le voile islamique. 

 

Suite à cette réunion, Madame B. a sollicité et obtenu une prolongation de son crédit-temps pour une 

durée de trois mois. 

 

5 

Par courrier du 23 août 2013 (pièce A.3 du dossier de la société), la scrl V. a résumé la discussion qui 

s'est déroulée le 30 juillet 2013 et a confirmé sa position : « instruction claire, nette, précise et non 

négociable en ce qui concerne [la] tenue vestimentaire dans le cadre [du] contrat de travail, cette tenue 

doit être totalement neutre et ne permett[re] aucune référence à [la] religion ». 

 

La scrl V. indiquait donc à Madame B. que plusieurs solutions s'offraient à elle : démissionner, donner 

suite au courrier en y apportant une « réponse claire, nette et précise » ou se présenter au travail dans 

une tenue vestimentaire neutre. La société précisait que dans l'hypothèse où Madame B. reprenait le 

travail en portant son voile islamique, elle constaterait la rupture du contrat. 

 

La scrl V. a insisté pour obtenir une réponse écrite de Madame V. mais cette dernière n'a réservé aucune 

suite à ce courrier. 

 

6 

Suite à la prolongation de son congé parental, Madame B. devait reprendre le travail le 1er  novembre 

2013. 

 

Par courrier du 11 octobre 2013 (pièce A.4 du dossier de la société), la scrl V. a ré-interpelé Madame B. 

et lui a demandé de prendre position en vue de la reprise du travail. 

 

7 

Par courrier du 28 octobre 2013 (pièce 6 du dossier de Madame), Madame B. a invoqué son droit à la 

liberté de conviction et à bénéficier d'un traitement non discriminatoire et elle a demandé à pouvoir 

travailler. Elle a précisé que son organisation syndicale se tenait à disposition de la scrl V. pour dialoguer 

sur cette question. 

 

La période de crédit-temps de Madame B. a par ailleurs encore été prolongée, jusqu'au 31 juillet 2014. 

 

8 

Le 15 novembre 2013, le règlement de travail de la scrl V. (article 42) a été modifié et prévoit depuis 

lors que : 

 

« Il est (...) défendu au travailleur : 

.1° de porter sur les lieux de travail des signes visibles de ses convictions politiques, philosophies ou 

religieuses. 

 

2° de porter sur les lieux de travail un couvre-chef qui ne soit pas prévu ou autorisé par l'employeur; (...) 

» (pièce A,13 du dossier de la société) 
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La version antérieure du règlement de travail ne comprenait aucune interdiction de ce type 

(pièce A.12 du dossier de la société). 

 

9 

Par courrier du 28 novembre 2013 (pièce A.5 du dossier de la société), la scrl V. a maintenu sa position 

mais a proposé la tenue d'une nouvelle réunion. 

 

10 

Cette réunion s'est tenue le 20 février 2014, en présence de deux collaboratrices d'UNIA. 

 

UNIA a rédigé le procès-verbal de cette réunion (pièce 8 du dossier de Madame), au cours de laquelle 

chacun a pu exprimer son point de vue : 

 

- Madame B. a indiqué vouloir reprendre le travail en portant son voile ; 

- la scrl V. a maintenu sa position et sa volonté de suivre sa politique de neutralité ;  

- UNIA a indiqué que les arguments mis en avant par la scrl V. n'étaient pas conformes à la 

réglementation anti-discrimination et que le principe de neutralité ne pouvait justifier une 

interdiction du port de signes conditionnels dans une entreprise privée. 

 

UNIA a par ailleurs proposé une « piste de solution » consistant à permettre aux employés de « porter 

un couvre-chef créé par [la scrl] V. aux couleurs et insignes de la société, ... [qui serait] le seule couvre-

chef permis » (pièce 8 du dossier de Madame). 

 

La décision prise au cours de cette réunion a été la suivante : 

 

« Il est donc décidé de prévoir un moratoire pendant quelques mois, soit jusqu'au 31 juillet 2014 (date 

de la fin du crédit-temps de Madame B.) avant de prendre une décision finale quelle qu'elle soit. 

Entretemps, la scrl V, s'engage à avoir une discussion sur la solution proposée au Conseil d'entreprise, 

au Conseil d'administration ainsi qu'au sein des autres organes de décisions éventuels. » 

 

11 

La scrl V. a relayé la piste de solution proposée par UNIA aux délégués du personnel de l'entreprise 

(délégation syndicale et membres du CE-CPPT). 

 

La décision suivante a été adoptée le 20 mars 2014 (pièce A.7 du dossier de la société) 

 

« La Délégation syndicale, les membres du Conseil d'entreprise, les membres du CPPT et la Délégation 

patronale de la scrl V. conviennent des principes suivants : 

o Nous confirmons les points .1 et 2 repris à l'article 42 du Règlement de travail (..); 

o Nous ne souhaitons pas y apporter de modification et estimons inopportun d'y déroger en 

quelque manière que ce soit. 

o Cette décision est prise collégialement dans un souci d'équité et d'égalité envers tous et 

particulièrement dans un secteur de la Santé publique. » 

 

12 

Par courrier du 14 juillet 2014 (pièce A.8 du dossier de la société), la scrl V. a une nouvelle fois rappelé 

à Madame B. sa position. 

 

Le courrier se terminait comme suit : 

« (...) Si à votre reprise de fonctions, vous vous présentez dans l'exercice de vos fonctions vêtue du voile 

annoncé, nous considérerons que vous commettez un acte d'insubordination absolument volontaire 

constitutif d'une faute grave, c'est-à-dire d'une faute entrainant la rupture immédiate sans préavis ni 

indemnité compensatoire de préavis de votre contrat de travail ». 
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13 

Le 1er août 2014, Madame B. s'est présentée au travail, en portant un long voile couvrant la totalité de 

sa chevelue et une longue robe type « djellabah » (pièce A.9 du dossier de la société). Elle a déclaré 

qu'elle refusait d'ôter son voile et que son refus était catégorique. 

 

14 

La scrl V. a licencié Madame B. pour faute grave le 1er août 2014. Le courrier a été remis à Madame B. 

et lui a été adressé par voie recommandée (pièce A.10 du dossier de la société). 

 

15 

Par courrier de son conseil du 21 janvier 2015 (pièce 12 de son dossier), Madame B. a contesté le motif 

de son licenciement. 

 

16 

Madame B. a introduit le présent litige par requête du 18 juin 2015. 

 

17 

UNIA a fait intervention volontaire par requête du 16 juillet 2015. 

 

 

 

II. LE JUGEMENT DONT APPEL 

 

18 

Par jugement du 20 février 2019, le tribunal du travail de Liège (division Verviers) a dit pour droit ce 

qui suit : 

 

« Dit les demandes, principale et en intervention, recevables mais non fondées. En déboute les parties 

demanderesses. 

Condamne les parties demanderesses aux dépens, liquidés pour elle-même à l'indemnité de procédure 

de 3 600 EUR (pour Madame B.) et de 1 320 EUR (pour UNIA) et pour la partie défenderesse à 

l'indemnité de 3 600 EUR (à charge de Madame B.) et de 1 320 EUR (à charge d'UNIA). » 

 

 

 

III. L'APPEL ET LA POSITION DES PARTIES EN APPEL 

 

19 

Madame B. a interjeté appel du jugement du 20 février 2019 par requête du 14 juin 2019. 

 

Aux termes de ses dernières conclusions, elle postule la réformation du jugement et demande à la cour, 

à titre principal, de condamner la scrl V à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : 

 

- 46 264,88 EUR bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; 

- 12 617,74 EUR nets à titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ; 

- 19 297,65 EUR nets à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire ; 

- Les intérêts sur ces sommes au taux légal depuis la rupture du contrat jusqu'au complet paiement. 

 

A titre subsidiaire, Madame B. demande à la cour de poser deux questions préjudicielles à la Cour de 

justice de l'Union européenne. 

 

Elle demande enfin la condamnation de la scrl V. aux dépens, liquidés dans son chef à la somme totale 

de 7 200 EUR (3 600 EUR par instance). 

 

20 
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UNIA a également formé appel du jugement du 20 février 2019. 

 

Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de réformer le jugement a quo et de : 

 

- constater que le licenciement pour faute grave de Madame B. constitue une discrimination 

directe fondée sur des convictions religieuses et de condamner la scrl V. à payer à Madame B. 

les montants réclamés par celle-ci ; 

- constater que les dispositions du règlement de travail portant interdiction du port de tout signe 

religieux et du port de tout couvre-chef, ainsi que la note du 22 septembre 2003 sont nulles ; 

 

A titre subsidiaire, UNIA demande à la cour de constater que le licenciement de Madame B. constitue 

une discrimination indirecte fondée sur les convictions religieuses et de poser une question préjudicielle 

à la Cour de justice de l'Union européenne. 

 

Toujours à titre subsidiaire, UNIA demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des réponses 

aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal du travail 

de Hambourg dans l'affaire C-804/18. 

 

UNIA demande enfin la condamnation de la scrl V. aux dépens liquidés à la somme totale de 2 640 EUR 

(1 320 EUR par instance). 

 

21 

La scrl V. demande la confirmation du jugement. 

 

Elle demande la condamnation de Madame B. et d'UNIA aux dépens liquidés à la somme totale de 14 

400 EUR (3 600 EUR par partie et par instance). 

 

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de poser trois questions préjudicielles à Cour de justice de 

l'Union européenne. 

 

 

 

IV. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC 

 

22 

Par son avis écrit déposé au greffe le 12 février 2021, Monsieur M. S., substitut de l'auditeur du travail 

de Liège délégué à l'auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège 

du 16 novembre 2020, a conclu au fondement partiel de l'appel de Madame B. 

 

Il est d'avis qu'il convient de : 

 

- rejeter les demandes visant à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union 

européenne ; 

- dire pour droit que Madame B. a été victime d'une discrimination indirecte et, partant, lui 

accorder une indemnité pour discrimination ; 

- rejeter la demande d'indemnité compensatoire de préavis ; 

- rejeter la demande d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. 

 

L'Auditorat général n'a, en revanche, pas donné d'avis quant à la demande d'annulation de l'article 42, 

1° et 2° du règlement de travail de la scrl V. et de la note du 22 septembre 2003, formulée par UNIA. 

 

 

V. LA RECEVABILITE DE L'APPEL 

 

23 
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Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait 

courir le délai d'appel prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. 

 

Les autres conditions de recevabilité de l'appel, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même 

code, sont également remplies. 

 

24 

Les appels principaux (de Madame B. et d'UNIA) sont recevables. 

 

 

 

VI. LE FONDEMENT DE L'APPEL 

 

25 

La question de la légalité de l'interdiction faite par la scrl V. à Madame B. de porter son voile islamique 

sur le lieu de travail est au centre du litige. L'ensemble des demandes formées par Madame B. et UNIA 

découlent de cette question. 

 

La cour se propose donc de trancher cette question (point 6.1) avant d'examiner plus précisément les 

demandes formées par Madame B. et UNIA (indemnité pour licenciement discriminatoire (point 6.2)), 

par Madame B. seule (indemnité compensatoire de préavis (point 6.3) et indemnité pour licenciement 

manifestement déraisonnable (point 6.4)) et par UNIA seul (nullité de l'article 42, 1° et 2° du règlement 

de travail et de la note du 22 septembre 2003 (point 6.5)). 

 

26 

Auparavant, la cour statuera sur la demande de surséance à statuer (remarque préliminaire). 

 

 

I  Remarque préliminaire : demande de surséance à statuer 

 

27 

Cette demande est formulée à titre subsidiaire par UNIA mais la cour juge préférable, pour la clarté du 

raisonnement, de l'examiner dès à présent. 

  

UNIA demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des réponses aux questions préjudicielles 

posées à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal du travail de Hambourg dans l'affaire 

C-804/18. A l'audience, les parties ont également évoqué un jugement du tribunal du travail francophone 

de Bruxelles du 17 juillet 20201 posant de nouvelles questions préjudicielles à la Cour de justice de 

l'Union européenne. 

 

28 

Tout d'abord, la cour n'est pas persuadée que les questions posées par ces juridictions sont de nature à 

éclairer le présent litige. D'une part, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà répondu à certaines 

questions dans le cadre de ses arrêts A. et M U.  du 14 mars 20172, sur lesquels il sera longuement 

revenu, et la cour doute qu'elle revienne sur une jurisprudence établie suite à deux arrêts rendus le même 

jour en grande chambre. Une autre question est propre au droit allemand et la dernière question a trait à 

une éventuelle discrimination sur la base du sexe, dont les principes ne sont pas différents de ceux relatifs 

à la discrimination sur la base de la religion. 

 

Ensuite, et quoi qu'il en soit, l'article 5 du Code judiciaire interdit au juge de « refuse[r] de juger sous 

quelque prétexte que ce soit », de sorte qu'il ne peut surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de 

 
1  Trib. trav. Bruxelles (fr), 17 juillet 2020, disponible sur www.UNIA.be 
2  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , C-157/15 et C.J.U.E., 14 mars 2017, M. U., C-188/15 
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justice qui pourrait éclairer le litige, d'autant qu'un juge n'est jamais lié par la décision rendue par un 

autre juge dans un autre litige (article 6 du Code judiciaire)3. 

 

29 

La demande de surséance à statuer est donc rejetée. 

 

6.1 Légalité de l'interdiction faite à Madame B. de porter un voile islamique sur le lieu de travail 

 

30 

Madame B. et UNIA fondent leurs demandes sur la base des droits fondamentaux suivants : 

 

- le droit de manifester ses convictions religieuses ; 

- l'interdiction de toutes formes de discrimination fondée sur la religion ; 

- l'interdiction de toutes formes de discrimination fondée sur le sexe. 

 

 

6.1.1 Principes 

 

6.1.1.1 Droit de manifester ses convictions religieuses 

 

31 

La liberté de pensée, de conscience et de religion est un des piliers de notre société démocratique. Il est 

garanti tant par l'article 19 de la Constitution que par l'article 9 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentale garantit la liberté de pensée, de conscience 

et de religion. Ces deux dispositions ont une portée analogue et forment un ensemble indissociable4. 

 

L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que : 

 

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la 

liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les 

pratiques et l'accomplissement des rites.  

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que 

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 

sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des 

droits et libertés d'autrui. » 

 

Cette disposition bénéficie d'un effet horizontal direct et indirect5. Ceci signifie que non seulement les 

Etats sont tenus, sous peine d'engager leur responsabilité internationale, de créer un cadre juridique de 

nature à assurer la protection de ce droit (effet horizontal indirect) mais également qu'un travailleur peut 

se prévaloir de cette disposition à l'égard de son employeur (effet horizontal direct). 

 

32 

En matière de liberté de religion, on distingue le forum internum du forum externum. 

 

Le premier est relatif au droit d'avoir ou non une croyance religieuse. Ce droit est absolu et ne peut 

souffrir d'aucune atteinte6. 

 
3  Civ. Bruxelles, 18 septembre 2020, J.T., 2021/5, p. 102 
4  C.C,, 4 juin 2020, n°81/2020, B.21.3 
5  Cour eur. D.1-1., 15 janvier 2013, Eweida et autres ; F. KEFER, « L'expression des convictions 

religieuses dans les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p. 536; N. HERVIEU, « L'émergence 

laborieuse mais prometteuse d'une obligation européenne de protection des travailleurs », Lettre « 

Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 16 décembre 2003, http://revdh.org 
6  Cour eur. D.H., 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, § 80 
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Le second concerne la manifestation par une personne de ses convictions religieuses. Ce droit est 

susceptible d'être restreint, dans le respect des conditions de l'article 9.2 de la Convention. La Cour 

européenne des droits de l'homme considère en effet que la liberté de religion « ne protège pas n'importe 

quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se 

comporter d'une manière dictée par une conviction religieuse »7. 

 

Les codes vestimentaires en général et le port de voile islamique en particulier sont reconnus comme 

des actes protégés au titre de manifestation de la liberté religieuse8. 

 

33 

Les conditions dans lesquelles une restriction à la liberté de religion est admise sont tout à fait classiques 

: 

- Condition de légalité 

 

L'ingérence doit être prévue «par la loi ». La Cour de Strasbourg définit de longue date ce terme de « 

loi » comme toute norme de droit interne écrite ou non, pour autant que celle-ci soit accessible et 

prévisibles9. Dans le cadre des relations de travail, la condition de légalité sera remplie si l'ingérence est 

prévue par convention collective de travail, ou par le règlement de travail ou encore même dans le contrat 

de travail. La règle ne doit par ailleurs pas spécialement être écrite, il peut s'agir d'une règle orale mais 

elle doit être bien connue. 

 

- Condition de finalité 

 

L'article 9.2 de la Convention énumère de manière exhaustive10 les finalités que peut poursuivre une 

ingérence licite : droit à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale 

publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, 

 

La Cour européenne des droits de l'homme a déjà considéré que l'ingérence ayant pour but de préserver 

l'image de marque de l'entreprise poursuivait un but légitime11. 

 

- Condition de nécessité / proportionnalité 

 

La doctrine12 enseigne que, pour que cette condition soit remplie, la restriction doit rencontrer trois 

exigences : 

 

o elle doit être apte à atteindre son objectif; 

o elle doit être nécessaire dans le sens que l'objectif recherché ne peut être atteint par aucune autre 

mesure moins contraignante ; 

o elle doit être proportionnée, le juge national devant mettre en balance les droits et intérêts en 

présence. 

 

 
7  Cour eur. D.H., 10 novembre 2005, L. S. c. Turquie 
8  F. KEFER, « L'expression des convictions religieuses dans les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p 
9  Cour eur. D.H., 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni 
10  Cour eur. D.H., 4 décembre 2008, Dogru C. France, §48 
11  Cour eur. D.H., 15 janvier 2013, Eweida et autres, 04 (« la volonté qu'avait un employeur de 

projeter une certaine image commerciale [est] assurément légitime »); F. KEFER, « 

L'expression des convictions religieuses dans les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p. 546. 

Précisons que la Cour a donné tort à l'employeur dans ce dossier qui concernait le port d'une 

croix discrète au motif que la condition de proportionnalité n'était pas remplie 
12  S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des 

droits de l'homme. Prendre l'idée au sérieux, Bruylant, 201, p.35 ; F. KEFER, « L'expression des 

convictions religieuses dans les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p. 546 
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Habituellement, la Cour de Strasbourg laisse au juge national le soin d'apprécier si et dans quelle mesure 

une ingérence est nécessaire13. 

 

6.1.1.2 Interdiction de toutes formes de discrimination 

 

34 

Madame B. invoque son droit à ne pas subir de traitement discriminatoire, que ce soit sur la base de ses 

convictions religieuses (p. 11 et s. de ses conclusions) ou de son sexe (p. 34 et s, de ses conclusions). 

UNIA fonde exclusivement son argumentation sur l'interdiction de discrimination sur base des 

convictions religieuses, compte tenu de la limitation de ses missions14. 

 

Par souci de clarté, la cour envisagera simultanément les deux bases légales, les principes étant 

identiques. 

 

a.1) Textes légaux et concepts 

 

35 

En droit belge, ce sont deux lois distinctes qui régissent la matière. 

 

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (ci-après dénommée la 

« loi générale ») interdit notamment la discrimination fondée sur la conviction religieuse. 

 

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (ci-après 

dénommée la « loi genre ») interdit la discrimination sur base du sexe. 

 

Ces lois transposent en droit belge plusieurs directives européennes : 

 

- la loi genre transpose notamment la dernière directive « refonte » 2006/54/CE du 5 juillet 2006 

relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre 

hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, cette directive fusionnant les directives 

suivantes, visées par l'article 2 de la loi du 10 mai 2007 : directive 76/207/CE, directive 

86/378/CE, directive 75/117/CEE et directive 97/80/CE. 

- la loi anti-discrimination transpose la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 

portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 

travail. 

 

36 

Ces lois anti-discrimination s'appliquent à toutes les personnes en ce qui concerne les relations de 

travail15 et précisent expressément qu'elles s'appliquent à la « décision de licenciement 16. Plus 

généralement, les lois définissent les relations de travail comme suit : « les relations qui incluent, entre 

autres, l'emploi, les conditions d'accès à l'emploi, les conditions de travail et les réglementations de 

licenciement »17. 

 

37 

 
13  F. KEFER, « L'expression des convictions religieuses dans les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p. 

547 
14  C'est l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes qui est compétent en matière de discrimination 

sur base du sexe 
15  Article 6, §1er, 5° de la loi genre et article 5, §1er, 5° de la loi générale 
16  Article 6, §2, 3° et article 5, §1er, 5° de la loi générale 
17  Article 5, 1° de la loi genre et article 5, §1er, 5° de la loi générale 
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Dans les domaines qui relèvent du champ d'application des lois anti-discrimination, toute forme de 

discrimination est interdite18. Par conséquent, les lois interdisent notamment toute discrimination directe 

ou indirecte. 

 

37.1 

La discrimination directe est la distinction directe, fondée sur un critère protégé (en l'occurrence le sexe19 

ou la conviction religieuse20) qui ne peut être justifiée conformément à la loi. 

 

La distinction directe est, quant à elle, définie comme suit « la situation qui se produit lorsque, sur la 

base du [critère protégé], une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne 

l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable »21. 

 

37.2 

La discrimination indirecte est la distinction indirecte fondée un critère protégé (en l'occurrence le sexe22 

ou la conviction religieuse23), qui ne peut être justifiée conformément à la loi. 

 

La distinction indirecte est « la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique 

apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage 

particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés »24 

 

38 

En matière de relations de travail, les lois anti-discrimination permettent de justifier : 

 

- une distinction directe fondée sur le critère protégé par une exigence professionnelle essentielle 

et déterminante25 ; 

- une distinction indirecte lorsque le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au 

fondement de la distinction est objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens 

de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires26. 

 

39 

Lorsque la victime réclame une indemnisation d'un préjudice subi du fait d'une discrimination dans le 

cadre des relations de travail, l'indemnisation est régie comme suit : 

 

« l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération 

brute, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux 

aurait également été adopté en l'absence de discrimination ; dans cette dernière hypothèse, 

l'indemnisation forfaitaire pour le préjudice matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération 

brute; 

Si le préjudice matériel résultant d'une discrimination dans le cadre des relations de travail ou des 

régimes complémentaires de sécurité sociale peut néanmoins être réparé par le biais de l'application de 

la sanction de nullité prévue à l'article 20, les dommages et intérêts forfaitaires sont fixés selon les 

dispositions du point 1°. »27 

 

40 

 
18  Article 19 de la loi genre et article 14 de la loi générale 
19  Article 5, 6° de la loi genre 
20  Article 4, 7° de la loi générale 
21  Article 5, 5° de la loi genre et article 4, 6° de la loi générale 
22  Article 5, 8° de la loi genre 
23  Article 4, 9° de la loi générale. 
24  Article 5, 7° de la loi genre et article 4, 8° de la loi générale 
25  Article 13, §1er de la loi genre et article 8, §2 de la loi générale 
26  Article 15 de la loi genre et article 9 de la loi générale 
27  Article 23 de la loi genre et 18, 2° de la loi générale 
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Un mécanisme de partage de la charge de la preuve, dérogatoire au droit commun, a été instauré : 

 

« Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, l'Institut [ou le Centre] ou l'un des 

groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer 

l'existence d'une discrimination fondée sur [l'un des critères protégés], il incombe au défendeur de 

prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. »28 

 

Bien que le texte indique qu'il revient uniquement à la victime d' « invoque[r] » des faits permettant de 

présumer l'existence d'une discrimination, doctrine et jurisprudence enseignent29 qu'il ne suffit pas 

qu'elle allègue de tels faits. Il lui revient de les démontrer. 

 

 

a.2) Interprétation des textes 

 

· Jurisprudences belge et européenne 

 

41 

Les lois anti-discrimination en général et la question de l'interdiction du port du voile en particulier ont 

donné lieu à de nombreuses applications jurisprudentielles. 

 

Dans la mesure où ces lois transposent en droit belge plusieurs directives européennes, la jurisprudence 

de la Cour de justice de l'Union européenne est pertinente pour l'interprétation du droit national30. 

 

Il convient donc d'examiner les jurisprudences belge et européenne sur la question. 

 

42 

Une attention particulière doit être portée à deux arrêts de principe rendus par la Cour de justice de 

l'Union européenne, en grande chambre, le 14 mars 2017. Il s'agit des arrêts A.31 et M. U.32, rendus sur 

conclusions de deux avocats généraux ayant défendu une vision très différente de la problématique. 

 

· Discrimination fondée sur la conviction religieuse 

 

43 

La notion de conviction religieuse au sens de cette législation concorde avec la notion de religion 

protégée par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme33. Pour rappel, cette notion 

couvre tant le droit d'avoir ou non une croyance religieuse (forum internum) que le droit de manifester 

ses convictions religieuses (forum externum)34. Le port de voile islamique est reconnu comme un acte 

protégé au titre de manifestation de la liberté religieuse35. 

 

. Distinction directe ou indirecte 

 

44 

 
28  Article 33 de la loi genre et article 28 de la loi générale 
29  Cass., 18 décembre 2008, R.G. n°C060351F ; C. C., arrêt n°39/09 du 11 mars 2009 ; F. BOUQUELLE 

et A. FRY, « Les actions en cessation en droit social », Anthemis, 2012, p. 72 
30  Cass., 12 octobre 2017, R.G. n°C.17.0278.N. ; M. BROBERG et N. FENGER, Le renvoi préjudiciel à 

la Cour de justice de l'Union européenne, Larcier, 2013, p. 575 
31  C.J.U.E., 14 mars 2017, A., C-157/15 
32  C.J.U.E., 14 mars 2017, M.U., C-188/15.  
33  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , C-157/15, n° 25-28 
34  Cour eur. D.H., 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, §80 
35  F. KEFER, « L'expression des convictions religieuses dans les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p. 

543. 
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La question est fondamentale. Alors qu'une distinction directement fondée sur un critère protégé ne peut 

être justifiée que par une exigence professionnelle essentielle et déterminante, la distinction 

indirectement fondée sur un critère protégé peut être justifiée de manière plus large, c'est-à-dire par un 

objectif légitime pour autant que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. 

 

45 

Cette question était au centre des affaires soumises à la Cour de justice dans les arrêts A.  et M. U.. 

 

Dans l'arrêt A. 36, la Cour de justice a jugé ce qui suit et la Cour de cassation37 s'est conformée à cette 

décision : 

 

« La règle interne en cause au principal se réfère au port de signes visibles de convictions politiques, 

philosophiques ou religieuses et vise donc indifféremment toute manifestation de telles convictions. 

Ladite règle doit, dès lors, être considérée comme traitant de manière identique tous les travailleurs de 

l'entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, notamment une neutralité 

vestimentaire s'opposant au port de tels signes. 

A cet égard, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que l'application de la règle 

interne en cause au principal à Madame A.  a été différente de l'application de cette règle à tout autre 

travailleur. 

Partant, il convient de conclure qu'une règle interne telle que celle en cause au principal n'instaure pas 

de différence de traitement directement fondée sur la religion ou sur les convictions (...). » 

 

En revanche, lorsqu'une travailleuse est licenciée en raison du port d'un voile islamique alors qu'aucune 

règle interne n'existe dans l'entreprise, il y a distinction directement fondée sur un critère protégé et cette 

distinction doit être justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante38. 

 

46 

Analysant l'arrêt A. , la doctrine39 enseigne à juste titre ce qui suit : 

 

« On peut disserter à perte de vue sur le point de savoir si la Cour a eu raison ou tort de prendre cette 

option. Il faut concéder que le débat était non seulement extrêmement sensible mais surtout que, d'un 

point de vue strictement juridique, le seul qui nous intéresse ici, les deux conceptions étaient défendables 

et défendues dans la doctrine bien avant la naissance du litige. L'arrêt a au moins le mérite d'éclaircir le 

débat au bénéfice d'une certaine sécurité juridique. » 

 

La jurisprudence A.  de la Cour de justice est généralement suivie par les juridictions de fond, qui 

excluent la qualification de distinction directe lorsqu'il existe dans l'entreprise une règle claire et 

appliquée de manière cohérente interdisant le port de signes visibles de convictions politiques, 

philosophiques et religieuses40 

 

C'est également le cas lorsque la règle est non écrite mais que le travailleur en avait une parfaite 

connaissance41. 

 
36  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , C-157/15, §§ 30-32 
37  Cass., 9 octobre 2017, J.L,M,B., 2018/3, p, 118 
38  C,J,U.E., 14 mars 2017, M. U., C-188/15, §34. Le tribunal du travail de Tongres, dans un jugement 

invoqué par Madame B. et UNIA, est parvenu à la même conclusion (trib. trav, Tongres, 2 janvier 2013, 

R.G. n°11/2142/A, UNIA.be). 
39  F. KEFER, « L'expression des convictions religieuses dans les relations de travail », R,D,S., 2017/3, p. 

575 
40  C. trav. Bruxelles, 7 mai 2020, R.G. n°2016/AB/691; C. trav. Anvers, 23 décembre 2011, R.G. 

n°2010/AA/453, juridat.be ; trib. trav. Bruxelles, 2 novembre 2010, R.G. n°05/22188/A, UNIA.be ; trib. 

trav. Bruxelles, 24 septembre 2012, R.G. n° 12/2607/A, juridat.be ; Trib. trav. Bruxelles (fr), 9 juin 

2016, R.G. n° 15/7170/A, www.unia.be ; trib. trav. Bruxelles (fr), 28 mai 2018, RG n° 16/7231/A, 

www.unia.be 
41  Trib. trav. Bruxelles (fr), 28 mai 2018, R.G. n°16/7231/A, www.unia.be 
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47 

UNIA relève cependant à raison que la jurisprudence A.  ne fait pas l'unanimité en doctrine42 comme en 

jurisprudence43 (page 8 et s. de ses répliques à l'avis de l'Auditorat général). 

 

48 

Par contre, l'application d'une telle règle peut constituer une distinction indirecte des femmes de religion 

musulmane portant le voile. En effet, pour rappel, la distinction indirecte est la situation qui se produit 

lorsqu'une disposition apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, 

un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés et donc en 

l'espèce pour les femmes adhérant à une religion ou à des convictions données44. 

 

• Distinction indirecte justifiée par un objectif légitime 

 

Comme déjà évoqué, la Cour de justice45, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l'homme, considère que le souhait d'un employeur d'afficher une image de neutralité à l'égard des 

clients constitue un objectif légitime : 

 

« S'agissant, en premier lieu, de la condition relative à l'existence d'un objectif légitime, il convient de 

relever que la volonté d'afficher, dans les relations avec les clients tant publics que privés, une politique 

de neutralité politique, philosophique ou religieuse doit être considérée comme légitime; 

En effet, le souhait d'un employeur d'afficher une image de neutralité à l'égard des clients se rapporte à 

la liberté d'entreprise, reconnue à l'article 16 de la Charte, et revêt, en principe, un caractère légitime, 

notamment lorsque seuls sont impliqués par l'employeur dans la poursuite de cet objectif les travailleurs 

qui sont supposés entrer en contact avec les clients de l'employeur. 

L'interprétation selon laquelle la poursuite d'un tel objectif permet, dans certaines limites, d'apporter une 

restriction à la liberté de religion est d'ailleurs corroborée par la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l'homme relative à l'article 9 de la CEDH (arrêt de la Cour EDH du 15 janvier 2013, E. et 

autres c. Royaume-Uni, (...), point 94) » 

 

50 

Cette interprétation, qui s'impose à la cour à moins de poser une nouvelle question préjudicielle à la 

Cour de justice46, est conforme à la jurisprudence des juridictions belges47. 

 

• Moyens appropriés pour réaliser ce but légitime 

 

51 

Les moyens utilisés pour réaliser ce but légitime doivent être appropriés, c'est-à-dire aptes à réaliser 

l'objectif poursuivi. 

 

52 

 
42  Voy. notamment E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Affaires A.  et Bougnaoui : entre neutralité et préjugés 

», Rev. trim. dr. h., 112/2017 
43  Voy notamment trib. trav. Bruxelles (fr), 17 juillet 2020, Trib. trav. Bruxelles (fr), 17 juillet 2020, 

disponible sur www.unia.be, qui a d'ailleurs posé de nouvelles questions préjudicielles à la Cour de 

justice de l'Union européenne 
44  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , C-157/15, § 34; C.J.U,E., 14 mars 2017, M. U., C-188/15, § 32. 
45  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , C-157/15, §§ 37 à 43 
46  Cass., 12 octobre 2017, R.G. n°C.15.0497.F ; M. BROBERG et N. FENGER, Le renvoi préjudiciel à la 

Cour de justice de l'Union européenne, Larder, 2013, p. 335 
47  C. trav. Bruxelles, 15 janvier 2008, R.G. n°48.695, www.juportal.be; trib. trav. Bruxelles, 2 novembre 

2010, R.G. n°05/22188/A, www.unia.be ; C. trav. Anvers, 23 décembre 2011, R.G. n°2010/AA/45, 

www.juportal.be ; trib. trav. fr. Bruxelles, 28 mai 2018, R.G. n°16/7231/A, www.unia.be, Chr. D.S., 

2010, p. 260; C. trav. Bruxelles, 7 mai 2020, R.G. n°2016/AB/691 

M&D Seminars 426



15 
 

La Cour de justice enseigne de longue date qu'une règle n'est propre à atteindre l'objectif invoqué que si 

elle répond véritablement au souci de l'atteindre d'une manière cohérente et systématique48. 

 

Le juge doit donc vérifier si l'employeur a établi, préalablement au licenciement du travailleur, une 

politique générale et indifférenciée d'interdiction du port visible des signes de convictions politiques, 

philosophiques ou religieuses à l'égard des membres du personnel en contact avec ses clients49 

 

• Moyens nécessaires pour réaliser ce but légitime 

 

53 

Le critère de nécessité renvoie à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens appropriés 

et le but légitime poursuivi. L'interdiction doit se limiter au strict nécessaire50'. 

 

54 

Sur ce point, deux enseignements peuvent être tirés de l'arrêt A. . 

 

54.1 

Le premier est que pour mettre en oeuvre une politique de neutralité à l'égard des clients, la mesure doit 

uniquement viser les travailleurs en contact avec les clients. 

 

54.2 

Le second a trait à l'examen de la possibilité pour l'employeur de proposer au travailleur un poste 

n'impliquant pas de contact visuel. La Cour51 a en effet dit pour droit que : 

 

« il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à 

l'entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à [l'employeur], 

face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, 

plutôt que de procéder à son licenciement. » 

 

Analysant ce passage de l'arrêt, la doctrine52 affirme qu'il ne s'agit pas d'une obligation d'aménagement 

raisonnable, indispensable pour justifier une distinction indirecte sur la base d'un handicap53 : 

 

« L'arrêt ne vise que l'hypothèse où une modification de fonction pour motif religieux n'impose pas à 

l'employeur d'inconvénient, ce qui est nettement en deçà d'une modification lui occasionnant une charge 

raisonnable. La possibilité de proposer un autre emploi pour raison religieuse est simplement prise en 

compte au moment de l'appréciation du caractère nécessaire de la mesure. » 

 

55 

La cour se rallie par ailleurs à la position adoptée par l'avocat général K.54 au sujet d'une autre solution 

régulièrement proposée comme alternative à l'interdiction de port de voile, à savoir le fait pour 

l'employeur de mettre à disposition des travailleurs de sexe féminin un uniforme comprenant, en tant 

qu'élément facultatif, un foulard ou un élément voilant de couleur et de forme assorties à l'uniforme : 

« Une telle manière de procéder serait beaucoup moins appropriée, voire totalement inappropriée, pour 

atteindre l'objectif de neutralité en matière de religion et de convictions que [l'employeur] a érigé en 

exigence professionnelle. En effet, une travailleuse qui porte un foulard islamique affiche un signe 

 
48  C.J.U.E., 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07, § 55 à 63 ; C.J.U.E., 12 janvier 2010, Petersen, C-341/08, 

§ 53 
49  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , 0457/15, § 41 
50  C.J.U.E., 14 mars 2017, A., C-157/15, § 42 
51  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , C-157/15, § 43 
52  F. KEFER, « L'expression des convictions religieuses dans les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p. 

577. 
53  Article 9, deuxième tiret, de la loi genre 
54  Conclusions de l'avocat général K. dans l'affaire A., § 107 
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religieux visible que ce foulard soit ou non assorti, par sa couleur et sa forme, à sa tenue de travail. En 

outre, si le signe religieux devient une partie de l'uniforme, l'employeur abandonne jusqu'à l'objectif de 

neutralité qu'il s'est lui-même fixé. » 

 

b) Synthèse des différents textes applicables 

 

56 

En réalité, les différentes sources de droit susceptibles de s'appliquer en l'espèce se complètent et se 

réfèrent aux mêmes principes : 

 

- Le port d'un voile islamique sur le lieu de travail relève du droit d'une femme à pratiquer sa 

religion et à manifester ses convictions religieuses ; 

- Ce droit est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, par la Constitution et 

par les lois anti-discrimination belges transposant des directives européennes ; 

- Mais ce droit n'est pas absolu. Toute restriction à ce droit doit respecter les conditions de légalité, 

finalité et nécessité/proportionnalité ; 

- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union 

européenne est pertinente pour l'interprétation du droit national. 

 

 

6.1.2 Application en l'espèce 

 

57 

Le présent litige est relatif à l'interdiction faite par la scrl V. à Madame B. de porter son voile islamique 

sur le lieu de travail. 

 

a) Pratique religieuse et manifestation des convictions religieuses 

 

58 

Pour les motifs déjà longuement exposés, l'attitude reprochée à Madame B. relevait de son droit à 

pratiquer sa religion et à manifester ses convictions religieuses, protégés par la Convention européenne 

des droits de l'homme, par la Constitution et par les lois anti-discrimination belges transposant des 

directives européennes. 

 

b) Absence de discrimination directe 

 

59 

Au moment où Madame B. a été licenciée, le règlement de travail en vigueur au sein de la scrl V. 

énonçait ce qui suit : 

 

« II est (...) défendu au travailleur : 

1° de porter sur les lieux de travail des signes visibles de ses convictions politiques, philosophies ou 

religieuses. 

2° de porter sur les lieux de travail un couvre-chef qui ne soit pas prévu ou autorisé par l'employeur; (...) 

» (article 42 du règlement de travail, pièce A.13 du dossier de la société) 

 

C'est la violation de cette règle interne par Madame B. lorsqu'elle s'est présentée au travail le 1' août 

2014 qui a engendré la décision de licenciement. 

 

Cette règle est énoncée de manière neutre et doit, dès lors, être considérée comme traitant de manière 

identique tous les travailleurs de l'entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, 

une neutralité vestimentaire s'opposant au port de signes visibles de leurs convictions politiques, 

philosophiques ou religieuses et au port d'un couvre-chef non autorisé. 

 

60 
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Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'application de la règle interne en cause à Madame B. 

aurait été différente de l'application de cette règle à tout autre travailleur. 

 

61 

Madame B. et UNIA consacrent de longs développement à la chronologie du processus qui a abouti à 

la modification du règlement de travail, soulignant qu'il a été modifié alors que Madame B. avait déjà 

manifesté son intention de porter son voile sur le lieu de travail. 

 

Cette chronologie est incontestable et incontestée. 

 

En revanche, la cour ne peut suivre Madame B. lorsqu'elle soutient qu'aucune règle n'existait dans 

l'entreprise avant la modification du règlement de travail. Le résumé fait par le directeur de la scrl V. de 

la première réunion qui s'est tenue entre les parties (30 juillet 2013) est à cet égard très clair. Il indique 

en effet que c'est Madame B. qui a pris l'initiative de ce rendez-vous car elle était consciente que les 

règles et règlement applicables au sein de la société ne lui permettait pas de porter le voile sur son lieu 

de travail (courrier du 23 août 2013, pièce A.2 du dossier de la sui). Madame a fini par réagir à ce 

courrier, après rappel, par un courrier particulièrement motivé en droit. Il a été exposé à l'audience que 

ce courrier avait été rédigé à l'aide d'UNIA et de son organisation syndicale. Or, par ce long courrier (5 

pages), Madame B. n'a absolument pas contesté l'existence d'une règle très claire au sein de la scrl V., 

lui interdisant le port du voile sur son lieu de travail. 

 

En tout état de cause, la question de l'époque précise de l'adoption de la règle litigieuse importe en réalité 

peu puisqu'il est établi qu'au moment où Madame B. s'est effectivement présentée pour la première fois 

sur le lieu de travail en portant son voile, soit le 1' août 2014, le nouveau règlement de travail était en 

vigueur depuis plusieurs mois et Madame B. en était parfaitement informée. 

 

62 

La mesure critiquée n'est donc pas directement fondée sur la conviction religieuse et sur le sexe. Elle 

n'est pas susceptible de constituer une discrimination directe. 

 

c) Distinction indirecte 

 

63 

La scrl V. soutient par ailleurs que la règle litigieuse, interdisant le port d'un couvre-chef ou de signes 

visibles de conviction philosophique, politique ou religieuse ne constitue pas une distinction 

indirectement fondée sur la conviction religieuse ou sur le sexe. 

 

64 

La cour ne partage pas cette analyse. 

 

Comme déjà exposé, la distinction indirecte est la situation qui se produit lorsqu'une disposition 

apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage 

particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés. 

 

Il apparaît manifestement que la règle litigieuse est susceptible d'entraîner un désavantage particulier 

pour les femmes adhérant à la religion musulmane et souhaitant, pour des motifs religieux, porter le 

voile55 

 

65 

L'application d'une telle règle constitue donc une distinction indirecte de Madame B., au sens des lois 

anti-discrimination, en sa qualité de femme de religion musulmane portant le voile. 

 

66 

 
55  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , C-157/15, § 34; C.J.U.E., 14 mars 2017, M. U., C-188/15, § 32 
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Elle constitue par ailleurs une restriction à sa liberté de manifester sa religion et ses convictions 

religieuses, au sens de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme 

 

d) Justification de la distinction indirecte 

 

 

⚫ Distinction indirecte justifiée par un objectif légitime / restriction poursuivant un objectif 

légitime 

 

67 

L'un des objectifs avancés par la scrl V. pour justifier la mesure litigieuse est sa volonté de mettre en 

place une politique de neutralité à l'égard de sa clientèle. 

 

La cour s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne56, de la Cour 

européenne des droits de l'hommes57 et des juridictions de fond belges58 qui reconnaissent qu'il s'agit 

d'un objectif légitime. 

 

68 

C'est d'autant plus le cas en l'espèce que la scrl V. exploite des pharmacies et est donc active dans le 

domaine de la santé. On le sait, les pharmaciens sont les professionnels de la santé les plus accessibles 

à la population. Les officines sont généralement ouvertes du lundi au samedi et il existe une garde pour 

le week-end. De plus, elles sont accessibles sans rendez- vous. Les pharmaciens jouent donc un rôle de 

« première ligne », prodiguant premiers conseils et orientation (par exemple, vers un médecin généraliste 

ou un centre de planning familial). 

 

Or, si un signe religieux, philosophie ou politique exprime des normes et valeurs, il exprime également, 

par conséquent, le rejet d'autres valeurs59. 

 

Le patient aux prises avec une difficulté d'ordre intime pourrait ne pas se sentir en confiance pour 

aborder des thèmes qu'il sait ou pense en contradiction avec les valeurs affichées par les membres du 

personnel de la pharmacie. On peut penser à des questions relatives à l'orientation sexuelle, la 

contraception, l'avortement, l'accompagnement en fin de vie, l'euthanasie, ... 

 

La scrl scrl V., consciente de son rôle actif dans le secteur de la santé, poursuit un objectif légitime en 

souhaitant manifester une neutralité absolue de nature à renforcer la confiance des patients. 

 

69 

La politique de neutralité poursuivie par la scrl V. à l'égard de sa clientèle constitue également un objectif 

légitime au sens de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'il relève de la 

protection de l'ordre de la santé publique et de la protection de la liberté de s'associer et d'entreprendre 

de la scrl V. 

 

70 

La scrl V. invoque également la poursuite d'autres objectifs pour justifier l'adoption de l'interdiction 

litigieuse, comme la préservation de son identité propre (société coopérative issue du milieu mutuelliste 

 
56  CILLE., 14 mars 2017, A. , C-157/15, §§ 37 à 43 
57  Cour eur. D.1-1., 15 janvier 2013, E. et autres c. Royaume-Uni. 
58  C. trav. Bruxelles, 15 janvier 2008, R.G. n°48.695, www.juportal.be; trib. trav. Bruxelles, 2 novembre 

2010, R.G. n°05/22188/A, www.unia.be ; C. trav. Anvers, 23 décembre 2011, R.G. n°2010/AA/45, 

www.juportal.be; trib. trav. fr. Bruxelles, 28 mai 2018, R.G. n°16/7231/A, www.unia.be, Chr. D.S., 

2010, p. 260 ; C. trav. Bruxelles, 7 mai 2020, R.G. n°2016/AB/691 
59  T. VANSWEEVELT, « Multiculturalisme et interdiction du port de signes de nature religieuse visibles 

sur le lieu de travail : une application au secteur de la santé », Ref. dr. santé, 2018 - 2019, p. 27 
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neutre) ou la volonté de créer une atmosphère de travail neutre (politique de neutralité vis-à-vis de 

l'ensemble du personnel). 

 

Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner la légitimité de ces autres objectifs puisque la cour a 

confirmé la légitimité de l'un des objectifs poursuivis. 

 

• Moyens appropriés pour réaliser cet objectif légitime 

 

71 

La règle interne interdisant le port de couvre-chef et signes philosophiques, politiques ou religieux 

contribue assurément à la mise en oeuvre de la politique de neutralité à l'égard de la clientèle que la scrl 

V. s'est fixée. 

 

72 

Conformément à l'enseignement de la Cour de justice, il appartient en outre au juge de vérifier si la 

politique de neutralité est véritablement poursuivie de manière systématique et cohérente. 

 

Le juge doit donc vérifier si l'employeur a établi, préalablement au licenciement du travailleur, une 

politique générale et indifférenciée d'interdiction du port visible des signes de convictions politiques, 

philosophiques ou religieuses à l'égard des membres du personnel en contact avec ses clients60. 

 

La cour a déjà dit pour droit que c'était le cas en l'espèce. 

 

73 

L'interdiction faite à Madame B. de porter le voile islamique sur le lieu de travail constitue donc un 

moyen approprié pour réaliser l'objectif de neutralité vis-à-vis de la clientèle poursuivi par la scrl V. 

 

• Moyens nécessaires pour réaliser cet objectif légitime 

 

74 

Il reste à déterminer si l'interdiction faite à Madame B. était proportionnée, sachant qu'il est exigé que 

la mesure soit strictement nécessaire. 

 

Précisons que l'examen de proportionnalité doit uniquement porter sur l'interdiction litigieuse, à savoir 

en l'espèce l'interdiction faite à Madame B. de porter le voile sur son lieu de travail. Il convient 

d'apprécier si cette interdiction est ou non proportionnée à l'objectif de mise en oeuvre d'une politique 

de neutralité à l'égard de la clientèle poursuivie par la scrl V. 

 

La question de la proportionnalité de la sanction appliquée par la scrl V. suite à la violation par Madame 

B. de cette interdiction (licenciement pour faute grave) est tout à fait distincte et sera examinée dans le 

cadre de l'examen de la demande d'indemnité compensatoire de préavis (point 6.3). Conformément à 

l'article 35 de la loi relative au contrat de travail, elle sera appréciée uniquement au regard de la gravité 

de la faute commise, selon qu'elle rendait ou non immédiatement et définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle. 

 

75 

Le signe religieux que Madame B. a souhaité porter au travail n'était pas discret puisqu'il s'agissait d'un 

voile couvrant complètement sa chevelure et encerclant son visage (courrier de la scrl V. du 28 novembre 

2013 (pièce 7 du dossier de Madame) et page 31 des conclusions de Madame B) 

 

76 

 
60  C.J.U.E., 14 mars 2017, A. , C-157/15, § 41 
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Madame B. exerçait des fonctions de « pharmacienne remplaçante tant itinérante qu'attachée à une ou 

plusieurs officines ou pharmacienne-gérante ». Elle travaillait donc au sein d'officines exploitées par la 

scrl V., en qualité de pharmacienne. Elle était constamment en contact avec la clientèle. 

 

Lui interdire de porter le voile sur son lieu de travail apparaît donc comme une mesure nécessaire à la 

réalisation de l'objectif de la scrl V. de mise en oeuvre d'une politique de neutralité à l'égard de la 

clientèle. 

 

Le fait que la politique de neutralité de la scrl V. soit applicable à l'ensemble du personnel et donc 

également au personnel qui n'est pas en contact avec la clientèle pose potentiellement question. La cour 

sera peut-être amenée à examiner ce point à l'occasion de la demande d'annulation de l'article 42, 1° et 

2° du règlement de travail et de la note du 22 septembre 2003 (voir infra, point 6.5). 

 

Cette question ne joue, en revanche, aucun rôle au stade de l'examen du caractère légitime, nécessaire 

et approprié de la mesure à l'égard de Madame B. puisqu'il est clair que sa fonction impliquait un contact 

avec la clientèle. 

 

En effet, même à considérer, en suivant la thèse d'UNIA, que l'interdiction ne serait pas légitime, 

nécessaire et appropriée à l'égard des membres du personnel qui n'ont aucun contact avec la clientèle61, 

ce qui pourrait engendrer de constater la nullité du règlement de travail, il conviendrait de limiter la 

nullité de la clause du règlement de travail à la partie qui engendrerait une discrimination62. 

 

77 

Madame B. (page 31 de ses conclusions) et UNIA (page 51 de ses conclusions) reprochent à la scri V. 

de ne lui avoir pas proposé un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec les clients. 

 

77.1 

Il convient tout d'abord de souligner que ni Madame B., ni UNIA n'ont jamais formulé une telle demande 

durant les discussions ayant précédé la reprise du travail du 1' août 2014. Même lors de la réunion du 

20 février 2014, qui s'est tenue en présence de deux collaboratrices d'UNIA, la possibilité que Madame 

B. change de fonction n'a pas été évoquée. Au contraire, Madame B. a insisté sur le fait qu'elle « aimait] 

son travail et voudrait le reprendre dès que possible avec son foulard » (procès-verbal de la réunion, 

rédigé par UNIA, pièce 8 du dossier de Madame, la cour souligne). 

 

77.2 

Il ressort de l'enseignement de la Cour de justice que l'employeur doit examiner les possibilité d'affecter 

le travailleur à un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec les clients mais qu'il doit être 

tenu compte des contraintes inhérentes à l'entreprise et que l'employeur ne doit pas avoir à assumer une 

quelconque charge supplémentaire. L'employeur ne doit pas se voir imposer un effort d'organisation 

supplémentaire important. 

 

 

77.3 

L'affectation de Madame B. à un poste n'impliquant aucun contact visuel avec la clientèle imposait 

nécessairement un changement de fonction. 

 
61  Ce qui n'est pas certain (voy, à cet égard la position nuancée de F. KEFER qui rappelle que, par l'arrêt 

A., la Cour de Justice s'est prononcée sur un cas de figure particulier et s'est gardée de prendre position 

au-delà de ce qui était strictement indispensable à la justification de sa décision, précisément relative à 

une travailleuse en contact avec le public (F. KEFER, « L'expression des convictions religieuses dans 

les relations de travail », R.D.S., 2017/3, p. 574; voy. également les pages 578 et 579 au sujet de « ce 

que la Cour ne dit pas s 
62  Cass., 25 juin 2015, R.G. n° C.14.0008.F, www.juportal.be. Cet arrêt concernait une clause de non- 

concurrence dans une collaboration indépendante . La Cour a dit pour droit que : « Le juge peut, si une 

nullité partielle d'une telle clause est possible, en limiter la nullité à la partie contraire à l'ordre public, 

pour autant que le maintien de la clause partiellement annulée réponde à l'intention des parties 
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Ses qualifications de pharmacienne, de même que sa rémunération, n'étaient pas compatibles avec les 

postes disponibles n'impliquant pas de contact avec le public 

(préparation des commandes (tâche des magasiniers) ou des préparations magistrales (tâche des 

assistants)). 

D'ailleurs au cours des différentes discussions, ni UNIA, ni Madame B. n'ont proposé un tel changement 

de fonction. 

 

C'est d'autant plus le cas que Madame B. occupait une fonction de pharmacienne remplaçante et était 

donc affectée à l'une ou l'autre pharmacie exploitée par la scrl V., selon les besoins. Elle devait donc 

absolument être capable d'effectuer toutes les tâches attribuées à un pharmacien, pour pouvoir remplacer 

n'importe lequel d'entre eux. 

 

L'affectation au service de la pharmacie en ligne (si tant est que ce service requérait en 2014 l'occupation 

d'un pharmacien à concurrence de 32h/semaine) engendrait également un changement de fonction et 

donc un effort d'organisation supplémentaire important. 

 

78 

Madame B. et UNIA considèrent également qu'il existait un autre moyen de mettre en oeuvre la politique 

de neutralité qui aurait été moins attentatoire à ses droits : la mise à disposition par la scrl V. « d'un 

couvre-chef créé par [la scrl V.] et aux couleurs et insignes de la société » (procès-verbal de la réunion 

du 20 février 2014, pièce 8 du dossier de Madame). 

 

78.1 

Au contraire de l'option précédente (changement de fonction), cette solution a été envisagée par les 

parties au cours de leurs discussions. Il s'agit en effet de la proposition formulée par UNIA lors de la 

réunion du 20 février 2014. La scrl V. l'a relayée aux représentants du personnel, qui ont refusé de 

modifier le règlement de travail. 

 

78.2 

De manière surprenante, le procès-verbal de la réunion ne détaille pas le type exact de couvre-chef 

envisagé, ni la position de Madame B. à l'égard de cette proposition. 

 

Madame B. indique cependant en termes de conclusions qu'elle « était disposée à porter un voile aux 

couleurs de l'entreprise et (...) ne couvr[ant] pas son visage » (page 31 de ses conclusions, la cour 

souligne). 

 

C'est donc bien la possibilité de prévoir un voile aux couleurs de l'entreprise qui était envisagée, à tout 

le moins dans l'esprit de Madame B. 

 

78.3 

Comme déjà exposé, la cour considère que la mise à disposition par la scrl V. d'un voile aux couleurs 

de l'entreprise n'aurait pas constitué une mesure appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi de 

neutralité vis-à-vis de la clientèle. 

 

Même réalisé aux couleurs de l'entreprise, un voile islamique reste une manifestation non discrète des 

convictions religieuses d'une femme et empêche donc totalement l'employeur de mettre en oeuvre une 

politique de neutralité vis-à-vis de la clientèle. 

 

79 

Par conséquent, l'interdiction faite à Madame B. de porter le voile sur le lieu de travail constitue une 

mesure nécessaire pour mettre en oeuvre dans l'entreprise une politique de neutralité vis-à-vis de la 

clientèle. 
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La cour n'identifie pas d'autres solutions qui auraient pu être privilégiées en l'espèce et qui auraient été 

moins contraignantes tout en étant appropriées pour atteindre cet objectif. 

 

e) Article 20, 5° de la loi du 3 juillet 1978 

 

80 

Madame B. invoque encore à l'appui de sa thèse l'article 20, 5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 

contrats de travail, qui dispose que 

 

« l'employeur a l'obligation : 

(..) 

5° de donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les 

obligations civiques résultant de la loi. » 

 

81 

Cette disposition, qui a été introduite dans la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et donc à une 

époque où l'interdiction du travail dominical n'était pas encore en vigueur et où le régime de travail de 

7 jours par semaine existait encore, a pour but d'obliger les employeurs à laisser au travailleur le temps 

nécessaire pour pratiquer leur culte et leurs obligations civiques. 

 

La question en litige n'est pas celle de donner du temps à Madame B. pour pratiquer son culte 

(autorisation d'absence temporaire ou aménagement d'horaire de travail) mais de lui interdire de porter 

le voile sur son lieu de travail. 

 

82 

Cette disposition est donc impropre à fonder la contestation de Madame B. 

 

6.1.3 Demandes subsidiaires de poser une question préjudicielle à la Cour de justice 

 

83 

Chacune des parties demande à la cour, à titre subsidiaire, une poser une question préjudicielle à la Cour 

de justice de l'Union européenne. 

 

84 

La cour ayant à ce stade63 fait droit à la thèse principale de la scrl V., il n'est pas nécessaire d'envisager 

sa thèse subsidiaire et donc d'examiner la question préjudicielle qu'elle a proposée. 

 

85 

La première question proposée par Madame B. est semblable à celle formulée par UNIA. Elle concerne 

la notion de mesure strictement nécessaire et vise à savoir si « pour atteindre l'objectif d'afficher une 

politique de neutralité, le fait de licencier, sans préavis ni indemnité, une travailleuse qui refuse de retirer 

son foulard alors que cet objectif aurait pu être atteint (...) par le biais de solution alternative » (dispositif 

des conclusions d'UNIA et de Madame B.). 

 

Comme déjà exposé, la question de la proportionnalité de la sanction infligée par la scrl V. suite à la 

violation par Madame B. de l'interdiction de porter le voile est étrangère à la question de la légalité de 

cette interdiction. 

 

Pour le surplus, la cour a jugé qu'en l'espèce il n'existait aucune solution alternative satisfaisante. 

 

86 

 
63  Voy. cependant infra, la demande relative à l'annulation de l'article 42, 1° et 2° du règlement de travail 

et de la note du 22 septembre 2003 
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La seconde question posée par Madame B. évoque la possibilité pour l'employeur de « tenir compte des 

souhaits subjectifs de ses clients » ou de ne retenir comme justification qu' « un risque suffisamment 

concret, en particulier la menace concrète d'un désavantage économique pour l'employeur ou un tiers 

concerné » (dispositif des conclusions de Madame B.). La cour a en l'espèce retenu que la scrl V. 

poursuivait un objectif légitime de mise en oeuvre d'une politique de neutralité vis-à-vis de la clientèle. 

La question envisagée n'est donc pas pertinente. 

 

6.1.4 Conclusion 

 

87 

L'interdiction faite à Madame B. de porter un voile islamique sur le lieu du travail était légale et ne 

constituait ni une discrimination directe sur la base du sexe ou des convictions religieuses, ni une 

discrimination indirecte sur la base de ces critères protégés, ni une violation de l'article 20, 5° de la loi 

relative aux contrats de travail. Par ailleurs, elle constituait une ingérence raisonnable dans le droit 

fondamental de Madame B. de manifester ses convictions religieuses. 

 

6.2 Dommages et intérêts en réparation de la discrimination 

 

88 

Madame B. et UNIA demandent la condamnation de la scrl V. au paiement de la somme provisionnelle 

de 19 297,65 EUR à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de la discrimination dont 

elle a été la victime. 

 

Ils se fondent sur les articles 23 de la loi genre et 18, 2° de la loi générale 

 

89 

La cour ayant jugé que l'interdiction faite à Madame B. de porter le voile islamique sur son lieu de travail 

n'était pas discriminatoire, cette demande est non fondée. 

 

Le jugement sera confirmé sur ce point. 

 

6.3 Indemnité compensatoire de préavis 

 

90 

Madame B. demande la condamnation de la scrl V. au paiement de la somme provisionnelle de 46 

264,88 EUR bruts à titre d'indemnité complémentaire de préavis. 

 

Elle soutient d'une part, que la scrl V. n'a pas respecté le délai de trois jours dont elle disposait pour 

prendre la décision et de licenciement et, d'autre part, que les faits ne justifiaient pas un licenciement 

pour faute grave. 

 

6.3.1 Respect du délai de trois jours  

 

a) Principes 

 

91 

L'article 35, alinéa3, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que : 

« Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque 

le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. 

» 

 

92 

Il résulte de cette disposition que le licenciement pour motif grave doit être notifié dans les trois jours 

ouvrables à partir du jour où l'employeur a connaissance du fait qui justifie le licenciement. 
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Il faut considérer que le fait est connu de l'employeur lorsque celui-ci a, pour prendre une décision en 

connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère 

d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la 

justice64. 

 

b) Application en l'espèce 

 

93 

La faute grave invoquée par la scrl V. à l'appui de la décision est licenciement est l'insubordination. La 

scrl V. a reproché à Madame B. de s'être présentée au travail le 1er août 2014 en portant un voile 

islamique, malgré l'interdiction formelle qu'elle avait formulée. 

 

94 

Cet acte d'insubordination a été commis, pour la première fois, le ter août 2014. La scrl V. n'aurait donc 

pas pu en prendre connaissance plus tôt. 

 

95 

Il est exact que Madame B. avait informé la scrl V. de sa volonté de porter le voile sur le lieu de travail 

lors de la réunion du 30 juillet 2013, soit un an auparavant. A cette époque, et pendant toute l'année qui 

a précédé le licenciement, Madame B. ne s'est cependant jamais présentée au travail en portant son voile 

et donc en refusant d'obéir aux instructions de son employeur. Elle n'a donc commis aucun acte 

d'insubordination. 

 

Madame B. n'aurait d'ailleurs pas manqué de s'insurger, à juste titre, contre une décision licenciement 

intervenant alors qu'elle avait simplement fait preuve de transparence en informant la scrl V. de 

l'évolution de sa foi, que les parties avaient convenu de poursuivre la suspension du contrat de travail et 

que, en parallèle, elles menaient des discussions pour trouver une solution les agréant toutes les deux. 

 

96 

Les faits invoqués à titre de faute grave s'étant déroulés le 1er août 2014, le licenciement pour faute 

grave intervenu le jour même n'est pas tardif. 

 

6.3.2 Gravité des faits  

 

a) Principes 

 

97 

L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : 

 

« Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'exécution du terme pour un motif 

grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. 

 

Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et 

définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. 

 

L'existence d'un motif grave requiert ainsi l'existence de plusieurs conditions cumulatives : 

 

· une faute, 

· la gravité de cette faute, 

· l'impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle, en 

raison de cette faute. 

 

 
64  Cass., 22 octobre 2001, 14 mai 2001 et 6 septembre 1999, www.cass.be 
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Le dernier élément implique que la faute doit être appréciée non de manière abstraite, mais en prenant 

en considération l'ensemble des éléments de la cause. Ces éléments concernent tant le travailleur que 

l'employeur. 

 

98 

Le licenciement pour faute grave d'une travailleuse qui a refusé de se conformer à l'interdiction de port 

du voile au sein de l'entreprise a été validé à plusieurs reprises par les cours et tribunaux65. 

 

Une autre partie de la jurisprudence considère que le travailleur qui ne respecte pas ce type d'injonction 

a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et que la faute commise ne présente pas le degré de gravité 

requis pour justifier un licenciement pour faute grave66. 

 

b) Application en l'espèce 

 

99 

Le licenciement pour faute grave est intervenu suite au refus de Madame B. de se conformer à 

l'interdiction qui lui avait été faite de porter son voile sur le lieu de travail. 

 

Le 1er août 2014, Madame B. s'est présentée au travail, en portant un long voile couvrant la totalité de 

sa chevelue et une longue robe type « djellabah » (pièce A.9 du dossier de la société). 

 

Elle a déclaré qu'elle refusait d'ôter son voile et que son refus était catégorique. 

 

100 

La cour a d'ores et déjà dit pour droit que l'interdiction faite à Madame B. de porter un voile sur son lieu 

de travail n'était pas discriminatoire et constituait une ingérence raisonnable dans son droit fondamental 

de manifester ses convictions religieuses. 

 

En refusant de se conformer à un ordre légitime et en se présentant sur le lieu de travail non seulement 

avec un voile mais également avec une longue robe type « djellabah » dont il n'avait jamais été question, 

Madame B. a incontestablement commis une faute. 

 

Cette faute a été commise en pleine connaissance de cause, la scrl V. l'ayant à plusieurs reprises informée 

de ce qu'elle n'admettrait pas de poursuite des relations contractuelles dans ces conditions. Par son 

courrier du 14 juillet 2014 (datant donc d'une quinzaine de jours avant le licenciement, pièce A.8 du 

dossier de la société), la scrl V. a expressément précisé ce qui suit : 

 

« (..) Si à votre reprise de fonctions, vous vous présentez dans l'exercice de vos fonctions vêtue du voile 

annoncé, nous considérerons que vous commettez un acte d'insubordination absolument volontaire 

constitutif d'une faute grave, c'est-à-dire d'une faute entrainant la rupture immédiate sans préavis ni 

indemnité compensatoire de préavis de votre contrat de travail ». 

 

101 

Il appartient à la cour de déterminer si cette faute rendait ou non immédiatement et définitivement 

impossible toute collaboration professionnelle entre la scrl V. et Madame B. 

 

Une réponse affirmative s'impose. 

 
65  C. trav. Bruxelles, 15 janvier 2008, J.T.T., 2008, p. 140. C'est également la conclusion à laquelle la Cour 

d'appel de Paris est parvenue dans l'affaire Baby-Loup, en validant le licenciement pour faute grave d'une 

employée qui s'était présentée au travail voilée en violation du règlement d'ordre intérieur, avait refusé de 

retirer son voile, avait refusé de quitter le lieu de travail malgré sa mise pied conservatoire et s'était à 

nouveau présentée le lendemain (Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2013, confirmé par 

Cass. fr. (assemblée plénière), 25 Juin 2014, n°13-28.369, www.legifrance.fr)). 
66  Trib. trav. fr. Bruxelles, 28 mai 2018, R.G. n°16/7231/A, www.unia.be 
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Les parties ne pouvaient plus collaborer, même pas pendant la prestation d'un préavis qui aurait été 

notifié par la scrl V. puisque Madame B. a indiqué refuser catégoriquement et définitivement de se 

conformer à la politique de neutralité vis-à-vis de la clientèle existant de longue date dans l'entreprise. 

  

Il était inenvisageable de la laisser prester ce préavis hypothétique en portant son voile (sous peine de 

renoncer au principe même de la politique de neutralité vis-à-vis de la clientèle) et, comme déjà souligné, 

sa réaffectation à un poste sans contact avec la clientèle n'était pas possible. 

 

102 

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la scrl V. a mis fin au contrat de travail pour faute grave. 

 

La demande d'indemnité compensatoire de préavis est non fondée.  

 

Le jugement doit être confirmé sur ce point. 

 

6.4 Indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable 

 

103 

La CCT n°109 définit et sanctionne le licenciement manifestement déraisonnable d'un travailleur. 

 

L'article 8 de la CCT n°109 définit le licenciement manifestement déraisonnable comme suit : 

 

« Un licenciement manifestement déraisonnable est le licenciement d'un travailleur engagé pour une 

durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du 

travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de 

l'établissement ou du service, et qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. 

» (le tribunal souligne) 

 

104 

La cour ayant validé le licenciement pour faute grave, il est établi que le licenciement est en lien avec 

la conduite de Madame B. et qu'il aurait été décidé par un employeur normal et raisonnable. 

 

La demande est non fondée et le jugement sera également confirmé sur ce point. 

 

6.5 Nullité de l'article 42, 1° et 2° du règlement de travail de la scrl V. et de la note du 22 septembre 

2003  

 

105 

UNIA demande à la cour de constater la nullité de la note du 22 septembre 2003 et de l'article 42, 1° et 

2° du règlement de travail. 

 

Il considère que ces normes internes sont contraires à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 

certaines formes de discrimination et qu'elles doivent être annulées. 

 

6.5.1 Cadre de la contestation 

 

106 

L'article 15 de la loi du 10 mai 2007 prévoit que « sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la 

présente loi, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renonce 

par avance aux droits garantis par la présente loi ». 

 

Au sens de cette loi, le terme « dispositions » signifie « les actes administratifs, les clauses figurant dans 

des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant 

dans des documents établis de manière unilatérale » (article 4, 3°de la loi). 
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107 

La cour a d'ores et déjà validé l'interdiction formulée par ces textes à l'égard de Madame B. 

(objectif légitime de mise en oeuvre d'une politique de neutralité vis-à-vis de la clientèle, moyens 

appropriés et nécessaires). 

 

La cour n'a, en revanche, pas examiné la question de la régularité de la politique de neutralité de la scrl 

V. en ce qu'elle est applicable à l'ensemble du personnel et donc également au personnel qui n'est pas 

en contact avec la clientèle. 

 

6.5.2 Recevabilité de la demande d'UNIA 

 

a) Capacité d'UNIA à ester en justice 

 

108 

En règle, la capacité d'agir en justice requiert la personnalité juridique. 

 

109 

En vertu de l'article 2, §2 de l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions 

et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le 

racisme et les discriminations, UNIA jouit de la personnalité juridique. 

 

Il a en outre été habilité à ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la loi du 10 mai 2007 

donne lieu (article 29, §er de la loi du 10 mai 2007 et l'article 6, §3 de l'accord de coopération du 12 juin 

2013). 

 

b) Intérêt et qualité d'UNIA 

 

• Principes 

 

110 

La question de l'intérêt et la qualité à agir est distincte de celle de la capacité à ester en justice. Toute 

personne morale dotée de la personnalité juridique doit également démontrer qu'elle dispose de l'intérêt 

et de la qualité pour agir en justice, conformément à l'article 17 du Code judiciaire67. 

 

111 

La recevabilité s'apprécie au jour de l'introduction de la demande68. 

 

112 

En règle, l'intérêt à agir doit être personnel et direct69. 

L'intérêt propre d'une personne morale ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne 

morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son honneur et sa réputation70. 

 

Par conséquent, une personne morale ne dispose en principe pas d'un droit d'action pour défendre les 

intérêts de ses membres ni la finalité pour la défense de laquelle elle a été constituée. 

 

 
67  La cour précise que l'action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2018 

ayant modifié l'article 17 du Code judiciaire, de sorte que c'est la version antérieure à cette modification 

qui est appliquée en l'espèce 
68  G. DE LEVAL, « L'action en justice », Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 238 
69  G. DE LEVAL, « L'action en justice », Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 83 
70  Cass., 13 décembre 2018, R.G. n° C.15.0405.F, www.cass.be; Cass., 19 septembre 1996, et note O. DE 

SCHUTTER, « Action d'intérêt collectif, remède collectif, cause significative », R.C.J.B., 1997, p. 113 ; 

Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, p. 338 
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Le législateur peut évidemment déroger à ce principe et autoriser une personne à agir en justice pour la 

défense d'autres intérêts que ses intérêts personnels et directs. Dans ce cas, la loi attribue à cette personne 

la qualité pour agir au-delà de son propre intérêt. 

 

113 

La qualité, requise par l'article 17 du Code judiciaire, est définie comme « le pouvoir ou le titre en vertu 

duquel une personne exerce l'action en justice ou figure dans un procès »71. 

 

Lorsqu'une association pourvue par la loi de la personnalité juridique ou de la capacité d'ester en justice 

est autorisée à agir pour la défense, outre son intérêts propres, d'intérêts déterminés par la loi, elle a 

qualité pour ester à cette fin, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, mais seulement dans les limites 

de l'autorisation légale72. 

 

114 

L'article 31 de la loi du 10 mai 2007 prévoit que : 

 

« Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, 

l'action du Centre et des groupements d'intérêts ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu 

l'accord de la victime. » 

 

115 

Le juge est autorisé à soulever d'office les moyens d'irrecevabilité en ce qui concerne la fin de non-

recevoir tirée du défaut d'intérêt73et de qualité74. 

 

Application en l'espèce — réouverture de débats 

 

116 

Madame B. a autorisé UNIA à « ester en justice sur base des faits suivants : licenciement pour « 

insubordination faute grave » par [la scrl V.] suite au port du foulard » (pièce 12 du dossier d'UNIA). 

 

117 

La cour s'interroge sur la recevabilité de la demande d'UNIA de constater la nullité de la note du 22 

septembre 2003 et de l'article 42, 1° et 2° du règlement de travail, pour les motifs suivants : 

 

- l'autorisation accordée par Madame B. à l'intervention d'UNIA est limitée au litige relatif à son 

licenciement pour faute grave. Or, la cour a déjà tranché l'ensemble des demandes formulées 

par Madame B. dans le cadre de ce litige. 

- La cour a validé l'interdiction faite à Madame B. de porter un voile islamique sur le lieu du 

travail de sorte qu'elle a déjà tranché la question de la validité du règlement de travail et de la 

note de 2003 à son égard. 

- Madame B. ne demande pas l'annulation du règlement de travail et de la note de 2003. 

- Les autres victimes présumées de la discrimination invoquée par UNIA sont tout à fait 

identifiables puisqu'il s'agit nécessairement de travailleurs de la scrl V. Or, UNIA ne produit 

aucun autre accord que celui de Madame B. 

 

118 

 
71  H. BOULARBAH, « La double dimension de la qualité, condition de l'action et condition de la 

demande en justice », R.G.D.C., 1997/1-2, p. 78 
72  C. trav. Bruxelles, 17 décembre 2020, R.G. n°2017/AB/535 
73  B. ALLEMEERSCH et S. RYELANDT, « Régime des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt ou 

de qualité », Les défenses en droit judiciaire, Larcier, 2010, 169 
74  Cass., 11 novembre 1869, Pas., 1870, I, p.3 ; B. ALLEMEERSCH et S. RYELANDT, « Régime des 

fins de non- recevoir tirées du défaut d'intérêt ou de qualité », Les défenses en droit judiciaire, Larcier, 

2010, 177. 

M&D Seminars 440



29 
 

Cette question de recevabilité de la demande d'UNIA n'a été envisagée ni par les parties, ni par 

l'Auditorat général. La cour note d'ailleurs que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande 

alors qu'elle était formulée dans les conclusions de synthèse d'instance d'UNIA (contrairement à ce que 

laisse entendre la page 8 du jugement a quo). Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour 

permettre aux parties de débattre de ce point dans le respect du principe contradictoire. 

 

Il sera réservé à statuer pour le surplus. La cour réserve également à statuer sur la demande subsidiaire 

de la scrl V. de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. 

 

6.6 Dépens 

 

6.6.1 Lien d'instance entre la scrl V. et Madame B. 

 

119 

La cour ayant tranché l'ensemble des demandes formulées par Madame B. à l'égard de la scrl V., l'arrêt 

est définitif en ce qui concerne ce lien d'instance. Il convient donc de prononcer la condamnation aux 

dépens. 

 

120 

Madame B. étant la partie succombante, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens 

d'instance. Madame B. sera par ailleurs condamnée à supporter ses propres dépens d'appel ainsi que les 

dépens d'appel de la scrl V., adéquatement liquidés à la 

somme de 3 600 EUR (indemnité de procédure de base pour les litiges dont l'enjeu se situe entre 60 000 

EUR et 100 000 EUR). 

 

6.6.2 Lien d'instance entre la scrl V. et UNIA 

 

121 

Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il sera réservé à statuer sur les dépens relatifs à ce 

lien d'instance. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

LA COUR, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Statuant publiquement et contradictoirement, 

 

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment 

son article 24 dont le respect a été assuré, 

 

Vu l'avis écrit du ministère public auquel les parties ont répliqué, 

 

1 Demandes de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnité compensatoire de préavis 

et d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable  

 

Déclare les appels de Madame B. et d'UNIA au sujet des demandes de dommages et intérêts pour 

discrimination, d'indemnité compensatoire de préavis et d'indemnité pour licenciement manifestement 

déraisonnable recevables mais non-fondés, 

 

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il statué sur ces différentes demandes, 
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Condamne Madame B. à supporter ses propres dépens d'appel ainsi que les dépens d'appel de la scrl V., 

liquidés à la somme de 3 600 EUR, 

 

2 Demande de constat de la nullité de la note du 22 septembre 2003 et de l'article 42, 1° et 20 du 

règlement de travail  

 

Statuant par voie d'évocation concernant la demande de constat de la nullité de la note du 22 septembre 

2003 et de l'article 42, 1° et 2° du règlement de travail, ordonne la réouverture des débats aux fins 

décrites au présent arrêt, 

 

Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à 

remettre au greffe leurs conclusions : 

 

· pour le 4 juin 2021 au plus tard pour la scrl V. 

· pour le 2 juillet 2021 au plus tard pour UNIA 

· pour le 6 août 2021 au plus tard la scrl V. 

 

Fixe cette cause à l'audience de la chambre 2 E de la Cour du travail de Liège, division Liège, au 1er  

octobre 2021 à 15h00 pour 80 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.O.C, au rez-de- chaussée de 

l'Annexe sud du Palais de Justice, située à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert 30. 

 

Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit 

de l'article 775, al. 2, du Code judiciaire. 

 

Réserve à statuer pour le surplus, 

 

Réserve les dépens relatifs au lien d'instance mue entre UNIA et la scrl V.,  

 

Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : 

 

Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, 

Paul CIBORGS, Conseiller social au titre d'employeur, 

Colette DERBAUDRENGHIEN, Conseiller social au titre d'employé,  

Assistés de Nadia PIENS, Greffier, 

  

 

  

et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 2-E de la Cour du travail de Liège, 

division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi TRENTE AVRIL DEUX 

MILLE VINGT ET UN par : 

 

Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président,  

Assistée de Nadia PIENS, Greffier, 
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ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

15 april 2021 *

„Prejudiciële verwijzing  –  Sociaal beleid  –  Richtlijn 2000/78/EG  –  Beginsel van gelijke 
behandeling in arbeid en beroep  –  Verbod van discriminatie op grond van leeftijd  –  

Werknemers die tot de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst in een arbeidsreserve worden 
geplaatst  –  Salarisverlaging en vermindering of verlies van de ontslagvergoeding  –  Regeling die 

van toepassing is op werknemers in de publieke sector die spoedig een volledig pensioen zullen 
genieten  –  Vermindering van de loonkosten van de publieke sector  –  Artikel 6, lid 1  –  

Legitieme doelstelling van sociaal beleid  –  Economische crisissituatie”

In zaak C-511/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend 
door de Areios Pagos (hoogste rechterlijke instantie, Griekenland) bij beslissing van 11 juni 2019, 
ingekomen bij het Hof op 4 juli 2019, in de procedure

AB

tegen

Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis,

wijst

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Prechal, kamerpresident, N. Wahl, F. Biltgen (rapporteur), L. S. Rossi en 
J. Passer, rechters,

advocaat-generaal: J. Richard de la Tour,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– AB, vertegenwoordigd door D. Vervesos en D. Vasileiou, dikigoroi,

NL

Jurisprudentie

* Procestaal: Grieks.

ECLI:EU:C:2021:274                                                                                                          1
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– Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis, vertegenwoordigd door V. Kounelis, 
dikigoros,

– de Griekse regering, vertegenwoordigd door E.-M. Mamouna, G. Papadaki, 
A. Dimitrakopoulou en K. Georgiadis als gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door D. Martin en D. Triantafyllou als 
gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 19 november 2020,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2 en artikel 6, lid 1, van 
richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB 2000, L 303, blz. 16).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen AB en Olympiako Athlitiko Kentro 
Athinon – Spyros Louis (hierna: „OAKA”) over het feit dat AB voorafgaand aan zijn 
pensionering in de bij het nationale recht ingestelde arbeidsreserve is geplaatst.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Artikel 1 van richtlijn 2000/78 bepaalt dat deze richtlijn tot doel heeft met betrekking tot arbeid en 
beroep een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd, 
zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toegepast kan worden.

4 In artikel 2, leden 1 en 2, van die richtlijn wordt bepaald:

„1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder het beginsel van gelijke behandeling 
verstaan de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie op basis van een van 
de in artikel 1 genoemde gronden.

2. Voor de toepassing van lid 1 is er:

a) ‚directe discriminatie’, wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een 
vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van een van de in artikel 1 
genoemde gronden;

b) ‚indirecte discriminatie’, wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze 
personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, 
in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt,
i) tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een 

legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn [...]
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[...]”

5 Artikel 3, lid 1, van die richtlijn is als volgt verwoord:

„Binnen de grenzen van de aan de Gemeenschap verleende bevoegdheden, is deze richtlijn zowel 
in de overheidssector als in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, op alle 
personen van toepassing met betrekking tot:

[...]

c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning;

[...]”

6 Artikel 6, lid 1, van die richtlijn luidt:

„Niettegenstaande artikel 2, lid 2, kunnen de lidstaten bepalen dat verschillen in behandeling op 
grond van leeftijd geen discriminatie vormen indien zij in het kader van de nationale wetgeving 
objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, met inbegrip van legitieme 
doelstellingen van het beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de 
beroepsopleiding, en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Dergelijke verschillen in behandeling kunnen onder meer omvatten:

a) het creëren van bijzondere voorwaarden voor toegang tot arbeid en beroepsopleiding, van 
bijzondere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, met inbegrip van voorwaarden voor 
ontslag en beloning voor jongeren, oudere werknemers en werknemers met personen ten 
laste, teneinde hun opneming in het arbeidsproces te bevorderen, en hun bescherming te 
verzekeren;

[...]”

Grieks recht

7 Artikel 34 van Nómos 4024/2011: Syntaxiodotikés rythmíseis, eniaío misthológio – vathmológio, 
ergasiakí efedreía kai álles diatáxeis efarmogís tou mesopróthesmou plaisíou dimosionomikís 
stratigikís 2012-2015 (wet 4024/2011 houdende bepalingen inzake  
ouderdomspensioenregelingen, de eenvormige schaal voor salarissen en rangen, de arbeidsreserve 
en andere bepalingen ter uitvoering van het budgettair-strategisch kader voor de middellange 
termijn 2012-2015) van 27 oktober 2011 (FEK A’ 226), zoals gewijzigd bij wetsbesluit van 
16 december 2011, omgezet in wet bij artikel 1 van Nómos 4047/2012 (wet 4047/2012) van 
23 februari 2012 (FEK A’ 31) (hierna: „wet 4024/2011”), heeft als opschrift „Opheffing van 
privaatrechtelijke vacante arbeidsplaatsen en arbeidsreserve” en bepaalt in de leden 1 tot en met 4 
en 8:

„1. Artikel 37, lid 7, van wet 3986/2011 (FEK A’ 152) wordt vervangen door het volgende:

‚[...]
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c) Werknemers die in de arbeidsreserve zijn geplaatst, blijven vanaf het moment van die plaatsing 
gedurende 12 maanden of, indien in meer specifieke bepalingen aldus is bepaald, 24 maanden 
60 % ontvangen van het basissalaris dat zij ontvingen op het moment van hun plaatsing in de 
arbeidsreserve.

[...]

e) Plaatsing in de arbeidsreserve wordt beschouwd als een aankondiging van ontslag voor alle 
juridische doeleinden en de vergoeding die wordt betaald aan werknemers die overeenkomstig 
de bepalingen onder c) hierboven in die reserve zijn geplaatst, wordt verrekend met de 
ontslagvergoeding die in voorkomend geval aan het einde van de periode van arbeidsreserve 
verschuldigd is.

[...]’

2. Arbeidsplaatsen van werknemers met een privaatrechtelijke arbeidsverhouding voor 
onbepaalde tijd bij de nationale overheid, publiekrechtelijke rechtspersonen, decentrale 
overheden in de eerste en tweede graad en hun instellingen, privaatrechtelijke rechtspersonen 
die behoren tot de staat of tot publiekrechtelijke rechtspersonen of tot decentrale overheden – in 
die zin dat zij belast zijn met een door de staat, de nationale overheid of de decentrale overheden 
toevertrouwde taak, dat zij onder toezicht staan van de staat, de nationale overheid of decentrale 
overheden, dat hun raad van bestuur grotendeels wordt benoemd en gecontroleerd door de staat, 
de nationale overheid of de decentrale overheden of dat ten minste 50 % van hun jaarbegroting 
overeenkomstig de relevante bepalingen permanent wordt gesubsidieerd door middel van 
fondsen van de bovengenoemde instanties – en de publiekrechtelijke ondernemingen, organen 
en naamloze vennootschappen die vallen binnen de werkingssfeer van de bepalingen in 
hoofdstuk I van wet 3429/2005 (A’ 314), zoals gewijzigd bij [artikel 1,] lid 1, onder a), van wet 
3899/2010 (A’ 212), die bij de inwerkingtreding van deze wet vacant zijn, worden opgeheven. [...]

3. De privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van werknemers binnen 
bovengenoemde instanties [...] eindigt op grond van de wet en van rechtswege wanneer deze 
werknemers voldoen aan de voorwaarden voor het recht op pensionering met een volledig 
ouderdomspensioen, dat wil zeggen dat zij 35 jaar aangesloten zijn geweest bij het 
socialezekerheidsstelsel, op voorwaarde dat dit recht overeenkomstig de relevante bepalingen is 
verworven in de periode tot en met 31 december 2013. […]

4. De in het vorige lid bedoelde werknemers worden vanaf 1 januari 2012 en tot de beëindiging 
van hun arbeidsverhouding overeenkomstig het voorgaande lid van rechtswege in de 
arbeidsreserve geplaatst. [...]

[...]

8. De duur van de arbeidsreserve is voor de in lid 4 bedoelde werknemers niet langer dan 24 
maanden [...].”
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8 In artikel 8, tweede alinea, van Nómos 3198/1955: Perí tropopoiíseos kai sympliróseos ton perí 
katangelías tis schéseos ergasías diatáxeon (wet 3198/1955 tot wijziging en aanvulling van de 
bepalingen inzake de beëindiging van de arbeidsverhouding) van 23 april 1955 (FEK A’ 98), in de 
versie die gold ten tijde van de feiten van het hoofdgeding (hierna: „wet 3198/1955”), wordt het 
volgende bepaald:

„Bij een pensioenverzekeringsorgaan aangesloten werknemers die aan de voorwaarden voor 
toekenning van een volledig ouderdomspensioen voldoen of zullen voldoen, kunnen [...] indien zij de 
status van werknemer hebben, hetzij ontslag nemen, hetzij door hun werkgever worden ontslagen, 
waarbij zij in ieder geval, respectievelijk, indien zij aanvullend verzekerd zijn, 40 % van de 
ontslagvergoeding ontvangen waarop zij recht hebben krachtens de bepalingen die van toepassing 
zijn ingeval de werkgever hun arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigt en, indien zij 
niet aanvullend verzekerd zijn, 50 % van deze ontslagvergoeding ontvangen.”

9 Artikel 10, lid 1, van Nómos 825/1978: Perí antikatastáseos, tropopoiíseos kai sympliróseos 
diatáxeon tis diepoúsis to IKA Nomothesías kai rythmíseos synafón themáton (wet 825/1978 tot 
vervanging, wijziging en aanvulling van de bepalingen van de wetgeving inzake de IKA en tot 
vaststelling van daarmee verband houdende bepalingen) van 13 november 1978 (FEK A’ 189), in 
de versie die van kracht was ten tijde van de feiten van het hoofdgeding (hierna: „wet 825/1978”), 
bepaalt dat een werknemer die is aangesloten bij de Idryma Koinonikon Asfaliseon – Eniaio 
Tameio Asfalissis Misthoton (IKA-ETAM) (socialezekerheidsorgaan – algemeen 
verzekeringsfonds voor werknemers, Griekenland) pas aanspraak kan maken op een volledig 
ouderdomspensioen als hij op de datum van indiening van de aanvraag bij het verzekeringsorgaan 
10 500 dagen (35 jaar) in loondienst heeft gewerkt en de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

10 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat AB in 1982 op grond van een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd is aangesteld door OAKA, een tot de publieke sector in ruime zin behorende 
privaatrechtelijke rechtspersoon, en dat hij vanaf 1998 binnen die onderneming de functie van 
technisch adviseur uitoefende.

11 Met ingang van 1 januari 2012 is AB met toepassing van artikel 34, lid 1, onder c), lid 3, eerste 
alinea, en leden 4 en 8, van wet 4024/2011 van rechtswege in de arbeidsreserve geplaatst, 
waardoor zijn beloning werd verminderd tot 60 % van zijn basissalaris.

12 Op 30 april 2013 beëindigde OAKA de arbeidsovereenkomst van AB zonder hem de 
ontslagvergoeding te betalen die krachtens artikel 8, tweede alinea, van wet 3198/1955 in het 
geval van ontslag of vertrek van de werknemer wordt uitgekeerd wanneer aan de voorwaarden 
voor een volledig ouderdomspensioen is voldaan. Deze weigering om de vergoeding uit te keren 
was gebaseerd op artikel 34, lid 1, onder e), van wet 4024/2011, waarin is bepaald dat de 
verschuldigde ontslagvergoeding wordt verrekend met de uitkering die de werknemer gedurende 
diens plaatsing in de arbeidsreserve heeft ontvangen.

13 Met zijn beroep bij de Monomeles Protodikeio Athinon (alleensprekende rechter in eerste aanleg 
Athene, Griekenland) heeft AB met name betwist dat zijn plaatsing in de arbeidsreserve geldig 
was. Hij stelde dat de bepalingen van artikel 34 van wet 4024/2011 een met richtlijn 2000/78 
strijdig verschil in behandeling op grond van leeftijd invoerden, zonder dat dit verschil in 
behandeling objectief werd gerechtvaardigd door enig legitiem doel en zonder dat de middelen 
voor het bereiken van een dergelijk doel passend en noodzakelijk waren. Om die reden heeft hij 

ECLI:EU:C:2021:274                                                                                                                  5

ARREST VAN 15. 4. 2021 – ZAAK C-511/19 
OLYMPIAKO ATHLITIKO KENTRO ATHINON

M&D Seminars 449



gevorderd OAKA ertoe te veroordelen het verschil te betalen tussen de bezoldiging die hij vóór en 
na die plaatsing in de arbeidsreserve ontving. Tevens heeft AB met een beroep op artikel 8, tweede 
alinea, van wet 3198/1955 geëist dat OAKA een ontslagvergoeding zou betalen, vermeerderd met 
wettelijke rente.

14 De Monomeles Protodikeio Athinon heeft het beroep gedeeltelijk gegrond verklaard, waarna 
OAKA hoger beroep heeft ingesteld bij de Monomeles Efeteio Athinon (alleensprekende rechter 
in tweede aanleg Athene, Griekenland), die het in eerste aanleg gewezen vonnis heeft vernietigd 
en het in dit vonnis toegewezen gedeelte van het beroep van AB heeft verworpen.

15 AB heeft cassatieberoep ingesteld bij de Areios Pagos (hoogste rechterlijke instantie, 
Griekenland). Deze rechterlijke instantie sluit uit dat er sprake is van directe discriminatie op 
grond van leeftijd, aangezien de bepalingen van artikel 34 van wet 4024/2011 niet voorzien in een 
specifieke leeftijdsgrens voor werknemers die in de arbeidsreserve worden geplaatst. Zij vraagt 
zich echter af of deze regeling indirecte discriminatie op grond van leeftijd inhoudt, aangezien zij 
is voorbehouden aan werknemers die spoedig een volledig ouderdomspensioen zullen krijgen, 
hetgeen inhoudt dat zij 35 jaar lang verzekeringspremies hebben betaald, aan welke voorwaarden 
in het tijdvak van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 moest zijn voldaan.

16 Dienaangaande merkt de verwijzende rechter om te beginnen op dat een werknemer als AB, die is 
aangesloten bij de IKA-ETAM, overeenkomstig artikel 10, lid 1, van wet 825/1978 aanspraak kon 
maken op een volledig ouderdomspensioen als hij voldeed aan de dubbele voorwaarde dat hij 
35 jaar premies had betaald en de leeftijd van 58 jaar had bereikt.

17 De verwijzende rechter werpt vervolgens de vraag op of, ingeval indirecte discriminatie op grond 
van leeftijd wordt vastgesteld, de in de memorie van toelichting bij wet 4024/2011 genoemde 
redenen een objectief en redelijk legitiem doel kunnen vormen dat een dergelijk verschil in 
behandeling rechtvaardigt. Dienaangaande vermeldt de verwijzende rechter dat de bepalingen van 
artikel 34 van deze wet tot doel hadden tegemoet te komen aan de dringende noodzaak de 
salariskosten overeenkomstig de tussen de Helleense Republiek en haar schuldeisers gesloten 
overeenkomst te beperken en de financiën van de staat en van de publieke sector in ruime zin te 
saneren teneinde het hoofd te bieden aan de economische crisis die deze lidstaat doormaakte.

18 Zo ja, dan vraagt de verwijzende rechter zich ten slotte af of, ten eerste, de vermindering van de 
bezoldiging van werknemers die in de arbeidsreserve zijn geplaatst, gelet op de bij die wet 
ingevoerde beschermingsmaatregelen voor die werknemers, en, ten tweede, de gehele of 
gedeeltelijke afschaffing van hun ontslagvergoeding zoals vastgelegd in artikel 8, tweede alinea, 
van wet 3198/1955, passende en noodzakelijke middelen vormen om dat doel te bereiken.

19 In deze omstandigheden heeft de Areios Pagos de behandeling van de zaak geschorst en het Hof 
de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Vormt de vaststelling door een lidstaat van een wettelijke regeling als artikel 34, lid 1, onder c), 
lid 3, eerste alinea, en lid 4, van wet 4024/2011, die van toepassing is op de nationale overheid, 
de lokale overheden, publiekrechtelijke rechtspersonen en meer in het algemeen op alle tot de 
publieke sector in ruime zin behorende instanties (privaatrechtelijke rechtspersonen) in hun 
hoedanigheid van werkgever, waarbij werknemers die in een privaatrechtelijke 
arbeidsverhouding bij de bovengenoemde entiteiten zijn aangesteld in de arbeidsreserve 
worden geplaatst voor ten hoogste 24 maanden, met als enig materieel criterium dat zij 
spoedig, namelijk binnen het tijdvak van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013, aan de 
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voorwaarden voor een volledig ouderdomspensioen zullen voldoen, dat wil zeggen dat zij 
35 jaar verzekerd zijn geweest, indirecte discriminatie wegens leeftijd in de zin van artikel 2, 
lid 1 en lid 2, onder b), en artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2000/78, in aanmerking 
nemende dat de destijds geldende wettelijke socialezekerheidsregeling (behoudens in andere, 
hier niet ter zake doende omstandigheden) vereiste dat de werknemer ten minste 10 500
dagen (35 jaar) verzekerd was geweest bij [de IKA] of een andere instelling voor de primaire 
verzekering van werknemers en tevens de leeftijd van (ten minste) 58 jaar had bereikt, uiter-
aard zonder dat wordt uitgesloten dat in het concrete geval deze verzekeringsduur van 
35 jaar op een andere leeftijd wordt bereikt?

2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de invoering van het systeem van 
plaatsing in de arbeidsreserve dan objectief en redelijk worden gerechtvaardigd in de zin van 
artikel 2, lid 2, onder b), i), en artikel 6, lid 1, [tweede alinea,] onder a), van richtlijn 2000/78 
door de noodzaak van onmiddellijke organisatorische, operationele en budgettaire 
resultaten, en met name door de noodzaak van inkrimping van de overheidsuitgaven zodat 
vóór het einde van 2011 de specifieke getalsmatige doelen konden worden behaald die waren 
gespecificeerd in het budgettair-strategisch kader voor de middellange termijn en vervolgens 
zijn vermeld in de memorie van toelichting bij [wet 4024/2011], teneinde de verplichtingen na 
te komen die de Helleense Republiek was aangegaan jegens haar schuldeisers om de in het 
land heersende ernstige en langdurige economische en financiële crisis aan te pakken en 
tegelijkertijd de overheidsuitgaven te saneren en de buitensporige omvang van de openbare 
sector te reduceren?

3) Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord:
a) Vormt de invoering van een maatregel als die van artikel 34, lid 1, onder c), van wet 

4024/2011, die voorziet in een drastische vermindering van de bezoldiging van de in de 
arbeidsreserve geplaatste werknemers tot 60 % van het basissalaris dat zij tot dat moment 
genoten, zonder dat deze werknemers voor de betrokken overheidsinstantie arbeid 
hoeven te verrichten, en die (in feite) het einde betekent van hun eventuele 
loopbaanontwikkeling op het gebied van salariëring of inschaling vanaf de plaatsing in de 
arbeidsreserve tot hun pensionering met een volledig ouderdomspensioen, een passend 
en noodzakelijk middel om dat doel te bereiken in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), i), en 
artikel 6, lid 1, [tweede alinea,] onder a), van richtlijn 2000/78, wanneer:
i) de in de arbeidsreserve opgenomen werknemers een andere baan (in de particuliere 

sector) mogen aanvaarden of een vrij beroep of zelfstandige activiteit mogen 
uitoefenen, zonder het recht op betaling van voornoemd deel van het basissalaris te 
verliezen, tenzij de beloning of de inkomsten uit hun nieuwe baan of bedrijvigheid 
hoger zijn dan de vóór de plaatsing in de arbeidsreserve genoten bezoldiging, in welk 
geval voornoemd deel van het basissalaris wordt verlaagd met het bedrag waarmee 
die bezoldiging wordt overschreden – artikel 34, lid 1, onder f), van wet 4024/2011;

ii) de tot de publieke sector behorende werkgever, of bij opheffing daarvan [het nationaal 
arbeidsbureau], zich tot aan de pensionering verbindt tot betaling aan het betrokken 
socialezekerheidsorgaan van de voor rekening van de werkgever of van de werknemer 
komende bijdragen voor het primaire pensioen, een aanvullende ziekteverzekering en 
aanvullende sociale uitkeringen, berekend op basis van de bezoldiging die de 
werknemer vóór diens plaatsing in de arbeidsreserve genoot – artikel 34, lid 1, 
onder d), van wet 4024/2011;
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iii) kwetsbare sociale groepen die bescherming behoeven (de werknemer heeft een 
echtgenoot die reeds in de arbeidsreserve is geplaatst, een inwonende echtgenoot of 
kind dat voor minstens 67 % gehandicapt is en ten laste van de werknemer komt; de 
werknemer zelf is voor minstens 67 % gehandicapt; de werknemer is hoofd van een 
groot gezin; het betreft een eenoudergezin met inwonend kind dat ten laste van de 
werknemer komt) vrijgesteld zijn van de plaatsing in de arbeidsreserve – artikel 34, 
lid 1, onder b), van wet 4024/2011;

iv) de werknemer de mogelijkheid heeft om prioritair te worden overgeplaatst naar 
andere vacante functies in de publieke sector, op basis van objectieve en 
meritocratische criteria, door zich te laten opnemen in de rangschikking van de [hoge 
raad voor personeelsselectie] – artikel 34, lid 1, onder a) van wet 4024/2011 – welke 
mogelijkheid in de praktijk echter beperkt is gezien de drastische vermindering van 
het aantal aanstellingen bij de diverse publieke instanties wegens de noodzaak van 
inkrimping van de uitgaven;

v) er wordt gezorgd voor maatregelen ter bevordering van de aflossing van hypothecaire 
leningen die in de arbeidsreserve geplaatste werknemers hebben opgenomen bij de 
[deposito- en consignatiekas] en voor het opstellen van een overeenkomst tussen de 
Griekse Staat en de [vereniging van Griekse banken] teneinde de terugbetaling van 
leningen van deze werknemers bij andere banken te vergemakkelijken, in verhouding 
tot ieders totale gezinsinkomen en vermogenssituatie – artikel 34, leden 10 en 11, van 
wet 4024/2011;

vi) de onder ii) en iii) bedoelde werknemers volgens een latere wet (artikel 1, lid 15, van 
wet 4038/2012 – FEK A’ 14) absolute voorrang krijgen bij de afhandeling van hun 
pensioen en de afgifte van de betalingsopdracht, zodat dit in ieder geval gebeurt 
binnen vier maanden nadat zij zijn ontslagen en de desbetreffende bewijsstukken 
voor de erkenning van het pensioen hebben ingediend, en

vii) er van de hierboven genoemde beëindiging van de loopbaanontwikkeling op het 
gebied van salariëring of inschaling in het tijdvak waarin de werknemers met een 
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in de arbeidsreserve zijn opgenomen en tot 
hun pensionering met volledig ouderdomspensioen, meestal – waaronder in casu – 
geen sprake is, aangezien de werknemer, gezien zijn lange dienstverband bij de 
overheidsinstantie, overeenkomstig de ter zake toepasselijke wetgeving geen 
mogelijkheid meer heeft om een hoger salaris te krijgen of naar een hogere rang over te 
gaan?

b) Vormt de instelling van een regeling als die van artikel 34, lid 1, onder e), van wet 
4024/2011, die tot gevolg heeft dat de werknemer geheel (of gedeeltelijk) de vergoeding 
wordt ontzegd die artikel 8, tweede alinea, van wet 3198/1955 bij diens ontslag of vertrek 
toekent wanneer er is voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van een volledig 
ouderdomspensioen, welke vergoeding 40 % bedraagt van de ontslagvergoeding die geldt 
voor werknemers die een aanvullende verzekering hebben (en voor instanties die van 
openbaar nut zijn of door de staat worden gesubsidieerd, zoals de onderhavige 
privaatrechtelijke rechtspersoon, ten hoogste 15 000 EUR bedraagt), doordat deze ver-
goeding wordt verrekend met de tijdens de opname in de arbeidsreserve ontvangen ver-
minderde bezoldiging, een maatregel die passend en noodzakelijk is ter verwezenlijking 
van het bovengenoemde doel, in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), i), en artikel 6, lid 1, 
[tweede alinea,] onder a), van richtlijn 2000/78, in aanmerking genomen dat de betrokken 
werknemer deze lagere vergoeding volgens de geldende arbeidswetgeving in elk ander 
geval zou ontvangen, ongeacht of hij zelf ontslag nam of werd ontslagen door de instantie 
waar hij werkte?”
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Beantwoording van de prejudiciële vragen

20 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie 
te vernemen of artikel 2 en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78 aldus moeten worden uitgelegd dat 
zij in de weg staan aan een nationale regeling op grond waarvan werknemers in de publieke sector 
die in een bepaald tijdvak voldoen aan de voorwaarden om een volledig ouderdomspensioen te 
ontvangen, in een arbeidsreserve worden geplaatst totdat hun arbeidsovereenkomst wordt 
beëindigd, hetgeen leidt tot een vermindering van hun bezoldiging, het einde van hun eventuele 
loopbaanontwikkeling en een vermindering, of zelfs de afschaffing, van de ontslagvergoeding 
waarop zij bij de beëindiging van hun arbeidsverhouding aanspraak hadden kunnen maken.

21 Ter beantwoording van die vragen moet worden nagegaan of de regeling waarop het hoofdgeding 
betrekking heeft binnen de werkingssfeer van richtlijn 2000/78 valt en, zo ja, of deze regeling een 
verschil in behandeling op grond van leeftijd invoert die in het licht van artikel 6 van deze richtlijn 
kan worden gerechtvaardigd.

22 Wat in de eerste plaats de vraag betreft of de betreffende regeling uit het hoofdgeding binnen de 
werkingssfeer van richtlijn 2000/78 valt, blijkt zowel uit de titel en de overwegingen als uit de 
inhoud en de strekking van deze richtlijn dat deze bedoeld is om een algemeen kader in te voeren 
waarmee wordt gewaarborgd dat eenieder „in arbeid en beroep” gelijk wordt behandeld door een 
doeltreffende bescherming te bieden tegen discriminatie op een van de in artikel 1 van de richtlijn 
genoemde gronden, waaronder leeftijd (arrest van 2 april 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, 
EU:C:2020:272, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

23 Bovendien is richtlijn 2000/78, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder c), ervan, binnen de grenzen 
van de aan de Europese Unie verleende bevoegdheden „zowel in de overheidssector als in de 
particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, op alle personen van toepassing” met 
betrekking tot „werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning”.

24 Krachtens de regeling die in het hoofdgeding aan de orde is, werden werknemers die een 
privaatrechtelijke arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd hadden met werkgevers uit de 
publieke sector in ruime zin en die in een bepaald tijdvak voldeden aan de voorwaarden voor een 
volledig ouderdomspensioen, tot aan de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst in een 
arbeidsreserve geplaatst. Deze plaatsing had negatieve gevolgen voor de bezoldiging van die 
werknemers en voor de ontslagvergoeding waarop zij bij de beëindiging van hun dienstverband 
aanspraak hadden kunnen maken.

25 Hieruit volgt dat de nationale regeling uit het hoofdgeding binnen de werkingssfeer van richtlijn 
2000/78 valt.

26 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of deze regeling een verschil in behandeling op grond van 
leeftijd invoert in de zin van artikel 2, lid 1, van richtlijn 2000/78, gelezen in samenhang met 
artikel 1 ervan, moet worden opgemerkt dat, onder voorbehoud van toetsing door de verwijzende 
rechter, uit artikel 34, leden 3 en 4, van wet 4024/2011 voortvloeit dat de plaatsing in de 
arbeidsreserve bestemd was voor werknemers die in dienst waren bij werkgevers in de publieke 
sector in ruime zin en die in het bedoelde tijdvak voldeden aan de voorwaarden voor het recht op 
pensionering met een volledig ouderdomspensioen. Hoewel in dat lid 3 als voorwaarde voor een 
volledig pensioen staat vermeld dat de betrokkene gedurende 35 jaar bij het 
socialezekerheidsstelsel aangesloten moet zijn geweest, blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat een 
werknemer als AB – die bij de IKA-ETAM was aangesloten – overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
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van wet 825/1978, in de versie die van toepassing was op de feiten van het hoofdgeding, moest 
voldoen aan de dubbele voorwaarde dat hij gedurende die 35 jaar premies had betaald en de 
minimumleeftijd van 58 jaar had bereikt om aanspraak te kunnen maken op een volledig 
ouderdomspensioen.

27 Aangezien deze twee voorwaarden cumulatief zijn, vormt het feit dat de werknemer de 
minimumleeftijd van 58 jaar moet hebben bereikt een noodzakelijke voorwaarde om hem een 
volledig ouderdomspensioen te kunnen toekennen en dus om hem gedurende het relevante 
tijdvak in de arbeidsreserve te plaatsen, zoals de advocaat-generaal in punt 37 van zijn conclusie 
heeft opgemerkt. De toepassing van de arbeidsreserveregeling is dus gebaseerd op een criterium 
dat onlosmakelijk met de leeftijd van de betrokken werknemers is verbonden (zie naar analogie 
arrest van 12 oktober 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C-499/08, EU:C:2010:600, punt 23).

28 Hieruit volgt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling – ook al moet de 
andere cumulatieve voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een volledig pensioen, 
namelijk dat 35 jaar lang premie is betaald, worden beschouwd als een ogenschijnlijk neutraal 
criterium in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 – een verschil in 
behandeling inhoudt dat rechtstreeks is gebaseerd op het leeftijdscriterium in de zin van artikel 1 
juncto artikel 2, lid 2, onder a), van die richtlijn (zie naar analogie arrest van 16 oktober 2007, 
Palacios de la Villa, C-411/05, EU:C:2007:604, punten 48 en 51).

29 Aangaande, in de derde plaats, de vraag of dit verschil in behandeling gerechtvaardigd kan worden 
in het licht van artikel 6 van richtlijn 2000/78, moet worden opgemerkt dat een verschil in 
behandeling op grond van leeftijd volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, geen discriminatie vormt 
indien het in het kader van de nationale wetgeving objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd 
door een legitiem doel, met inbegrip van legitieme doelstellingen van het beleid op het terrein 
van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de beroepsopleiding, en de middelen voor het 
bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

30 Het Hof heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de lidstaten over een ruime beoordelingsmarge 
beschikken, niet alleen bij de beslissing welke van meerdere doelstellingen van sociaal beleid en 
werkgelegenheidsbeleid zij specifiek willen nastreven, maar ook bij het bepalen van de 
maatregelen waarmee deze doelstelling kan worden verwezenlijkt (arrest van 8 mei 2019, Leitner, 
C-396/17, EU:C:2019:375, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 In het onderhavige geval volgt uit de memorie van toelichting bij wet 4024/2011, waarnaar zowel 
in de verwijzingsbeslissing als in de opmerkingen van de Griekse regering wordt verwezen, dat in 
de omstandigheden van de ernstige economische crisis waarmee de Helleense Republiek werd 
geconfronteerd, met de regeling die in het hoofdgeding aan de orde is de verplichtingen werden 
uitgevoerd waartoe deze lidstaat zich jegens zijn schuldeisers had verbonden om de 
overheidsuitgaven voor lonen onmiddellijk te verlagen teneinde een besparing van 
300 miljoen EUR over het jaar 2012 te realiseren, waarbij de arbeidsreserveregeling op 30 000 wer-
knemers in de publieke sector in ruime zin moest worden toegepast.

32 De Griekse regering en de Europese Commissie betogen dat dit doel geen zuiver budgettair 
karakter heeft, maar ook betrekking heeft op de rationalisering en inkrimping van de publieke 
sector in ruime zin en op de herstructurering van de diensten ervan. De Commissie benadrukt 
dat de tijdens deze ernstige economische crisis genomen maatregelen het faillissement van de 
Helleense Republiek beoogden te voorkomen en zodoende de stabiliteit van de eurozone te 
waarborgen door het economische en daarmee ook het sociale evenwicht in stand te houden.
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33 Bovendien draagt de arbeidsreserveregeling volgens de Griekse regering bij tot de doelstellingen 
van het werkgelegenheidsbeleid tegen de achtergrond van de noodzaak de overheidsuitgaven te 
verminderen. Ten eerste heeft de toepassing van die regeling, gelet op het feit dat de betrokken 
werknemers op elk moment hadden kunnen worden ontslagen, namelijk gezorgd voor het 
behoud van een hoog werkgelegenheidsniveau. Ten tweede kon er, door werknemers die spoedig 
een ouderdomspensioen zouden ontvangen in de arbeidsreserve te plaatsen, een evenwichtige 
leeftijdsopbouw tussen jonge en oudere ambtenaren in de publieke sector in ruime zin tot stand 
worden gebracht.

34 In dit verband kunnen budgettaire overwegingen weliswaar aan de basis liggen van de 
sociaalbeleidskeuzen van een lidstaat en mede bepalend zijn voor de aard of de omvang van de 
maatregelen ter bescherming van de werkgelegenheid die de lidstaat wenst vast te stellen. Toch 
kunnen deze overwegingen op zichzelf geen doelstelling van dat sociale beleid vormen (zie in die 
zin arrest van 8 oktober 2020, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu e.a., C-644/19, EU:C:2020:810, 
punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

35 In het onderhavige geval moet worden opgemerkt dat de omstandigheid dat de ernstige 
economische crisis waarmee de Helleense Republiek werd geconfronteerd, grote gevolgen kon 
hebben – in het bijzonder het faillissement van deze lidstaat en het verlies van de stabiliteit van 
de eurozone – geen afbreuk kan doen aan het budgettaire karakter van de doelstelling van de 
genomen maatregelen, namelijk de verwezenlijking van een besparing van 300 miljoen EUR voor 
het jaar 2012, teneinde deze crisissituatie het hoofd te bieden (zie naar analogie arrest van 
2 april 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punt 35).

36 Zoals de advocaat-generaal in punt 60 van zijn conclusie heeft opgemerkt, volgt hieruit dat, 
doordat de regeling waarop het hoofdgeding betrekking heeft door middel van de instelling van 
de arbeidsreserve voorziet in een vermindering van de bezoldiging van de betrokken werknemers 
en een vermindering, of zelfs de afschaffing, van de ontslagvergoeding waarop zij anders 
aanspraak hadden kunnen maken, de doelstelling van verlaging van de overheidsuitgaven 
overeenkomstig de verbintenissen die de Helleense Republiek jegens haar schuldeisers is 
aangegaan, mede bepalend kan zijn voor de aard of de omvang van maatregelen voor de 
bescherming van werkgelegenheid, maar op zich geen legitieme doelstelling kan vormen 
waarmee een verschil in behandeling op grond van leeftijd krachtens artikel 6, lid 1, van richtlijn 
2000/78 kan worden gerechtvaardigd.

37 In een door een ernstige economische crisis gekenmerkte nationale context mag een lidstaat die 
bepaling namelijk niet haar nuttige werking ontnemen door zich ter rechtvaardiging van een 
dergelijk verschil in behandeling uitsluitend te beroepen op een andere doelstelling dan de daarin 
bedoelde doelstellingen op het gebied van sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid (zie naar 
analogie arrest van 21 december 2016, AGET Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972, punt 106).

38 Zoals de advocaat-generaal in punt 62 van zijn conclusie heeft opgemerkt, vormt de invoering van 
de arbeidsreserveregeling bij wet 4024/2011, die plaatsvond in het kader van de budgettaire 
beperkingen waaraan de Helleense Republiek was onderworpen, evenwel een legitieme 
doelstelling van werkgelegenheidsbeleid in de zin van artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78.
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39 Ten eerste kan de keuze om de betrokken werknemers in een arbeidsreserve op te nemen in plaats 
van hen te ontslaan, immers een hoog niveau van werkgelegenheid bevorderen, hetgeen 
overeenkomstig artikel 3, lid 3, eerste alinea, VEU en artikel 9 VWEU een van de doelstellingen 
van de Unie is (zie in die zin arresten van 16 oktober 2007, Palacios de la Villa, C-411/05, 
EU:C:2007:604, punt 64, en 2 april 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punt 36).

40 Ten tweede heeft het Hof reeds geoordeeld dat de doelstelling om een evenwichtige 
leeftijdsopbouw tussen jonge en oudere ambtenaren tot stand te brengen, om onder meer de 
aanstelling en bevordering van jongeren aan te moedigen, een legitiem doel van het 
werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid kan vormen (zie in die zin arresten van 21 juli 2011, 
Fuchs en Köhler, C-159/10 en C-160/10, EU:C:2011:508, punt 50, en 2 april 2020, Comune di 
Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punt 38).

41 In dit verband is het programma ter vermindering van de overheidsuitgaven inderdaad niet 
bedoeld om de aanwerving van personeel in de publieke sector in ruime zin te bevorderen. 
Desalniettemin heeft de arbeidsreserveregeling voor werknemers die spoedig met pensioen gaan 
in het kader van dit programma met name kunnen voorkomen dat jongere werknemers in die 
sector eventueel ontslagen zouden worden.

42 Uit een en ander volgt dat de arbeidsreserveregeling weliswaar deel uitmaakt van het 
begrotingsbeleid, maar dat daarmee ook doelstellingen van werkgelegenheidsbeleid als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78 worden nagestreefd die een verschil in behandeling op grond 
van leeftijd in beginsel objectief en redelijk kunnen rechtvaardigen.

43 Verder moet nog worden nagegaan of de voor de verwezenlijking van deze doelstellingen 
gebruikte middelen, overeenkomstig de bewoordingen van die bepaling, „passend en 
noodzakelijk” zijn.

44 In dit verband moet worden vastgesteld dat de arbeidsreserveregeling is te beschouwen als een 
passend middel om de aangeduide doelstellingen van werkgelegenheidsbeleid te bereiken. Ten 
eerste draagt de keuze om werknemers die spoedig met pensioen gaan, niet te ontslaan maar bij 
hun werkgever in de publieke sector in ruime zin te laten blijven, immers duidelijk bij tot de 
bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau. Ten tweede heeft de invoering van die 
regeling, voor zover daarmee niet alleen het ontslag kon worden voorkomen van werknemers die 
spoedig met pensioen zouden gaan, maar ook dat van jongere werknemers, bijgedragen tot een 
over het geheel genomen evenwichtige leeftijdsopbouw binnen die sector.

45 Wat de vraag betreft of de maatregel noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen van 
werkgelegenheidsbeleid te bereiken, zij eraan herinnerd dat het aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten staat om het juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende betrokken belangen 
(arrest van 2 april 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punt 43 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak). Dit betekent met name dat deze doelstellingen met die maatregel 
bereikt moeten kunnen worden zonder dat de gerechtvaardigde belangen van de getroffen 
werknemers buitensporig worden geschaad (zie in die zin arrest van 12 oktober 2010, 
Ingeniørforeningen i Danmark, C-499/08, EU:C:2010:600, punt 32).

46 Zoals de advocaat-generaal in punt 76 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet het verbod van 
discriminatie op grond van leeftijd bovendien worden gelezen in het licht van het recht om te 
werken, dat is erkend in artikel 15, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie. Bijgevolg dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de deelname van oudere 
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werknemers aan het beroepsleven en daarmee aan het economische, culturele en sociale leven. 
Wanneer die personen in het beroepsleven blijven, wordt diversiteit bij de arbeid bevorderd. Het 
belang bij het actief blijven van die personen moet echter met inachtneming van andere, eventueel 
tegenovergestelde belangen in aanmerking worden genomen (arrest van 2 april 2020, Comune di 
Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47 Derhalve moet worden vastgesteld of de nationale wetgever bij het gebruik van de ruime 
beoordelingsmarge waarover hij op het gebied van sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid 
beschikt, getracht heeft de beoogde doelstellingen te bereiken die met name ten goede komen 
aan jongere werknemers en, door het behoud van een hoog werkgelegenheidsniveau, aan de 
overheidsorganen die in een context van budgettaire beperkingen hun taak kunnen blijven 
vervullen en doeltreffend kunnen blijven werken zonder de belangen van de werknemers die aan 
de arbeidsreserveregeling zijn onderworpen, buitensporig te schaden.

48 In dit verband moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat de plaatsing in de arbeidsreserve 
voor de betrokken werknemers weliswaar leidt tot een aanzienlijke vermindering van de 
bezoldiging en het verlies van bevorderingsmogelijkheden, maar dat deze werknemers een 
relatief korte periode, namelijk maximaal 24 maanden, aan die arbeidsreserveregeling zijn 
onderworpen, en dat zij na afloop van die termijn een volledig ouderdomspensioen genieten, 
hetgeen de fundamentele voorwaarde is om voor deze regeling in aanmerking te komen.

49 Gelet op de zeer binnenkort te verwachten ontvangst van dit volledige pensioen, blijkt de 
vermindering, of zelfs de afschaffing, van de ontslagvergoeding waarop deze werknemers bij de 
beëindiging van hun arbeidsverhouding aanspraak hadden kunnen maken, gelet op de 
economische context die heeft geleid tot de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling, 
bovendien niet onredelijk (zie in die zin arrest van 26 februari 2015, Ingeniørforeningen i 
Danmark, C-515/13, EU:C:2015:115, punt 27).

50 In de tweede plaats blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de plaatsing van de betrokken 
werknemers in de arbeidsreserve gepaard gaat met maatregelen ter bescherming van deze 
werknemers die de nadelige gevolgen van de arbeidsreserveregeling afzwakken. Deze 
maatregelen zijn opgesomd in de derde vraag, onder a), van de verwijzende rechter en omvatten 
de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bij een andere werkgever in de private sector of 
als zelfstandige te gaan werken zonder het recht op de vergoeding uit hoofde van de 
arbeidsreserveregeling te verliezen, de verplichting van het als werkgever optredende 
overheidsorgaan of, bij gebreke daarvan, van het nationale arbeidsbureau om tot aan de 
pensionering de werkgevers- en de werknemersbijdragen op basis van de laatst genoten 
bezoldiging aan het betrokken socialezekerheidsorgaan te betalen, de vrijstelling van de 
arbeidsreserveregeling van kwetsbare sociale groepen die bescherming behoeven, de 
mogelijkheid tot overplaatsing van de betrokken werknemers naar andere vacante functies bij 
instanties in de publieke sector, en het nemen van maatregelen voor de aflossing van 
hypothecaire leningen die de betrokken werknemers hebben opgenomen.

51 Hieruit volgt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling de legitieme belangen van de 
getroffen werknemers niet buitensporig blijkt te schaden. In een context die wordt gekenmerkt 
door een ernstige economische crisis, gaat deze regeling dus niet verder dan noodzakelijk is om 
de door de nationale wetgever nagestreefde doelstellingen van werkgelegenheidsbeleid te 
bereiken.
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52 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 2 en artikel 6, 
lid 1, van richtlijn 2000/78 aldus moeten worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een 
nationale regeling op grond waarvan werknemers in de publieke sector die in een bepaald tijdvak 
voldoen aan de voorwaarden om een volledig ouderdomspensioen te ontvangen, in een 
arbeidsreserve worden geplaatst totdat hun arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, hetgeen leidt 
tot een vermindering van hun bezoldiging, het einde van hun eventuele loopbaanontwikkeling en 
een vermindering, of zelfs de afschaffing, van de ontslagvergoeding waarop zij bij de beëindiging 
van hun arbeidsverhouding aanspraak hadden kunnen maken, wanneer met deze regeling een 
legitieme doelstelling van werkgelegenheidsbeleid wordt nagestreefd en de middelen om deze 
doelstelling te realiseren passend en noodzakelijk zijn.

Kosten

53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door 
anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 2 en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep moeten 
aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een nationale regeling op grond 
waarvan werknemers in de publieke sector die in een bepaald tijdvak voldoen aan de 
voorwaarden om een volledig ouderdomspensioen te ontvangen, in een arbeidsreserve 
worden geplaatst totdat hun arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, hetgeen leidt tot een 
vermindering van hun bezoldiging, het einde van hun eventuele loopbaanontwikkeling en 
een vermindering, of zelfs de afschaffing, van de ontslagvergoeding waarop zij bij de 
beëindiging van hun arbeidsverhouding aanspraak hadden kunnen maken, wanneer met 
deze regeling een legitieme doelstelling van werkgelegenheidsbeleid wordt nagestreefd en 
de middelen om deze doelstelling te realiseren passend en noodzakelijk zijn.

ondertekeningen
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Cass. (3e k.) AR S.20.0050.N, 12 april 2021 (PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY
BELGIUM nv / G. V. V.)

Cass. (3e k.) AR S.20.0050.N, 12 april 2021 (PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY BELGIUM nv / G. V. V.)
https://juportal.be/ (27 april 2021), concl. VANDERLINDEN , H.; RABG 2021, afl. 12-13, 1130, noot HERMAN, J.;
Soc.Kron. 2021 (samenvatting), afl. 8, 370
Samenvatting
In geval van een ontslag om dringende redenen dat niet door de arbeidsrechtbank of het arbeidshof is aanvaard, is
de in artikel 10 van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs
bedoelde vergoeding verschuldigd indien de rechter vaststelt, ofwel, dat de redenen die de werkgever aanvoert
voor het ontslag niet vreemd zijn aan de onafhankelijkheid van de preventieadviseur ofwel, indien als reden voor
het ontslag de onbekwaamheid wordt aangevoerd van de preventieadviseur om zijn taken als preventieadviseur
uit te oefenen, de werkgever die onbekwaamheid niet bewijst. (Artt. 3, 4, 10, eerste lid, en 11 Wet betreffende de
bescherming van de preventieadviseurs van 20 december 2002).

Gerelateerde wetgeving:

Art. 10, Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs
Art. 3, Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs
Art. 4, Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs
Art. 11, Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs

Trefwoorden:
Ontslagbescherming preventieadviseur (welzijn werknemer bij uitvoering werk)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Soc.Kron. 2021 (samenvatting), afl. 8, 370

- Soc.Kron. 2021 (samenvatting), afl. 8, 370

Volledige tekst
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY BELGIUM nv, met zetel te 2200 Herentals, Grensstraat 12, ingeschreven bij de
KBO onder het nummer 0461.324.575,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie
Koningenstraat 3, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

G. V. V.,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
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Amerikalei 187/302, waar de verweerder woonplaats kiest,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 24 februari
2020.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 18 maart 2021 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

(…)

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 3 van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs
(hierna Wet Bescherming Preventieadviseurs), kan de werkgever de overeenkomst met de preventieadviseur enkel
beëindigen of hem uit zijn functie verwijderen om redenen die vreemd zijn aan zijn onafhankelijkheid of om redenen
waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te oefenen en voor zover de werkgever de procedures als
bedoeld in deze wet naleeft.

Krachtens artikel 4 Wet Bescherming Preventieadviseurs is de werkgever gehouden de procedures bepaald in de
artikelen 5 tot 9 van die wet na te leven, behalve in geval van onder meer ontslag om dringende reden.

Krachtens artikel 10, eerste lid, Wet Bescherming Preventieadviseurs is de werkgever in de volgende gevallen een
vergoeding verschuldigd aan de preventieadviseur wiens overeenkomst wordt beëindigd:

1o wanneer de werkgever de krachtens deze wet voorgeschreven procedures niet volgt;

2o wanneer de arbeidsrechtbank of het arbeidshof, in het kader van de procedure als bepaald in artikel 6, tweede lid,
erkent dat er afbreuk is gedaan aan de onafhan kelijkheid van de preventieadviseur of dat de aangevoerde redenen
betreffende de onbekwaamheid om zijn opdrachten uit te voeren niet bewezen zijn;

3o wanneer de werkgever de overeenkomst in strijd met de bepaling van artikel 9 beëindigt.

Artikel 11 van die wet bepaalt dat de vergoeding als bedoeld in artikel 10 eveneens verschuldigd is wanneer het
ontslag zonder opzegging van een preventieadviseur door hem bij de arbeidsrechtbank of het arbeidshof aanhangig
is gemaakt en de rechtbank of het hof, na de aangevoerde dringende redenen niet te hebben aanvaard, erkend heeft
dat deze redenen niet vreemd zijn aan de onafhankelijkheid of de aan gevoerde redenen van onbekwaamheid om de
opdrachten uit te oefenen niet bewezen zijn.
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2. Uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat in geval van een ontslag om dringende redenen dat niet door
de arbeidsrechtbank of het arbeidshof is aan vaard, de in artikel 10 Wet Bescherming Preventieadviseurs bedoelde
vergoeding verschuldigd is indien de rechter vaststelt, ofwel, dat de redenen die de werkgever aanvoert voor het
ontslag niet vreemd zijn aan de onafhankelijkheid van de preventieadviseur ofwel, indien als reden voor het ontslag
de onbekwaamheid wordt aan gevoerd van de preventieadviseur om zijn taken als preventieadviseur uit te oefe nen,
de werkgever die onbekwaamheid niet bewijst.

3. Het arrest oordeelt dat er geen enkele tekortkoming aan de verweerder kan worden verweten en dat de eiseres niet
het bewijs heeft geleverd van redenen waar uit de onbekwaamheid van de verweerder blijkt om zijn functie van
preventieadvi seur verder uit te oefenen.

Aldus geeft het arrest te kennen dat de redenen waarom de verweerder werd ontsla gen verband houden met de
bekwaamheid om zijn functie van preventieadviseur verder uit te oefenen en dat die redenen niet zijn bewezen.

Met die redenen is de beslissing naar recht verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 500,84 euro en op de som van 20 euro ten gunste van het Begrotingsfonds
voor de juridische tweedelijnsbijstand.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Christian
Storck, als voorzitter, de sectievoorzitters Koen Mestdagh en Mireille Delange, en de raadsheren Antoine Lievens en
Eric de Formanoir, en in openbare rechtszitting van 12 april 2021 uitgesproken door sectievoorzitter Christian Storck,
in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Soc.Kron. 2021 (samenvatting), afl. 8, 370

- Soc.Kron. 2021 (samenvatting), afl. 8, 370
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Arbh. Brussel (4e k.) 9 maart 2021

Arbh. Brussel (4e k.) 9 maart 2021 JLMB 2021, afl. 15, 671 en https://jlmbi.larciergroup.com/ (17 april 2021)
Samenvatting
De overheidswerkgever moet een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur eerst horen
voordat hij kan overgaan tot diens ontslag. Hetzelfde geldt als een overheidsinstantie ten onrechte denkt gebonden te
zijn door een contract van onbepaalde duur dat afloopt terwijl de partijen op onregelmatige wijze
arbeidsovereenkomsten met opeenvolgende termijnen hadden afgesloten, waardoor ze met elkaar waren verbonden
met een mondelinge overeenkomst van onbepaalde duur. Door de werknemer niet voorafgaandelijk te horen, beging
de werkgever een fout waardoor de werknemer de kans is misgelopen om zijn functie te behouden. Deze kans kan
worden geraamd op 25 procent over een periode van vijf jaar.

Trefwoorden:
Overheid (toepassingsgebied arbeidsovereenkomst)
Voorafgaand verhoor (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Verlies en vermindering van professionele kansen (begroting van schade)
Arbeidsovereenkomst, opzegging, op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, algemeen
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Arbh. Brussel (3e k.) nr. 2018/AB/953, 14 januari 2020

Arbh. Brussel (3e k.) nr. 2018/AB/953, 14 januari 2020 JTT 2020, afl. 1381, 524
Samenvatting
De sluiting zoals bepaald in artikel 1 wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden van 19 maart 1991 impliceert dat
er een sluiting van een afdeling is wanneer de activiteiten van die afdeling niet meer worden uitgevoerd door die
afdeling, die ophoudt te bestaan binnen de onderneming.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 1, Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden
en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden

Trefwoorden:
Ontslagregeling personeelsafgevaardigden, toepassingsgebied, algemeen
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Arbh. Brussel (3e k.) nr. 2018/AB/395, 20 september 2019

Arbh. Brussel (3e k.) nr. 2018/AB/395, 20 september 2019 JTT 2020, afl. 1367, 257
Samenvatting
De werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst onregelmatig wanneer hij eenzijdig een belangrijke wijziging
aanbrengt aan een essentieel bastanddeel van de arbeidsovereenkomst.

Een belangenafweging moet duidelijk maken wat, de concrete omstandigheden in ieder geval in acht genomen, al
dan niet als essentieel bestanddeel mag worden aangenomen.

Deze belangenafweging ligt ook aan de basis van het criterium dat moet gehanteerd worden om te bepalen wanneer
een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst 'belangrijk' is.

Trefwoorden:
Eenzijdige wijziging voorwaarden (impliciet ontslag, arbeidsovereenkomst)
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Grondwettelijk Hof nr. 84/2018, 5 juli 2018 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 84/2018, 5 juli 2018 (prejudiciële vraag) APT 2018 (samenvatting), afl. 4, 487;
http://www.const-court.be (6 juli 2018); BS 10 december 2018 (eerste uitgave) (uittreksel), 96615 en
http://staatsblad.be (12 december 2018); JT 2019, afl. 6762, 161 en http://jt.larcier.be/ (26 maart 2019), noot
VUYLSTEKE, V., DE SOMER, S.; JTT 2018, afl. 1316, 345, noot TIMBERMONT, E.; Rev.dr.commun. 2019, afl. 2, 4,
noot BELLEFLAMME, F.; RW 2018-19 (samenvatting), afl. 10, 399 en http://www.rw.be/ (9 november 2018);
Soc.Kron. 2021 (samenvatting), afl. 8, 370
Samenvatting 1
In de interpretatie volgens welke zij niet van toepassing is op het ontslag van contractuele personeelsleden van het
openbaar ambt, schendt de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, niet.

Door een overheid toe te staan een werknemer met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, te ontslaan,
zonder die overheid ertoe te verplichten het ontslag uitdrukkelijk te motiveren, doen de artikelen 1 tot 7 van de wet van
29 juli 1991 een verschil in behandeling ontstaan tussen die werknemers en de statutaire ambtenaren, die het recht
hebben de redenen te kennen die ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing tot ontslag. De statutaire
personeelsleden zijn in beginsel niet vergelijkbaar met contractuele personeelsleden, aangezien ze zich in een
grondig verschillende rechtspositie bevinden. De verschillende rechtsregels die de arbeidsverhouding van beide
categorieën van personeelsleden beheersen, verhinderen echter niet dat ze zich, ten aanzien van een in hun
rechtsvordering voor een rechter gestelde rechtsvraag, in een vergelijkbare situatie bevinden. De specifieke
kenmerken die het statuut ten opzichte van de arbeidsovereenkomst vertoont, kunnen naar gelang van het geval
worden geanalyseerd als voordelen of als nadelen. Die specifieke kenmerken dienen evenwel alleen in aanmerking
te worden genomen in het licht van het onderwerp en de finaliteit van de in het geding zijnde bepalingen. De
statutaire ambtenaar die het voorwerp uitmaakt van een ambtsbeëindiging en het contractuele personeelslid dat zijn
opzegging krijgt, bevinden zich ten aanzien van de toepassing van de wet van 29 juli 1991 in een verschillende
situatie. De eerste ziet zijn betrekking gewaarborgd door het feit dat zijn ambt slechts kan worden beëindigd op grond
van redenen die uitdrukkelijk in zijn statuut zijn opgesomd. Het vaste karakter van de betrekking vormt aldus een
substantieel kenmerk van het statutair ambt. Daaruit volgt voor de overheid die een einde maakt aan een statutaire
relatie een verplichting om de bij het statuut bepaalde reden van ontslag afdoende te identificeren en voor de
statutaire ambtenaar een recht om bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in te stellen. Aangezien dat
beroep binnen een termijn van zestig dagen moet worden ingesteld, moet die ambtenaar snel de redenen van de
beslissing van de overheid kennen. Het contractuele personeelslid daarentegen is onderworpen aan de regels die
van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst, volgens welke elke partij bij de overeenkomst eenzijdig een einde
aan de overeenkomst kan maken om vrij gekozen redenen. Een contractuele werknemer beschikt over een termijn
van een jaar na de beëindiging van de overeenkomst om bij de arbeidsrechtbank beroep in te stellen. Die termijn
biedt hem de mogelijkheid om aan de werkgever te vragen om de redenen van zijn ontslag te kennen. Uit het
voorgaande blijkt dat de wet van 29 juli 1991, in de interpretatie volgens welke zij niet van toepassing zou zijn op het
ontslag van contractuele personeelsleden van het openbaar ambt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schendt.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 10, Gecoördineerde Grondwet
Art. 11, Gecoördineerde Grondwet
Art. 6, Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Art. 1, Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
Art. 7, Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Trefwoorden:
Toepassingsgebied (formele motivering administratieve rechtshandeling)
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake ambtenarenrecht
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Administratieve rechtshandeling, formele motivering, algemeen
Motiveringsplicht (administratieve rechtshandeling) Ontslag van ambtswege (rijksambtenaar)
Overheid (toepassingsgebied arbeidsovereenkomst) Arbeidsovereenkomst, ontslag, algemeen
Motivering ontslag (arbeidsovereenkomst)
Toepasselijkheid in het sociaal recht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)

Samenvatting 2
De Ministerraad gaat allereerst ervan uit dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft aangezien het antwoord op
die vraag niet relevant is voor de oplossing van het geschil dat aan de verwijzende rechter is voorgelegd. Een
eventueel bevestigend antwoord op de prejudiciële vraag zou de verwijzende rechter wellicht de mogelijkheid bieden
na te gaan of het ontslag gegeven is op een wijze die al dan niet strijdig is met de verplichting tot uitdrukkelijke
motivering zoals geformuleerd in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen. Het ontbreken van vermelding van de redenen van het ontslag in de ontslagbrief zou op
zichzelf echter niet betekenen dat het ontslag ongegrond of onredelijk zou zijn.

Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe te beslissen over de toepassing van de bepalingen die hij aan
het Hof ter toetsing voorlegt, op het geschil dat bij hem aanhangig is gemaakt. Het Hof zou de relevantie van de
prejudiciële vraag slechts kunnen betwisten indien de beoordeling van de verwijzende rechter klaarblijkelijk niet
verantwoord zou zijn, hetgeen te dezen niet het geval is. De Ministerraad voert bovendien aan dat een procedure
voor het Grondwettelijk Hof niet mag worden gebruikt om een procedure van hoger beroep tegen het Hof van
Cassatie in het leven te roepen.

Het Hof wijst in dat opzicht erop dat de prejudiciële vraag geen betrekking heeft op de interpretatie die aan de wet
van 29 juli 1991 dient te worden gegeven maar op de bestaanbaarheid van die wet met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in een interpretatie die ertoe leidt aan een categorie van werknemers van de overheidssector het recht te
ontnemen op de kennisname van de redenen van hun ontslag, recht dat aan een andere categorie van werknemers
van de overheidssector wel is toegekend. Het Hof is bevoegd om die prejudiciële vraag te beantwoorden. De
verwijzende rechter neemt akte van de interpretatie van het Hof van Cassatie en stelt aan het Hof een vraag over de
grondwettigheid van de aldus geïnterpreteerde wet en het komt het Grondwettelijk Hof toe om zich uit te spreken over
de interpretatie van een wetsbepaling die, zoals te dezen, strijdig zou kunnen zijn met een grondwetsbepaling
waarvan het de naleving dient te verzekeren.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 10, Gecoördineerde Grondwet
Art. 11, Gecoördineerde Grondwet

Trefwoorden:
Verhouding Grondwettelijk Hof - verwijzende rechter (prejudiciële vraag)
Prejudiciële vraag (Grondwettelijk Hof), algemeen
Antwoord niet onontbeerlijk om uitspraak te doen (prejudiciële vraag, Grondwettelijk Hof)
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In zake: de prejudiciële vraag over de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Namen.
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E.
Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet, R. Leysen en J. Moerman, bijgestaan door de griffier P.-
Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij vonnis van 19 december 2016 in zake B.D. tegen de gemeente La Bruyère, waarvan de expeditie ter griffie van
het Hof is ingekomen op 27 december 2016, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Namen, de volgende
prejudiciële vraag gesteld:

Schendt de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, eventueel in
samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in die zin geïnterpreteerd
dat zij niet van toepassing zou zijn op het ontslag van de contractuele personeelsleden van het openbaar ambt, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij de werknemer die krachtens een arbeidsovereenkomst is
tewerkgesteld, niet de mogelijkheid zou bieden de redenen te kennen die ten grondslag hebben gelegen aan de
beslissing tot ontslag die hem is opgelegd, terwijl de statutaire werknemer die met eenzelfde werkgever is verbonden,
zijnerzijds kan eisen dat hij kennis kan nemen van de redenen die ten grondslag liggen aan de verbreking van de
statutaire relatie die hem verbond met de overheid die eenzijdig heeft beslist die relatie te beëindigen?.

Memories en memories van antwoord zijn ingediend door:

B.D., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Gilson, advocaat bij de balie te Namen;
de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. De Becker, advocaat bij de balie te Brussel, en
Mr. K. Salomez, advocaat bij de balie te Gent.

Bij beschikking van 1 maart 2018 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en T. Merckx-Van Goey te
hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een
partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 21 maart 2018 en de
zaak in beraad zal worden genomen.

Ingevolge het verzoek van de Ministerraad om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 21 maart 2018
de dag van de terechtzitting bepaald op 25 april 2018.

Op de openbare terechtzitting van 25 april 2018:

zijn verschenen:

Mr. F. Lambinet, advocaat bij de balie te Namen, loco Mr. S. Gilson, voor B.D.;
Mr. A. De Becker, tevens loco Mr. K. Salomez, voor de Ministerraad;

hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en T. Merckx-Van Goey verslag uitgebracht;
zijn de voornoemde advocaten gehoord;
is de zaak in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

B.D. is op 18 mei 2011 door de gemeente La Bruyère aangeworven bij een voltijdse APE (Steun ter Bevordering van
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Tewerkstelling) arbeidsovereenkomst voor arbeiders van onbepaalde tijd die gepaard ging met een proefbeding van
zes maanden. Hij is het slachtoffer geweest van een arbeidsongeval dat aan de oorsprong ligt van een
arbeidsongeschiktheid en is vervolgens voor onbepaalde tijd op ziekteverlof gezet.

Op zijn vergadering van 22 oktober 2014 heeft het gemeentecollege unaniem beslist een einde te maken aan de
samenwerking met B.D. met betaling van een opzeggingsvergoeding. Die beslissing is gemotiveerd door het feit dat
de betrokkene bij zijn aanwerving over ervaring inzake installatie, onderhoud en herstelling van
verwarmingssystemen beschikte maar dat hem is gevraagd om via opleiding het feit te verhelpen dat hij geen
erkenningen Cedicol en andere bezat die het mogelijk maken onderhoudsattesten uit te reiken die inzonderheid bij de
verzekeringsmaatschappijen geldig zijn. Hij heeft in die zin echter niets ondernomen ondanks de talrijke
herinneringen van zijn leidinggevenden, zodat de gemeente voor haar eigen gebouwen geen andere keuze heeft dan
een beroep te doen op de dienst van externe gespecialiseerde bedrijven om die taken uit te voeren. Het lijkt de
gemeentelijke overheden dan ook totaal onredelijk een loonlast op zich te nemen terwijl voor de competenties van het
personeelslid bijna systematisch een beroep moet worden gedaan op de privésector om de competenties die de zijne
zouden moeten zijn, aan te vullen.

De gemeente La Bruyère heeft de arbeidsovereenkomst verbroken bij aangetekend schrijven van 28 oktober 2014.

De eiser verzoekt de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Namen, de gemeente La Bruyère ertoe te veroordelen hem
een som te betalen als vergoeding voor willekeurig ontslag aangezien het ontslag niet is gemotiveerd en hij niet
voorafgaandelijk is gehoord.

De Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Namen, wijst erop dat er in de rechtsleer en in de rechtspraak controverse
bestaat over de vraag of de besturen die een werknemer ontslaan die is aangeworven in het kader van een
arbeidsovereenkomst, verplicht zijn het ontslag te motiveren.

Met een arrest van 12 oktober 2015 leek het Hof van Cassatie aan die controverse een einde te maken door te
beslissen dat de wet op de motivering van de bestuurshandelingen en de beginselen van administratief recht niet van
toepassing zijn op de verbreking van een arbeidsovereenkomst die een bestuur en een contractueel personeelslid
verbinden.

De verwijzende rechter wijst vervolgens erop dat dat arrest geen einde heeft gemaakt aan de controverse en dat over
die kwesties prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Grondwettelijk Hof.

Volgens de verwijzende rechter kunnen de werknemers die onder arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld door een
openbare werkgever zich niet beroepen op de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van
12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag (hierna: CAO 109), die de werkgever de verplichting
oplegt het ontslag te motiveren, in tegenstelling tot de werknemers die onder arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld
door een privéwerkgever. Zij worden derhalve anders behandeld dan de werknemers die onder arbeidsovereenkomst
zijn tewerkgesteld door een privéwerkgever, zoals het Grondwettelijk Hof heeft doen opmerken.

Daarenboven, indien men het arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober 2015 volgt, kunnen de werknemers die
onder arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld door een openbare werkgever zich evenmin beroepen op de wet van
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, in tegenstelling tot de werknemers
die onder statuut zijn tewerkgesteld.

De verwijzende rechter is van oordeel dat de vraag die rijst derhalve erin bestaat te bepalen of de toepassing van de
door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 12 oktober 2015 afgeleide beginselen geen verschil in behandeling kan
doen ontstaan tussen de werknemers die onder arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld door een openbare
werkgever en de werknemers van de overheidssector die onder statuut zijn tewerkgesteld, terwijl noch de aard van
de arbeidsrelatie, noch de aard van de verbreking van de arbeidsrelatie het mogelijk lijken te maken dat verschil in
behandeling te verantwoorden.

De verwijzende rechter beslist derhalve de hierboven vermelde prejudiciële vraag te stellen.

III. In rechte

rn300110413 4/14© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 17/05/2022

M&D Seminars 482



- A -

Standpunt van de eisende partij voor de verwijzende rechter

A.1.1. De eisende partij voor de verwijzende rechter herinnert allereerst eraan dat ingevolge het arrest van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens KMC t. Hongarije van 10 juli 2012 de ontstentenis van uitdrukkelijke
motivering van het ontslag in Belgisch recht ter discussie is gesteld, hetgeen heeft geleid tot de CAO 109, die, zeer
schematisch, bepaalt, enerzijds, dat de werknemer in het kader van een systeem van motivering a posteriori en op
verzoek van de werknemer kan eisen de redenen van zijn ontslag te kennen en, anderzijds, dat de reden van het
ontslag het voorwerp kan uitmaken van controle door de arbeidsgerechten. De CAO 109 is per definitie niet van
toepassing op de overheidssector. De sociale partners hadden niettemin gewenst dat de wetgever soortgelijke
bepalingen zou aannemen, hetgeen nog niet is gebeurd.

De eisende partij voor de verwijzende rechter brengt vervolgens het arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober
2015 alsook de kritiek daarop in herinnering. Zij stelt zich vervolgens vragen over de exacte draagwijdte van dat
arrest, waarbij de stelling van de verplichting tot uitdrukkelijke motivering van het ontslag wordt veroordeeld maar dat
daarom niet impliceert dat de rechtshandeling die het ontslag voorafgaat, dat wil zeggen de beraadslaging van de
overheid die over het ontslag beslist, ook niet moet worden gemotiveerd.

A.1.2. De eisende partij voor de verwijzende rechter wijst erop dat de combinatie van het in gebreke blijven van de
wetgever om voor de overheidssector bepalingen aan te nemen die vergelijkbaar zijn met de CAO 109, en van de
door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 12 oktober 2015 aan de wet van 29 juli 1991 gegeven interpretatie leidt
tot drie problematische consequenties: een discriminatie onder de personeelsleden van de overheidssector
naargelang zij statutair of contractueel zijn, een discriminatie tussen de contractuele personeelsleden van het
openbaar ambt, enerzijds, en de contractuele personeelsleden van de privésector, anderzijds, en het niet in acht
nemen van de lering van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake een eerlijk
proces. De eerste discriminatie maakt het voorwerp uit van de prejudiciële vraag.

De eisende partij voor de verwijzende rechter wijst echter erop dat de toepassing van de wet van 29 juli 1991 een
noodoplossing kan vormen voor de niet-toepasbaarheid van de CAO 109 op de overheidssector, zodat de
overeenstemming van het Belgisch recht, inclusief in de overheidssector, met artikel 6 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens wordt gewaarborgd.

A.1.3. In deze zaak betoogt de eisende partij voor de verwijzende rechter in hoofdorde dat de wet van 29 juli 1991 in
die zin kan worden geïnterpreteerd dat zij van toepassing is op het ontslag van contractuele personeelsleden van het
openbaar ambt, zodat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. De verplichting om het ontslag
van een contractueel personeelslid van de overheidssector uitdrukkelijk te motiveren vloeit voort uit die wet, die,
volgens artikel 1 ervan, van toepassing is op elke eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van
een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een bestuurde, hetgeen de handelingen die uitgaan van
het bestuur dat als werkgever optreedt, geenszins uitsluit. Het ontslag van een contractueel personeelslid van de
overheidssector beantwoordt voor het overige aan elk van de criteria die zijn vastgelegd bij de wet van 29 juli 1991.
Tot die conclusie is trouwens de Raad van State gekomen tot het arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober
2015 werd uitgesproken.

In ondergeschikte orde is de eisende partij voor de verwijzende rechter van mening dat, indien ervan zou dienen te
worden uitgegaan dat de wet van 29 juli 1991 in die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij niet van toepassing is op
het ontslag van contractuele personeelsleden van het openbaar ambt, de prejudiciële vraag bevestigend zou dienen
te worden beantwoord. In die interpretatie zou die wet immers aan de oorsprong liggen van een discriminatie tussen
de werknemers die onder arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld door een bestuur, enerzijds, en de werknemers
die onder arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld door een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van de
wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, anderzijds. In
tegenstelling tot de tweeden kunnen de eersten, wegens de ontstentenis voor de overheidssector van bepalingen die
vergelijkbaar zijn met die welke zijn vervat in de CAO 109, die van toepassing is in de privésector, zich niet beroepen
op een wetsbepaling die hun werkgever de verplichting oplegt hun ontslag te motiveren, en dat terwijl artikel 38 van
de wet van 26 december 2013 over het eenheidsstatuut in de aanneming van een dergelijke bepaling voorzag. Zij
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zou ook aan de oorsprong liggen van een discriminatie tussen de werknemers die door een bestuur onder
arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld, enerzijds, en de werknemers die door een bestuur onder statuut zijn
tewerkgesteld, anderzijds. De eersten kunnen zich, in tegenstelling tot de tweeden, niet beroepen op een
wetsbepaling die hun werkgever de verplichting oplegt de beslissing om eenzijdig een einde te maken aan de
arbeidsrelatie te motiveren, terwijl noch de aard van de arbeidsrelatie (arbeidsovereenkomst, enerzijds, en statuut,
anderzijds), noch de aard van de verbreking van de arbeidsrelatie (ontslag, enerzijds, en ambtshalve ontslag of
afzetting, anderzijds), het mogelijk maken dat verschil in behandeling te verantwoorden. In die interpretatie zou de in
het geding zijnde bepaling strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, met name in zoverre zij de
werknemer die onder arbeidsovereenkomst door een bestuur is tewerkgesteld, niet de mogelijkheid zou bieden de
redenen te kennen die aan de beslissing tot ontslag ten grondslag hebben gelegen, terwijl de statutaire werknemer
die met eenzelfde werkgever is verbonden, kan eisen kennis te kunnen nemen van de redenen die ten grondslag
liggen aan de verbreking van de statutaire relatie die hem verbond met de overheid die eenzijdig heeft beslist
daaraan een einde te maken.

Standpunt van de Ministerraad

A.2.1. De Ministerraad gaat allereerst ervan uit dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft aangezien het
antwoord op die vraag niet relevant is voor de oplossing van het geschil dat aan de verwijzende rechter is
voorgelegd. Mocht het Hof op de prejudiciële vraag bevestigend antwoorden, zou de verwijzende rechter kunnen
nagaan of het ontslag gegeven is op een wijze die al dan niet strijdig is met de verplichting tot uitdrukkelijke
motivering zoals geformuleerd in de wet van 29 juli 1991. In zoverre de verwijzende rechter zou vaststellen dat het
ontslag in strijd zou zijn met die verplichting, zou hieruit nog niet volgen dat het ontslag willekeurig zou zijn. Het
ontbreken van vermelding van de redenen van het ontslag in de ontslagbrief betekent immers niet dat het ontslag
ongegrond is of dat het kennelijk onredelijk zou zijn.

Volgens de rechtspraak van de arbeidsgerechten vóór het arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober 2015 kan
de schending van de verplichting tot uitdrukkelijke motivering enkel aanleiding geven tot een vergoeding, ofwel als
compensatie voor het verlies van een kans om zijn betrekking te behouden, ofwel als compensatie voor de morele
schade die het gevolg is van de omstandigheid dat men niet weet waarom men is ontslagen. Uit de
verwijzingsbeslissing volgt dat de eisende partij kennis heeft van de reden van zijn ontslag aangezien de met redenen
omklede beslissing van het college van burgemeester en schepenen in extenso in de beslissing wordt aangehaald.
Uit de procedure volgt dus duidelijk dat er daadwerkelijk een reden bestond die de beslissing tot ontslag verantwoordt
zodat er geen sprake kan zijn van het verlies van een kans.

A.2.2. De Ministerraad wijst daarenboven erop dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Hij
herinnert aan het arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober 2015, dat door de Raad van State is gevolgd in zijn
arrest nr. 235.871 van 27 september 2016. De door die rechtscolleges gegeven interpretatie schendt de artikelen 10
en 11 van de Grondwet niet. De Ministerraad wijst allereerst erop dat de statutaire ambtenaren en de contractuele
personeelsleden in de openbare diensten geen vergelijkbare categorieën zijn. Tegenover het eenzijdige karakter van
de statutaire relatie staat de wederkerigheid van de arbeidsovereenkomst. Het onderscheid tussen de werknemers
die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst en de statutaire ambtenaren, die zich in een reglementair verband
bevinden, betreft niet alleen de aard van het genoemde juridisch verband maar ook de rechtsregels die op die twee
rechtsbanden moeten worden toegepast. Die regels verschillen fundamenteel ten aanzien van de manier van werken
(bevordering, tucht, evaluatie, …) en ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Het Grondwettelijk Hof
heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat het statutair personeel in beginsel niet vergelijkbaar is met het contractueel
personeel in de openbare diensten.

De Ministerraad preciseert dat, aangezien de prejudiciële vraag slechts de beëindiging van de arbeidsrelatie betreft,
hij zich ertoe zal beperken te wijzen op de verschillen die die beëindiging betreffen. Voor statutaire ambtenaren kan
die beëindiging zich slechts voordoen op grond van redenen die limitatief zijn opgesomd in de betrokken statuten van
de statutaire ambtenaren. Het permanente karakter van de tewerkstelling, dat één van de wezenlijke kenmerken van
de statutaire relatie vormt, heeft precies te maken met het feit dat geen enkele andere reden van beëindiging kan
worden aangevoerd. Die redenen dekken een zeer brede waaier, waaronder het ambtshalve ontslag ingevolge een
niet-verantwoorde afwezigheid van te lange duur, het ontslag ingevolge een tuchtsanctie of ingevolge een vaststelling
van arbeidsongeschiktheid. Er bestaan andere vormen, zoals de beëindiging van de administratieve dienst door de
vernietiging van de benoeming door de Raad van State of het verlies van de burgerlijke en politieke rechten. De
bijzonderheid van het beginsel van de beperkte redenen van ontslag heeft als logisch gevolg dat het cruciaal is dat de
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overheid de reden van ontslag afdoende kan identificeren. Bij gebreke daarvan kan de akte van beëindiging worden
betwist voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die de akte nietig zal verklaren indien tot de
eenzijdige verbreking is overgegaan met schending van het gesloten systeem van ambtsbeëindiging. Er bestaat geen
gesloten systeem van redenen van ontslag voor de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Elk van de
partijen kan op ieder ogenblik, op de wijze en om redenen die vrij zijn gekozen, eenzijdig een einde maken aan de
overeenkomst. De vrijheid van het ontslag blijft de regel, zelfs indien beperkingen bij wet zijn vastgelegd. Het Belgisch
arbeidsrecht kent met name heel wat bijzondere vormen van bescherming tegen ontslag ten gunste van de
werknemer, waarbij het ontslag om bepaalde redenen verboden is of waarbij de werknemers worden beschermd
tegen een kennelijk onredelijk ontslag. Dat is met name het doel van CAO 109.

Zoals het Grondwettelijk Hof heeft doen opmerken in zijn arrest nr. 101/2016 van 30 juni 2016, genieten de
werknemers die tewerkgesteld zijn door een werkgever die niet onderworpen is aan de wet betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten, op grond van het algemene verbintenissenrecht, een soortgelijke bescherming tegen een
kennelijk onredelijk ontslag. Die bescherming maakt van het ontslagrecht echter geen gesloten systeem. Voor de
meeste werknemers geldt de regel volgens welke op alle wijzen en om elke reden tot ontslag kan worden
overgegaan, met het enige voorbehoud dat het ontslag niet gebeurt om een uitdrukkelijk verboden of kennelijk
onredelijke reden. Daarenboven wordt de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst ook gekenmerkt door
de ontslagmacht. Dat betekent dat wanneer een van de partijen bij de arbeidsovereenkomst overgaat tot ontslag, dat,
behoudens instemming van de beide partijen, niet ongedaan kan worden gemaakt, zelfs indien het ontslag is
gegeven met schending van de regels van het arbeidsrecht, ook al zijn ze dwingend of van openbare orde. Dat is een
belangrijk verschil met het ontslag van een statutaire ambtenaar, dat door de Raad van State nietig kan worden
verklaard met als gevolg een verplichting om de statutaire ambtenaar in zijn ambt te herstellen.

Wegens die verschillen zijn de twee personeelscategorieën vanuit het oogpunt van de ontslagregels niet
vergelijkbaar. Er anders over beslissen zou betekenen dat alle andere verschillen met betrekking tot de regels inzake
ambtsbeëindiging onverenigbaar zouden zijn met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

A.2.3. De Ministerraad is in ondergeschikte orde van mening dat het onderscheid in elk geval redelijk verantwoord is.
De onderscheiden behandeling is immers gebaseerd op een objectief criterium, de juridische aard van de
rechtsverhouding tussen het betrokken personeelslid en zijn werkgever. De onderscheiden behandeling is
daarenboven redelijk verantwoord. Allereerst is zij het gevolg van een verschillende juridische bescherming. Een
statutaire ambtenaar die zijn ontslag wenst te betwisten, zal in de regel een beroep tot nietigverklaring moeten
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hij zal vanaf het begin van die procedure de
onwettigheden moeten preciseren die zijn begaan. Hij zal ze nadien niet meer kunnen aanvullen. Precies om die
reden is het belangrijk dat hij de feitelijke en juridische redenen van het ontslag kent, zodat hij kan nagaan welke
reden aan dat ontslag ten grondslag heeft gelegen. Op basis van die motivering kan hij zijn juridisch beschermd recht
uitoefenen. Hij is echter gebonden aan de beroepstermijn, die zestig dagen vanaf de kennisneming van de handeling
bedraagt.

Een contractuele werknemer zal zijnerzijds zich tot de arbeidsrechtbank moeten wenden en zal zijn vordering niet
binnen een termijn van zestig dagen na de beslissing tot ontslag moeten instellen, maar binnen het jaar na de
daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hij beschikt dus over een langere termijn. Bovendien dient
hij niet de rechtsregels te vermelden die werden geschonden. De feiten van de zaak worden aanhangig gemaakt bij
de rechters van de rechterlijke orde, met uitzondering van het Hof van Cassatie. Het komt hen toe de rechtsregel op
te zoeken en hem toe te passen. De procedurele beperkingen waarmee de statutaire ambtenaren worden
geconfronteerd, betreffen dus niet de contractuele personeelsleden van de openbare diensten. Dat maakt het
mogelijk het aangeklaagde verschil in behandeling te verantwoorden.

De Ministerraad voegt eraan toe dat voor de werkgevers die onderworpen zijn aan de wet betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten, waaronder zich ook openbare instellingen bevinden, een reglement met betrekking tot de
bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag werd aangenomen, in het kader waarvan er evenmin een verplichting
bestaat om in de ontslagbrief de juridische en feitelijke redenen te vermelden. Voor het overige moet een ontslag niet
noodzakelijk schriftelijk worden gegeven.

De Ministerraad is voorts van mening dat de onderscheiden behandeling redelijk verantwoord is door het feit dat het
ontslag van een statutair ambtenaar en dat van een contractueel personeelslid juridisch onderscheiden van aard zijn.

rn300110413 7/14© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 17/05/2022

M&D Seminars 485



De Ministerraad brengt in dat verband de doelstelling in herinnering die de wetgever heeft nagestreefd wanneer hij de
motivering van de bestuurshandelingen verplicht heeft gemaakt. De term bestuurshandeling impliceert dat het
bestuur zijn gezagsbevoegdheid gebruikt om een eenzijdige beslissing met dwingend karakter te nemen. Zoals de
advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie heeft vastgesteld, is het sluiten van een arbeidsovereenkomst echter
geen eenzijdige bestuurshandeling. Het arbeidsovereenkomstenrecht is dus van toepassing en dat verantwoordt
redelijkerwijs het onderscheid dat het voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag. Het ontslag van een statutaire
ambtenaar valt immers ten volle onder het recht van het openbaar ambt terwijl het ontslag van een contractueel
personeelslid de uitoefening van een contractueel recht vormt.

A.2.4. Met betrekking tot de combinatie van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens betoogt de Ministerraad allereerst dat de prejudiciële vraag onontvankelijk is
omdat zij niet doet blijken in welk opzicht er schending zou zijn. Te dezen wordt noch in het dictum, noch in de
motivering van de verwijzingsbeslissing gepreciseerd in welk opzicht de in het geding zijnde bepaling op
discriminerende wijze de in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens uitgedrukte rechten zou
schenden.

De Ministerraad wijst daarenboven erop dat de vraag in elk geval ontkennend dient te worden beantwoord aangezien
de statutaire ambtenaren en het contractueel personeel geen vergelijkbare categorieën zijn, aangezien een verschil
in behandeling tussen die personen in elk geval op een objectief criterium gebaseerd is en aangezien het
onderscheid om de door de Ministerraad reeds aangevoerde redenen redelijkerwijs kan worden verantwoord.

Antwoord van de eisende partij voor de verwijzende rechter

A.3.1. De eisende partij voor de verwijzende rechter antwoordt allereerst dat de prejudiciële vraag wel degelijk een
antwoord van het Hof behoeft. Het wordt niet betwist dat de gemeente La Bruyère het ontslag niet uitdrukkelijk heeft
gemotiveerd en dat zij dus het voorschrift van de wet van 29 juli 1991 niet in acht heeft genomen. Daaruit volgt dat
indien het Grondwettelijk Hof op de gestelde vraag bevestigend antwoordt, de bodemrechter het bestaan van een
fout bij de gemeente zal moeten vaststellen. In zoverre het misbruik van het recht om te ontslaan een fout
veronderstelt die onderscheiden is van de schending van de regels met betrekking tot de opzegging van de
arbeidsovereenkomst, zal het door het Hof gegeven antwoord wel degelijk een nuttige weerslag hebben op het voor
de bodemrechter gevoerde debat.

In ondergeschikte orde is de eisende partij voor de verwijzende rechter van mening dat het verkeerd is te beweren
dat de fout voor de eisende partij geen enkel nadeel zou hebben veroorzaakt en dat zij dus geen vergoeding zou
kunnen verkrijgen. De Ministerraad gaat ten onrechte ervan uit dat, omdat hij tijdens de procedure kennis heeft
kunnen nemen van de met redenen omklede beslissing van het gemeentecollege, B.D. geen enkel nadeel zou
hebben geleden dat voortvloeit uit de schending, door de gemeente, van haar verplichting tot uitdrukkelijke
motivering. De partij brengt in dat verband het voormelde arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
KMC t. Hongarije in herinnering. Een van de voornaamste nuttige gevolgen van de verplichting tot uitdrukkelijke
motivering is de adressaat van de bestuurshandeling de mogelijkheid te bieden de redenen ervan te kennen alvorens
een zaak aanhangig te maken bij de overheid of het rechtscollege. Te dezen is het echter pas in het kader van de
debatten die werden gevoerd ingevolge het instellen van zijn rechtsvordering dat B.D. kennis heeft kunnen nemen
van de redenen die werden aangevoerd ter staving van zijn ontslag, die overigens worden betwist.

Voor het overige ondergaat de werknemer die stante pede wordt ontslagen zonder dat hem vanaf dat ogenblik de
redenen van die situatie worden gepreciseerd, onbetwistbaar een moreel nadeel dat bestaat in een gevoel van
onrechtvaardigheid, dat steeds meer aanwezig is in de catalogus van de gevallen van herstelbare morele schade.

A.3.2. Met betrekking tot de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet antwoordt de eisende partij voor de verwijzende rechter allereerst aan de Ministerraad dat de statutaire en
contractuele personeelsleden van de overheidssector wel degelijk vergelijkbare categorieën zijn wat de motivering
van de eenzijdige verbreking van de arbeidsrelatie betreft. Het criterium dat het mogelijk maakt te bepalen of de
arbeidsrelatie statutair dan wel contractueel is, is dat van de eenzijdige of contractuele aard van de rechtshandeling
die aan de oorsprong ligt van de indienstneming. Hoewel de Raad van State, krachtens de theorie van de afsplitsbare
rechtshandeling, zich bevoegd acht om kennis te nemen van het beroep tegen de beslissing om een personeelslid
aan te werven onder arbeidsovereenkomst, valt het beroep over de regelmatigheid van de beslissing tot ontslag
daarentegen weliswaar onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten. De reden van die onbevoegdheid is echter
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geenszins verbonden met de hoedanigheid van de betwiste handeling, maar met het werkelijke onderwerp van het
geschil, dat het criterium is dat van toepassing is om de bevoegdheden van de Raad van State en die van de
rechtscolleges van de rechterlijke orde van elkaar te onderscheiden. Het kan echter niet redelijkerwijs worden betwist
dat de rechtshandeling die aan de oorsprong ligt van de verbreking van de arbeidsrelatie een eenzijdige
bestuurshandeling vormt, ongeacht of het gaat om het ontslag van een contractuele werknemer dan wel om de
afzetting van een statutaire ambtenaar. Het ontslag van een contractuele werknemer is geenszins discretionair, maar
moet integendeel worden gegrond op een van de wettige redenen die limitatief zijn toegestaan. De eisende partij
baseert zich dienaangaande op artikel 2 van de aanbeveling nr. 119 betreffende beëindiging van het dienstverband,
aangenomen op 26 juni 1963 door de Internationale Arbeidsconferentie, op de overeenkomst nr. 158 van de
Internationale Arbeidsorganisatie en de aanbeveling nr. 166 betreffende het ontslag, op artikel 24 van het herziene
Europees Sociaal Handvest, op artikel 30 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, op de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en op het arrest van het Hof nr. 101/2016 van
30 juni 2016. De noodzaak het ontslag op een geldige reden te baseren heeft tot gevolg dat de ontstentenis van
uitdrukkelijke motivering van het ontslag in het Belgische recht ter discussie wordt gesteld. Het is dus totaal verkeerd
te stellen dat er een fundamenteel verschil zou bestaan tussen statutaire en contractuele personeelsleden ten
aanzien van de noodzaak om de eenzijdige verbreking van de arbeidsrelatie op een wettige reden te baseren.

In tegenstelling tot de Ministerraad is de eisende partij voor de verwijzende rechter van mening dat het in het geding
zijnde verschil in behandeling niet verantwoord is. Het gegeven dat de beroepsmogelijkheden verschillend zijn,
impliceert geenszins dat contractuele werknemers het recht wordt ontzegd de redenen te kennen die aan het ontslag
ten grondslag hebben gelegen. Het kan niet redelijkerwijs worden betwist dat het ontslag dat uitgaat van een
openbare werkgever een eenzijdige bestuurshandeling is met een individuele strekking die uitgaat van een
administratieve overheid.

A.3.3. Met betrekking tot de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, wijst de eisende partij voor de verwijzende rechter
erop dat de door de Ministerraad verdedigde interpretatie van de in het geding zijnde wet de contractuele
personeelsleden van de administratieve overheden vanuit het oogpunt van hun recht op een eerlijk proces in een
ongunstige situatie plaatst, aangezien de contractuele werknemers, in tegenstelling tot de statutaire personeelsleden,
aan wie het recht wordt toegekend onmiddellijk de redenen van de eenzijdige verbreking van hun arbeidsrelatie te
kennen en aan wie dus de mogelijkheid wordt toegekend om met kennis van zaken tegen die beslissing een beroep
in te stellen, dat recht wordt ontzegd en zij zich in de onmogelijkheid bevinden om over alle elementen te beschikken
die nodig zijn om een houding aan te nemen ten aanzien van het instellen van een gerechtelijke procedure om de
wettigheid van hun ontslag te betwisten.

Antwoord van de Ministerraad

A.4. De Ministerraad antwoordt allereerst dat een procedure voor het Grondwettelijk Hof niet mag worden gebruikt om
een procedure van hoger beroep tegen het Hof van Cassatie in het leven te roepen. Het Hof dient derhalve geen
rekening te houden met de kritiek die is geformuleerd tegen een arrest van het Hof van Cassatie. Overigens, het door
de eisende partij voor de verwijzende rechter voorgestelde antwoord op de prejudiciële vraag kan niet worden
aanvaard, aangezien zij aan het Hof voorstelt de interpretatie van de in het geding zijnde wet zoals zij door het Hof
van Cassatie is bepaald, eenvoudigweg te wijzigen.

De Ministerraad betwist daarenboven het feit dat de Raad van State vóór het arrest van het Hof van Cassatie van
12 oktober 2015 expliciet had beslist dat de wet van 29 juli 1991 van toepassing is op de contractuele
personeelsleden in de overheidssector.

De Ministerraad is voorts van mening dat de eventuele discriminatie tussen de contractuele personeelsleden van de
overheidssector en van de privésector niet het voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag en dat dus geen rekening
dient te worden gehouden met de overwegingen die dienaangaande zijn geuit.

Met betrekking tot het onderwerp van de prejudiciële vraag houdt de Ministerraad staande dat er ten aanzien van de
aanwerving, de loopbaan, de tucht, de rechtsbescherming en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
fundamentele verschillen zijn tussen de statutaire indienstneming en de contractuele indienstneming. De term
afzetting is een term die specifiek wordt gebruikt voor de statutaire ambtenaren, die niet alleen worden ontslagen
maar aan wie bovendien het recht op het rustpensioen in de overheidssector wordt ontzegd. De enige uitzonderingen
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op het beginsel van de niet-vergelijkbaarheid die het Hof heeft erkend betreffen de vergoeding en de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de ambtenaren.

De Ministerraad wijst ten slotte erop dat het reeds aangehaalde arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens KMC een specifiek Hongaarse situatie betreft die niet in Belgisch recht kan worden overgenomen. Dat arrest
kan dus niet worden aangevoerd ter staving van een vergelijkbaarheid tussen statutaire ambtenaren en contractuele
personeelsleden in België. De Ministerraad baseert zich op dat arrest om het feit te verantwoorden dat het in het
geding zijnde verschil in behandeling op een objectief criterium gegrond is. Zoals in België is in Hongarije de
voorafgaande motivering van het ontslag van een vastbenoemde ambtenaar cruciaal aangezien hij de wettigheid van
het ontslag in rechte dient aan te vechten indien hij een herstel in het ambt wil verkrijgen. Het is dus absoluut
noodzakelijk om vooraf de redenen van de beslissing te kennen. Het is dus evident dat de noodzaak tot het motiveren
van de beslissing om te ontslaan verbonden is met de onderscheiden juridische situatie van de betrokken
personeelsleden. Er is, volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een schending geweest van
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens om de reden dat de ontstentenis van verplichting
voor de werkgever om enige reden te geven, de vastbenoemde ambtenaar of de vastbenoemde overheidswerknemer
elke bestaande rechterlijke bescherming ontzegde.

De Ministerraad besluit dat, mocht het Hof beslissen dat het contractuele personeelslid niet afdoende is beschermd
tegen een ontslag zonder geldige reden, de prejudiciële vraag ondanks alles ontkennend dient te worden
beantwoord. Er zou een leemte zijn in de Belgische wetgeving van het arbeidsrecht, waarbij die leemte niet kan
worden opgevuld door een nieuwe interpretatie van de wet van 29 juli 1991 die de rechtspraak van het Hof van
Cassatie schendt. Een optreden van de wetgever zou noodzakelijk zijn. Het niet bestaan in de overheidssector van
een bepaling die vergelijkbaar is met die van CAO 109 mag in geen geval ertoe leiden dat de wet van 29 juli 1991
van toepassing wordt gemaakt op de contractuele personeelsleden in de overheidssector. In zijn arrest nr. 101/2016
van 30 juni 2016 heeft het Hof trouwens beslist dat het in afwachting van het optreden van de wetgever aan de
rechtscolleges toekomt, met toepassing van het algemene verbintenissenrecht, zonder discriminatie de rechten te
vrijwaren van alle werknemers in de publieke sector bij een kennelijk onredelijk ontslag, waarbij zij zich in
voorkomend geval kunnen laten leiden door CAO 109.

- B -

B.1. De artikelen 1 tot 7 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen luiden:

«Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder:

Bestuurshandeling:

De eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt
rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur;

Bestuur:

De administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State;

Bestuurde:

Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.

Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden
gemotiveerd.

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die
aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.

Art. 4. De bij deze wet voorgeschreven motiveringsplicht is niet van toepassing indien de motivering
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van de handeling:

1° de uitwendige veiligheid van de Staat in het gedrang kan brengen;

2° de openbare orde kan verstoren;

3° afbreuk kan doen aan de eerbied voor het privéleven;

4° afbreuk kan doen aan de bepalingen inzake de zwijgplicht.

Art. 5. Dringende noodzakelijkheid ontslaat het bestuur niet van de plicht zijn handelingen uitdrukkelijk
te motiveren.

Art. 6. Deze wet is slechts van toepassing op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke
motivering van bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder
strenge verplichtingen opleggen dan die bepaald in de voorgaande artikelen.

Art. 7. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand volgend op die van haar
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad».

B.2. De verwijzende rechter stelt het Hof een vraag over de bestaanbaarheid van die wet, eventueel in samenhang
gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in de interpretatie dat zij niet van toepassing zou zijn op het ontslag van de contractuele personeelsleden
van het openbaar ambt, aangezien zij de werknemer die krachtens een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, niet
de mogelijkheid zou bieden de redenen te kennen die ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing tot ontslag die
hem is opgelegd, terwijl de statutaire werknemer die met eenzelfde werkgever is verbonden, zijnerzijds kan eisen dat
hij kennis kan nemen van de redenen die ten grondslag liggen aan de verbreking van de statutaire relatie die hem
verbond met de overheid die eenzijdig heeft beslist die relatie te beëindigen.

B.3. Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat bij de verwijzende rechter een vordering is ingesteld door
een door de gemeente La Bruyère ontslagen contractuele werknemer, die ertoe strekt die gemeente te veroordelen
tot het betalen van een som als vergoeding voor willekeurig ontslag aangezien het ontslag niet is gemotiveerd.

Ten aanzien van het nut van de prejudiciële vraag

B.4.1. De Ministerraad gaat allereerst ervan uit dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft aangezien het
antwoord op die vraag niet relevant is voor de oplossing van het geschil dat aan de verwijzende rechter is
voorgelegd. Een eventueel bevestigend antwoord op de prejudiciële vraag zou de verwijzende rechter wellicht de
mogelijkheid bieden na te gaan of het ontslag gegeven is op een wijze die al dan niet strijdig is met de verplichting tot
uitdrukkelijke motivering zoals geformuleerd in de wet van 29 juli 1991. Het ontbreken van vermelding van de
redenen van het ontslag in de ontslagbrief zou op zichzelf echter niet betekenen dat het ontslag ongegrond of
onredelijk zou zijn.

B.4.2. Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe te beslissen over de toepassing van de bepalingen die hij
aan het Hof ter toetsing voorlegt, op het geschil dat bij hem aanhangig is gemaakt. Het Hof zou de relevantie van de
prejudiciële vraag slechts kunnen betwisten indien de beoordeling van de verwijzende rechter klaarblijkelijk niet
verantwoord zou zijn, hetgeen te dezen niet het geval is.

B.4.3. De Ministerraad voert bovendien aan dat een procedure voor het Grondwettelijk Hof niet mag worden gebruikt
om een procedure van hoger beroep tegen het Hof van Cassatie in het leven te roepen.

B.4.4. Het Hof wijst in dat opzicht erop dat de prejudiciële vraag geen betrekking heeft op de interpretatie die aan de
wet van 29 juli 1991 dient te worden gegeven maar op de bestaanbaarheid van die wet met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet in een interpretatie die ertoe leidt aan een categorie van werknemers van de overheidssector het recht
te ontnemen op de kennisname van de redenen van hun ontslag, recht dat aan een andere categorie van
werknemers van de overheidssector wel is toegekend. Het Hof is bevoegd om die prejudiciële vraag te

rn300110413 11/14© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 17/05/2022

M&D Seminars 489



beantwoorden. De verwijzende rechter neemt akte van de interpretatie van het Hof van Cassatie en stelt aan het Hof
een vraag over de grondwettigheid van de aldus geïnterpreteerde wet en het komt het Grondwettelijk Hof toe om zich
uit te spreken over de interpretatie van een wetsbepaling die, zoals te dezen, strijdig zou kunnen zijn met een
grondwetsbepaling waarvan het de naleving dient te verzekeren.

Ten aanzien van de prejudiciële vraag

B.5. De omstandigheid dat de door een overheid tewerkgestelde werknemers en de statutaire ambtenaren zich in
verschillende juridische situaties zouden bevinden die bestaan uit de arbeidsovereenkomst en het statuut, volstaat
niet, in tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad aanvoert, om te kunnen oordelen dat die categorieën van personen
niet met elkaar zouden kunnen worden vergeleken: in beide gevallen gaat het immers erom de voorwaarden te
bepalen waaronder voor die personen op geldige wijze een einde kan worden gemaakt aan hun betrekking.

B.6. In de interpretatie van de prejudiciële vraag, die door de verwijzende rechter in aanmerking is genomen, kan een
overheid een werknemer met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, ontslaan zonder dat zij onderworpen is
aan de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe de bepalingen die hij toepast te interpreteren, onder voorbehoud
van een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding zijnde bepalingen, hetgeen te dezen niet het geval is. Het
Hof van Cassatie heeft trouwens geoordeeld:

«1. Krachtens artikel 2 Wet Motivering Bestuurshandelingen moeten de bestuurshandelingen van de besturen
bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Artikel 1 van die wet definieert een bestuurshandeling als de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die
uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander
bestuur en de besturen als de administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State.

2. Zoals de wetsgeschiedenis aangeeft, volgt uit deze bepalingen niet dat een administratieve overheid die een
werknemer ervan in kennis stelt dat zij de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst beëindigt, verplicht is dit
ontslag uitdrukkelijk te motiveren.

3. Het arrest dat oordeelt dat de ontslagbrief waarmee de eiseres aan de verweerder ter kennis bracht dat zij besloten
had de arbeidsovereenkomst te beëindigen, niet voldoet aan de door de Wet Motivering Bestuurshandelingen
opgelegde motiveringsplicht en op die grond beslist tot het bestaan van een fout in hoofde van de eiseres,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond» (Cass., 12 oktober 2015, Arr. Cass., 2015, nr. 595).

Het Hof onderzoekt bijgevolg het verschil in behandeling in de interpretatie van de verwijzende rechter.

B.7. Door een overheid toe te staan een werknemer met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, te ontslaan,
zonder die overheid ertoe te verplichten het ontslag uitdrukkelijk te motiveren, doen de artikelen 1 tot 7 van de wet
van 29 juli 1991 een verschil in behandeling ontstaan tussen die werknemers en de statutaire ambtenaren, die het
recht hebben de redenen te kennen die ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing tot ontslag.

B.8. De statutaire personeelsleden zijn in beginsel niet vergelijkbaar met contractuele personeelsleden, aangezien ze
zich in een grondig verschillende rechtspositie bevinden. De verschillende rechtsregels die de arbeidsverhouding van
beide categorieën van personeelsleden beheersen, verhinderen echter niet dat ze zich, ten aanzien van een in hun
rechtsvordering voor een rechter gestelde rechtsvraag, in een vergelijkbare situatie bevinden.

B.9. De specifieke kenmerken die het statuut ten opzichte van de arbeidsovereenkomst vertoont, kunnen naar gelang
van het geval worden geanalyseerd als voordelen (dat is met name het geval voor de grotere vastheid van betrekking
of de pensioenregeling, die voordeliger is), of als nadelen (zoals het veranderlijkheidsbeginsel, de discretie- en
neutraliteitsplicht of de regeling inzake de cumulatie of de onverenigbaarheden).
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Die specifieke kenmerken dienen evenwel alleen in aanmerking te worden genomen in het licht van het onderwerp en
de finaliteit van de in het geding zijnde bepalingen. De statutaire ambtenaar die het voorwerp uitmaakt van een
ambtsbeëindiging en het contractuele personeelslid dat zijn opzegging krijgt, bevinden zich ten aanzien van de
toepassing van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen in een
verschillende situatie. De eerste ziet zijn betrekking gewaarborgd door het feit dat zijn ambt slechts kan worden
beëindigd op grond van redenen die uitdrukkelijk in zijn statuut zijn opgesomd. Het vaste karakter van de betrekking
vormt aldus een substantieel kenmerk van het statutair ambt. Daaruit volgt voor de overheid die een einde maakt aan
een statutaire relatie een verplichting om de bij het statuut bepaalde reden van ontslag afdoende te identificeren en
voor de statutaire ambtenaar een recht om bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in te stellen.
Aangezien dat beroep binnen een termijn van zestig dagen moet worden ingesteld, moet die ambtenaar snel de
redenen van de beslissing van de overheid kennen. Het contractuele personeelslid daarentegen is onderworpen aan
de regels die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst, volgens welke elke partij bij de overeenkomst eenzijdig
een einde aan de overeenkomst kan maken om vrij gekozen redenen. Een contractuele werknemer beschikt over een
termijn van een jaar na de beëindiging van de overeenkomst om bij de arbeidsrechtbank beroep in te stellen. Die
termijn biedt hem de mogelijkheid om aan de werkgever te vragen om de redenen van zijn ontslag te kennen.

Het Hof beklemtoont dat het bij zijn arrest nr. 101/2016 van 30 juni 2016 heeft gezegd voor recht dat artikel 63 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in samenhang gelezen met artikel 38, 2°, van de wet van
26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de
opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, in zoverre het van toepassing is op arbeiders in de publieke sector, wanneer het ontslag plaatsvindt na
31 maart 2014. In dat arrest heeft het ook geoordeeld dat [het] in afwachting van het optreden van de wetgever […]
aan de rechtscolleges [toekomt], met toepassing van het algemene verbintenissenrecht, de rechten van alle
werknemers in de publieke sector bij een kennelijk onredelijk ontslag zonder discriminatie te vrijwaren, waarbij zij zich
in voorkomend geval kunnen laten leiden door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 (B.7.3).

B.10. Uit het voorgaande blijkt dat de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, in de interpretatie volgens welke zij niet van toepassing zou zijn op het ontslag van contractuele
personeelsleden van het openbaar ambt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schendt.
Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht:

In de interpretatie volgens welke zij niet van toepassing is op het ontslag van contractuele personeelsleden van het
openbaar ambt, schendt de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens, niet.

Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, op 5 juli 2018.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof

Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Rev.dr.commun. 2019, afl. 2, 4

- Soc.Kron. 2021 (samenvatting), afl. 8, 370

-
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- Soc.Kron. 2021 (samenvatting), afl. 8, 370
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Grondwettelijk Hof nr. 73/2018, 7 juni 2018 (NS / S.G. Benelux, Belgische Staat)
(prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 73/2018, 7 juni 2018 (NS / S.G. Benelux, Belgische Staat) (prejudiciële vraag)
http://www.const-court.be (8 juni 2018); BS 17 december 2018 (eerste uitgave) (uittreksel), 99441 en
http://staatsblad.be (19 december 2018); JTT 2019, afl. 1329, 67, noot WERY, O.; RABG 2020, afl. 2, 104, noot
DECRUYENAERE, K.
Samenvatting
Artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs schendt de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Door de preventieadviseurs met een arbeidsovereenkomst die worden ontslagen in het kader van een collectief
ontslag uit te sluiten van het voordeel van ontslagbescherming, heeft de wetgever een verschil in behandeling
tussen preventieadviseurs gecreëerd naar gelang van de economische context van de onderneming, waarin zij
worden ontslagen. Dat criterium van onderscheid is objectief. De aldus gecreëerde uitzondering op de
toepassing van de ontslagbeschermingsregeling van de preventieadviseurs is pertinent. Zoals blijkt uit de
parlementaire voorbereiding wordt immers, bij een collectief ontslag, de preventieadviseur, net zoals de andere
ontslagen werknemers, ontslagen wegens de economische situatie van de onderneming. De reden voor het
ontslag van de preventieadviseur houdt dus geen verband met de manier waarop hij zijn functie heeft
uitgeoefend, zodat zijn onafhankelijkheid niet in het geding wordt gebracht. Een van de elementen van de
definitie van het begrip « collectief ontslag » is precies het feit dat dit ontslag plaatsvindt « om één of meer
redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemers » (artikel 62, 5°, van de wet van 13 februari
1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling). Bovendien beschikt de wetgever in
sociaaleconomische aangelegenheden over een ruime beoordelingsbevoegdheid. Aangezien de economische
situatie van de onderneming een reden is die identiek is aan die voor het ontslag van de andere werknemers van de
onderneming, die evenmin een ontslagbeschermingsregeling genieten, mocht de wetgever oordelen dat de specifieke
ontslagbescherming die aan de preventieadviseur wordt verleend, niet noodzakelijk is bij een collectief ontslag. Het
Hof dient nog na te gaan of het feit dat een werkgever een collectief ontslag zou kunnen aangrijpen om de
arbeidsverhouding met een preventieadviseur te beëindigen om redenen die verband houden met diens
onafhankelijkheid, geen onevenredige gevolgen kan teweegbrengen. De procedure van inlichting en raadpleging die
moet worden gevolgd bij een collectief ontslag en die een hoofdzakelijk collectieve procedure is, waarborgt op zich
niet dat een dergelijke situatie zich niet voordoet. Het komt evenwel de bevoegde rechter toe, in voorkomend geval
uitspraak doende in kort geding, een toetsing te verrichten, op verzoek van de preventieadviseur, van de
werkelijkheid van de redenen voor het ontslag, op basis van de aan hem voorgelegde feiten van de zaak. Zulk een
toetsing is voldoende om de evenredigheid van de in het geding zijnde bepaling te waarborgen.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 4, Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs
Art. 10, Gecoördineerde Grondwet
Art. 11, Gecoördineerde Grondwet
Art. 62, Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling

Trefwoorden:
Ontslagbescherming preventieadviseur (welzijn werknemer bij uitvoering werk)
Gelijkheid en niet-discriminatie, individueel arbeidsrecht, algemeen Collectief ontslag, algemeen

Volledige tekst
In zake: de prejudiciële vragen over artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van
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de preventieadviseurs, gesteld door het Hof van Cassatie.
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E.
Derycke en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

Bij arrest van 29 mei 2017 in zake N.S. tegen de nv Saint-Gobain Sekurit Benelux, waarvan de expeditie ter griffie
van het Hof is ingekomen op 12 juni 2017, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vragen gesteld:

«Schendt artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de
preventieadviseurs de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het, ten aanzien van de
preventieadviseur die is ontslagen in het geval van een collectief ontslag waarop de procedures
vastgesteld krachtens hoofdstuk VII van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot
bevordering van de tewerkstelling van toepassing zijn, de toepassing uitsluit van de in de wet van
20 december 2002 bedoelde procedures voor de preventieadviseur wiens individueel ontslag wordt
overwogen?

Schendt artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de
preventieadviseurs de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het de toepassing van die
beschermingsprocedures uitsluit ten aanzien van elke preventieadviseur in het voormelde geval van
collectief ontslag, zonder een onderscheid te maken naargelang de werkgever al dan niet ertoe
gehouden blijft na het collectief ontslag over een preventieadviseur te beschikken binnen het
personeel, naargelang hij op dat ogenblik tenminste twintig of, daarentegen, minder dan twintig
werknemers tewerkstelt?».

Memories en memories van antwoord zijn ingediend door:

N.S., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Vanlersberghe, advocaat bij de balie te Brussel, en Mr. H.
Deckers, advocaat bij de balie te Luik;
de nv Saint-Gobain Construction Products Belgium (voordien de nv Saint-Gobain Sekurit Benelux), bijgestaan
en vertegenwoordigd door Mr. B. Paquot, advocaat bij de balie te Brussel;
de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Clesse, advocaat bij de balie te Luik.

Bij beschikking van 28 maart 2018 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen te
hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een
partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 25 april 2018 en de
zaak in beraad zal worden genomen.

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 25 april 2018 in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

N.S. is een ex-bediende met een arbeidsovereenkomst van de nv Saint-Gobain Sekurit Benelux. Hij heeft er de
functie van preventieadviseur uitgeoefend sinds maart 1985.

In de loop van het jaar 2009 ging de nv Saint-Gobain Sekurit Benelux over tot een collectief ontslag in het kader
waarvan de arbeidsovereenkomst van N.S. werd beëindigd.

Naar aanleiding van zijn ontslag dagvaardde die laatste, op 2 augustus 2011, de nv Saint-Gobain Sekurit Benelux
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voor de Arbeidsrechtbank te Namen teneinde haar veroordeling tot schadevergoeding te verkrijgen wegens de niet-
naleving van de procedure die is vastgelegd in artikel 5 van de wet van 20 december 2002 betreffende de
bescherming van de preventieadviseurs.

Bij een vonnis van 15 oktober 2012 verwierp de Arbeidsrechtbank de vordering van N.S.

Op 24 juni 2013 stelde N.S. hoger beroep in tegen die beslissing voor het Arbeidshof te Luik dat, bij een arrest van
11 december 2014, het hoger beroep verwerpt. Het Hof had onder meer vastgesteld dat de ontslagen in het kader
van het collectief ontslag voortvloeien uit de erkende en bewezen economische situatie van de werkgever […].

N.S. stelde vervolgens een voorziening in cassatie in tegen het arrest van het Arbeidshof.

Het is in het kader van de cassatieprocedure dat de verwijzende rechter, bij een arrest van 29 mei 2017, de twee
hiervoor weergegeven prejudiciële vragen heeft gesteld.

III. In rechte

- A -

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

A.1. N.S. is van mening dat artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de
preventieadviseurs (hierna: de wet van 20 december 2002) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. Een
preventieadviseur moet beschermd worden tegen druk of represailles van de werkgever in geval van een collectief
ontslag. Het is dus niet verantwoord dat de ontslagbescherming van de preventieadviseur in dat geval wordt
opgeheven.

N.S. doet in dat verband gelden dat de bescherming van de personeelsvertegenwoordigers waarin de wet 19 maart
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden (hierna: de wet van 19 maart 1991) voorziet, niet wordt opgeheven in geval van een
collectief ontslag. Een preventieadviseur beschikt daarentegen zelfs niet over de mogelijkheid om de reden van zijn
ontslag a posteriori te betwisten voor de arbeidsrechtbank.

Het doel van de wetgever, dat erin bestaat de preventieadviseur in staat te stellen om zijn opdracht in volle
onafhankelijkheid uit te oefenen, wordt dus niet bereikt.

A.2. De nv Saint-Gobain Sekurit Benelux oordeelt dat het ontslag van een preventieadviseur in het kader van een
collectief ontslag in wezen een ontslag is dat geen betrekking heeft op de persoon van de werknemer.

De wetgeving inzake herstructurering biedt overigens voldoende waarborgen tegen een discriminatie.

De algemene criteria die bepalen welke werknemers worden ontslagen in het kader van een collectief ontslag,
worden immers vastgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers van de onderneming of, op
zijn minst, na ze ervan op de hoogte te hebben gesteld.

Op dezelfde wijze behoudt een preventieadviseur de mogelijkheid om voor de arbeidsgerechten een vergoeding te
vorderen, indien hij de redenen van zijn ontslag betwist.

In werkelijkheid is het de andersluidende stelling die aanleiding geeft tot een discriminatie tussen de
preventieadviseurs en de andere werknemers die worden ontslagen in het kader van een collectief ontslag.

Ten slotte is, volgens de nv Saint-Gobain Sekurit Benelux, de regeling van de wet van 20 december 2002 niet
vergelijkbaar met die van de wet van 19 maart 1991 omdat de vertegenwoordigers van het personeel actief optreden
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in de procedure tot collectief ontslag, zodat een handhaving van hun bescherming gerechtvaardigd is.

A.3. De Ministerraad gedraagt zich naar het oordeel van het Hof met betrekking tot de vergelijkbaarheid van de
onderzochte situaties en voert vervolgens aan dat het redelijk verantwoord is dat de bescherming van de
preventieadviseur door de wet van 20 december 2002 niet van toepassing is bij een collectief ontslag. Uit de definitie
zelf van het begrip collectief ontslag volgt dat dit plaatsvindt om redenen die geen betrekking hebben op de persoon
van de werknemers. Bovendien maakt de aan het collectief ontslag voorafgaande informatie- en
raadplegingsprocedure een aan het ontslag voorafgaande controle mogelijk door onder meer de
personeelsvertegenwoordigers.

De Ministerraad oordeelt voorts dat een handhaving van de bescherming van de preventieadviseur in geval van een
collectief ontslag tot bijzondere voordelen voor de preventieadviseur leidt, in vergelijking met de andere werknemers.

Nog volgens de Ministerraad wordt aan de preventieadviseur niet elk beroep ontzegd in geval van een ontslag om
redenen die verbonden zijn aan zijn persoon. Enerzijds heeft de wetgever in specifieke sancties voorzien, bij een
collectief ontslag, wanneer de werkgever de informatie- en raadplegingsprocedure niet heeft nageleefd. Anderzijds
kan de preventieadviseur een zaak aanhangig maken bij de arbeidsgerechten om een schadevergoeding te eisen.

A.4. N.S. beklemtoont, in zijn memorie van antwoord, dat het ontslag van een preventieadviseur in het kader van een
collectief ontslag niet toelaat uit te sluiten dat het mogelijk plaatsvindt om redenen die te maken hebben met de
onafhankelijkheid van de preventieadviseur.

N.S. preciseert vervolgens dat de procedure van informatie en raadpleging van de personeelsvertegenwoordigers in
geval van een collectief ontslag een voornamelijk collectieve procedure is die losstaat van de kwestie van het
individuele ontslag van de preventieadviseur.

Volgens N.S. gaat het overigens niet erom het individuele ontslag van een preventieadviseur en het ontslag dat
plaatsvindt in het kader van een collectief ontslag met elkaar te vergelijken, maar de situatie van een
preventieadviseur die is ontslagen in het kader van een collectief ontslag en de situatie van iedere andere werknemer
die een specifieke ontslagbescherming geniet met elkaar te vergelijken. Er bestaan immers een groot aantal
mechanismen voor ontslagbescherming ten gunste van andere werknemers; de werkgever moet in dat geval de
werkelijkheid van de reden van het ontslag aantonen, zelfs bij een collectief ontslag.

N.S. geeft ten slotte aan dat een preventieadviseur geen oplossing kan vinden in de theorie van het rechtsmisbruik
omdat de bewijslast van de fout van de werkgever en van de schade die de preventieadviseur heeft geleden, in dat
geval op die laatste rust.

A.5. De nv Saint-Gobain Sekurit Benelux antwoordt dat, aangezien de motivering van het ontslag door de werkgever
louter economisch is in geval van een collectief ontslag, de toepassing van de bij de wet van 20 december 2002
ingevoerde procedure enkel ertoe zou kunnen leiden dat wordt aangetoond dat het ontslag van de preventieadviseur
heeft plaatsgevonden om redenen die geen verband houden met diens onafhankelijkheid.

De nv Saint-Gobain Sekurit Benelux preciseert nog dat de preventieadviseur kan verzoeken om zijn re-integratie bij
de werkgever indien hij van mening is dat die laatste de informatie- en raadplegingsprocedure niet heeft nageleefd.

Zij doet vervolgens gelden dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 december 2002 blijkt dat de
wetgever geen regeling heeft willen invoeren die identiek is aan die van de wet van 19 maart 1991 die, overigens,
slechts een van de elementen is die de wetgever hebben geïnspireerd bij de totstandkoming van de wet van
20 december 2002.

Ten slotte is geen enkele controle a posteriori door een rechtbank noodzakelijk in geval van het ontslag van een
preventieadviseur in het kader van een collectief ontslag omdat, in tegenstelling tot wat het geval is voor een ontslag
om dringende reden, reeds een controle a priori van de gegrondheid van de reden van het ontslag is uitgeoefend
door de werknemersvertegenwoordigers.

A.6. Wat de door N.S. voorgestelde vergelijking betreft tussen de situatie van een preventieadviseur en die van
personeelsvertegenwoordigers, antwoordt de Ministerraad dat zij geen verband houdt met de gestelde prejudiciële
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vragen. Een verband leggen tussen de twee situaties is hoe dan ook van geen enkel belang om de prejudiciële
vragen te beantwoorden, omdat de wet van 20 december 2002 en de wet van 19 maart 1991 verschillende
doelstellingen nastreven.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

A.7. N.S. is van mening dat de wetgever een regeling heeft ingevoerd die niet evenredig is met het nagestreefde doel
omdat hij geen onderscheid maakt tussen de situatie waarin de werkgever niet meer gehouden is over een
preventieadviseur te beschikken na het collectief ontslag, en de situatie waarin de werkgever wel nog over een
preventieadviseur moet beschikken.

In het tweede geval is het volgens N.S. gerechtvaardigd de ontslagbescherming van de preventieadviseurs te
handhaven.

A.8. De nv Saint-Gobain Sekurit Benelux is van mening dat de tweede prejudiciële vraag ontkennend dient te worden
beantwoord om dezelfde redenen als die welke in het kader van de eerste prejudiciële vraag zijn aangevoerd.

A.9. De Ministerraad antwoordt dat de twee situaties waarop de tweede prejudiciële vraag betrekking heeft, niet
wezenlijk verschillen. Hoe dan ook laat het overgaan tot collectief ontslag een werkgever, indien hij meer dan twintig
werknemers tewerkstelt, niet toe alle preventieadviseurs te ontslaan. Preventieadviseurs lopen evenmin het risico van
represailles vanwege de werkgever naar gelang van de grootte van de onderneming. Ten slotte kan de wetgever,
indien hij wetgevend optreedt door middel van categorieën, de verscheidenheid van situaties met een zekere graad
van benadering opvangen.

A.10. In zijn memorie van antwoord geeft N.S. aan dat de meeste ondernemingen slechts één preventieadviseur
hebben. Na het ontslag van een preventieadviseur in het kader van een collectief ontslag dient de werkgever dus
opnieuw een preventieadviseur in dienst te nemen wanneer hij meer dan twintig werknemers heeft. Aangezien dat
niet geldt wanneer, na het collectief ontslag, het aantal tewerkgestelde werknemers lager is dan twintig, zijn de twee
situaties die in de tweede prejudiciële vraag worden beoogd duidelijk verschillend en kunnen zij niet op dezelfde
manier worden behandeld.

Ten aanzien van het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie

A.11. In ondergeschikte orde verzoekt N.S. het Hof een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie.

A.12. De nv Saint-Gobain Sekurit Benelux stelt vast dat het niet noodzakelijk is zich tot het Hof van Justitie van de
Europese Unie te wenden omdat de Belgische wetgever het Europese recht op correcte wijze heeft toegepast.

A.13. De Ministerraad voert aan dat het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks te toetsen aan een regel van het recht
van de Europese Unie.

- B –

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

B.1. In de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 4,
3°, van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs, met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, in zoverre die bepaling, voor een preventieadviseur die is ontslagen in het kader van een
collectief ontslag waarop de procedures vastgesteld krachtens hoofdstuk VII van de wet van 13 februari 1998
houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling van toepassing zijn, uitsluit dat de in de wet van
20 december 2002 bedoelde procedures worden toegepast.
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B.2.1. De wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (hierna: de wet van
20 december 2002) voert een ontslagbeschermingsregeling in voor de preventieadviseurs.

B.2.2. Artikel 2, 2°, van die wet definieert een preventieadviseur als volgt:

«a) elke natuurlijke persoon, verbonden aan een interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk, met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of die verbonden is met de
werkgever krachtens een statuut waarbij zijn rechtspositie eenzijdig is geregeld door de overheid en
die daadwerkelijk tewerkgesteld wordt door die werkgever en die de opdrachten vervult die zijn
vastgesteld krachtens artikel 33, § 1, vierde lid, en § 3, van de hoger vermelde wet van 4 augustus
1996;

b) elke natuurlijke persoon die al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden is met een
erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waarop een werkgever met
toepassing van artikel 33, § 2, van hoger vermelde wet van 4 augustus 1996 een beroep doet, voor de
uitvoering van de opdrachten vastgesteld krachtens artikel 33, § 1, vierde lid, en § 3 van dezelfde
wet».

Artikel 33 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,
zoals gewijzigd bij de wet van 28 februari 2014, bepaalt:

«§ 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te
richten.

Daartoe beschikt iedere werkgever over tenminste één preventieadviseur.

In de ondernemingen met minder dan twintig werknemers mag de werkgever zelf de functie van
preventieadviseur vervullen.

Deze dienst staat de werkgever en de werknemers bij in de toepassing van de in de artikelen 4
tot 32vicies bedoelde maatregelen, die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk.

§ 2. Indien de in § 1 bedoelde interne dienst niet alle opdrachten die hem krachtens deze wet en de
uitvoeringsbesluiten zijn toevertrouwd zelf kan uitvoeren, moet de werkgever aanvullend een beroep
doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

§ 3. De Koning bepaalt de nadere regelen betreffende de werking, de vereiste bekwaamheden en de
opdrachten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk».

B.2.3. Artikel 3 van de wet van 20 december 2002 bepaalt:

De werkgever kan de overeenkomst met de preventieadviseur enkel beëindigen, een einde stellen aan de statutaire
tewerkstelling van de preventieadviseur of hem verwijderen uit zijn functie om redenen die vreemd zijn aan zijn
onafhankelijkheid of om redenen waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te oefenen en voorzover
hij de procedures als bedoeld in deze wet naleeft.

B.2.4. Artikel 43 van de voormelde wet van 4 augustus 1996 bepaalt:

«De preventieadviseurs vervullen hun opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de
werkgever en de werknemers.

Zij mogen geen nadeel ondervinden van hun activiteiten als preventieadviseur».

B.2.5. Een werkgever die de arbeidsverhouding met een preventieadviseur wenst te beëindigen, dient vooraf een
specifieke procedure te volgen.
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Wanneer een preventieadviseur aan een werkgever gebonden is door een arbeidsovereenkomst, ligt die procedure
vast bij de artikelen 5 tot 9 van de wet van 20 december 2002. Die procedure wordt gekenmerkt, enerzijds, door een
verplichting om de redenen voor het ontslag aan de preventieadviseur mee te delen (artikel 5) en, anderzijds, door
een mechanisme van voorafgaande toelating voor het ontslag (artikelen 5 tot 9).

Artikel 5 van de wet van 20 december 2002 bepaalt:

«De werkgever die het voornemen heeft de overeenkomst van een preventieadviseur te beëindigen, is
verplicht tegelijkertijd;

1° aan de betrokken preventieadviseur bij een aangetekende brief de redenen waarom hij de
overeenkomst wil beëindigen en het bewijs van die redenen mee te delen;

2° aan de leden van het comité of de comités aan wie ook het voorafgaand akkoord over de
aanduiding moet gevraagd worden bij een aangetekende brief een voorafgaand akkoord over de
beëindiging van de overeenkomst te vragen en hen een afschrift mee te delen van de brief die werd
verzonden aan de betrokken preventieadviseur».

De term comité verwijst, wanneer het een preventieadviseur van een interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk betreft, naar het Comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis van een comité, de
vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers zelf, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 53 van hoger vermelde wet van 4 augustus 1996 (artikel 2, 3°, van de wet van 20 december
2002).

De artikelen 6 tot 10 van de wet van 20 december 2002 bepalen:

«Art. 6. Indien er een akkoord is van het Comité, mag de werkgever de overeenkomst met de
preventieadviseur beëindigen, mits naleving, in voorkomend geval, van de bepalingen van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Indien de preventieadviseur niet akkoord gaat met de beëindiging van de overeenkomst, kan hij de
bevoegde arbeidsrechtbank verzoeken vast te stellen dat afbreuk is gedaan aan zijn onafhankelijkheid
of dat de aangevoerde redenen betreffende de onbekwaamheid om zijn opdrachten uit te oefenen niet
bewezen zijn.

Art. 7. § 1. Indien er geen akkoord is van het comité of het comité niet binnen een redelijke termijn
advies verleent, mag de werkgever niet overgaan tot de beëindiging van de overeenkomst.

Wanneer de werkgever toch bij zijn voornemen blijft de overeenkomst te beëindigen, past hij de
procedure als bedoeld in § 2 toe, vooraleer hij de zaak aanhangig maakt bij de arbeidsrechtbank.

§ 2. De werkgever vraagt het advies van de ambtenaar die belast is met het toezicht met toepassing
van artikel 80 van hoger vermelde wet van 4 augustus 1996.

Deze ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten met elkaar te verzoenen.

Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt deze ambtenaar een advies waarvan bij aangetekende
brief kennis wordt gegeven aan de werkgever.

De werkgever stelt het comité in kennis van het advies van deze ambtenaar binnen een termijn van
dertig dagen van de kennisgeving, vooraleer hij de beslissing neemt.

De kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte van de brief aan de
post.

Art. 8. Indien de arbeidsrechtbank of het arbeidshof erkent dat de door de werkgever aangevoerde
redenen vreemd zijn aan de onafhankelijkheid van de preventieadviseur of dat de aangevoerde
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redenen van onbekwaamheid bewezen zijn, kan de werkgever de overeenkomst beëindigen, in
voorkomend geval, volgens de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.

Art. 9. Indien de arbeidsrechtbank of het arbeidshof erkent dat de door de werkgever aangevoerde
redenen niet vreemd zijn aan de onafhankelijkheid van de preventieadviseur of dat de aangevoerde
redenen van onbekwaamheid niet bewezen zijn, mag de werkgever de overeenkomst niet beëindigen.

Art. 10. De werkgever is aan de preventieadviseur wiens overeenkomst wordt beëindigd een
vergoeding verschuldigd in de volgende gevallen:

1° wanneer de werkgever de krachtens deze wet voorgeschreven procedures niet volgt;

2° wanneer de arbeidsrechtbank of het arbeidshof, in het kader van de procedure als bedoeld in
artikel 6, tweede lid, erkent dat er afbreuk is gedaan aan de onafhankelijkheid van de
preventieadviseur of dat de aangevoerde redenen betreffende de onbekwaamheid om zijn opdrachten
uit te oefenen niet bewezen zijn;

3° wanneer de werkgever de overeenkomst in strijd met de bepaling van artikel 9 beëindigt.

Deze vergoeding is gelijk aan het normale loon of honorarium over een tijdvak van:

1° twee jaar, indien de preventieadviseur in de hoedanigheid van preventieadviseur minder dan
15 jaar dienst heeft;

2° drie jaar, indien de preventieadviseur in de hoedanigheid van preventieadviseur 15 of meer jaren
dienst heeft.

[…]».

B.2.6. Artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 is de bepaling die in het geding is. Dit artikel 4 luidt:

«De procedures bepaald in deze wet zijn niet van toepassing:

1° in geval van ontslag om dringende reden;

2° in geval van sluiting van onderneming;

3° in geval van collectief ontslag waarop de procedures vastgesteld krachtens hoofdstuk VIII [lees: VII]
van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling van
toepassing zijn;

4° wanneer de preventieadviseur zelf de overeenkomst beëindigt;

5° wanneer de termijn waarvoor de overeenkomst gesloten werd, verstreken is;

6° tijdens de proefperiode».

Dat artikel sluit bijgevolg, in het 3° ervan, de toepassing uit van de aan het ontslag van een preventieadviseur
voorafgaande procedure die is vastgelegd bij de artikelen 5 tot 9 van de wet van 20 december 2002, in geval van een
collectief ontslag dat wordt geregeld door de procedures bedoeld in hoofdstuk VII van de wet van 13 februari 1998
houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, de zogenoemde wet-Renault.

B.2.7. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 december 2002 blijkt dat deze tot doel heeft de
preventieadviseurs een bescherming te bieden waardoor ze in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de
werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-2032/001 en
DOC 50-2033/001, p. 3).
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Verder wordt nog aangegeven:

Om deze taak optimaal te kunnen vervullen moet de preventieadviseur niet alleen beschikken over een aangepaste
vorming maar moet hij ook een aangepaste juridische bescherming genieten. Het doel van dit ontwerp van wet
bestaat er dan ook in ervoor te zorgen dat deze preventieadviseur inderdaad over de nodige juridische bescherming
beschikt die hem toelaat onafhankelijk en efficiënt te werken (ibid., p. 6).

«Het begrip onafhankelijkheid moet gezien worden in het kader van de uitoefening van de functie. Dit betekent dat zij
volgende kenmerken vertoont:

de vrijheid voor de preventieadviseur om, op grond van zijn vorming, de middelen te kiezen die nodig zijn om
op het vlak van preventie deskundige adviezen te kunnen verstrekken;
het recht om alle inlichtingen te ontvangen;
de vrijheid om adviezen te verstrekken die objectief zijn en derhalve niet noodzakelijk rekening houden met de
onderscheiden belangen van de werkgever of de werknemers, maar die tot doel hebben het algemeen
belang, in casu het welzijn op het werk, te dienen» (ibid., p. 16).

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd herhaaldelijk gewezen op de wil van de wetgever om de
onafhankelijkheid van de preventieadviseur te waarborgen door de invoering van een specifieke
beschermingsregeling tegen een beëindiging van de arbeidsverhouding met die laatste (ibid., pp. 11 en 16; ibid.,
DOC 50-2032/002, pp. 3 en 5-6).

B.2.8. Wat de wil van de wetgever betreft om de ontslagbescherming van de preventieadviseur op te heffen in het
geval van een collectief ontslag, geeft de parlementaire voorbereiding aan:

«Artikel 4 wijst erop dat de procedure zoals bepaald in huidig ontwerp van wet niet van toepassing is bij volgende
wijzen van beëindiging van de overeenkomst:

in geval van ontslag om dringende reden;
in geval van sluiting van onderneming;
in geval van collectief ontslag;

[…]

In geval van dringende reden moet de werkgever inderdaad onmiddellijk kunnen optreden. […]

De twee volgende gevallen vinden hun oorsprong in de economische situatie waarin de onderneming zich bevindt»
(ibid., DOC 50-2032/001 en DOC 50-2033/001, pp. 17-18).

B.2.9. De wet van 20 december 2002 is de omzetting van artikel 7 van de richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989
betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers op het werk, dat bepaalt:

«1. Onverminderd de in de artikelen 5 en 6 bedoelde verplichtingen wijst de werkgever een of meer
werknemers aan die zich met de activiteiten op het gebied van de bescherming tegen en de preventie
van beroepsrisico's in het bedrijf en/of de inrichting zullen bezighouden.

2. De aangewezen werknemers mogen geen nadeel ondervinden van hun activiteiten op het gebied
van de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico's.

[…]».

B.3.1. Het geschil voor de verwijzende rechter betreft het ontslag van een preventieadviseur die werd aangeworven
met een arbeidsovereenkomst. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, heeft
vastgesteld dat dit ontslag plaatsvond in het kader van een collectief ontslag waarop de procedures bedoeld in
hoofdstuk VII van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling zijn
toegepast.
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B.3.2. In de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht te onderzoeken of het verschil in behandeling dat wordt
ingevoerd door artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 tussen, enerzijds, een in het kader van een collectief
ontslag ontslagen preventieadviseur die niet de bij de voormelde wet ingevoerde ontslagbescherming geniet en,
anderzijds, een individueel ontslagen preventieadviseur die deze bescherming wel geniet, bestaanbaar is met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.4. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde
categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk
verantwoord is.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de
gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid
en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen
de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.5. Zoals blijkt uit de in B.2.7 geciteerde parlementaire voorbereiding beoogde de wetgever, enerzijds, de
onafhankelijkheid van de preventieadviseurs te verzekeren door de invoering van een beschermingsregeling tegen de
beëindiging van hun arbeidsverhouding door de werkgever en, anderzijds, alle preventieadviseurs die juridische
beschermingsregeling te laten genieten.

B.6. Door de preventieadviseurs met een arbeidsovereenkomst die worden ontslagen in het kader van een collectief
ontslag uit te sluiten van het voordeel van ontslagbescherming, heeft de wetgever een verschil in behandeling tussen
preventieadviseurs gecreëerd naar gelang van de economische context van de onderneming, waarin zij worden
ontslagen.

Dat criterium van onderscheid is objectief.

B.7.1. De aldus gecreëerde uitzondering op de toepassing van de ontslagbeschermingsregeling van de
preventieadviseurs is pertinent. Zoals blijkt uit de in B.2.8 geciteerde parlementaire voorbereiding wordt immers, bij
een collectief ontslag, de preventieadviseur, net zoals de andere ontslagen werknemers, ontslagen wegens de
economische situatie van de onderneming. De reden voor het ontslag van de preventieadviseur houdt dus geen
verband met de manier waarop hij zijn functie heeft uitgeoefend, zodat zijn onafhankelijkheid niet in het geding wordt
gebracht.

B.7.2. Een van de elementen van de definitie van het begrip collectief ontslag is precies het feit dat dit ontslag
plaatsvindt om één of meer redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemers (artikel 62, 5°,
van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling).

B.8. Bovendien beschikt de wetgever in sociaaleconomische aangelegenheden over een ruime
beoordelingsbevoegdheid.

Aangezien de economische situatie van de onderneming een reden is die identiek is aan die voor het ontslag van de
andere werknemers van de onderneming, die evenmin een ontslagbeschermingsregeling genieten, vermocht de
wetgever te oordelen dat de specifieke ontslagbescherming die aan de preventieadviseur wordt verleend, niet
noodzakelijk is bij een collectief ontslag.

B.9. Het Hof dient nog na te gaan of het feit dat een werkgever een collectief ontslag zou kunnen aangrijpen om de
arbeidsverhouding met een preventieadviseur te beëindigen om redenen die verband houden met diens
onafhankelijkheid, geen onevenredige gevolgen kan teweegbrengen.

De procedure van inlichting en raadpleging die moet worden gevolgd bij een collectief ontslag en die een
hoofdzakelijk collectieve procedure is, waarborgt op zich niet dat een dergelijke situatie zich niet voordoet.

B.10. Het komt evenwel de bevoegde rechter toe, in voorkomend geval uitspraak doende in kort geding, een toetsing
te verrichten, op verzoek van de preventieadviseur, van de werkelijkheid van de redenen voor het ontslag, op basis
van de aan hem voorgelegde feiten van de zaak. Zulk een toetsing is voldoende om de evenredigheid van de in het
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geding zijnde bepaling te waarborgen.

Bijgevolg dient de eerste prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

B.11.1. In de tweede prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof zich uit te spreken over de
bestaanbaarheid van artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
zoverre die bepaling geen onderscheid maakt naargelang de werkgever al dan niet ertoe gehouden blijft, na het
collectief ontslag, over een preventieadviseur te beschikken, zodra hij op dat ogenblik al dan niet meer dan twintig
werknemers tewerkstelt.

B.11.2. De omstandigheid dat, na een collectief ontslag, de functie van preventieadviseur behouden blijft binnen de
onderneming omdat het aantal tewerkgestelde werknemers hoger blijft dan twintig, is niet van dien aard de
vaststelling van grondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling te wijzigen.

B.12. De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

Ten aanzien van het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie

B.13. In ondergeschikte orde verzoekt de eiser voor de verwijzende rechter het Hof een prejudiciële vraag te stellen
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, indien het Hof ertoe zou worden gebracht ontkennend te antwoorden
op de twee prejudiciële vragen die door de verwijzende rechter zijn gesteld. Hij is van mening dat dat Hof van Justitie
zou moeten worden ondervraagd over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met het in B.2.9
geciteerde artikel 7, lid 2, van de richtlijn 89/391/EEG.

B.14. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om, op prejudiciële vraag, uitspraak te doen over de
interpretatie van de richtlijnen die zijn aangenomen door de instellingen van de Europese Unie (artikel 267, eerste
alinea, b), in samenhang gelezen met artikel 288, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie). Wanneer een dergelijke vraag rijst in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie
waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is die instantie ertoe
gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden (artikel 267, derde alinea, van hetzelfde Verdrag), tenzij zij vaststelt
dat de opgeworpen vraag niet relevant is of dat de betrokken gemeenschapsbepaling reeds door het Hof [van
Justitie] is uitgelegd of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat redelijkerwijze geen
ruimte voor twijfel kan bestaan (HvJ, 6 oktober 1982, C-283/81, CILFIT).

B.15. De twee aan het Hof gestelde prejudiciële vragen hebben alleen betrekking op de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, en niet op die artikelen in samenhang gelezen met artikel 7 van de richtlijn 89/391/EEG.

Zelfs indien het Hof het voormelde artikel 7, lid 2, ambtshalve in zijn onderzoek zou betrekken, zou dit onderzoek niet
tot een andere conclusie leiden: die bepaling verzet zich immers ertegen dat preventieadviseurs een nadeel
ondervinden van hun activiteiten. Aangezien uit het voorgaande volgt dat de vergelijking die ter toetsing aan het Hof
is voorgelegd betrekking heeft op de situatie van de preventieadviseur die het nadeel van een ontslag ondervindt
wegens een collectief ontslag en niet wegens zijn activiteit, zou een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie over
de interpretatie van die bepaling niet relevant zijn in de zin van de in B.14 geciteerde rechtspraak.

B.16. Er dient dus geen prejudiciële vraag te worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht:

Artikel 4, 3°, van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs schendt de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.
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Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, op 7 juni 2018.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof
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Grondwettelijk Hof nr. 22/2018, 22 februari 2018 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 22/2018, 22 februari 2018 (prejudiciële vraag) APT 2018, afl. 1-2, 83, noot VUYLSTEKE, V.,
DE SOMER, S.; http://www.const-court.be (23 februari 2018); BS 18 juli 2018 (eerste uitgave) (uittreksel), 57647 en
http://staatsblad.be (20 juli 2018); Juristenkrant 2018 (weergave VAN HIEL, I.), afl. 367, 3; JLMB 2018, afl. 14, 637 en
https://jlmbi.larciergroup.com/ (11 april 2018), noot CORDIER, Q.; JTT 2018, afl. 1312, 273, noot DECKERS, H.; NJW
2018, afl. 382, 388, noot LEYS, T.; Rev.dr.commun. 2018, afl. 2, 63, noot VUYLSTEKE, V., DE SOMER, S.; RW
2018-19, afl. 20, 778 en http://www.rw.be/ (17 januari 2019), noot BUYSSENS, H.
Samenvatting 1
Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in die zin geïnterpreteerd dat het een
beletsel vormt voor het recht van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag, om
dringende redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, te worden gehoord, schendt de artikelen 10
en 11 van de Grondwet.

Rekening houdend met de rechtspraak van het Hof van cassatie schendt dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd
dat zij geen beletsel vormt voor het recht van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag,
om dringende redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, te worden gehoord, de artikelen 10 en 11
van de Grondwet niet.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 35, Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
Art. 10, Gecoördineerde Grondwet
Art. 11, Gecoördineerde Grondwet

Trefwoorden:
Ontslag om dringende reden (arbeidsovereenkomst), algemeen
Gelijkheid en niet-discriminatie, individueel arbeidsrecht, algemeen
Voorafgaand verhoor (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Overheid (toepassingsgebied arbeidsovereenkomst)

Samenvatting 2
Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem legt de overheid de verplichting op de persoon ten
aanzien van wie, om redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, een ernstige maatregel wordt
overwogen, voorafgaandelijk te horen. Dat beginsel is aan de overheid opgelegd wegens haar bijzondere aard,
namelijk dat zij noodzakelijkerwijs als behoedster van het algemeen belang handelt en dat zij met volle kennis van
zaken moet beslissen wanneer zij een ernstige maatregel neemt die verband houdt met het gedrag of de persoon van
de adressaat ervan. Het beginsel houdt in dat het personeelslid dat wegens een negatieve beoordeling van zijn
gedrag een ernstige maatregel dreigt te ondergaan, daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht en zijn opmerkingen
dienstig kan doen gelden. Het objectieve verschil tussen de statutaire arbeidsrelatie en de contractuele arbeidsrelatie
kan, voor de personeelsleden van een overheid, een verschil in behandeling bij de uitoefening van het door het
beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem gewaarborgde recht niet verantwoorden.

Trefwoorden:
Voorafgaand verhoor (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Gelijkheid en niet-discriminatie, individueel arbeidsrecht, algemeen
Overheid (toepassingsgebied arbeidsovereenkomst)
Ontslag om dringende reden (arbeidsovereenkomst), algemeen

Samenvatting 3
Met betrekking tot het ontslag om dringende reden, vangt de termijn om te ontslaan pas aan vanaf het voorafgaande
verhoor van de werknemer.
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Trefwoorden:
Voorafgaand verhoor (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Ontslag om dringende reden (arbeidsovereenkomst), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Juristenkrant 2018 (weergave VAN HIEL, I.), afl. 367, 3

- NJW 2018, afl. 382, 388

- Rev.dr.commun. 2018, afl. 2, 63

- RW 2018-19, afl. 20, 778 en http://www.rw.be/ (17 januari 2019)

Volledige tekst
In zake: de prejudiciële vragen over artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
gesteld door de Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Bergen.
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit voorzitter J. Spreutels, emeritus voorzitter E. De Groot, overeenkomstig artikel 60bis van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P.
Moerman, E. Derycke en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter
J. Spreutels,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

Bij vonnis van 27 februari 2017 in zake X.-F. H. tegen de Federale Overheidsdienst Financiën, waarvan de expeditie
ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2017, heeft de Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Bergen, de
volgende prejudiciële vragen gesteld:

«Schendt artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in die zin
geïnterpreteerd dat het een beletsel vormt voor het recht van een door een overheid tewerkgestelde
werknemer om vóór zijn ontslag te worden gehoord, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, terwijl dat
recht aan statutaire ambtenaren wordt gewaarborgd in geval van herroeping?

Schendt hetzelfde artikel, in die zin geïnterpreteerd dat het geen beletsel vormt voor het recht van een
door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag te worden gehoord, de artikelen 10
en 11 van de Grondwet?».

De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. N. Bonbled, advocaat bij de balie te Brussel, heeft een
memorie ingediend.

Bij beschikking van 13 december 2017 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen te
hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een
partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 17 januari 2018 en de
zaak in beraad zal worden genomen.
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Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 17 januari 2018 in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

Bij de Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Bergen, wordt een vordering van X.-F. H. aanhangig gemaakt die
ertoe strekt de Belgische Staat te veroordelen tot het betalen van één euro provisioneel als compenserende
opzeggingsvergoeding en van één euro provisioneel als schadevergoeding omdat hij vóór het ontslag niet werd
gehoord.

Op 27 augustus 2002 werd X.-F. H. aangeworven bij de Administratie der belastingen als administratief assistent in
het kader van een startbaanovereenkomst voor bepaalde duur die eindigt op 26 augustus 2003.

Op 10 juni 2003 verkrijgt hij een overeenkomst van onbepaalde duur teneinde de functie van administratief assistent
bij de gewestelijke directie van het kadaster uit te oefenen. Op 16 oktober 2008 wordt hij gedetacheerd om ter
beschikking te worden gesteld van de gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur van de gewestelijke directie van het
kadaster van Henegouwen. Op 9 februari 2015 brengt zijn hiërarchie hem, bij een aangetekend schrijven, op de
hoogte van een reeks feiten die hem worden toegeschreven, met name een staat van dronkenschap die op 6 februari
2015 is vastgesteld, feiten die verband houden met zijn gedrag ten opzichte van de hiërarchie en de collega's en
waarbij wordt besloten tot een ernstige tekortkoming aan zijn contractuele verplichtingen.

Op 10 februari 2015 stelt de directeur van de stafdienst Logistiek X.-F. H. in kennis van zijn ontslag om dringende
reden.

De Arbeidsrechtbank Henegouwen staat eerst stil bij de voorwaarden voor de toepassing van de dringende reden.
Het doorslaggevende element om de ernst van de feiten te beoordelen, is het verlies van de vertrouwensrelatie die
onontbeerlijk is voor de voortzetting van de contractuele betrekkingen. Ten aanzien van het bewijs dient de
feitenrechter, om de dringende reden te beoordelen, aandacht te schenken aan het feit dat het ontslag rechtvaardigt,
met alle omstandigheden die het karakter van een dringende reden eraan kunnen verlenen. Ten slotte is een ontslag
zonder opzegging enkel regelmatig indien van de dringende reden wordt kennisgegeven binnen drie werkdagen na
het ontslag. Het ontslag is niet onregelmatig, zo voegt de Rechtbank eraan toe, door het loutere feit dat diegene die
kennisgeeft van het ontslag, reeds vroeger had kunnen kennisnemen van de feiten. Zij besluit dat het te dezen
betekende ontslag regelmatig is en dat de vordering tot compenserende vergoeding niet gegrond is.

De verwijzende rechter staat vervolgens stil bij de toepassing van het principe van het voorafgaandelijk horen van de
ontslagen werknemer in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst om dringende reden in het openbaar
ambt.

Hij wijst erop dat die zeer omstreden kwestie zowel de rechtsleer als de rechtspraak verdeelt, en haalt met name een
arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober 2015 aan waarin is geoordeeld dat de verplichting tot uitdrukkelijke
motivering van het ontslag niet wordt opgelegd aan een administratieve overheid in geval van ontslag van een
contractueel personeelslid.

Wat de hypothese van een ontslag om dringende reden betreft, zijn de rechtspraak en de rechtsleer ook verdeeld
over de vraag of het voorafgaandelijk horen vereist is, met name rekening houdend met de in artikel 35 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bedoelde termijn van drie dagen. De verwijzende rechter haalt
een arrest van 5 augustus 2008 aan waarin het Arbeidshof te Luik heeft geoordeeld dat het principe van het
voorafgaandelijk horen onverenigbaar was met de in het voormelde artikel 35 vastgestelde termijnen. Een deel van
de rechtsleer betwist die onverenigbaarheid en een recentere beslissing van hetzelfde Arbeidshof, van 11 januari
2013, gaat in die richting.

Daarenboven staat het vast dat de administratie, bij een dermate ernstige tuchtsanctie als de afzetting, ertoe is
gehouden het personeelslid vooraf te horen alvorens tot de sanctie over te gaan.

Aldus is de verwijzende rechter van oordeel dat de vordering tot compenserende vergoeding ingevolge het niet horen
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vóór het ontslag thans niet kan worden beslecht, gelet op het risico van discriminatie dat bestaat tussen de statutaire
personeelsleden en de contractuele personeelsleden die aan dezelfde regels worden onderworpen wat betreft de
gevolgen in verband met de afzetting of het ontslag wegens zware fout.

Om die reden heeft de Arbeidsrechtbank de twee hiervoor weergegeven prejudiciële vragen aan het Hof gesteld.

III. In rechte

- A -

Standpunt van de Ministerraad

A.1.1. De Ministerraad herinnert allereerst aan de draagwijdte van het algemeen rechtsbeginsel audi alteram partem
zoals het is ontwikkeld in de rechtspraak van de Raad van State. Hij wijst vervolgens erop dat geen enkele bepaling
van de wet van 3 juli 1978 de - private of openbare - werkgever de verplichting oplegt de werknemer voorafgaandelijk
aan zijn ontslag te horen, hem op de hoogte te brengen van de ernstige maatregel die hij overweegt aan te nemen,
van de feiten die hem worden verweten of van de elementen waarop hij zich baseert. In een deel van de rechtspraak
wordt ervan uitgegaan dat de werknemer met een arbeidsovereenkomst met een overheid die wordt ontslagen het
recht heeft zijn middelen van verdediging te doen gelden en in dat geval wordt daarbij toepassing gemaakt van het
beginsel audi alteram partem. Volgens de Ministerraad betreft het beginsel van het vooraf horen echter niet alle
gevallen van ontslag, maar alleen die welke verband houden met de persoon of het gedrag van de werknemer. Bij
een ontslag dat verband houdt met een reorganisatie van de dienst, een arbeidsongeschiktheid van meer dan zes
maanden of een ongeschiktheid voor de arbeidspost, zonder mogelijkheid tot herklassering, dient dat beginsel niet in
acht te worden genomen. Het is evenmin van toepassing in geval van ontslag om dringende reden, aangezien die
reden per definitie dringend is. Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt immers dat het ontslag zich moet
voordoen binnen drie werkdagen na de erkenning van de feiten door het orgaan dat bevoegd is om te ontslaan.

De Ministerraad preciseert dat andere arbeidsgerechten elke toepassing van het beginsel van het voorafgaandelijk
horen op de contractuele personeelsleden in de overheidssector op meer algemene wijze uitsluiten. Hij baseert zich
dienaangaande op een arrest van het Arbeidshof te Luik van 24 juni 2009. Bij een arrest van 12 oktober 2015 is de
kwestie beslecht door het Hof van Cassatie, dat heeft geoordeeld dat de regelgeving inzake de beëindiging van
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur een werkgever niet ertoe verplicht een werknemer te horen alvorens
hem te ontslaan en dat daarvan niet kan worden afgeweken krachtens een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

A.1.2. Volgens de Ministerraad hebben de aan het Hof gestelde prejudiciële vragen betrekking op een extrinsieke
leemte in de wetgeving. In tegenstelling tot hetgeen de verwijzende rechter vermeldt, komt de moeilijkheid niet voort
uit de ontstentenis van een specifieke bepaling in de wet van 3 juli 1978 die aan de openbare werkgevers is opgelegd
en die het recht om te worden gehoord in geval van ontslag, zou waarborgen. Die wet voorziet niet in de verplichting
voor de werkgever om de werknemer voorafgaandelijk aan zijn ontslag te horen. Alle adressaten van de norm,
ongeacht of zij door een private dan wel een openbare werkgever worden tewerkgesteld, worden identiek behandeld.
In de prejudiciële vragen wordt in werkelijkheid de situatie van contractuele personeelsleden, die door hun openbare
werkgever niet voorafgaandelijk aan hun ontslag moeten worden gehoord omdat geen enkele wetsbepaling daarin
voorziet, vergeleken met die van statutaire ambtenaren, die evenmin het voordeel genieten van enige wetsbepaling
die hun een dergelijk recht zou waarborgen. Hooguit komt de administratieve rechtspraak, op grond van het
algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem dat daarin is afgeleid, de bevoorrechte positie
waarover de administratie ten aanzien van de tweeden beschikt, enigszins corrigeren. Tussen de partijen bij een
arbeidsovereenkomst bestaat een vergelijkbaar onevenwicht niet en, in voorkomend geval, kan het worden
gecorrigeerd door beschermende bepalingen die eigen zijn aan het arbeidsrecht en die aan elke werkgever zijn
opgelegd. De Ministerraad besluit dat de aangeklaagde leemte niet kan worden gesitueerd in de in het geding zijnde
wetsbepalingen, noch, meer algemeen, in de wet van 3 juli 1978. De in het geding zijnde norm kan dus niet
ongrondwettig worden verklaard.

A.1.3. In ondergeschikte orde, mocht het Hof van oordeel zijn dat men te maken heeft met een intrinsieke leemte, in
zoverre de wet van 3 juli 1978 niet van toepassing zou zijn op rechtssubjecten die vergelijkbaar zijn met de
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adressaten van de norm, is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet schendt. Allereerst zijn de vergeleken categorieën van personen niet vergelijkbaar aangezien de
statutaire ambtenaar diegene is wiens situatie eenzijdig door de bevoegde overheid wordt bepaald, terwijl het
contractuele personeelslid met die overheid is verbonden door een overeenkomst waarvan het stelsel hoofdzakelijk
wordt geregeld bij de wet van 3 juli 1978. Hoewel bepaalde elementen maken dat het ontslag gelijkenis vertoont met
een bestuurshandeling - zoals het feit dat het gaat om een eenzijdige rechtshandeling die rechtsgevolgen doet
ontstaan en dat het uitgaat van een administratieve overheid -, stellen talrijke elementen de eenzijdige
bestuurshandeling en de overeenkomst tegenover elkaar: het uitvoerbare karakter van de eenzijdige
bestuurshandeling en de onderwerping van de ambtenaren van de overheidssector aan de wet van de
veranderlijkheid. In een privaatrechtelijke contractuele relatie past de overheid haar actie in in een wederzijds bindend
en consensueel kader. Behoudens uitzondering moet zij alle regels met betrekking tot de arbeidsovereenkomst
toepassen en kan zij zich niet beroepen op de voorrechten die zij geniet in het kader van een bestuurshandeling. Zij
zou, bijvoorbeeld, niet de wet van de veranderlijkheid kunnen aanvoeren om een wijziging van de bewoordingen van
de overeenkomst te verantwoorden en de handeling die gelijkstaat met een beëindiging terzijde te schuiven. Ondanks
het eenzijdige karakter ervan, kan het verbreken van een arbeidsovereenkomst niet als een bestuurshandeling
worden beschouwd. En in tegenstelling tot de eenzijdige handelingen van de administratie, is het recht om een
arbeidsovereenkomst eenzijdig te verbreken aan beide partijen toegekend.

A.1.4. In nog meer ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling berust op een
objectief en relevant criterium, het wezenlijke verschil dat wordt gevormd door het feit binnen de overheidssector tot
de statutaire ambtenaren dan wel tot de contractuele personeelsleden te behoren. Aangezien in de in het geding
zijnde wet geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de contractuele personeelsleden van de overheidssector
en de statutaire ambtenaren, heeft het geen zin te proberen de relevantie van dat verschil te evalueren ten aanzien
van het onderwerp van de maatregel of de door de wetgever nagestreefde doelstelling. Op dezelfde wijze wordt in de
Belgische rechtsordening, die voor de statutaire ambtenaren en de contractuele werknemers onderscheiden
regelingen verankert, dienaangaande geen enkele bijzondere doelstelling nagestreefd, waarbij de aangeklaagde
verschillen alleen hun oorsprong vinden in het naast elkaar bestaan van een rechtsregeling van administratief recht
die aan de enen is opgelegd en van een regeling van privaat arbeidsrecht die de situatie van de anderen beheerst.
Bijgevolg is het criterium van onderscheid, dat zijn oorsprong niet vindt in de getoetste norm, in elk geval niet zonder
redelijke verantwoording.

Daarenboven is het verschil in behandeling evenredig. Wanneer, zoals te dezen, de in het geding zijnde bepalingen
deel uitmaken van een meer algemeen geheel, kan de evenredigheid worden bepaald door het effect te onderzoeken
dat wordt veroorzaakt door andere bepalingen waarmee zij verbonden zijn. Rekening dient te worden gehouden met
het geheel van de dienaangaande betrokken aangelegenheid of van het dienaangaande betrokken domein. De
Ministerraad baseert zich in dat verband op het arrest van het Hof nr. 54/2010 van 12 mei 2010, waarin uitspraak
wordt gedaan over de specifieke kenmerken die het statuut vertoont ten opzichte van de arbeidsovereenkomst. De
algemene beginselen van behoorlijk bestuur vormen een tegengewicht voor de bevoorrechte positie die de overheid
heeft. Een dergelijk tegengewicht lijkt niet noodzakelijk wanneer zij haar prerogatieven als openbaar gezag niet kan
doen gelden, zoals in het kader van het ontslag van een contractueel personeelslid. In de privaatrechtelijke
rechtsverhoudingen vermocht de wetgever een feitelijke ongelijkheid te corrigeren, en zelfs op te heffen, door een
reeks van bepalingen aan te nemen die de werknemers komen beschermen. Die corrigerende maatregelen zijn het
die moeten worden toegepast, en niet die van het administratief recht, die ten onrechte in de contractuele verhouding
zijn overgenomen.

De Ministerraad merkt ten slotte op dat, mocht het Hof oordelen dat er tussen de statutaire en contractuele
personeelsleden een discriminatie bestaat, dat een nieuwe situatie zou doen ontstaan die als even, en zelfs meer,
discriminerend zou moeten worden beschouwd, waarbij het voordeel van het beginsel audi alteram partem alleen
toekomt aan de contractuele werknemers in het openbaar ambt en niet aan de werknemers in de privésector. De
Ministerraad besluit dat de prejudiciële vragen ontkennend dienen te worden beantwoord.

- B -

B.1. De artikelen 32 en 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepalen:

«Art. 32. Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen te niet gaan, nemen de
verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde:
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1° door afloop van de termijn;

2° door voltooiing van het werk, waarvoor de overeenkomst werd gesloten;

3° door de wil van een der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten, of
ingeval een dringende reden tot beëindiging voorhanden is;

4° door de dood van de werknemer;

5° door overmacht».

«Art. 35. Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn
beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten en
onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.

Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking
tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Ontslag om een dringende reden mag niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de
termijn worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen
bekend is aan de partij die zich hierop beroept.

Alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan
worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging of vóór het verstrijken van
de termijn.

Op straffe van nietigheid, geschiedt de kennisgeving van de dringende reden hetzij bij een ter post
aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Deze kennisgeving kan ook geschieden door afgifte van een geschrift aan de andere partij.

De handtekening van deze partij op het duplicaat van dit geschrift geldt enkel als bericht van ontvangst
van de kennisgeving.

De partij die een dringende reden inroept, dient hiervan het bewijs te leveren; bovendien moet zij
bewijzen dat zij de termijnen voorzien in het derde en vierde lid geëerbiedigd heeft».

B.2.1. In de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 35 van de voormelde wet van 3 juli 1978, in die zin geïnterpreteerd
dat het een beletsel vormt voor het recht van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag
te worden gehoord, terwijl dat recht, overeenkomstig het adagium audi alteram partem, wordt gewaarborgd voor de
statutaire ambtenaren.

In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van datzelfde artikel, in die zin geïnterpreteerd dat het geen beletsel vormt voor
het recht van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag te worden gehoord.

B.2.2. Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat bij de verwijzende rechter een vordering is ingesteld
door een contractuele werknemer die om dringende reden is ontslagen door de Federale Overheidsdienst Financiën,
vordering die ertoe strekt de Belgische Staat te veroordelen tot de betaling van een compenserende vergoeding
ingevolge het feit dat hij vóór zijn ontslag niet werd gehoord.

Ten aanzien van de vergelijkbaarheid

B.3. De omstandigheid dat de door een overheid tewerkgestelde werknemers en de statutaire ambtenaren zich in
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verschillende juridische situaties zouden bevinden die bestaan uit de arbeidsovereenkomst en het statuut, volstaat
niet, in tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad aanvoert, om te kunnen oordelen dat die categorieën van personen
niet met elkaar zouden kunnen worden vergeleken: in beide gevallen gaat het immers erom de voorwaarden te
bepalen waaronder voor die personen op geldige wijze een einde kan worden gemaakt aan hun betrekking.

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

B.4. In de interpretatie die, in de formulering van de eerste prejudiciële vraag, door de verwijzende rechter in
aanmerking is genomen, staat artikel 35 van de voormelde wet van 3 juli 1978, dat een van de in het voormelde
artikel 32, 3°, bedoelde wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is, een overheid toe een werknemer met
wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, om dringende reden te ontslaan zonder die overheid ertoe te
verplichten die werknemer vooraf te horen.

Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe de bepalingen die hij toepast te interpreteren, onder voorbehoud
van een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding zijnde bepalingen, hetgeen te dezen niet het geval is. Bij een
arrest van 12 oktober 2015 heeft het Hof van Cassatie trouwens geoordeeld:

«5. De regeling inzake de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur waarin de voormelde
wetsbepalingen voorzien, verplicht een werkgever niet om een werknemer te horen alvorens over te gaan tot diens
ontslag.

Aan die regeling die overeenkomstig artikel 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet ook de overeenkomsten
beheerst van de werknemers tewerkgesteld door de gemeenten en wier toestand niet statutair geregeld is, kan geen
afbreuk worden gedaan op grond van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur» (Cass., 12 oktober 2015, Arr.
Cass., 2015, nr. 595).

Het Hof onderzoekt het verschil in behandeling bijgevolg in de interpretatie van de verwijzende rechter.

B.5. Door een overheid toe te staan een werknemer met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, te ontslaan,
zonder die overheid ertoe te verplichten die werknemer vooraf te horen, doet artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, dat
een van de in artikel 32, 3°, bedoelde wijzen van ontslag is, een verschil in behandeling ontstaan tussen die
werknemers en de statutaire ambtenaren, die, overeenkomstig het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi
alteram partem, het recht hebben te worden gehoord.

B.6. De specifieke kenmerken die het statuut ten opzichte van de arbeidsovereenkomst vertoont, kunnen naar gelang
van het geval worden geanalyseerd als voordelen (dat is met name het geval voor de grotere vastheid van betrekking
of de pensioenregeling, die voordeliger is), of als nadelen (zoals het veranderlijkheidsbeginsel, de discretie- en
neutraliteitsplicht of de regeling inzake de cumulatie of de onverenigbaarheden).

Die specifieke kenmerken dienen evenwel alleen in aanmerking te worden genomen in het licht van het onderwerp en
de finaliteit van de in het geding zijnde bepalingen. In dat opzicht blijkt niet dat de werknemer van een overheid die
zijn opzegging krijgt, zich ten aanzien van de toepassing van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi
alteram partem in een verschillende situatie bevindt naargelang hij als statutair ambtenaar dan wel als contractueel
personeelslid in dienst is genomen.

B.7. Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem legt de overheid de verplichting op de
persoon ten aanzien van wie, om redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, een ernstige
maatregel wordt overwogen, voorafgaandelijk te horen.

Dat beginsel is aan de overheid opgelegd wegens haar bijzondere aard, namelijk dat zij noodzakelijkerwijs als
behoedster van het algemeen belang handelt en dat zij met volle kennis van zaken moet beslissen wanneer zij een
ernstige maatregel neemt die verband houdt met het gedrag of de persoon van de adressaat ervan.

Het beginsel audi alteram partem houdt in dat het personeelslid dat wegens een negatieve beoordeling van zijn
gedrag een ernstige maatregel dreigt te ondergaan, daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht en zijn opmerkingen
dienstig kan doen gelden. Het objectieve verschil tussen de statutaire arbeidsrelatie en de contractuele arbeidsrelatie
kan, voor de personeelsleden van een overheid, een verschil in behandeling bij de uitoefening van het door het
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beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram partem gewaarborgde recht niet verantwoorden.

B.8.1. Het is juist dat artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978, met betrekking tot het ontslag om dringende
reden, bepaalt dat ontslag om een dringende reden […] niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de
termijn [mag] worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is
aan de partij die zich hierop beroept. De Ministerraad voert aan dat uit die korte termijn de onmogelijkheid voor de
administratieve overheid zou voortvloeien om de contractuele werknemer te horen die zij zou willen ontslaan.

B.8.2. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie vloeit evenwel voort dat, volgens artikel 35, derde lid, van de wet
van 3 juli 1978,

«het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag om dringende redenen, […] aan de ontslaggevende partij bekend is,
wanneer deze omtrent het bestaan van dat feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen
maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor
haar eigen overtuiging en tevens tegenover de andere partij en het gerecht;

Dat het voorafgaande verhoor van de werknemer, ongeacht het resultaat en volgens de omstandigheden van de
zaak, een maatregel kan vormen die de werkgever dergelijke zekerheid geeft; dat uit de omstandigheid dat de
werkgever besloot de werknemer te ontslaan na een onderhoud, op grond van feiten waarmee hij vóór dat onderhoud
bekend was, niet kan worden afgeleid dat hij reeds op dat ogenblik beschikte over alle gegevens die hij nodig had om
met kennis van zaken te beslissen;» (Cass., 14 oktober 1996, Arr. Cass., 1996, I, nr. 380).

Aldus vangt de termijn om te ontslaan, in een dergelijk geval, pas aan vanaf dat verhoor.

B.9. Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat artikel 35 van de voormelde wet van 3 juli 1978, in die zin geïnterpreteerd dat
het een overheid toestaat een werknemer, met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, te ontslaan om
dringende redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, zonder ertoe gehouden te zijn die werknemer
vooraf te horen, niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.10. Het Hof merkt echter op dat de in het geding zijnde bepaling anders kan worden geïnterpreteerd, zoals in de
tweede prejudiciële vraag in aanmerking wordt genomen.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

B.11. In de interpretatie die, in de formulering van de tweede prejudiciële vraag, door de verwijzende rechter in
aanmerking wordt genomen, belet artikel 35 van de voormelde wet van 3 juli 1978 een overheid, in haar
hoedanigheid van administratieve overheid, niet om het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram
partem in acht te nemen en de werknemer te horen alvorens tot het ontslag over te gaan, zelfs indien dat ontslag op
een dringende reden is gebaseerd.

In die interpretatie is het verschil in behandeling onbestaande en is de in het geding zijnde bepaling niet
onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht:

Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in die zin geïnterpreteerd dat het
een beletsel vormt voor het recht van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag,
om dringende redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, te worden gehoord, schendt de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.8.2, schendt dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat
zij geen beletsel vormt voor het recht van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn
ontslag, om dringende redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, te worden gehoord, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.
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Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, op 22 februari 2018.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof

Volledige tekst, De Juristenkrant

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Juristenkrant 2018 (weergave VAN HIEL, I.), afl. 367, 3

- NJW 2018, afl. 382, 388

- Rev.dr.commun. 2018, afl. 2, 63

- RW 2018-19, afl. 20, 778 en http://www.rw.be/ (17 januari 2019)
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Arbh. Brussel (3e k.) nr. 2016/AB/667, 13 oktober 2017

Arbh. Brussel (3e k.) nr. 2016/AB/667, 13 oktober 2017 JTT 2018, afl. 1307, 202
Samenvatting
Bepalingen die maken dat de werkgever door de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid willekeurig kan
beslissen of de werknemer al dan niet recht heeft op betaling van een bonus, kunnen door de rechter niet of niet
volledig worden toegepast. Dit is het gevolg van de beperkende werking van de goede trouw.

Trefwoorden:
Loon, algemeen Potestatieve voorwaarde (verbintenis)

rn300109687 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 11/05/2022
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 B. Gelijke behandeling  

is. Een en ander geldt des te meer, nu buitenlandse 
voorbeelden aantonen dat diversiteit in lokaal bestuur 
probleemloos kan functioneren. Het Verenigd Konink-
rijk gaat hier allicht het verst in27, maar zelfs Frankrijk 
met zijn jacobijns-centralistische traditie laat ruimte 
voor specifieke bestuursmodellen in de Elzas en in 
het departement Moselle.28 Het Grondwettelijk Hof 
herinnert ons in het hier besproken arrest aan de vol-
ledige omvang van het gelijkheidsbeginsel, inclusief 
de rechtsplicht om wezenlijk verschillende situaties 
in beginsel gedifferentieerd te benaderen. Een de-
creetgever die met betrekking tot de financiering van 

lokale overheden moet erkennen dat er verschillen 
zijn tussen gemeenten, kan moeilijk in ernst staande 
houden dat die irrelevant zijn met betrekking tot hun 
interne organisatie. Er is dus ruimte voor een nieuwe 
reflectie omtrent ‘lokaal maatwerk’, die deze termen 
ook ernstig neemt, en ruimte laat voor een stevige do-
sis constitutieve autonomie op lokaal vlak.

Frank JUDO
Advocaat, balie Brussel
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Instituut voor 
Constitutioneel Recht, KU Leuven
 

C. Hoorplicht 

 

Grondwettelijk Hof 6 juli 2017, nr. 86/2017

Voorzitters:  de hh. Spreutels en De Groot
Rechters:   de hh. Lavrysen, Alen, Snappe, Moerman, Derycke, 
mevr. Merckx-Van Goey, de hh. Nihoul, Daoût, Giet en mevr. Leysen
Inzake: de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 32, 3°, en 
37, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, gesteld door de Frans-
talige Arbeidsrechtbank te B.

Ontslag contractueel personeelslid – Beginselen van be-
hoorlijk bestuur – Hoorplicht – Discriminatie t.a.v. statu-
tair personeelslid

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de artikelen 32, 3° en 37, § 1 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, in die zin geïnterpreteerd 
dat zij een beletsel vormen voor het recht van een door een 
overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag, om 
redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, te 
worden gehoord, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schen-
den. Wanneer deze bepalingen zo worden geïnterpreteerd dat 
zij géén beletsel vormen voor de erkenning van een dergelijk 
recht, schenden zij deze grondwetsartikelen niet.
 

B.1. De artikelen 32 en 37, § 1, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten bepalen:
“Art. 32. Behoudens de algemene wijzen waarop de verbin-
tenissen te niet gaan, nemen de verbintenissen voortsprui-
tende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een 
einde:
1° door afloop van de termijn;
2° door voltooiing van het werk, waarvoor de overeenkomst 
werd gesloten;
3° door de wil van een der partijen, wanneer de overeen-
komst voor onbepaalde tijd werd gesloten, of ingeval een 
dringende reden tot beëindiging voorhanden is;
4° door de dood van de werknemer;
5° door overmacht”.

“Art. 37. § 1. Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd geslo-
ten, dan heeft ieder der partijen het recht om die te beëindi-
gen door opzegging aan de andere.
Op straffe van nietigheid dient de kennisgeving van de op-
zegging het begin en de duur van de opzeggingstermijn te 
vermelden.
Indien de opzegging uitgaat van de werknemer, geschiedt 
de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid, 
door afgifte aan de werkgever van een geschrift. De handte-
kening van de werkgever op het duplicaat van dit geschrift 
geldt enkel als bericht van ontvangst van de kennisgeving. 
De kennisgeving kan ook geschieden hetzij bij een ter post 
aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag 
na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaar-
dersexploot.
Indien de opzegging uitgaat van de werkgever, kan de ken-
nisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid en-
kel geschieden hetzij bij een ter post aangetekende brief die 
uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van ver-
zending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot, met dien 
verstande dat de werknemer die nietigheid niet kan dekken 
en dat ze door de rechter van ambtswege wordt vastgesteld.
In afwijking van het vorige lid kan in de ondernemingen die 
onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart ressor-
teren de kennisgeving van de opzegging door de werkgever 
evenwel ook geschieden door afgifte aan de werknemer van 
een geschrift. De handtekening van de werknemer op het 
duplicaat van dit geschrift geldt enkel als bericht van ont-
vangst van de kennisgeving”.

B.2.1. In de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht 
zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet, van de artikelen 32, 3°, en 37, 
§ 1, van de voormelde wet van 3 juli 1978, in die zin geïnter-
preteerd dat zij een beletsel vormen voor het recht van een 
door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn 
ontslag te worden gehoord, terwijl dat recht, overeenkom-
stig het adagium audi alteram partem, wordt gewaarborgd 
voor de statutaire ambtenaren.
In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich 
uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, van diezelfde artikelen, in die zin 
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27. Voor een interessant historisch overzicht, zie R. GARREAU, Le “local government” en Grande-Bretagne, Parijs, LGDJ, 1959.
28. Zie hierover M. HAUSWIRTH, Le droit communal local en Alsace et en Moselle, s.l., Istra, 1987.
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Rechtspraak

geïnterpreteerd dat zij geen beletsel vormen voor het recht 
van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om 
vóór zijn ontslag te worden gehoord.

B.2.2. Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt 
dat bij de verwijzende rechter een vordering is ingesteld 
door een door de gemeente E. ontslagen contractuele werk-
nemer, vordering die ertoe strekt die gemeente te veroor-
delen tot de betaling van sommen als materiële en morele 
schadevergoeding.

Ten aanzien van de vergelijkbaarheid

B.3. De omstandigheid dat de door een overheid tewerkge-
stelde werknemers en de statutaire ambtenaren zich in ver-
schillende juridische situaties zouden bevinden die bestaan 
uit de arbeidsovereenkomst en het statuut, volstaat niet, in 
tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad aanvoert, om te 
kunnen oordelen dat die categorieën van personen niet met 
elkaar zouden kunnen worden vergeleken: in beide gevallen 
gaat het immers erom de voorwaarden te bepalen waaronder 
voor die personen op geldige wijze een einde kan worden 
gemaakt aan hun betrekking.

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

B.4. In de interpretatie die, in de formulering van de eerste 
prejudiciële vraag, door de verwijzende rechter in aanmer-
king is genomen, staan de artikelen 32, 3°, en 37, § 1, van de 
voormelde wet van 3 juli 1978 een overheid toe een werkne-
mer met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, te 
ontslaan zonder die overheid ertoe te verplichten die werk-
nemer vooraf te horen.
Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe de be-
palingen die hij toepast te interpreteren, onder voorbehoud 
van een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding 
zijnde bepalingen, hetgeen te dezen niet het geval is. Bij een 
arrest van 12 oktober 2015 heeft het Hof van Cassatie trou-
wens geoordeeld:
“5. De regeling inzake de beëindiging van arbeidsovereen-
komsten voor onbepaalde duur waarin de voormelde wets-
bepalingen voorzien, verplicht een werkgever niet om een 
werknemer te horen alvorens over te gaan tot diens ontslag.
Aan die regeling die overeenkomstig artikel 1, tweede lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet ook de overeenkomsten be-
heerst van de werknemers tewerkgesteld door de gemeenten 
en wier toestand niet statutair geregeld is, kan geen afbreuk 
worden gedaan op grond van een algemeen beginsel van be-
hoorlijk bestuur” (Cass., 12 oktober 2015, Arr. Cass., 2015, 
nr. 595).
Het Hof onderzoekt het verschil in behandeling bijgevolg in 
de interpretatie van de verwijzende rechter.

B.5. Door een overheid toe te staan een werknemer met wie 
zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, te ontslaan, zon-
der die overheid ertoe te verplichten die werknemer vooraf 
te horen, doen de artikelen 32, 3°, en 37, § 1, van de wet 
van 3 juli 1978 een verschil in behandeling ontstaan tussen 
die werknemers en de statutaire ambtenaren, die, overeen-
komstig het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi 
alteram partem, het recht hebben te worden gehoord.

B.6.1. De statutaire personeelsleden zijn in beginsel niet 
vergelijkbaar met contractuele personeelsleden, aangezien 
ze zich in een grondig verschillende rechtspositie bevinden. 

De verschillende rechtsregels die de arbeidsverhouding van 
beide categorieën van personeelsleden beheersen, verhin-
deren echter niet dat ze zich, ten aanzien van een in hun 
rechtsvordering voor een rechter gestelde rechtsvraag, in 
een vergelijkbare situatie bevinden.

B.6.2. De specifieke kenmerken die het statuut ten opzichte 
van de arbeidsovereenkomst vertoont, kunnen naar gelang 
van het geval worden geanalyseerd als voordelen (dat is met 
name het geval voor de grotere vastheid van betrekking of de 
pensioenregeling, die voordeliger is), of als nadelen (zoals 
het veranderlijkheidsbeginsel, de discretie- en neutraliteit-
splicht of de regeling inzake de cumulatie of de onverenig-
baarheden).
Die specifieke kenmerken dienen evenwel alleen in aanmer-
king te worden genomen in het licht van het onderwerp en 
de finaliteit van de in het geding zijnde bepalingen. In dat 
opzicht blijkt niet dat de werknemer van een overheid die 
zijn opzegging krijgt, zich ten aanzien van de toepassing van 
het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram 
partem in een verschillende situatie bevindt naargelang hij 
als statutair ambtenaar dan wel als contractueel personeels-
lid in dienst is genomen.

B.7. Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi al-
teram partem  legt de overheid de verplichting op de per-
soon ten aanzien van wie, om redenen die verband houden 
met zijn persoon of zijn gedrag, een ernstige maatregel wordt 
overwogen, voorafgaandelijk te horen.
Dat beginsel is aan de overheid opgelegd wegens haar bijzon-
dere aard, namelijk dat zij noodzakelijkerwijs als behoedster 
van het algemeen belang handelt en dat zij met volle kennis 
van zaken moet beslissen wanneer zij een ernstige maatregel 
neemt die verband houdt met het gedrag of de persoon van 
de adressaat ervan.
Het beginsel audi alteram partem houdt in dat het perso-
neelslid dat wegens een negatieve beoordeling van zijn ge-
drag een ernstige maatregel dreigt te ondergaan, daarvan 
vooraf op de hoogte wordt gebracht en zijn opmerkingen 
dienstig kan doen gelden. Het objectieve verschil tussen de 
statutaire arbeidsrelatie en de contractuele arbeidsrelatie 
kan, voor de personeelsleden van een overheid, een verschil 
in behandeling bij de uitoefening van het door het beginsel 
van behoorlijk bestuur audi alteram partem gewaarborgde 
recht niet verantwoorden.

B.8. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de artikelen 32, 3°, en 
37, § 1, van de voormelde wet van 3  juli 1978, in die zin 
geïnterpreteerd dat zij een overheid toestaan een werkne-
mer met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten te 
ontslaan om redenen die verband houden met zijn persoon 
of zijn gedrag, zonder ertoe gehouden te zijn die werknemer 
vooraf te horen, niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet.

B.9. Samen met de verwijzende rechter merkt het Hof echter 
op dat de in het geding zijnde bepalingen anders kunnen 
worden geïnterpreteerd zoals hij doet in de tweede preju-
diciële vraag.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

B.10. In de interpretatie die, in de formulering van de 
tweede prejudiciële vraag, door de verwijzende rechter in 
aanmerking wordt genomen, beletten de artikelen 32, 3°, en 
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 C. Hoorplicht  

37, § 1, van de voormelde wet van 3 juli 1978 een gemeente, 
in haar hoedanigheid van administratieve overheid, niet om 
het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur audi alteram 
partem in acht te nemen en de werknemer te horen alvorens 
tot het ontslag over te gaan.
In die interpretatie is het verschil in behandeling onbe-
staande en zijn de in het geding zijnde bepalingen niet on-
bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht:
– De artikelen 32, 3°, en 37, § 1, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, in die zin geïnter-
preteerd dat zij een beletsel vormen voor het recht van een 
door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn 
ontslag, om redenen die verband houden met zijn persoon 
of zijn gedrag, te worden gehoord, schenden de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet.
– Dezelfde bepalingen, in die zin geïnterpreteerd dat zij 
geen beletsel vormen voor het recht van een door een over-
heid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag, om re-
denen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, 
te worden gehoord, schenden de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet.

Noot

In arresten die wij eerder al bespraken in dit tijd-
schrift, hebben zowel het Hof van Cassatie1 als de 
Raad van State2 geoordeeld dat de beginselen van 
behoorlijk bestuur in het algemeen en de hoorplicht 
in het bijzonder niet van toepassing zijn op het ont-
slag van een contractueel personeelslid in overheids-
dienst. Hetzelfde geldt volgens beide rechtscolleges 
overigens voor de Wet Motivering Bestuurshandelin-
gen van 29 juli 1991.

De Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel werd 
met deze rechtspraak geconfronteerd in een dossier 
waarin een gemeente een contractueel personeelslid 
had ontslagen, met betaling van een opzeggingsver-
goeding. Uit evaluatieverslagen bleek dat dit perso-
neelslid onvoldoende bekwaam was om zijn functie 

nog langer uit te oefenen. De arbeidsrechtbank stelde 
in het raam van dit geschil de volgende prejudiciële 
vragen aan het Grondwettelijk Hof:
– Schenden de artikelen 32, 3°, en 37, § 1 van de wet 

van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten, in die zin geïnterpreteerd dat zij een beletsel 
vormen voor het recht van een door een overheid 
tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag 
te worden gehoord, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, terwijl dat recht, overeenkomstig het 
adagium ‘audi alteram partem’, wordt gewaar-
borgd voor de statutaire ambtenaren?

– Schenden dezelfde artikelen, in die zin geïnterpre-
teerd dat zij geen beletsel vormen voor het recht 
van een door een overheid tewerkgestelde werk-
nemer om vóór zijn ontslag te worden gehoord, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet?

Momenteel is er nog een gelijkaardige prejudiciële 
vraag hangende bij het Grondwettelijk Hof, die echter 
specifiek betrekking heeft op de situatie van een ont-
slag om dringende reden.3

Uit het antwoord van het Hof kan worden afgeleid dat 
de hoorplicht ook van toepassing zou moeten zijn op 
contractuele personeelsleden van de overheid die ont-
slagen worden om redenen die verband houden met 
hun persoon of gedrag. Hetzelfde principe  zou  dus 
moeten gelden voor statutaire en contractuele per-
soneelsleden. Het arrest van het Hof betekent echter 
niet automatisch dat de hoorplicht nu ook van toe-
passing is op een contractueel personeelslid dat zich 
in die situatie bevindt. Alles hangt immers af van de 
interpretatie die de arbeidsgerechten4 besluiten te 
volgen.5 Volgens de principerechtspraak van het Hof 
van Cassatie in het arrest Waleffe kiest de rechter bij 
twijfel tussen twee interpretaties van de wet voor de 
grondwetsconforme interpretatie.6 In dit geval heeft 
het Hof van Cassatie zelf zich echter al uitgesproken 
over de volgens hem correcte interpretatie van de Ar-
beidsovereenkomstenwet7 en dat is niet diegene die 
het Grondwettelijk Hof als grondwetsconform heeft 
aangemerkt.
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1. Cass. 12 oktober 2015, nr. S.13.0026.N, stad Oostende/P.V.; S. DE SOMER en V. VUYLSTEKE, “De Wet Motivering Bestuurshandelingen en het ontslag van de over-
heidscontractant: het langverwachte oordeel van het Hof van Cassatie en een blik op de toekomst”, T.Gem. 2016, 125-138.

2. RvS 27 september 2016, nr. 235.871, IEG, T.Gem. 2017, 57, noot S. DE SOMER en V. VUYLSTEKE.
3. De prejudiciële vraag draagt het nummer 6629 (BS 31 maart 2017) en werd gesteld door de arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Bergen. Zij luidt: “Schendt 

artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in die zin geïnterpreteerd dat het een beletsel vormt voor het recht van een door 
een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag te worden gehoord, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, terwijl dat recht aan statutaire ambte-
naren wordt gewaarborgd in geval van herroeping? Schendt hetzelfde artikel, in die zin geïnterpreteerd dat het geen beletsel vormt voor een door een overheid 
tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag te worden gehoord, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet?”

4. In beginsel is een prejudicieel arrest enkel bindend voor het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, evenals voor elk ander rechtscollege dat in 
dezelfde zaak uitspraak doet, aldus art. 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. Het arrest kan onrechtstreeks 
echter ook andere rechters binden. De rechter die zich wil beroepen op art. 26, § 2, tweede lid, 2° van diezelfde wet om niet opnieuw eenzelfde prejudiciële 
vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, kan dat immers logischerwijze alleen maar doen voor zover hij het eerdere arrest volgt. Zie Cass. 5 februari 2016, 
C.15.0011.F/12, Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes/Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles; P. POPELIER, Procederen voor het Grondwet-
telijk Hof, Antwerpen, Intersentia, 2008, 379-380.

5. Over de vrijheid van de rechter om wel of niet de grondwetsconforme interpretatie te volgen, zie P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 384-385.

6. Cass. 20 april 1950, Pas. 1950, I, 560.
7. In zijn arrest d.d. 12 oktober 2015 heeft het Hof van Cassatie o.a. het volgende geoordeeld: “De regeling inzake de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor 

onbepaalde duur waarin de voormelde wetsbepalingen voorzien, verplicht een werkgever niet om een werknemer te horen alvorens over te gaan tot diens ont-
slag. Aan die regeling die overeenkomstig artikel 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet ook de overeenkomsten beheerst van de werknemers tewerkgesteld 
door de gemeenten en wier toestand niet statutair geregeld is, kan geen afbreuk worden gedaan op grond van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”
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Cass. (3e ch.) RG S.15.0079.F, 29 mai 2017 (N.S. / Saint-Gobain Sekurit Benelux sa)

Cass. (3e ch.) RG S.15.0079.F, 29 mai 2017 (N.S. / Saint-Gobain Sekurit Benelux sa) https://juportal.be (19 juin
2017); J.T.T. 2017, liv. 1290, 418
Sommaire 1
La Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question de la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution par l'article 4, 3° de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention
excluant à l'égard du conseiller en prévention licencié dans le cas de licenciement collectif, auquel s'appliquent les
procédures fixées en vertu du Chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant dispositions en faveur de l'emploi,
l'application des procédures prévues par la loi du 20 décembre 2002 pour le conseiller en prévention dont le
licenciement individuel est envisagé. (Art. 2, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

Législation liée:

Art. 10, Constitution coordonnée
Art. 11, Constitution coordonnée
Art. 4, Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention
Art. 2, Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Mots-clés:
Obligation de poser une question préjudicielle (Cour constitutionnelle)
Protection du conseiller en prévention (bien-être du travailleur lors de l'exécution du travail), généralités

Sommaire 2
La Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question de la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution par l'article 4, 3° de la loi du 20 décembre 2002 excluant à l'application des procédures de protection
à l'égard de tout conseiller en prévention licencié dans le cas de licenciement collectif, sans distinguer selon que
l'employeur reste ou non tenu de disposer d'un conseiller en prévention au sein du personnel après le
licenciement collectif, suivant qu'il occupe à ce moment au moins vingt ou, au contraire, moins de vingt
travailleurs. (Art. 2, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

Législation liée:

Art. 10, Constitution coordonnée
Art. 11, Constitution coordonnée
Art. 2, Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Mots-clés:
Obligation de poser une question préjudicielle (Cour constitutionnelle)
Protection du conseiller en prévention (bien-être du travailleur lors de l'exécution du travail), généralités

Texte intégral
N. S.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles,
rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre
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SAINT-GOBAIN SEKURIT BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Bastogne, chaussée
Romaine, 60,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei,
187/302, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution;
article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;
articles 33, § 1er, avant sa modification par la loi du 28 février 2014, 42, alinéa 1er, et 43 de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
articles 2, alinéas 1er et 2, 2°, a), 3, 4, 3°, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection
des conseillers en prévention;
article 62, 5°, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi;
principe d'égalité et de non-discrimination.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées toutes
conclusions autres, plus amples ou contraires, déclare l'appel du demandeur non fondé, confirme le jugement
du premier juge en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens de
7.700 euros, partant, rejette la demande du demandeur tendant à la condamnation de la défenderesse à lui
payer la somme provisionnelle de 273.910,02 euros au titre de l'indemnité de protection prévue par l'article 10 de la
loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention et, à défaut, de dommages et intérêts,
réduit l'indemnité de procédure de première instance à la somme de 1.100 euros et condamne le demandeur à
rembourser les frais de signification de 258,65 euros et à payer les indemnités de procédure de première instance de
1.100 euros et d'appel de 1.100 euros, notamment par les motifs suivants:

«Contrairement à ce que prétend (le demandeur), la procédure d'information et de consultation prévue
par la loi du 13 février 1998 en matière de licenciement collectif a été respectée, ce qui a été confirmé
par [le] service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale;

La cour [du travail] reprend certains passages dans le procès-verbal du comité pour la prévention et la
protection au travail extraordinaire du 8 octobre 2009 (…);

La cour [du travail] relève que (le demandeur) a signé le procès-verbal de la réunion ainsi que
messieurs D. et M.;

Le 20 octobre 2009, une réunion du comité pour la prévention et la protection au travail s'est tenue et
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(le demandeur) a lu le procès-verbal du comité extraordinaire du 8 octobre 2009, qui précise: suite à
cela, il n'y a plus de remarque, le rapport est donc approuvé;

Le 12 novembre 2009, [la défenderesse] a informé le service public fédéral de l'Emploi, du Travail et
de la Concertation sociale de toute la procédure mise en route dans le cadre du licenciement collectif
depuis le 9 février 2009 et sollicité son intervention conformément à l'article 7, § 2, de la loi du
20 décembre 2002 précitée;

Le 25 novembre 2009, le service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale
répondit en ces termes: Des documents que vous m'avez transmis à l'appui de votre demande, il
s'avère que le licenciement en question a lieu dans le cadre d'un licenciement collectif auquel
s'appliquent les procédures fixées au chapitre VII de la loi du 13 février 1998, ceci m'ayant été
confirmé ce jour par le Forem. Dès lors, en application de l'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002,
les procédures déterminées par cette loi ne sont pas d'application et donc il n'y a pas lieu de faire
appel à la procédure définie à l'article 7;

Le 22 décembre 2009, (le demandeur) fut licencié; (…)

La cour [du travail] relève que (le demandeur) a fait acter dans un procès-verbal du 8 octobre 2009
qu'il n'a plus de protection;

Le 20 octobre 2009, le procès-verbal du 8 octobre 2009 signé par (le demandeur) a été approuvé;

Le service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale a confirmé que les
procédures déterminées par la loi du 20 décembre 2002 précitée ne sont pas d'application;

La cour [du travail] considère que [la défenderesse] ne devait pas respecter dans le cadre du
licenciement (du demandeur) les procédures prévues par la loi et n'a pas violé le contenu de l'article 9
de la loi précitée;

[La défenderesse] n'a jamais mis en doute les compétences et l'indépendance (du demandeur);

Dans ces conditions, [la défenderesse] n'est pas redevable de l'indemnité de protection prévue à
l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 précitée;

Il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur une éventuelle
discrimination ou violation du principe d'égalité puisque, non seulement, [la défenderesse] a respecté
la procédure légale de licenciement collectif, mais, encore, [elle] a bien prévenu en temps et heures
qu'un poste d'employé au sein du département prévention et sécurité au travail serait supprimé; (…)

Sur la base de toutes ces considérations, l'appel n'est pas fondé».

Griefs

Première branche

1. Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

De même, il ne leur appartient pas de faire application d'une loi qualifiée d'inconstitutionnelle.

Aux termes de l'article 10 de la Constitution, les Belges sont égaux devant la loi. L'article 11 de la Constitution dispose
que la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination.

Si ces règles constitutionnelles ne font pas obstacle à ce qu'un traitement différent soit établi à l'égard de certaines
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catégories de personnes, un tel traitement distinct ne se justifie toutefois que pour autant que cette différence soit
objectivement et raisonnablement justifiée.

De même, le fait de traiter de façon identique des personnes se trouvant dans des situations distinctes peut s'avérer
contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination.

2. L'article 33, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel
qu'il est d'application avant sa modification par la loi du 28 février 2014, dispose que:

«Chaque employeur a l'obligation de créer un service interne de prévention et de protection au travail.

À cet effet, chaque employeur dispose d'au moins un conseiller en prévention.

Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de
conseiller en prévention.

Ce service assiste l'employeur et les travailleurs lors de l'application des mesures visées aux articles 4
à 32 en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail».

Aux termes de l'article 42, alinéa 1er, de la loi précitée, les conseillers en prévention d'un service interne de
prévention et de protection au travail font partie du personnel de l'employeur, sauf dans le cas visé à l'article 33, § 1er,
alinéa 3.

Aux termes de l'article 43 de ladite loi, les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance
vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs. Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que
conseiller en prévention.

Il s'ensuit que la présence d'un conseiller en prévention en service interne est obligatoire dès que l'employeur occupe
plus de vingt personnes.

3. La loi du 20 décembre 2002 instaure un régime de protection des conseillers en prévention contre tout
licenciement.

L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention précise que la loi
s'applique aux employeurs et aux conseillers en prévention.

Selon l'article 2, alinéa 2, 2°, a), de ladite loi, pour l'application de celle-ci, il faut entendre par le conseiller en
prévention toute personne physique, membre d'un service interne pour la prévention et la protection au travail, avec
laquelle l'employeur a conclu un contrat de travail ou qui est liée à l'employeur en application d'un statut aux termes
duquel sa situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité publique, qui est effectivement occupée par cet
employeur et remplit les missions fixées en vertu de l'article 33, §§ 1er, alinéa 4, et 3, de la loi du 4 août 1996
précitée.

L'article 3 de la loi du 20 décembre 2002 dispose notamment que l'employeur ne peut rompre le contrat du conseiller
en prévention, mettre fin à l'occupation statutaire du conseiller en prévention ou l'écarter de sa fonction que pour des
motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu'il est incompétent à exercer ses
missions et pour autant que les procédures visées par cette loi soient respectées.

Cette disposition a pour objectif d'assurer l'indépendance du conseiller en prévention et de le mettre à l'abri
d'éventuelles mesures de représailles de son employeur.

4. L'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 dispose notamment que:

«L'employeur qui envisage de rompre le contrat d'un conseiller en prévention est tenu, simultanément:

1° de communiquer au conseiller en prévention concerné, par lettre recommandée, les motifs pour
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lesquels il veut mettre fin au contrat ainsi que la preuve de ces motifs;

2° de demander par lettre recommandée aux membres du comité ou des comités dont l'accord
préalable sur la désignation doit être demandé leur accord préalable quant à la résiliation du contrat et
de leur communiquer une copie de la lettre qui a été envoyée au conseiller en prévention concerné».

Ensuite s'ouvrent deux voies:

- en cas d'accord du comité, l'employeur peut mettre fin au contrat du conseiller en prévention pour autant qu'il
respecte, le cas échéant, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Si le conseiller en
prévention ne marque pas son accord sur la rupture de son contrat, il peut saisir le tribunal du travail compétent aux
fins de faire établir qu'il y a eu atteinte à son indépendance ou que les motifs invoqués en ce qui concerne
l'incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés (article 6);

- en cas de désaccord du comité ou si le comité ne s'est pas prononcé dans un délai raisonnable, l'employeur ne
peut pas mettre fin au contrat. Si, néanmoins, l'employeur persiste dans son intention de mettre fin au contrat, il
applique la procédure visée au paragraphe 2 avant de saisir le tribunal du travail (article 7, § 1er). L'employeur devra
notamment demander d'abord l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance en application de l'article 80 de la loi
du 4 août 1996 précitée, lequel entendra les parties concernées et tentera de concilier les positions de chacune
(article 7, § 2).

L'employeur ne pourra rompre le contrat, le cas échéant, selon les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, que pour autant que le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaisse que les motifs invoqués
par l'employeur sont étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs d'incompétence
invoqués sont prouvés (articles 8 et 9).

Aux termes de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2002, l'employeur est tenu de payer au conseiller en
prévention une indemnité en raison de la rupture du contrat, 1° lorsque l'employeur ne respecte pas les procédures
prescrites en vertu de cette loi, 2° lorsque le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît, dans le cadre de la
procédure visée à l'article 6, alinéa 2, qu'il a été porté atteinte à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les
motifs invoqués en ce qui concerne l'incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés, 3° lorsque
l'employeur met fin au contrat en violation de l'article 9.

Ces procédures spécifiques visent à protéger le conseiller en prévention contre toute atteinte à son indépendance.

5. Aux termes de l'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002, les procédures déterminées par cette loi ne
s'appliquent pas dans le cas d'un licenciement collectif auquel s'appliquent les procédures fixées en vertu du
chapitre VIII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.

Il s'agit en fait du chapitre VII de la loi du 13 février 1998, consacré aux licenciements collectifs, qui dispose en son
article 62, 5°, que, pour l'application de cette loi, il faut entendre par «licenciement collectif, tout licenciement pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs qui affecte au cours d'une période de soixante jours
un nombre de travailleurs:

- au moins égal à dix dans les entreprises occupant en moyenne plus de vingt et moins de cent travailleurs au cours
de l'année civile précédant le licenciement;

- représentant au moins dix p.c. du nombre des travailleurs dans les entreprises occupant en moyenne au moins cent
et moins de trois cents travailleurs au cours de l'année civile précédant le licenciement;

- au moins égal à trente dans les entreprises occupant en moyenne au moins trois cents travailleurs pendant l'année
civile précédant le licenciement».

6. Ce faisant, le législateur a mis en place un traitement différent des conseillers en prévention confrontés à un
licenciement collectif qui n'apparaît pas objectivement et raisonnablement justifié eu égard à l'objectif poursuivi par la
loi du 20 décembre 2002, à savoir assurer l'indépendance du conseiller en prévention et le mettre à l'abri
d'éventuelles mesures de représailles de son employeur, dès lors que rien n'exclut que, sous le couvert d'un
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licenciement collectif, qui n'affecte qu'un certain nombre des travailleurs occupés par l'employeur, le conseiller en
prévention, inclus dans le nombre des travailleurs à licencier, ne soit en fait licencié pour des motifs se rapportant à
son indépendance.

Il n'existe dès lors aucune justification raisonnable à ce que, en cas de licenciement collectif, un conseiller en
prévention ne bénéficie point, comme tout autre conseiller en prévention, de la protection de la loi du 20 décembre
2002 prescrivant des procédures spécifiques à respecter par l'employeur pour licencier le conseiller en prévention et
ce, sous peine de devoir payer une indemnité en cas de non-respect.

7. Par ailleurs, en excluant l'application des procédures instaurées par la loi du 20 décembre 2002 dans le cas d'un
licenciement collectif auquel s'appliquent les procédures fixées en vertu du chapitre VIII (en fait le chapitre VII) de la
loi du 13 février 1998 et ce quel que soit le nombre de personnes qui resteront occupées par l'employeur après ledit
licenciement, cette règle traite de façon identique deux situations bien différentes, à savoir:

- d'une part, celle dans laquelle, après le licenciement collectif, le nombre de travailleurs restant occupés au sein de
l'employeur est inférieur au nombre minimal imposé par la règlementation relative au bien-être, qui oblige l'employeur
à disposer d'un conseiller en prévention en interne,

- d'autre part, celle dans laquelle, après le licenciement collectif, le nombre de travailleurs restant occupés au sein de
l'employeur est supérieur au nombre imposé par la loi sur le bien-être et oblige en conséquence l'employeur à
conserver, en tout état de cause, à son service un conseiller en prévention en interne.

En effet, si, dans la première hypothèse, la fonction de conseiller en prévention disparaît du fait du licenciement
collectif, de sorte qu'il ne se justifie plus de maintenir une quelconque protection contre le licenciement au profit du
conseiller en prévention, dans la deuxième hypothèse, cette fonction devra être maintenue par l'employeur.

Dès lors que cette fonction est maintenue, il se justifie de maintenir la protection contre le licenciement dont bénéficie
le conseiller en prévention en vertu de la loi du 20 décembre 2002, [sous peine] de permettre à des employeurs peu
scrupuleux de profiter d'un licenciement collectif pour licencier un conseiller en prévention par mesure de représailles
ou en portant atteinte à l'indépendance de celui-ci.

Il n'existe aucune justification raisonnable à supprimer la protection dont bénéficie le conseiller en prévention en vertu
de la loi du 20 décembre 2002 lorsque la fonction de conseiller en prévention est maintenue dans l'entreprise après le
licenciement collectif en raison du nombre de travailleurs occupés et, partant, à traiter les conseillers en prévention,
dont la fonction est maintenue dans l'entreprise, de la même façon que les conseillers en prévention, dont la fonction
est appelée à disparaître après le licenciement collectif.

8. Partant, dans la mesure où l'article 4 de la loi du 20 décembre 2002 exclut l'application des procédures de
protection instaurées par cette loi en faveur des conseillers en prévention afin d'assurer leur indépendance et de les
mettre à l'abri d'éventuelles mesures de représailles de leur employeur, dans le cas d'un licenciement collectif auquel
s'appliquent les procédures fixées en vertu du chapitre VIII (lire: VII) de la loi du 13 février 1998, alors que rien
n'exclut que, sous le couvert d'un licenciement collectif, le conseiller en prévention inclus dans le nombre de
travailleurs à licencier ne soit en fait licencié pour des motifs se rapportant à son indépendance, cette disposition viole
le principe d'égalité et de non-discrimination.

De même, dans la mesure où elle exclut, dans le cas d'un licenciement collectif auquel s'appliquent les procédures
fixées en vertu du chapitre VII de la loi du 13 février 1998, l'application des procédures de protection instaurées par la
loi du 20 décembre 2002 en faveur des conseilleurs en prévention afin d'assurer leur indépendance et de les mettre à
l'abri d'éventuelles mesures de représailles de leur employeur et ce, aussi bien lorsque la fonction de conseiller en
prévention est appelée à disparaître que dans l'hypothèse où cette fonction sera maintenue après le licenciement
collectif, alors que rien n'exclut que, sous le couvert d'un licenciement collectif, le conseiller en prévention inclus par
l'employeur dans le nombre de travailleurs à licencier ne soit en fait licencié pour des motifs se rapportant à son
indépendance, cette disposition viole le principe d'égalité et de non-discrimination.

9. Partant, l'arrêt, qui décide, en application de l'article 4 de la loi du 20 décembre 2002, que les procédures
instaurées par cette loi ne s'appliquaient pas en l'espèce, fait application d'une disposition inconstitutionnelle pour les
motifs précités (violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, 3 et 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002
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portant protection des conseillers en prévention, ainsi que du principe d'égalité et de non-discrimination) et n'a pu
légalement décider que lesdites procédures ne s'appliquaient pas en l'espèce (violation des articles 2, alinéas 1er et
2, 2°, a), 3, 4, 3°, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention,
33, § 1er, tel qu'il est d'application avant sa modification par la loi du 28 février 2014, 42, alinéa 1er, et 43 de la loi du
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et 62, 5°, de la loi du 13 février
1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi).

Il s'ensuit qu'il y a lieu de soumettre d'abord, en application de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à cette cour les questions préjudicielles suivantes:

L'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, qui prévoit que les
procédures déterminées par cette loi ne s'appliquent pas dans le cas d'un licenciement collectif auquel s'appliquent
les procédures fixées en vertu du chapitre VIII (en fait le chapitre VII) de la loi du 13 février 1998 portant des
dispositions en faveur de l'emploi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe d'égalité et de non-
discrimination en ce que, en cas de licenciement collectif, le conseiller en prévention interne est exclu de la protection
des procédures spécifiques dont bénéficie le conseiller en prévention dont le licenciement individuel est envisagé par
l'employeur, alors que rien n'exclut que dans le cas d'un licenciement collectif le conseiller en prévention ne soit
inclus par l'employeur dans le nombre de travailleurs licenciés précisément en raison de la fonction qu'il occupe dans
l'entreprise et de l'indépendance avec laquelle il l'exerce?

L'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, qui prévoit que les
procédures déterminées par cette loi ne s'appliquent pas dans le cas d'un licenciement collectif auquel s'appliquent
les procédures fixées en vertu du chapitre VIII (en fait le chapitre VII) de la loi du 13 février 1998 portant des
dispositions en faveur de l'emploi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe d'égalité et de non-
discrimination en ce qu'il ne fait pas de différence entre l'hypothèse dans laquelle, après le licenciement collectif,
l'employeur est encore tenu de conserver à son service un conseiller en prévention interne et celle dans laquelle,
après le licenciement collectif, l'employeur ne compte plus un nombre de travailleurs suffisant pour être tenu
d'instituer un conseiller en prévention interne?

Deuxième branche

Aux termes de l'article 3 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, l'employeur
ne peut rompre le contrat du conseiller en prévention, mettre fin à l'occupation statutaire du conseiller en prévention
ou l'écarter de sa fonction que pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou qui démontrent qu'il est
incompétent à exercer ses missions et pour autant que les procédures visées par cette loi soient respectées.

L'article 9 de la loi du 20 décembre 2002 précise que, si le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît que les
motifs invoqués par l'employeur ne sont pas étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs
d'incompétence invoqués ne sont pas prouvés, l'employeur ne peut pas mettre fin au contrat.

Aux termes de l'article 10, alinéa 1er, de ladite loi, l'employeur est tenu de payer au conseiller en prévention une
indemnité en raison de la rupture du contrat, 1° lorsque l'employeur ne respecte pas les procédures prescrites en
vertu de cette loi, 2° lorsque le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît, dans le cadre de la procédure visée à
l'article 6, alinéa 2, qu'il a été porté atteinte à l'indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs invoqués
en ce qui concerne l'incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés, 3° lorsque l'employeur met fin au
contrat en violation de l'article 9.

Ces dispositions ont pour objectif d'assurer l'indépendance du conseiller en prévention et de le mettre à l'abri
d'éventuelles mesures de représailles de son employeur.

Il s'ensuit que la rupture du contrat doit être étrangère à l'indépendance dont a fait preuve le conseiller en prévention
dans l'exercice de sa fonction.

La simple constatation que l'employeur n'a jamais mis en doute les compétences et l'indépendance (du demandeur)
n'exclut nullement que ladite indépendance du conseiller en prévention ait été le motif de son licenciement.
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Partant, s'il devait être lu en ce sens qu'il considère qu'en tout état de cause il n'y a pas eu violation de la loi du
20 décembre 2002 au motif que l'employeur n'a jamais mis en doute les compétences et l'indépendance (du
demandeur), l'arrêt n'est pas légalement justifié, la considération précitée n'excluant nullement que le demandeur
ait été licencié pour des motifs relatifs à son indépendance (violation des articles 3, 9 et 10, alinéa 1er, de la loi du
20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention).

Troisième branche

Dans ses conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse, le demandeur exposait l'existence d'un
engagement unilatéral de la défenderesse à soumettre la décision de son licenciement au vote des membres du
comité pour la prévention et la protection au travail, qu'à l'occasion du comité du 29 septembre 2009, monsieur M.
avait notamment dit qu'il acceptait la demande des délégations visant à voter sur la question du licenciement du
demandeur et que, s'agissant d'un engagement qui n'était soumis à aucune condition et qui était émis sans la
moindre réserve, il ne pouvait ultérieurement être retiré par la direction de la défenderesse.

Il observait que la direction de la défenderesse avait décidé ultérieurement de se passer du vote des membres du
comité pour la prévention et la protection au travail et de solliciter l'avis de l'inspection du service public fédéral de
l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale, privant ainsi le demandeur de la protection qui lui était
conventionnellement offerte par la loi du 20 décembre 2002.

Il concluait que, dès lors que la défenderesse s'était unilatéralement engagée à soumettre la question de la levée de
la protection du licenciement, dont il bénéficiait dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002, aux membres du comité
pour la prévention et la protection au travail, elle ne pouvait unilatéralement retirer son engagement; que ce faisant
elle avait commis une faute.

L'arrêt ne répond par aucune considération à ce moyen.

Si le dispositif rejette comme non fondées toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires, cette déclaration ne
constitue pas une réponse audit moyen, l'arrêt ne contenant aucune précision quant aux motifs pour lesquels la cour
du travail aurait considéré ledit moyen comme non fondé.

Partant, l'arrêt, qui omet de rencontrer le moyen précité, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la
Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche:

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite du défaut d'intérêt:

Le moyen, en cette branche, soutient que l'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des
conseillers en prévention viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ce moyen pourrait entraîner la cassation de la décision, fondée sur ledit article 4, 3°, que les procédures déterminées
par la loi précitée ne s'appliquent pas au licenciement du demandeur.

Il n'est pas nécessaire pour entraîner cette cassation que le demandeur critique aussi la décision de l'arrêt de ne pas
soumettre à la Cour constitutionnelle cette inconstitutionnalité déjà dénoncée en degré d'appel.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite du défaut d'intérêt:
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Il ne se déduit pas des motifs de l'arrêt que l'employeur n'a jamais mis en doute les compétences ni l'indépendance
du demandeur et que les licenciements intervenus dans le cadre du licenciement collectif sont motivés par la situation
économique […] reconnue et avérée de la défenderesse que l'arrêt considère que cette dernière a licencié le
demandeur pour des motifs étrangers à son indépendance.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche:

Le demandeur soutient que l'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en
prévention établit une discrimination entre, d'une part, le conseiller licencié dans le cas d'un licenciement collectif
auquel s'appliquent les procédures fixées en vertu du chapitre VIII (lire: VII) de la loi du 13 février 1998 portant des
dispositions en faveur de l'emploi et, d'autre part, le conseiller dont le licenciement individuel est envisagé, en privant
le premier des procédures de protection prévues par la loi à l'égard du second.

Il soutient également que l'article 4, 3°, précité établit une discrimination en traitant de manière identique les
conseillers en prévention licenciés dans le cas d'un tel licenciement collectif, sans distinguer selon que l'employeur
reste ou non tenu, en vertu de l'article 33, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail et suivant le nombre de travailleurs encore occupés après le licenciement collectif, de
disposer d'un conseiller en prévention au sein du personnel.

Conformément à l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, cette cour
statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêts, sur les questions relatives à la violation par une loi des articles 10 et 11 de
la Constitution.

En vertu de l'article 26, § 2, de ladite loi spéciale, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle les questions
libellées au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs, La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu aux questions préjudicielles suivantes:

L'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention viole-t-il les articles 10 et
11 de la Constitution en excluant à l'égard du conseiller en prévention licencié dans le cas d'un licenciement collectif,
auquel s'appliquent les procédures fixées en vertu du chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions
en faveur de l'emploi, l'application des procédures prévues par la loi du 20 décembre 2002 pour le conseiller en
prévention dont le licenciement individuel est envisagé?

L'article 4, 3°, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention viole-t-il les articles 10 et
11 de la Constitution en excluant l'application de ces procédures de protection à l'égard de tout conseiller en
prévention dans le cas précité de licenciement collectif, sans distinguer selon que l'employeur reste ou non tenu de
disposer d'un conseiller en prévention au sein du personnel après le licenciement collectif, suivant qu'il occupe à ce
moment au moins vingt ou, au contraire, moins de vingt travailleurs?

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en
audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de
l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - OUVRIERS 
DU SECTEUR PUBLIC LICENCIÉS APRÈS LE 31 MARS 2017

ARBEIDSOVEREENKOMST - WILLEKEURIG ONTSLAG - AR-
BEIDERS IN DE PUBLIEKE SECTOR ONTSLAGEN NA 31 MAART 
2014

L’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, combiné avec l’ar-
ticle 38, 2°, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’in-
troduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en 
ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence 
ainsi que de mesures d’accompagnement, viole les articles 
10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique aux ou-
vriers du secteur public licenciés après le 31 mars 2014.

B.7.2. Il appartient au législateur d’adopter sans délai un 
régime de protection contre les licenciements manifestement 
déraisonnables pour les travailleurs visés à l’article 38, 2°, 
de la loi du 26 décembre 2013, d’autant qu’un nouveau ré-
gime a déjà été adopté, avec effet au 1er avril 2014, pour les 
travailleurs visés à l’article 38, 1°, de la même loi. 

B.7.3. Dans l’attente de l’intervention du législateur, il 
appartient aux juridictions, en application du droit commun 
des obligations, de garantir sans discrimination les droits de 
tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement 
manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, 
de la convention collective de travail n° 109.

C.C., 30 juin 2016, n° 101/2016, question préjudicielle 
posée par Trib. Trav. Anvers, div. Tongres

Artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, in samen-
hang gelezen met artikel 38, 2°, van de wet van 26 december 
2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de 
carenzdag en begeleidende maatregelen, schendt de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het van toepassing 
is op arbeiders in de publieke sector, wanneer het ontslag 
plaatsvindt na 31 maart 2014. 

B.7.2.  Het staat aan de wetgever om onverwijld een rege-
ling te treffen inzake de bescherming bij kennelijk onredelijk 
ontslag voor de werknemers bedoeld in artikel 38, 2°, van de 
wet van 26 december 2013, temeer daar voor de werknemers 
bedoeld in artikel 38, 1°, van dezelfde wet reeds met ingang 
van 1 april 2014 een nieuwe regeling werd aangenomen. 

B.7.3. In afwachting van het optreden van de wetgever 
komt het aan de rechtscolleges toe, met toepassing van het 
algemene verbintenissenrecht, de rechten van alle werkne-
mers in de publieke sector bij een kennelijk onredelijk ont-
slag zonder discriminatie te vrijwaren, waarbij zij zich in 
voorkomend geval kunnen laten leiden door de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 109.

GwH 30 juni 2016, nr. 101/2016, prejudiciële vraag ge-
steld door Arbrb. Antwerpen, afd. Tongeren.

RÉMUNÉRATION – SAUT D’INDEX – JUSTIFICATION RAISON-
NABLE – MESURES COMPENSATOIRES – OBLIGATION DE 
STANDSTILL – NÉGOCIATION COLLECTIVE

LOON – INDEXSPRONG – REDELIJKE VERANTWOORDING – 
COMPENSERENDE MAATREGELEN – STANDSTILL-VERPLICH-
TING – COLLECTIEVE ONDERHANDELING

En matière économique, le législateur dispose d’un large 
pouvoir d’appréciation en vue de déterminer les mesures à 
adopter pour tendre vers les objectifs qu’il s’est fixés. En 
l’espèce, il ressort de l’exposé des motifs de la loi attaquée 
que le législateur, se fondant notamment sur une étude de la 
Banque nationale, a considéré comme établi que « le saut 
d’index a un impact positif marqué sur l’emploi » parce qu’il 
améliore la compétitivité des entreprises en résorbant le han-
dicap salarial de la Belgique vis-à-vis de ses trois pays voi-
sins, qui sont aussi ses plus importants partenaires commer-
ciaux. Dès lors que le choix de la mesure attaquée n’apparaît 
pas manifestement dépourvu de justification raisonnable, il 
ne revient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation 
de la situation économique et des moyens à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs d’une amélioration de la compéti-
tivité des entreprises et de limitation des dépenses publiques 
à celle du législateur. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner 
si la mesure attaquée constitue en l’espèce un recul signifi-
catif de la protection du droit à une rémunération équitable 
et du droit à la sécurité sociale, en ce compris le droit aux 
prestations familiales, la diminution du pouvoir d’achat des 
bénéficiaires des traitements, rémunérations et allocations 
sociales soumis au blocage et au saut de l’indice santé lissé 
peut être justifiée par les objectifs d’intérêt général poursui-
vis par le législateur. En outre, dès lors que la diminution 
réelle du pouvoir d’achat occasionnée par la disposition at-
taquée a une ampleur limitée et qu’elle est compensée par 
des mesures adoptées conjointement par le législateur et le 
pouvoir exécutif dans le souci d’adoucir son impact sur les 
revenus les moins élevés, elle n’entraîne pas d’effets dispro-
portionnés pour les personnes concernées. Ceci justifie aussi 
une limitation au droit de négociation collective.

C.C., 13 octobre et 1er décembre 2016, nos 130/2016 et 
152/2016, rejet des recours en annulation.

In economische aangelegenheden beschikt de wetgever 
over een ruime beoordelingsbevoegdheid om de maatrege-
len te bepalen die moeten worden aangenomen om de door 
hem vastgestelde doelstellingen te bereiken. Te dezen blijkt 
uit de memorie van toelichting van de bestreden wet dat de 
wetgever, uitgaande van met name een studie van de Natio-
nale Bank, het als bewezen achtte dat “de indexsprong een 
uitgesproken positieve impact heeft op de werkgelegenheid”, 
omdat hij het concurrentievermogen van de ondernemingen 
verbetert door de loonkostenhandicap van België tegenover 
zijn drie buurlanden, die ook zijn belangrijkste handelspart-
ners zijn, weg te werken. Aangezien de keuze van de bestre-
den maatregel niet manifest zonder redelijke verantwoording 
blijkt, komt het het Hof niet toe zijn beoordeling van de eco-
nomische situatie en van de middelen die moeten worden 
aangewend om de doelstellingen, namelijk een verbetering 
van het concurrentievermogen van de ondernemingen en een 
beperking van de overheidsuitgaven, te bereiken, in de plaats 
te stellen van het oordeel van de wetgever.

Zonder dat het nodig is te onderzoeken of de bestreden 
maatregel te dezen een aanzienlijke achteruitgang inhoudt 
van de bescherming van het recht op een billijke beloning en 
van het recht op sociale zekerheid, met inbegrip van het recht 
op gezinsbijslagen, kan de vermindering van de koopkracht 
van de gerechtigden van wedden, lonen en sociale uitkerin-
gen die zijn onderworpen aan de blokkering en de sprong 
van de afgevlakte gezondheidsindex worden verantwoord 
door de door de wetgever nagestreefde doelstellingen van al-
gemeen belang zoals vermeld. Aangezien de reële verminde-
ring van de koopkracht die door de bestreden bepaling wordt 
veroorzaakt een beperkte omvang heeft en omdat zij wordt 
gecompenseerd door maatregelen die door de wetgever en  
de uitvoerende macht samen worden aangenomen vanuit de 
bekommernis om de impact ervan op de minst hoge inkomens 
te milderen, heeft zij bovendien geen onevenredige gevolgen 
voor de betrokkenen. Daarmee wordt ook een beperking 
aan het recht op collectief onderhandelen verantwoord.

GwH 13 oktober en 1 december 2016, nrs. 130/2016 en 
152/2016, verwerping annulatieberoepen.
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Geen ontslagmotivering en voorafgaande
hoorplicht in publieke sector

Hof van Cassatie 12 oktober 2015, s.13.0026.n/1

Administratieve overheden en besturen zijn niet ver-
plicht om het ontslag van een contractant uitdrukke-
lijk te motiveren, noch verplicht om de werknemer
te horen alvorens over te gaan tot ontslag.

Arrest
De Wet Motivering Bestuurshandelingen bepaalt dat
de bestuurshandelingen van besturen uitdrukkelijk
moeten worden gemotiveerd. Een bestuurshandeling
is een eenzijdige rechtshandeling met individuele
strekking die uitgaat van een bestuur en beoogt rechts-
gevolgen te hebben voor een of meer besturen of voor
een ander bestuur en de besturen als administratieve
overheden.

Het hof oordeelt (uitsluitend) op grond van verwijzing
naar de wetsgeschiedenis van de Wet Motivering Be-
stuurshandelingen dat uit de bepalingen van de wet
niet volgt dat een administratieve overheid die een
werknemer ervan in kennis stelt dat zij de tussen hen
bestaande arbeidsovereenkomst beëindigt, verplicht is
dit ontslag uitdrukkelijk te motiveren.

Ten tweede bepaalt het hof dat de regels inzake de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde duur een werkgever niet verplichten om een
werknemer te horen alvorens over te gaan tot ontslag.
Aan die regeling, die ook van toepassing is op publieke
overheden en besturen wanneer zij werknemers met
een arbeidsovereenkomst tewerkstellen, kan geen af-
breuk worden gedaan op grond van een algemeen be-
ginsel van behoorlijk bestuur.

Belang arrest
Het arrest maakt een einde aan de discussie die over
het onderwerp bestond. In tegenstelling tot de Frans-
talige rechtsleer was de Nederlandstalige rechtsleer
van mening dat een ontslag van een contractant bij
een publieke overheid niet formeel gemotiveerd moest
worden, noch moest voldoen aan de voorafgaande
hoorplicht.

Het Hof van Cassatie volgt in zijn arrest dat laatste
standpunt.

Dat betekent evenwel niet dat een publiekrechtelijke
werkgever geen regels moet volgen bij een ontslag van
een contractant. Cao nr. 109 is weliswaar niet van toe-
passing op publiekrechtelijke werkgevers, maar het is
wel de bedoeling dat er ook voor deze categorie speci-
fieke regels komen. Bovendien mag een publiekrech-
telijke werkgever niet op een abnormale wijze zijn
ontslagrecht uitoefenen. Met succes zou de contrac-

tant zich kunnen beroepen op bijvoorbeeld de rechts-
figuur van het rechtsmisbruik wanneer zou blijken dat
de overheid bij het ontslag een fout heeft gemaakt die
de normale uitoefening van het ontslagrecht manifest
te buiten gaat. Daarnaast kan het administratief sta-
tuut of het arbeidsreglement in specifieke regels of
procedures voorzien die bij een ontslag moeten wor-
den gevolgd.

Isabel PLETS
............

Verslag privédetective geweerd uit de
debatten

Arbh. Antwerpen 29 december 2015, 2015/AA/121

Het verslag van een privédetective wordt geweerd
uit de debatten wanneer blijkt uit de feiten dat de
Privacywet en de wet op de regeling van het beroep
van privé-detective zijn geschonden.

Feiten
Een werknemer is slachtoffer geworden van een ar-
beidswegongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar
beslist om vanaf een bepaalde datum de vergoeding te
beperken tot een vergoeding voor blijvende arbeidson-
geschiktheid van 14 %. De werknemer oordeelt dat hij
sinds die datum nog steeds arbeidsongeschikt is voor
100 % en hij dagvaardt de verzekeraar. Aangezien het
een verkeersongeval betreft, is er tevens een procedure
in gemeen recht voor de politierechtbank.

Tijdens de procedure voor de arbeidsrechtbank wordt
een geneesheer-deskundige aangesteld. Op basis van
zijn definitief verslag oordeelt de arbeidsrechtbank dat
de werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor
75 % en veroordeelt de arbeidsongevallenverzekeraar
tot betaling van de wettelijke vergoedingen. De ar-
beidsongevallenverzekeraar gaat hiertegen in beroep.

Arrest
De verzekeraar meent dat de arbeidsrechtbank zich
onterecht zou hebben gesteund op het definitief ver-
slag van de geneesheer-deskundige. Dat verslag zou
geen rekening houden met de volledige waarheid.
Meer bepaald verwijst de verzekeraar specifiek naar
een verslag van een privédetective die in het kader
van de procedure in gemeen recht werd aangesteld.

De werknemer meent dat het verslag van de privéde-
tective uit de debatten moet worden geweerd omdat
dergelijk verslag slechts kan worden toegelaten in zo-
verre dat in lijn is met de Privacywet van 8 decem-
ber 1992 en de wet van 19 juli 1991 op de regeling van
het beroep van privédetective.
Het arbeidshof volgt de werknemer en weert het ver-

Rechtspraak binnen uw bereik

112 – Oriëntatie 2016/4 Oriëntatie – Wolters Kluwer
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Hof van Cassatie van België  

Arrest 

Nr. S.11.0114.F 

1.  S. M., 

2. J. C., 

3. D. P., 

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

LE NOUVEAU PALACE nv, 

Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie. 

Nr. S.11.0115.F 

1. K. B., 

2. A. D., 

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, 
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tegen 

LE NOUVEAU PALACE nv, 

Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 

23 mei 2011. 

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDELEN 

In het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 

S.11.0114.F, voeren de eisers twee middelen aan die luiden als volgt: 

Eerste middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- de artikelen 2, § 1, eerste lid, en 3, § 1, inzonderheid derde lid, van de wet van 19 

maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden 

in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 

van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden; 

- voor zoveel nodig, de artikelen 1, § 2, 5°, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991.  

Aangevochten beslissingen 

Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond. Het 

wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de vordering van de eisers ongegrond en wijst deze 

af, en veroordeelt hen in de kosten van de beide aanleggen. Het arrest stoelt zijn beslis-

sing op de hierna vermelde redenen: 

“III. In rechte 

Inleiding 

Er dient te worden aan herinnerd dat artikel 3 van de wet van 19 maart 1991 bepaalt dat: 

(…)  
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Er moet dus worden nagegaan of de 'dienst' waarin de [eisers] waren tewerkgesteld een 

afdeling van de onderneming was in de zin van artikel 3 van de wet van 19 maart 1991 

(…). 

Onderzoek van de eerste voorwaarde: was de technische of onderhoudsdienst waarvan de 

[eisers] deel uitmaakten een 'afdeling' in de zin van artikel 3 van de wet van 19 maart 

1991? 

Zoals de partijen, zowel (de verweerster) als (de eisers), doen opmerken, definieert de 

wet het begrip 'afdeling' niet.  

Het Hof van Cassatie heeft, in het raam van de toepassing van de wet van 28 juni 1966 

betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting 

van ondernemingen, dat begrip in zijn arrest van 4 februari 2002 gedefinieerd: 'een afde-

ling van een onderneming (…) is een onderdeel van een onderneming dat een zekere sa-

menhang vertoont en zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een eigen 

technische onafhankelijkheid en door een onderscheiden duurzame activiteit of bedrijvig-

heid en personeelsgroep'( Cass., 4 feb. 2002, J.T.T., 2002, p. 473 en volg.) 

De commentaar bij dat arrest luidt: ‘Het begrip “afdeling van een onderneming” komt 

voor in andere reglementeringen dan die inzake de sluiting van ondernemingen. Zoals ar-

tikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 (…). De definitie die het Hof van Cassatie hier 

geeft van de afdeling van een onderneming is dienend voor de toepassing van die wette-

lijke bepalingen (noot onder Cass., 4 feb. 2002, J.T.T., 2002, p. 475). 

De eerste rechter heeft gewezen op de definitie waaraan de partijen hadden gerefereerd 

maar weliswaar anders hadden toegepast op het voorliggende geval, en heeft vervolgens 

geoordeeld dat de technische dienst van het hotel van [de verweerster] niet kon worden 

beschouwd als een 'afdeling' omdat 'de onderhoudsdienst integraal deel uitmaakt van de 

exploitatie zelf van de onderneming, hier een hotel, en dus van de hoofdactiviteit ervan'.  

Om zijn beslissing te staven heeft de eerste rechter verwezen naar een arrest van het ar-

beidshof te Bergen dat door de (eisers) was aangevoerd en een schoonmaakdienst betrof, 

en gesteld dat 'een schoonmaakdienst wel degelijk kan worden vergeleken met de onder-

houdsdienst waarvan de verweerders deel uitmaakten'. Hij heeft vervolgens eraan toege-

voegd; 'Daaruit volgt dat de onderhoudsdienst van de eigendom van het hotel geen afde-

ling van een onderneming is'.  

Aangezien de eerste rechter oordeelde dat de technische dienst van het hotel geen 'afde-

ling' was heeft hij op volledig coherente wijze de andere voorwaarden en beoordelings-

criteria die hem waren voorgelegd achterwege gelaten.  

Het arbeidshof heeft gemeend de eerste rechter hierin niet te kunnen volgen.  

Vooreerst heeft het erop gewezen dat het Hof van Cassatie, in tegenstelling tot de redene-

ring van de eerste rechter, in het hierboven vermeld arrest precies geoordeeld heeft dat 

een schoonmaak- en onderhoudsdienst, onder bepaalde voorwaarden die verder worden 

gepreciseerd, kan beschouwd worden als een afdeling van een onderneming.  
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Het geval waarover het Hof van Cassatie uitspraak moest doen handelde over het ontslag 

van 163 werkneemsters die verbonden waren aan de onderhoudsdienst van een grote 

Belgische bank, op verschillende plaatsen daarenboven aangezien die bank naast de bu-

relen van haar administratieve zetel talrijke agentschappen in haar bezit had.  

Hoewel die werkneemsters van meerdere entiteiten afhingen en onder de verantwoorde-

lijkheid hetzij van de dienst beheer van gebouwen, hetzij van het kantoor stonden, heeft 

het arbeidshof te Brussel beslist dat zij deel uitmaken van een 'afdeling' van de onderne-

ming, en die beslissing is op dat punt niet vernietigd.  

Het Hof van Cassatie heeft de 'afdeling' gedefinieerd, zoals vermeld, en zijn beslissing als 

volgt gemotiveerd:  

'Dat het arrest oordeelt dat de activiteit van de interne schoonmaakdienst, het schoon-

maakwerk, een duurzame activiteit betrof, onderscheiden van de hoofdactiviteit van de ei-

seres en uitgeoefend door een onderscheiden personeelsgroep die om hun prestaties te 

kunnen uitvoeren over onderscheiden productiemiddelen beschikte; dat het arrest aldus 

aangeeft dat de interne schoonmaakdienst een eigen technische onafhankelijkheid had;  

Dat het arrest op grond hiervan vermocht te oordelen dat de herstructurering van de af-

deling beheer van gebouwen van de eiseres met de verdwijning van de volledige schoon-

maakploeg van ongeveer 163 werkneemsters, de stopzetting was van de hoofdactiviteit  

van een afdeling van de eiseres'. 

In de zaak waarover het arbeidshof uitspraak moet doen wordt niet betwist dat de werk-

nemers die (de verweerster) besloot te ontslaan tot dezelfde beroepscategorie behoorden, 

en blijkt dat zij een specifiek onderhoudswerk uitvoerden in een ploeg die een onder-

scheiden entiteit vormt van de rest van de onderneming en een duidelijke technische on-

afhankelijkheid heeft.  

De technische dienst waartoe zij behoorden stelde immers zijn eigen werknemers tewerk, 

had een eigen directeur en organisatie. Die werknemers beschikten over aparte lokalen 

en ook over specifiek en onderscheiden materieel en werktuigen, die verband hielden met 

de aard van hun opdracht, namelijk het onderhoud en kleine herstellingen.  

Het maakt niet uit dat de activiteiten van de technische dienst verbonden waren met de 

activiteiten van de onderneming.  

Die omstandigheid verhindert niet dat die 'dienst' of 'afdeling' beschouwd kan worden als 

een 'afdeling' van de onderneming.  

Het arbeidshof heeft inderdaad erop gewezen dat het Hof van Cassatie bij zijn uitspraak 

over de voornoemde zaak geoordeeld heeft dat het arbeidshof te Brussel, rekening hou-

dend met de  hiervoor ook reeds vermelde criteria, met name terecht kon beslissen dat de 

onderhoudsploeg van de bank een 'afdeling' ervan was.  

Men kan echter niet ontkennen dat deze onderhoudsploeg ook op soortgelijke wijze ver-

bonden was met de activiteiten van de onderneming waarin ze werkten als de schoon-

maakploeg in het hotel aangezien het onderhoud en het schoonmaken van de bureau-
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lokalen van de bank en haar agentschappen een activiteit is die onontbeerlijk is voor de 

bank en trouwens voor elke onderneming. 

Het arbeidshof heeft dus, rekening houdend met het voorgaande geoordeeld dat de dienst 

waarin de geïntimeerden werkten wel degelijk een 'afdeling' was voor de toepassing van 

artikel 3 van de wet van 19 maart 1991. (…) 

5. Besluit 

Uit het voorgaande volgt dat de (eisers) wel degelijk werden ontslagen in het raam van 

de sluiting van de dienst van het hotel die een afdeling was van de onderneming.  

Het ontslag van de (eisers) is regelmatig.    

Hun vordering tot betaling van beschermingsvergoedingen met toepassing van de wet van 

19 maart 1991 is bijgevolg niet gegrond.  

Grieven 

Artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-

ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor 

veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-

personeelsafgevaardigden bepaalt dat de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-

personeelsafgevaardigden slechts kunnen worden ontslagen (…) om economische of 

technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend. 

Overeenkomstig artikel 3, § 1, van voornoemde wet moet de werkgever die een perso-

neelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde wil ontslaan om economi-

sche of technische redenen in principe vooraf de zaak aanhangig maken bij het bevoegd 

paritair comité om het bestaan van economische of technische redenen te laten erkennen 

(eerste lid). Dat bevoegd paritair comité moet zich uitspreken over het al dan niet bestaan 

van economische of technische redenen binnen de door de wet gestelde termijn (tweede 

lid).  

In dit geval wordt niet betwist dat de eisers de hoedanigheid hadden van beschermde 

werknemers in de zin van de wet van 19 maart 1991, dat de werkgever de erkenning had 

gevraagd van economische of technische redenen en dat het bevoegd paritair comité zich 

niet had kunnen uitspreken binnen de hem opgelegde termijn.  

Het derde lid van voornoemd artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt dat bij 

ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de termijn vastgesteld in het 

tweede lid, de werkgever de beschermde werknemer enkel mag ontslaan in geval van slui-

ting van de onderneming of van een afdeling van de onderneming of in geval van het ont-

slag van een welbepaalde personeelsgroep.  

Aldus worden de hypotheses waarin het ontslag mogelijk blijft niettegenstaande er geen 

beslissing is van het paritair comité restrictief bepaald  en vormen zij uitzonderingen die 

restrictief moeten worden uitgelegd ,aangezien de wet van 19 maart 1991 de personeels-

verantwoordelijken tegen elke vorm van discriminatie wil beschermen zodat zij zich vrij 
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kandidaat kunnen stellen voor de sociale verkiezingen en desgevallend hun mandaat uit-

oefenen. Die wettelijke bescherming is van openbare orde.  

Overeenkomstig artikel 1, § 2, 5°, van de wet van 19 maart 1991 is een onderneming, in 

de zin van die wet, de technische bedrijfseenheid in de zin van de wet van 20 september 

1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 10 juni 1952 betref-

fende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van de 

werkplaatsen (thans de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werkne-

mers bij de uitvoering van hun werk). 

Een afdeling van de onderneming in de zin van artikel 3 van de wet van 19 maart 1991 is 

een onderdeel van een onderneming dat een zekere samenhang vertoont en zich onder-

scheidt van de rest van de onderneming door een technische onafhankelijkheid en door 

een onderscheiden en duurzame activiteit en een onderscheiden personeel. 

De afdeling van de onderneming in de zin van die wet moet bijgevolg een activiteit ont-

wikkelen die zich niet alleen onderscheidt van de rest van de onderneming door een tech-

nische onafhankelijkheid en een onderscheiden personeel, maar ook door een onder-

scheiden en duurzame activiteit.  

Zoals de eisers in hun aanvullende syntheseconclusie aanvoerden, veronderstelt het be-

grip afdeling van een onderneming het bestaan van een duurzame, specifieke, identifi-

ceerbare activiteit onderscheiden van de hoofdactiviteit van de onderneming.  

Er werd niet betwist dat de eisers deel uitmaakten van de technische dienst die kleine her-

stellingen en dagelijks onderhoud moest uitvoeren. De eisers hebben in hun conclusie er-

op gewezen dat de hoofdactiviteit van de onderneming de exploitatie was van het Crown 

Plaza Hotel City Center en dat de activiteit van de eisers en ook van de andere werkne-

mers van de technische dienst geen verschillend doel had onderscheiden van dat van de 

onderneming zelf. De eisers voerden aan dat de activiteit van de eisers, namelijk onder-

houd en herstelling van courante gebruiksvoorwerpen en installaties, voortsproot uit de 

hoofdactiviteit, rechtstreeks bijdroeg tot de exploitatie van het hotel en kaderde in die ex-

ploitatie. Zoals de eisers voorhielden, is de onderhoudsdienst van het hotel slechts één 

van de diensten die onontbeerlijk zijn voor de werking ervan, zoals ook de dienst voor de 

kamers, housekeeping, keuken, …die allen deel uitmaken van het geheel van menselijke 

en technische middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk en 

voornaamste doel van de onderneming. Aldus kunnen de werknemers van die onder-

houdsdienst hoogstens worden gezien als een bepaalde personeelsgroep maar niet als 

een afdeling, aangezien het arbeidshof niet heeft vastgesteld dat de onderhoudsdienst on-

derscheiden kon zijn van de exploitatie van het hotel zelf en dat die dienst een duurzame 

en zelfstandige activiteit zou ontwikkelen die kan worden afgescheiden van de exploitatie 

van het hotel.  

Het arrest heeft dus niet naar recht kunnen oordelen dat het niet uitmaakt dat de activitei-

ten van de technische dienst verbonden waren met de activiteiten van de onderneming en 
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dat die omstandigheid niet van aard is te verhinderen dat die 'dienst' beschouwd kan 

worden als een "afdeling van de onderneming".  

Hoewel het arrest vaststelt dat de eisers "tot dezelfde beroepscategorie behoorden, een 

specifiek onderhoudswerk uitvoerden binnen een ploeg die een onderscheiden entiteit 

vormde van de rest van de onderneming en een duidelijke technische onafhankelijkheid 

had" en dat de werknemers van de technische dienst een eigen directeur en organisatie 

hadden en over aparte lokalen en ook over specifiek onderscheiden materieel en werktui-

gen beschikten, die verband hielden met de aard van hun opdracht, namelijk onderhoud 

en kleine herstellingen, stelt het echter niet als dusdanig vast dat het een duurzame, spe-

cifieke, identificeerbare activiteit betrof die onderscheiden was van de hoofdactiviteit van 

de onderneming. 

Aldus kon het arrest op grond van de feitelijke, onaantastbaar vastgestelde elementen niet 

wettig besluiten dat de technische dienst waarvan de eisers deel uitmaakten, een afdeling 

van een onderneming was in de zin van artikel 3, § 1, derde lid, van de wet van 19 maart 

1991, waardoor  de verweerster bij ontstentenis van een beslissing van het bevoegd pari-

tair comité over het bestaan van economische en technische redenen, de eisers mocht 

ontslaan (schending van voornoemd artikel 3, § 1, inzonderheid derde lid, van de wet van 

19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden 

in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 

de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden). 

Daaruit volgt dat het arrest de vordering van de eisers tot betaling van de bij de artikelen 

16 en 17 van diezelfde wet bepaalde vergoedingen niet wettig afwijst (schending van de 

artikelen 2, § 1, eerste lid, 16 en 17 van die wet).  

Tweede middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- de artikelen 1, § 2, 6°, 2,  § 1, eerste lid, en 3, § 1, inzonderheid derde lid, van de wet 

van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaar-

digden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en ver-

fraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;  

- voor zoveel nodig, de artikelen 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991.  

Aangevochten beslissingen 

Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond. Het 

wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de vordering van de eisers ongegrond en wijst deze 

af, en veroordeelt hen in de kosten van de beide aanleggen. Het arrest stoelt zijn beslis-

sing op de hierna vermelde redenen: 
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“III. In rechte 

1. Inleiding 

Er dient te worden aan herinnerd dat artikel 3 van de wet van 19 maart 1991 bepaalt dat: 

(…)  

Er moet dus worden nagegaan: (…) indien vaststaat dat de voornoemde  'dienst' een 'af-

deling' is, of het hier een 'sluiting' betreft in de zin van artikel 1, § 2, 6°, van de wet van 

19 maart 1991 (…). 

3. Onderzoek van de tweede voorwaarde: betrof het hier een 'sluiting' van de 'afdeling 

van een onderneming' in de zin van artikel 1, § 2, 6°, van de wet van 19 maart 1991? 

Er moet aan herinnerd worden dat artikel 1, § 2, 6°, van de wet van 19 maart 1991 preci-

seert dat men onder sluiting 'elke definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de on-

derneming of van een afdeling ervan' moet verstaan. 

(De verweerster) betoogt dat: 'de technische dienst in de zin van die definitie werd geslo-

ten: de dienst bestaat niet meer, de arbeidsovereenkomsten van alle in die dienst tewerk-

gestelde werknemers werden beëindigd. Als gevolg van die sluiting stelt de (verweerster) 

geen enkele werknemer meer tewerk die soortgelijke opdrachten als die van de vroegere 

technische dienst uitvoert. Aangezien die dienst niet meer bestaat, zijn de activiteiten er-

van dus definitief stopgezet'.  

De (eisers) betogen van hun kant dat (de verweerster) 'niet bewijst dat zij geen enkele 

persoon (…)  meer inschakelt voor de dagelijks onderhoudsactiviteiten' en dat 'als de ac-

tiviteit aan een derde is uitbesteed er trouwens geen sprake kan zijn van het verdwijnen 

van de activiteit', ervan uitgaand dat 'de wet de sluiting niet definieert ten aanzien van de 

organisatie van de activiteit maar van de activiteit zelf'.  

Het arbeidshof heeft geoordeeld dat de stelling van (de verweerster) helemaal pertinent is 

en niet wordt ontkracht door de voortzetting van de onderhoudsprestaties. 

Artikel 1 van de wet van 19 maart 1991 dat hiervoor gedeeltelijk werd aangehaald, be-

oogt immers duidelijk de stopzetting van de activiteit van de onderneming of van een af-

deling. 

De overweging dat de definitie van sluiting als bepaald in artikel 1 van de wet van 19 

maart 1991 'impliceert dat er een sluiting van een afdeling is wanneer de activiteiten van 

die afdeling niet meer worden uitgevoerd door die afdeling die ophoudt te bestaan binnen 

de onderneming' blijkt volledig conform de bewoordingen van die bepaling te zijn.  

De (eisers) die betogen dat de wet de sluiting bepaalt ten aanzien van de activiteit zelf, in-

terpreteren zodoende zelf de toepasselijke bepaling daarbij vergetend dat die expliciet 

stelt dat de stopzetting in kwestie de stopzetting is van de activiteit die door die afdeling 

wordt uitgeoefend.  

Aangezien de afdeling niet meer bestaat en alle werknemers ontslagen werden, kan zij 

echter geen enkele activiteit meer uitoefenen.  
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Het arbeidshof wil overigens erop wijzen dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 4 fe-

bruari 2002, bij het onderzoeken van de voorgelegde elementen, weliswaar in het raam 

van de toepassing van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de 

werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, heeft geoordeeld dat 

de herstructurering van de dienst beheer van gebouwen waarbij de hele onderhoudsploeg 

werd opgedoekt en vervangen door onderaannemers, de stopzetting van de hoofdactiviteit 

van de onderneming betekende.  

Het ging beslist om het vaststellen van een stopzetting van de activiteit.  

Artikel 1, § 2, 6°, van de wet van 19 maart 1991, van toepassing op de zaak die het ar-

beidshof moet onderzoeken, beoogt echter precies de definitieve stopzetting van de activi-

teit van de onderneming of van de afdeling.  

Daaruit volgt dat de stelling van de (eisers) niet kan worden gevolgd.  

Het arbeidshof wil benadrukken, voor zoveel nodig, dat de onderhoudsprestaties, die nog 

steeds nodig zijn, nog wel degelijk moesten worden geleverd na de sluiting van de techni-

sche afdeling van (de verweerster).  

Laatstgenoemde beweert trouwens niet het tegendeel.  

Uit de overgelegde stukken en elementen blijkt dat die prestaties, sinds het ontslag van 

(de eisers), niet door één onderaannemer werden geleverd maar door een reeks gespecia-

liseerde aannemers.  

(De verweerster) wijst erop dat zij niet 'op één enkele leverancier een beroep heeft ge-

daan maar op een dertigtal gespecialiseerde leveranciers, waaronder ondernemingen 

voor engineering, algemene herstellingen, verwarming, afkoeling/airconditioning, lood-

gieterij en sanitair, schrijnwerkerij, dakbedekking, informatica, elektriciteit, schilderwer-

ken, keukenuitrusting'.  

Met die opsomming en de overgelegde stukken staaft zij die bewering.  

Daaruit volgt dat, zelfs in de veronderstelling dat de stelling van de (eisers) klopt, name-

lijk dat de sluiting van de afdeling ten aanzien van de activiteit zelf bepaald is, quod non 

gelet op het voorgaande, deze niet kan worden toegepast aangezien de onderhoudsactivi-

teit die werd uitgeoefend door de afdeling waartoe zij behoorden niet meer bestaat en de 

daarmee gepaard gaande prestaties respectievelijk werden toevertrouwd aan verschil-

lende ondernemers of leveranciers in functie van hun aard en specificiteit. 

Er is dus geen onderhoudsactiviteit meer maar er worden verschillende prestaties aange-

vraagd met een frequentie die varieert in functie van de behoeften en noden van het mo-

ment aan ondernemingen die zo uiteenlopend en verschillend zijn als  er toestellen, ma-

chines, meubels of voorwerpen zijn die moeten hersteld, vervangen of onderhouden wor-

den in het hotel. 

Het arbeidshof wil benadrukken, nog steeds voor zoveel nodig, dat de beweringen van de 

(eisers) om de argumenten van (de verweerster) te ontkrachten door te stellen dat laatst-
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genoemde reeds vóór hun ontslag een beroep deed op de firma's en ondernemingen, rele-

vant, noch pertinent zijn.  

(De eiseres) betwist immers geenszins dat zij vroeger een beroep heeft gedaan op externe 

firma's, wanneer haar technische dienst die prestaties of diensten niet kon verrichten om-

dat zij te complex, te technisch of te specifiek waren of omdat zij in sommige gevallen, 

zoals het onderhoud van de liften, gespecialiseerde en bovendien erkende firma's diende 

te gebruiken.  

De overgelegde stukken tonen echter duidelijk een toenemende samenwerking aan tussen 

(de verweerster) en die firma's en ondernemingen die permanent beschikbaar blijken te 

zijn.  

Uit het voorgaande volgt dat de tweede voorwaarde, namelijk de reële 'sluiting' van de 

afdeling van een onderneming, eveneens is vervuld.  

5. Besluit 

Uit het voorgaande volgt dat de (eisers) wel degelijk ontslagen zijn in het kader van de 

sluiting van de dienst van het hotel die een afdeling van de onderneming was.  

Het ontslag van de (eisers) is regelmatig.  

Hun vordering tot betaling van beschermingsvergoedingen met toepassing van de wet van 

19 maart 1991 is bijgevolg ongegrond.” 

Grieven 

Artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-

ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor 

veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-

personeelsafgevaardigden bepaalt dat de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-

personeelsafgevaardigden slechts kunnen worden ontslagen (…) om economische of 

technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend. 

Overeenkomstig artikel 3, § 1, van voornoemde wet moet de werkgever die een perso-

neelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde om economische of tech-

nische redenen wil ontslaan in principe vooraf de zaak aanhangig maken bij het bevoegd 

paritair comité om het bestaan van economische of technische redenen te laten erkennen 

(eerste lid). Dat bevoegd paritair comité moet zich uitspreken binnen de door de wet ge-

stelde termijn (tweede lid).  

In dit geval wordt niet betwist dat de eisers de hoedanigheid hadden van beschermde 

werknemers in de zin van de wet van 19 maart 1991, dat de werkgever de erkenning had 

gevraagd van economische of technische redenen en dat het bevoegd paritair comité zich 

niet had kunnen uitspreken binnen de hem opgelegde termijn.  

Het derde lid van voornoemd artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt dat bij 

ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de termijn, vastgesteld in het 

tweede lid, de werkgever de beschermde werknemer enkel mag ontslaan in geval van slui-
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ting van de onderneming of van een afdeling van de onderneming of in geval van het ont-

slag van een welbepaalde personeelsgroep.  

Aldus worden de hypotheses waarin het ontslag mogelijk blijft, bij ontstentenis van een 

beslissing van het paritair comité, restrictief bepaald  en vormen zij uitzonderingen die 

restrictief moeten worden geïnterpreteerd, aangezien de wet van 19 maart 1991 erop ge-

richt is de personeelsverantwoordelijken tegen elke vorm van discriminatie te bescher-

men zodat zij zich vrij kandidaat kunnen stellen voor de sociale verkiezingen en desgeval-

lend hun mandaat uitoefenen. Die wettelijke bescherming is van openbare orde.  

Artikel 1, § 2, 6°, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt dat men onder sluiting 'elke de-

finitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan' 

moet verstaan. De sluiting, zoals bepaald bij de wet van 19 maart 1991, impliceert het 

onherroepelijk stopzetten, schorsen van de activiteit in kwestie. Het gaat dus om de defi-

nitieve stopzetting van de activiteit van de onderneming of van een afdeling ervan en niet 

om de stopzetting van die activiteit door de onderneming of  afdeling ervan.  

De wet van 19 maart 1991 bepaalt de sluiting (van een afdeling) niet ten aanzien van de 

organisatie van de activiteit maar ten aanzien van de volledige en definitieve verdwijning 

van de activiteit zelf, aangezien discriminatie van beschermde werkgevers minder te vre-

zen valt wanneer hun ontslag verband houdt met het volledig en definitief verdwijnen van 

de activiteit. 

Het opgeven van de exploitatie van die activiteit door de afdeling van de onderneming 

staat niet gelijk met de definitieve stopzetting van die activiteit vermits die ook kan wor-

den uitgeoefend door andere personeelsleden van andere afdelingen of door derden zoals 

onderaannemers of gespecialiseerde aannemers.  

Er werd niet betwist dat de eisers deel uitmaakten van de technische dienst die instond 

voor het dagelijks onderhoud en kleine herstellingen bij de exploitatie van het hotel.  

Het arrest heeft niet naar recht kunnen oordelen dat de “sluiting van een afdeling van 

een onderneming”, in de zin van de wet van 19 maart 1991, niet ten aanzien van de acti-

viteit zelf was bepaald.  

Het arrest stelt vast dat de onderhoudsprestaties, die nog steeds nodig waren,  nog moes-

ten geleverd worden na de zogenaamde “sluiting” van de technische dienst van de on-

derneming, dat de verweerster het tegendeel niet beweerde en dat die prestaties, sinds het 

ontslag van de eisers niet door één onderaannemer worden uitgevoerd maar door een 

reeks gespecialiseerde aannemers. Het kon zodoende niet naar recht besluiten dat er te 

dezen sprake was van "een sluiting van een afdeling van de onderneming" waardoor de 

verweerster, bij ontstentenis van een beslissing van het bevoegd paritair comité over het 

bestaan van economische en technische redenen, de eisers mocht ontslaan (schending 

van de artikelen 1, § 2, 6°, en 3, § 1, inzonderheid derde lid, van de wet van 19 maart 

1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de on-

dernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 

werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden).  
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Daaruit volgt dat het arrest de vordering van de eisers tot betaling van de vergoedingen 

beoogd in de artikelen 16 en 17 van voornoemde wet niet wettig kon afwijzen (schending 

van de artikelen 2, § 1, eerste lid, 16 en 17 van voornoemde wet).  

In het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 

S.11.0115.F, voeren de eisers twee middelen aan. 

(…) 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

De cassatieberoepen moeten worden samengevoegd aangezien zij tegen hetzelfde 

arrest gericht zijn. 

Cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder het nummer 
S.11.0114.F 

Eerste middel 

Krachtens artikel 3, § 1, derde en vierde lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafge-

vaardigden mag de werkgever, bij ontstentenis van beslissing van het paritair or-

gaan binnen de vastgestelde termijn over het bestaan van de economische of tech-

nische redenen waarvoor hij tot ontslag wil overgaan en alvorens de arbeidsge-

rechten het bestaan van de economische of technische redenen erkend hebben, een 

beschermde werknemer enkel ontslaan in geval van sluiting van de onderneming 

of van een afdeling van de onderneming. 

Een afdeling van een onderneming in de zin van die bepalingen is een onderdeel 

van de onderneming dat een zekere samenhang vertoont en zich onderscheidt van 

de rest van de onderneming door een eigen technische autonomie, een onder-

scheiden en duurzame activiteit en eigen personeel.  

Het arrest stelt vast dat de eisers voor de verweerster werkten in de technische 

dienst die instond voor het onderhoud en de kleine herstellingen van het hotel dat 

laatstgenoemde uitbaatte; dat die dienst een eigen directeur, organisatie en perso-

neel had en over aparte lokalen en ook over specifiek en onderscheiden materieel 

en werktuigen beschikte. Het arrest oordeelt, zonder daarin te worden bekritiseerd, 

dat “de werknemers  die men besliste te ontslaan […] tot dezelfde beroepscatego-
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rie behoorden, een specifiek werk uitvoerden […] binnen een ploeg die een on-

derscheiden entiteit vormde van de rest van de onderneming en technisch onaf-

hankelijk was.” Het voegt eraan toe dat “het niet uitmaakt dat de activiteiten van 

de technische dienst verbonden waren met de activiteiten van de onderneming”. 

Op grond van die redenen, heeft het arrest kunnen beslissen dat de dienst waartoe 

de eisers behoorden, een afdeling van de onderneming uitmaakt in de zin van arti-

kel 3, § 1, derde en vierde lid. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.  

Voor het overige is het middel niet ontvankelijk, aangezien de vermeende schen-

ding van de artikelen 2, § 1, 16 en 17 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar-

digden volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de eerder 

genoemde wettelijk bepalingen.  

Tweede middel  

Overeenkomstig artikel 1, § 2, 6°, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, 

wordt voor de toepassing van die wet de sluiting van een afdeling van de onder-

neming gedefinieerd als de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van die 

afdeling.  

Het arrest stelt vast dat de technische dienst waartoe de eisers behoorden niet meer 

bestaat, dat de in die dienst tewerkgestelde werknemers ontslagen werden, dat de  

onderhouds- en herstellingsprestaties die nodig zijn voor de exploitatie van de on-

derneming van de verweerster niet aan één onderaannemer zijn toevertrouwd 

maar aan een reeks gespecialiseerde aannemers al naargelang hun aard en specifi-

citeit, en besluit dat “de activiteit […] uitgeoefend door de afdeling waartoe de ei-

sers behoorden heeft opgehouden te bestaan”.  

Het arrest heeft kunnen beslissen dat die omstandigheden een sluiting van de afde-

ling van de onderneming vormden in de zin van de artikelen 1, § 2, 6°, en 3, § 1, 

derde en vierde lid.  

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.  

Voor het overige is het middel niet ontvankelijk aangezien de vermeende schen-

ding van de artikelen 2, § 1, 16 en 17 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar-
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digden volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de eerder 

genoemde wettelijk bepalingen.  

(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Voegt de cassatieberoepen ingeschreven op de algemene rol onder de nummers 

S.11.0114.F en S.11.0115.F. 

Verwerpt de cassatieberoepen. 

Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep en in die van de par-

tij die zich tegen dit cassatieberoep verweert.  

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afde-

lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Alain Simon,    

Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 3 december 

2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van 

advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo, met bijstand van griffier       

Fabienne Gobert. 

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Koen Mestdagh en overge-

schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols. 

De griffier,                                                           De raadsheer, 
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Rolnummer 5021 

 
 

Arrest nr. 139/2011 
van 27 juli 2011 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 28, § 2, en 34, § 1, tweede lid, 

van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, gesteld door de Correctionele Rechtbank 

te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, en 

de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 26 augustus 2010 in zake het openbaar ministerie tegen Sambelousman 
Bobb, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 september 2010, heeft 
de Correctionele Rechtbank te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « -  Schenden de artikelen 28, § 2, en 34, § 1, lid 2, Wet Politieambt [van 5 augustus 
1992], in die interpretatie dat de miskenning ervan bij een onwettige identiteitscontrole en 
fouillering niet noodzakelijk tot de nietigheid van het verkregen bewijs leidt, de 
grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van de persoon (artikel 12 Grondwet) en het recht op 
eerbiediging van het privé-leven (artikel 22 Grondwet) ? 
 
 -  Is er sprake van een niet toegelaten ongelijkheid tussen de artikelen 28, § 2, en 34, § 1, 
lid 2, Wet Politieambt, geïnterpreteerd in de zin dat de miskenning ervan bij een onwettige 
identiteitscontrole en fouillering niet noodzakelijk leidt tot de nietigheid van het verkregen 
bewijs, en andere procedurevoorschriften zoals [in het verwijzingsvonnis] opgesomd waarvan 
de miskenning wel leidt tot de uitsluiting van het wederrechtelijk verkregen bewijs, alleen 
maar omdat in de Wet Politieambt geen nietigheidssanctie is voorzien waar dit wel 
uitdrukkelijk is voorzien in de andere gevallen en hoewel het zowel in de artikelen 28, § 2, en 
34, § 1, lid 2, Wet Politieambt als in de andere vermelde gevallen gaat over de vrijwaring van 
fundamentele rechten zoals vermeld in Titel II van de Grondwet (schending van artikel 10, 
11, 12 en 22 van de Grondwet en 6 en 8 EVRM) ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 6 juli 2011 :  
 
 -  is verschenen : Mr. C. Vallet loco Mr. M. Stommels, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bobb Sambelousman wordt voor de Correctionele Rechtbank te Gent vervolgd voor het bezit, de aankoop 
en de verkoop van verdovende middelen. De Correctionele Rechtbank is van oordeel dat de identiteitscontrole en 
de fouillering waarvan de betrokkene het voorwerp was vóór zijn arrestatie en vervolging, onwettig waren. 
Hierop stelt het verwijzende rechtscollege de voormelde prejudiciële vragen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad betwist allereerst de pertinentie van de vragen omdat die de eventuele nietigheid van 
een identiteitscontrole en een fouillering betreffen, terwijl de correctionele rechtbank dient te oordelen over de 
vordering van het openbaar ministerie wegens de handel en het bezit van verdovende middelen. Volgens de 
Ministerraad dient de correctionele rechtbank aan te geven op welke wijze een nietige identiteitscontrole en 
fouillering een invloed kan hebben op de beoordeling van de zaak. Hij wijst erop dat de beklaagde de 
opschorting van de uitspraak vraagt, wat, volgens hem, inhoudt dat er sprake is van een gerechtelijke bekentenis 
en dat de feiten waarover de rechter uitspraak doet, geacht worden bewezen te zijn. Uit de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie blijkt, nog volgens die partij, dat wanneer een veroordeling op andere gegevens berust dan die 
welke onwettig zijn bevonden, bijvoorbeeld op een gerechtelijke bekentenis, de veroordeling zelf door geen 
enkele onwettigheid is aangetast.  
 
 A.2.  De Ministerraad wijst erop dat de beide prejudiciële vragen handelen over het feit dat de rechter, 
vermits de in het geding zijnde bepalingen niet in een nietigheid voorzien, dient na te gaan of de miskenning van 
die bepalingen het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt of de betrouwbaarheid van het bewijs 
aantast. Hij beklemtoont dat de bewijsuitsluiting niet verboden is : ze is enkel niet automatisch.  
 
 A.3.1.  De eerste prejudiciële vraag betreft, volgens de Ministerraad, de vraag of de bewijsregels die in 
strafzaken gelden de artikelen 12 en 22 van de Grondwet schenden in de interpretatie dat een miskenning van de 
artikelen 28, § 2, en 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 niet noodzakelijk leidt tot de nietigheid 
van het ermee verkregen bewijs.  
 
 A.3.2.  De Ministerraad verwijst naar de beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de 
Mens van 9 september 1992 in de zaak Reyntjens t. België. In die zaak stelde de Europese Commissie allereerst 
vast dat de verplichtingen om een identiteitskaart bij zich te hebben en om die te tonen aan de bevoegde 
politiediensten uitdrukkelijk was geregeld in de Belgische wetgeving, zodat aan het legaliteitsbeginsel was 
voldaan. De Ministerraad is van mening dat dit nog altijd het geval is en verwijst daarbij naar artikel 6, § 1, van 
de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, naar artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten 
en naar artikel 34 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. Vervolgens zou de Europese Commissie 
hebben vastgesteld dat de loutere verplichtingen om een identiteitskaart bij zich te hebben en ze aan de politie te 
tonen wanneer daarom wordt gevraagd, geen beperkingen van de bewegingsvrijheid inhouden. De Europese 
Commissie zou ook hebben geoordeeld dat er niet kan worden gesproken van een beperking van de persoonlijke 
vrijheid en dat, wanneer die er wel zou zijn, zij duidelijk binnen de door het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens toegestane categorieën van vrijheidsberoving zou vallen. De Commissie zou eveneens hebben 
geoordeeld dat de gegevens vermeld op een identiteitskaart niet privacygevoelig zijn, zodat een controle geen 
inbreuk op het recht op eerbiediging van het privéleven kan uitmaken. De Ministerraad leidt daaruit af dat een 
volgens de regels uitgevoerde identiteitscontrole de artikelen 12 en 22 van de Grondwet op geen enkele manier 
in het gedrang brengt. 
 
 A.3.3.  Wanneer een identiteitscontrole niet volgens de regels wordt uitgevoerd, is er volgens de 
Ministerraad sprake van een foutieve uitoefening van een bevoegdheid die op zich als rechtmatig moet worden 
beschouwd. Hij is van oordeel dat een dergelijke foutieve bevoegdheidsuitoefening evenmin kan leiden tot een 
schending van de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, omdat die bepalingen op zich niet worden geraakt door 
een identiteitscontrole. Maar zelfs indien dit laatste wel het geval zou zijn, dan nog is er geen schending van de 
desbetreffende grondrechten, omdat het politieoptreden voldoende wordt gecontroleerd. De politie staat immers 
onder het toezicht van de korpschef of van de bevoegde directie, onder het toezicht van de algemene inspectie, 
onder het toezicht van het controleorgaan belast met de controle op de verwerking van gegevens, en onder het 
toezicht van het Vast Comité P. Indien politieambtenaren misdrijven plegen, kunnen zij bovendien strafrechtelijk 
worden vervolgd; de Ministerraad verwijst daarbij naar de artikelen 151 en 257 van het Strafwetboek. Op het 
vlak van de bewijswaarde van wederrechtelijk verworven gegevens, voert de rechter een toetsing door aan het 
recht op een eerlijk proces, toetsing die twee beoordelingen met zich meebrengt, namelijk of het bewijs al dan 
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niet rechtmatig is verkregen en of het uit de debatten moet worden geweerd. Daarbij komt eventueel nog de 
beoordeling of er bijkomende overtuigingselementen buiten de debatten dienen te worden gelaten omdat zij 
voortvloeien uit de onrechtmatige handeling. Er zijn volgens de Ministerraad bijgevolg voldoende waarborgen 
ter vrijwaring van de grondrechten. 
 
 A.3.4.  De Ministerraad verwijst in dit kader naar een arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 
2009, volgens hetwelk noch uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch uit een 
andere bepaling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dat Verdrag of door de Grondwet 
gewaarborgd grondrecht werd verkregen, steeds ontoelaatbaar is. Volgens het Hof van Cassatie beslist de 
rechter, behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de 
miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende de bewijsverkrijging bepaalt, welke 
gevolgen die onrechtmatigheid meebrengt. De omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning is 
vastgesteld, betrekking heeft op een grondrecht, zou daaraan niets afdoen. 
 
 A.3.5.  De Ministerraad besluit dat de artikelen 12 en 22 van de Grondwet niet zijn geschonden door het 
ontbreken van een « automatische nietigheid », die geen toegevoegde waarde geeft aan de bescherming van de 
grondrechten. 
 
 A.4.1.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, stelt de Ministerraad vragen bij de bevoegdheid van het 
Hof om zich uit te spreken over een verschil in behandeling tussen een « wetsartikel en vormvoorschriften »; de 
artikelen 10, 11, 12 en 22 van de Grondwet en 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
beschermen immers personen, geen wetsartikelen. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad ziet niet in hoe de beoordeling door een politieagent of er al dan niet redelijke 
gronden bestaan om te denken dat de persoon van wie hij de identiteit wil controleren wordt opgespoord, of dat 
hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren 
of heeft verstoord, of dat ten aanzien van de persoon die hij wil fouilleren aanwijzingen bestaan dat zij 
overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdaad of een wanbedrijf bij zich dragen, kan 
worden vergeleken met een procedurevoorschrift. Bij een identiteitscontrole en een fouillering behouden de 
politieambtenaren immers een zekere beoordelingsvrijheid; zij moeten beoordelen of de voormelde « redelijke 
gronden » of aanwijzingen aanwezig zijn. Bij een procedurevoorschrift is er op het ogenblik van het al dan niet 
naleven van de vorm, geen enkele beoordelingsvrijheid; er is geen grijze zone waarin een vorm misschien moet 
worden nageleefd, maar misschien ook niet. Dit geldt volgens de Ministerraad voor alle vormvoorschriften die 
door de verwijzende rechter worden opgesomd. Vermits een identiteitscontrole en een fouillering niet te 
vergelijken zijn met vormvoorschriften, dient de tweede vraag naar de mening van de Ministerraad ontkennend 
te worden beantwoord. Bovendien zijn er in het huidige strafprocesrecht, volgens de Ministerraad, bijna geen 
bepalingen meer die de nietigheidssanctie voorschrijven. 
 
 A.4.3.  Indien het Hof zou beslissen dat de niet-naleving van de artikelen 28, § 2, en 34, § 1, tweede lid, van 
de wet van 5 augustus 1992, automatisch dient te leiden tot de nietigheid van het verkregen bewijsmateriaal, zou 
dit volgens de Ministerraad veeleer leiden tot een discriminatie dan tot een opheffing van een discriminatie. Voor 
andere gevallen zou immers nog steeds de rechtspraak van het Hof van Cassatie gelden, volgens welke 
onrechtmatig verkregen bewijs niet automatisch nietig is. De Ministerraad beklemtoont daarbij dat de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie de rechter toelaat het belang van de bescherming tegen onrechtmatig 
politieoptreden af te wegen tegen het belang van de bescherming tegen misdrijven. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen, de draagwijdte van de prejudiciële 

vragen en de pertinentie ervan 

 

 B.1.1.  Artikel 28, § 2, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt bepaalt :  

 

 « Bij het vervullen van hun gerechtelijke opdrachten, kunnen de politieambtenaren een 
gerechtelijke fouillering verrichten van de personen die het voorwerp uitmaken van een 
gerechtelijke aanhouding, alsook van de personen ten aanzien van wie aanwijzingen bestaan 
dat zij overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdaad of wanbedrijf bij 
zich dragen. 
 
 De gerechtelijke fouillering mag niet langer duren dan de daartoe noodzakelijke tijd en de 
persoon mag te dien einde niet langer dan zes uur worden opgehouden. 
 
 De gerechtelijke fouillering wordt uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen en onder 
verantwoordelijkheid van een officier van gerechtelijke politie ». 
 

 B.1.2.  Artikel 34, § 1, van diezelfde wet bepaalt : 

 

 « De politieambtenaren controleren de identiteit van ieder persoon wiens vrijheid wordt 
benomen of die een misdrijf heeft gepleegd. 
 
 Zij kunnen eveneens de identiteit controleren van ieder persoon indien zij, op grond van 
zijn gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats redelijke 
gronden hebben om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich 
voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren of 
heeft verstoord ». 
 

 B.2.  Aan het Hof worden twee prejudiciële vragen gesteld betreffende artikel 28, § 2, 

eerste lid, en artikel 34, § 1, tweede lid, van de voormelde wet van 5 augustus 1992. 

 

 Met de eerste vraag beoogt het verwijzende rechtscollege te vernemen of die bepalingen 

bestaanbaar zijn met de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, in de interpretatie dat het 

controleren van de identiteit en de fouillering van een persoon zonder dat aan de voorwaarden 

van die bepalingen is voldaan, niet noodzakelijk de nietigheid van het verkregen bewijs met 

zich meebrengt. 
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 Uit de verwijzingsbeslissing en de motivering ervan kan worden afgeleid dat het 

verwijzende rechtscollege met de tweede vraag beoogt te vernemen of de in het geding zijnde 

bepalingen, in de voormelde interpretatie, bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 22 ervan en met de 

artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat een 

verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen rechtsonderhorigen die worden 

vervolgd voor het plegen van een misdrijf, naargelang de wetsbepaling die fundamentele 

rechten beoogt te vrijwaren, het naleven van de erin vervatte voorschriften al dan niet op 

straffe van nietigheid heeft voorgeschreven : terwijl de miskenning van de in het geding 

zijnde bepalingen niet noodzakelijk leidt tot de nietigheid van het verkregen bewijs, leidt de 

miskenning van - bepaalde onderdelen van - de in het verwijzingsvonnis opgesomde artikelen 

wel tot de nietigheid van het ermee verkregen bewijs. De in het verwijzingsvonnis opgesomde 

artikelen zijn de artikelen 35bis, 61quinquies, 86bis, § 4, 86ter, 90quater, 146, 153, 154, 155, 

184, 190, 234, 312 (sinds de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van 

assisen is de desbetreffende bepaling opgenomen in artikel 290 en niet langer in artikel 312), 

332 (sinds de voormelde wet van 21 december 2009 is de desbetreffende bepaling opgenomen 

in artikel 282 en niet langer in artikel 332) en 524bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering 

en artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtzaken. 

 

 B.3.1.  De prejudiciële vragen kunnen niet los worden gezien van de sinds een arrest van 

14 oktober 2003 ontwikkelde rechtspraak van het Hof van Cassatie, waaruit voortvloeit dat de 

omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen - ook wanneer 

het gaat om een bewijselement dat met miskenning van verdragsrechtelijk of grondwettelijk 

gewaarborgde grondrechten werd verkregen -, slechts tot gevolg heeft dat de rechter, bij het 

vormen van zijn overtuiging, dat gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking 

mag nemen, hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden wordt 

voorgeschreven op straffe van nietigheid, hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de 

betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, hetzij wanneer de aanwending van het bewijs 

in strijd is met het recht op een eerlijk proces. 

 

 In het kader van dat laatste criterium dient de rechter, volgens het Hof van Cassatie, 

rekening te houden met de elementen van de zaak in haar geheel genomen; hij kan daarbij, 

onder meer, het feit in overweging nemen dat de overheid die met de opsporing, het 

onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, de onrechtmatigheid al dan niet 
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opzettelijk heeft begaan of de belangen van de beklaagde al dan niet op grove wijze heeft 

veronachtzaamd, het feit dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid 

overstijgt, het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het 

bestaan van het misdrijf betreft, het feit dat die onrechtmatigheid geen weerslag heeft op het 

recht of de vrijheid die door de miskende norm wordt beschermd en het zuiver formeel 

karakter van de onrechtmatigheid (zie onder meer Cass., 14 oktober 2003, Arr. Cass., 2003, 

nr. 499; Cass., 23 maart 2004, Arr. Cass., 2004, nr. 165; Cass., 16 november 2004, Arr. Cass., 

2004, nrs. 549 en 550; Cass., 2 maart 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 130; Cass., 12 oktober 2005, 

Arr. Cass., 2005, nr. 503). 

 

 B.3.2.  Niettemin wordt het Hof, in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, niet 

gevraagd om de in strafzaken geldende bewijsregels, zoals die voortvloeien uit de voormelde 

rechtspraak van het Hof van Cassatie, te toetsen aan de in de prejudiciële vragen vermelde 

grondwets- en verdragsbepalingen, maar wel om de artikelen 28, § 2, en 34, § 1, tweede lid, 

van de wet van 5 augustus 1992, in de aangegeven interpretatie, te toetsen aan die bepalingen. 

 

 B.4.1.  De Ministerraad voert eveneens aan dat de prejudiciële vragen geen antwoord 

behoeven, vermits het antwoord niet zou kunnen bijdragen tot de beoordeling van de zaak die 

hangende is voor het verwijzende rechtscollege; zelfs indien de met de doorgevoerde 

identiteitscontrole en fouillering verworven gegevens nietig zouden zijn, zou het verwijzende 

rechtscollege een veroordeling kunnen uitspreken op grond van andere gegevens dan die 

welke onwettig zijn bevonden. 

 

 B.4.2.  Het staat in beginsel aan het verwijzende rechtscollege om na te gaan of het nuttig 

is aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bepalingen die het van toepassing acht 

op het geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen niet 

op de vraag in te gaan. 

 

 B.4.3.  Het is voldoende, zoals te dezen het geval is, dat een rechtscollege twijfels heeft 

over de grondwettigheid van de strafbepalingen die het moet toepassen, opdat een prejudiciële 

vraag die ertoe strekt die twijfels weg te nemen niet als klaarblijkelijk irrelevant voor de 

oplossing van het geschil kan worden beschouwd. 
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 Het komt overigens niet toe aan het Hof te beoordelen of het verwijzende rechtscollege 

een veroordeling zou kunnen uitspreken op grond van andere gegevens dan die welke 

onwettig zijn bevonden. 

 

 B.4.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.1.  Artikel 12 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. 
 
 Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren ». 
 

 B.5.2.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 B.5.3.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld. […] ». 
 

 B.5.4.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
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 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 B.6.1.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft meerdere malen geoordeeld 

dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens op zich geen regels bevat 

betreffende de toelaatbaarheid van een bewijs in een rechtszaak, en dat het vaststellen van die 

regels in de eerste plaats tot het domein van het nationale recht behoort (EHRM, 12 juli 1988, 

Schenk t. Zwitserland, § 46; EHRM, 9 juni 1998, Teixeira de Castro t. Portugal, § 34; EHRM, 

grote kamer, 11 juli 2006, Jalloh t. Duitsland, § 94; EHRM, 1 maart 2007, Heglas 

t. Tsjechische Republiek, § 84; EHRM, 28 juli 2009, Lee Davies t. België, § 40; EHRM, grote 

kamer, 1 juni 2010, Gäfgen t. Duitsland, § 162). 

 

 B.6.2.  Niettemin blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens dat het aanwenden van een onrechtmatig verkregen bewijs in een rechtszaak, in 

bepaalde omstandigheden, kan leiden tot een schending van het recht op een eerlijk proces, 

gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Bij de 

beoordeling van een mogelijke schending van dat recht dient de procedure in haar geheel te 

worden onderzocht, met inbegrip van de wijze waarop het bewijs werd verkregen, wat ook 

een onderzoek veronderstelt van de aangevoerde onwettigheid bij het verwerven van het 

bewijs en, wanneer het gaat om een schending van een ander recht dat wordt gewaarborgd 

door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, eveneens een onderzoek van de aard 

van die schending; in het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan de authenticiteit en 

de kwaliteit van het bewijs en het belang ervan in de desbetreffende zaak en aan de vraag of 

de rechten van verdediging werden geëerbiedigd, in die zin dat de betrokkene de mogelijkheid 

moet hebben gehad om de authenticiteit en de kwaliteit van het bewijs te betwisten (EHRM, 

12 mei 2000, Khan t. Verenigd Koninkrijk, §§ 34-35; EHRM, 25 september 2001, P.G en 

J.H. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 76-77; EHRM, 5 november 2002, Allan t. Verenigd 

Koninkrijk, §§ 42-43; EHRM, 1 maart 2007, Heglas t. Tsjechische Republiek, §§ 85-86; 

EHRM, grote kamer, 10 maart 2009, Bykov t. Rusland, §§ 89-90; EHRM, 28 juli 2009, Lee 

Davies t. België, §§ 41-42). 
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 B.6.3.  De in B.6.2 aangehaalde arresten, die - met uitzondering van het arrest Lee Davies 

t. België van 28 juli 2009 - alle betrekking hadden op bewijsmateriaal dat met miskenning van 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens was verkregen, doen ervan 

blijken, enerzijds, dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel is dat de 

artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag geen regels bevatten betreffende de toelaatbaarheid 

van een bewijs in een rechtszaak en, anderzijds, dat het aanwenden van een bewijs dat met 

miskenning van artikel 8 van dat Verdrag werd verkregen, niet noodzakelijk tot een schending 

leidt van het door artikel 6.1 van het Europees Verdrag gewaarborgde recht op een eerlijk 

proces. 

 

 B.6.4.  Daaruit volgt dat de omstandigheid dat een bewijs, verkregen met miskenning van 

een wettelijke bepaling die het recht op eerbiediging van het privéleven beoogt te waarborgen, 

niet automatisch nietig is, op zich het in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven niet miskent. 

 

 B.7.  Artikel 22 van de Grondwet, dat eveneens het recht op eerbiediging van het 

privéleven waarborgt, bevat evenmin als artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens een uitdrukkelijke regel betreffende de toelaatbaarheid van bewijs dat met 

miskenning van het erin gewaarborgde recht wordt verkregen. 

 

 Zulk een regel kan evenmin impliciet uit die bepaling worden afgeleid. Uit de 

parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt immers dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.8.  Zonder dat het te dezen nodig is te onderzoeken of het niet-naleven door de 

politiediensten van de voorwaarden die de in het geding zijnde bepalingen verbinden aan een 

identiteitscontrole en een fouillering, zou kunnen worden beschouwd als niet bestaanbaar met 

het in artikel 22 van de Grondwet gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven, 

volstaat het vast te stellen dat die grondwetsbepaling op zich niet vereist dat een bewijs dat 
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met miskenning van het erin gewaarborgde recht wordt verworven, in alle omstandigheden 

als nietig dient te worden beschouwd. 

 

 B.9.  Dezelfde conclusie geldt met betrekking tot artikel 12 van de Grondwet. 

 

 Zonder dat het nodig is te onderzoeken of een onwettige identiteitscontrole of een 

fouillering in bepaalde omstandigheden zou kunnen worden beschouwd als een 

ongerechtvaardigde inmenging in het recht op vrijheid van persoon, zoals gewaarborgd door 

het eerste lid van artikel 12 van de Grondwet, volstaat het vast te stellen dat die bepaling niet 

vereist dat het bewijs dat met miskenning van het erin gewaarborgde recht zou zijn verkregen, 

automatisch en dus in alle omstandigheden nietig is. 

 

 Uit de in het tweede lid van die bepaling vervatte regel, naar luid waarvan niemand kan 

worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft, kan 

immers geen recht worden afgeleid op een automatische nietigheid van het bewijs dat 

onrechtmatig zou zijn verkregen. Het feit dat het toekomt aan de rechter om, rekening 

houdend met het geheel van de omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, te beoordelen of 

het aanwenden van een onrechtmatig verkregen bewijs het recht op een eerlijk proces, dan 

wel de betrouwbaarheid van het bewijs aantast, leidt niet tot een situatie die onbestaanbaar is 

met artikel 12, tweede lid, van de Grondwet. 

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.11.  De tweede prejudiciële vraag betreft een vergelijking tussen de in het geding 

zijnde bepalingen, enerzijds, en de in B.2 opgesomde bepalingen waarvan de naleving op 

straffe van nietigheid is voorgeschreven, anderzijds. 

 

 B.12.  Ofschoon de door het verwijzende rechtscollege opgesomde artikelen van het 

Wetboek van stafvordering en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken met elkaar gemeen hebben dat zij voorzien in regels waarvan de naleving op 

straffe van nietigheid is voorgeschreven, verschilt de inhoud van die regels doordat zij elk 

heel specifieke deelaspecten betreffen van het geheel van de procedureregels betreffende de 

opsporing, het onderzoek, de vervolging en de berechting van misdrijven. Bovendien 
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verschillen die regels van elkaar in zoverre de instanties tot wie ze zijn gericht, niet steeds 

dezelfde zijn (openbaar ministerie, onderzoeksrechter, rechter ten gronde, enz.). 

 

 De in het geding zijnde bepalingen betreffen eveneens een specifiek aspect van het geheel 

van de procedureregels die een invloed kunnen hebben op een strafproces, namelijk de bij een 

identiteitscontrole en bij een fouillering na te leven regels, en bevatten voorschriften die 

specifiek zijn gericht op de politiediensten. 

 

 B.13.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 

zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels, een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.14.  Uit het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag is gebleken dat het loutere feit 

dat het niet-naleven van de in het geding zijnde bepalingen niet automatisch leidt tot de 

nietigheid van het ermee verkregen bewijs, op zich niet kan worden beschouwd als een 

onevenredige beperking van de rechten van de personen die het voorwerp uitmaken van een 

onwettige identiteitscontrole of een onwettige fouillering. Noch de artikelen 12 en 22 van de 

Grondwet, noch de artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

vereisen de « automatische nietigheid » van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. De in 

het geding zijnde bepalingen verhinderen de rechter overigens niet om het met miskenning 

van die bepalingen verkregen bewijs niet in aanmerking te nemen wanneer de begane 

onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs zou hebben aangetast of wanneer het 

aanwenden van het bewijs zou leiden tot een schending van het recht van de betrokkene op 

een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. 

 

 B.15.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 28, § 2, en 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het 

politieambt, in de interpretatie dat het controleren van de identiteit en het fouilleren van een 

persoon zonder dat aan de in die bepalingen vastgestelde voorwaarden is voldaan, niet 

noodzakelijk de nietigheid van het ermee verkregen bewijs met zich meebrengen, schenden 

niet de artikelen 10, 11, 12 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 juli 2011. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 11-05-2022

M&D Seminars 579



M&D Seminars 580



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbh. Brussel (6e k.) nr. 2009/AB/52237, 23 mei 2011 

M&D Seminars 581



M&D Seminars 582



Arbh. Brussel (6e k.) nr. 2009/AB/52237, 23 mei 2011

Arbh. Brussel (6e k.) nr. 2009/AB/52237, 23 mei 2011 JTT 2012, afl. 1116, 26
Samenvatting
Een ploeg belast met het onderhoud en de handhaving, die een eigen directeur, haar eigen organisatie,
onderscheiden lokalen en eigen materieel bezit, is een afdeling van de onderneming, zelfs wanneer activiteiten van
die afdeling verbonden zijn aan de activiteiten van de hele onderneming.

Er is sluiting van een afdeling van een onderneming, wanneer die afdeling verdwijnt en bijgevolg geen activiteit meer
kan uitoefenen ongeacht het toekomstig lot van die afdeling, bijvoorbeeld omdat ze uitgeoefend wordt door
gespecialiseerde aannemers.

Trefwoorden:
Ontslag wegens economische of technische reden personeelsafgevaardigden, algemeen
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Rolnummer 4888 

 
 

Arrest nr. 158/2010 
van 22 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 

5 augustus 1992 op het politieambt, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 11-05-2022

M&D Seminars 587



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 1 maart 2010 in zake het openbaar ministerie tegen D.O., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 maart 2010, heeft de Correctionele 
Rechtbank te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « -  Schendt artikel 34, § 1, lid 2, Wet Politieambt [van 5 augustus 1992], in die 
interpretatie dat de miskenning ervan bij een onwettige identiteitscontrole niet noodzakelijk 
tot de nietigheid van het verkregen bewijs leidt, de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van 
de persoon (artikel 12 Grondwet) en het recht op eerbiediging van het privé-leven (artikel 22 
Grondwet) ? 
 
 -  Is er sprake van een niet toegelaten ongelijkheid tussen artikel 34, § 1, lid 2, Wet 
Politieambt, geïnterpreteerd in de zin dat de miskenning ervan bij een onwettige 
identiteitscontrole niet noodzakelijk leidt tot de nietigheid van het verkregen bewijs, en andere 
procedurevoorschriften zoals [in de verwijzingsbeslissing] opgesomd waarvan de miskenning 
wel leidt tot de uitsluiting van het wederrechtelijk verkregen bewijs, alleen maar omdat in de 
Wet Politieambt geen nietigheidssanctie is voorzien waar dit wel uitdrukkelijk is voorzien in 
de andere gevallen en hoewel het zowel in artikel 34, § 1, lid 2, Wet Politieambt als in de 
andere vermelde gevallen gaat over de vrijwaring van fundamentele rechten zoals vermeld in 
Titel II van de Grondwet (schending van artikel 10, 11, 12 en 22 van de Grondwet en 6 en 8 
EVRM) ? ». 
 
 
 D.O. en de Ministerraad hebben ieder een memorie en een memorie van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Rieder, advocaat bij de balie te Gent, voor D.O.; 
 
 .  Mr. J. Fransen loco Mr. M. Stommels, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Correctionele Rechtbank te Gent dient zich uit te spreken over een door D.O. aangetekend verzet tegen 
een vonnis van 16 november 2009, waarmee hij werd veroordeeld voor feiten van mensensmokkel en 
souteneurschap. Uit een proces-verbaal van 24 november 2006 blijkt dat twee politieambtenaren op die datum 
een personenwagen hadden bemerkt met daarin twee personen. Via de nummerplaat kwamen ze te weten dat het 
voertuig eigendom was van D.O., die bekend was voor feiten in verband met mensenhandel, prostitutie en 
exploitatie van vreemde werknemers. Vervolgens gingen de politieambtenaren over tot een identiteitscontrole, 
waaruit bleek dat een van de personen wel degelijk D.O. was en de andere niet in het bezit was van officiële 
documenten. Tijdens het identificeren en boeien van de illegale vreemdeling, bemerkten de verbalisanten dat 
D.O. twee witte enveloppen en enkele witte bladen verstopte tussen een dichtgevouwen krant. Vervolgens 
gingen zij over tot het doorzoeken van het voertuig, waarbij ze geld, een buitenlands paspoort en verschillende 
bladen met namen van vrouwen, bedragen en telefoonnummers vonden. De betrokken personen werden 
overgebracht naar het politiekantoor, waarna contact werd opgenomen met de procureur des Konings. 
 
 Volgens D.O. zijn de politionele handelingen gesteld op 24 november 2006 in strijd met de voorschriften 
vervat in de artikelen 29 en 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
 
 De Correctionele Rechtbank stelt vast dat de doorgevoerde identiteitscontrole onwettig was, omdat de 
gedragingen van D.O. niet van die aard waren dat ze de politieambtenaren konden doen denken dat hij werd 
opgespoord, dat hij een misdrijf poogde te plegen of voorbereidde of dat hij de openbare orde zou kunnen 
verstoren of verstoorde. Dat hij volgens politionele informatie bekend was voor souteneurschap en 
mensenhandel liet volgens de Rechtbank niet toe het gedrag van D.O., dat enkel erin bestond in een wagen te 
zitten, te beschouwen als een poging tot of een voorbereiding van een misdrijf. Er waren volgens de Rechtbank 
evenmin materiële aanwijzingen, of bijzondere omstandigheden naar tijd en plaats, die redelijke gronden konden 
bieden om te denken dat D.O. werd opgespoord, dat hij een misdrijf poogde te plegen of voorbereidde of dat hij 
de openbare orde zou kunnen verstoren of verstoorde. Het doorzoeken van de wagen wordt door de Rechtbank 
daarentegen wel wettig geacht, vermits de verbalisanten op dat ogenblik op de hoogte waren van het feit dat 
D.O. bekend was voor feiten in verband met mensenhandel, prostitutie en exploitatie van vreemde werknemers 
en vermits zij uit zijn gedrag, meer bepaald het verstoppen van de enveloppen en de bladen, redelijkerwijze 
konden afleiden dat er zich in het voertuig bewijsmateriaal bevond in verband met een misdrijf. Zij konden dat 
bovendien afleiden uit de inhoud van de enveloppen (geld) en de vermeldingen erop (voornamen van vrouwen). 
 
 De Rechtbank onderzoekt vervolgens welk gevolg dient te worden gegeven aan de onwettige 
identiteitscontrole. Zij stelt vast dat het aantal voorschriften waarvan de niet-naleving uitdrukkelijk met 
nietigheid wordt bestraft in de strafrechtspleging veeleer beperkt is. Zij verwijst dienaangaande naar artikel 40 
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtzaken en naar de artikelen 35bis, 61quinquies, 
86bis, § 4, 86ter, 90quater, 146, 153, 154, 155, 184, 190, 234, 312, 332 en 524bis, § 6, van het Wetboek van 
strafvordering. Zij is van oordeel dat die bepalingen een aantal grondrechten vrijwaren, meer bepaald het recht 
op een eerlijk proces, het recht op eerbiediging van het privéleven en de vrijheid van taalgebruik. De niet-
naleving van die procedurevoorschriften leidt automatisch tot de nietigheid van de wederrechtelijke handeling en 
haar gevolgen, dit in tegenstelling tot de niet-naleving van andere procedurevoorschriften, zoals die welke 
verband houden met de identiteitscontrole. In die gevallen zou enkel tot bewijsuitsluiting kunnen worden 
overgegaan wanneer de rechter van oordeel is dat de onwettigheid het recht op een eerlijk proces in het gedrang 
brengt, dan wel de betrouwbaarheid van het bewijs aantast. De Rechtbank achtte het vervolgens nodig de 
bovenvermelde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de pertinentie van de prejudiciële vragen 
 
 A.1.1.  De Ministerraad is van oordeel dat het antwoord op de prejudiciële vragen niet kan bijdragen tot de 
beoordeling van de zaak die hangende is voor het verwijzende rechtscollege, vermits dat rechtscollege niet 
aangeeft op welke wijze de nietigheid van de betwiste identiteitscontrole een invloed zou kunnen hebben op die 
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beoordeling. Hij wijst erop dat het dossier nog andere gegevens bevat betreffende de identiteit van de 
betrokkene; uit het verwijzingsvonnis blijkt bijvoorbeeld dat hij zijn identiteit heeft bevestigd. 
 
 A.1.2.  Bovendien, wanneer een veroordeling berust op andere gegevens dan die welke onwettig werden 
bevonden, is die veroordeling, volgens de Ministerraad, door geen enkele onwettigheid aangetast. In de zaak die 
hangende is voor het verwijzende rechtscollege, werd het doorzoeken van het voertuig door dat rechtscollege 
beschouwd als zijnde in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zodat het aannemelijk is dat op grond 
van niet-wederrechtelijk verkregen stukken kon worden geoordeeld in die zaak. Het verwijzende rechtscollege 
heeft immers niet vastgesteld dat alle gegevens in het dossier het gevolg zijn van de onwettige 
identiteitscontrole. 
 
 De Ministerraad verwijst daarbij naar rechtspraak van het Hof van Cassatie, onder meer naar een arrest van 
1 maart 1977, waaruit zou blijken dat een onwettige huiszoeking een veroordeling niet onwettig maakt, wanneer 
die veroordeling is gegrond op gegevens die geen verband houden met de huiszoeking. Hij verwijst ook naar een 
arrest van 15 juni 2005, waarin het Hof van Cassatie zou hebben geoordeeld dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling bevoegd is om, nadat zij een onderzoeksverrichting nietig heeft verklaard, 
daaropvolgende handelingen waarvan zij op onaantastbare wijze beslist dat die niet noodzakelijk daaruit 
voortvloeien, als regelmatig te beschouwen. Uit dat arrest zou eveneens blijken dat de nietigheid van een 
onderzoeksmaatregel niet noodzakelijk de nietigheid met zich meebrengt van de akte die de resultaten ervan 
vaststelt; wanneer eenzelfde instrumentum verslag uitbrengt over onderzoeksverrichtingen die door nietigheid 
zijn aangetast en over andere die als regelmatig dienen te worden beschouwd, verbiedt geen enkele wettelijke 
bepaling de onderzoeksgerechten om het stuk te vervangen door een afschrift dat van de litigieuze vermeldingen 
is gezuiverd; omgekeerd, staat artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering de verwijdering niet toe 
van een regelmatige onderzoeksverrichting om de enkele reden dat het verslag dat erover is opgemaakt, binnen 
eenzelfde akte, naast dat van een andere verrichting staat die op onwettige wijze is bevolen of uitgevoerd. De 
Ministerraad verwijst ten slotte naar een arrest van het Hof van Cassatie van 30 januari 2008, waarin zou zijn 
geoordeeld dat de onduidelijkheid waarmee het begin van een politieonderzoek gepaard gaat en de vaagheid van 
de inlichtingen waardoor het kon worden geopend, niet kunnen leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering wanneer de uitoefening ervan steunt op nakomende bewijsgegevens die regelmatig werden 
verkregen en bij het dossier van het voorbereidend onderzoek werden gevoegd. 
 
 A.1.3.  D.O. is van oordeel dat het aan het verwijzende rechtscollege toekomt te oordelen over het nut van 
het antwoord op de gestelde vragen voor de oplossing van het geschil. Vermits de in het geding zijnde bepaling 
van toepassing is op de zaak die bij dat rechtscollege aanhangig is en dat rechtscollege twijfels heeft over de 
grondwettigheid van die bepaling, kunnen de gestelde vragen niet als klaarblijkelijk impertinent worden 
beschouwd. 
 
 
 Ten aanzien van de regels van bewijsuitsluiting in het algemeen 
 
 A.2.  D.O. geeft een historisch overzicht van de zogeheten Antigoon-leer, zoals ontwikkeld door het Hof 
van Cassatie, en leidt daaruit af dat dat Hof de stelling huldigt dat onrechtmatig verkregen bewijs slechts kan 
leiden tot de nietigheid ervan in drie gevallen : ten eerste, wanneer de naleving van de geschonden wetsbepaling 
is voorgeschreven op straffe van nietigheid; ten tweede, wanneer de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van 
het bewijs heeft aangetast; en ten derde, wanneer de aanwending van het bewijs in strijd is met het recht op een 
eerlijk proces, waarbij de rechter, onder meer, rekening kan houden met het feit dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan 
of de belangen van de beklaagde op grove wijze heeft veronachtzaamd, met het feit dat de ernst van het misdrijf 
veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, met het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een 
materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft, met het feit dat die onrechtmatigheid geen weerslag 
heeft op het recht of de vrijheid die door de miskende norm wordt beschermd en met het zuiver formeel karakter 
van de onrechtmatigheid. 
 
 A.3.1.  Doordat een schending van de in de internationale verdragen gewaarborgde grondrechten niet 
noodzakelijk tot de nietigheid van het ermee verkregen bewijs leidt, is de Antigoon-leer, volgens D.O., in strijd 
met die internationale verdragen. Hij betwist de in het arrest van 16 november 2004 van het Hof van Cassatie 
vervatte stelling dat noch uit het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch uit enige grondwettelijke 
of wettelijke bepaling volgt dat het bewijs dat met miskenning van een door dat Verdrag of door de Grondwet 
gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is. 
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 Hij wijst erop dat de « International Law Commission » van de Verenigde Naties in haar « Draft articles on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts » heeft gesteld dat restitutio in integrum (volledig 
rechtsherstel in de vorm van het zoveel als mogelijk herstellen van de situatie van vóór de schending) de 
voorkeur verdient boven andere vormen van herstel, zoals compensatie of genoegdoening. Het Permanent Hof 
van Internationale Justitie zou dat beginsel reeds hebben onderschreven in een uitspraak van 1928. Ook het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou al meerdere malen hebben gesteld dat, als de aard van de 
schending een restitutio in integrum toelaat, de verwerende Staat verplicht is ze te realiseren. 
 
 Voor wat het bewijs betreft dat is verkregen met schending van de grondrechten, is D.O. van oordeel dat 
een restitutio in integrum inhoudt dat het onrechtmatig verkregen bewijs wordt uitgesloten. In die zin voorzien 
de internationale verdragen volgens hem - minstens impliciet - in de nietigheidssanctie. Maar zelfs indien zou 
worden aanvaard dat de internationale verdragen niet voorzien in een sanctie, zou dit volgens D.O. geen afbreuk 
doen aan de stelling dat een schending van de grondrechten noodzakelijk moet leiden tot de nietigheid van het 
ermee verkregen bewijs, aangezien die grondrechten in de hiërarchie van de rechtsnormen op absolute wijze 
primeren en in een rechtsstaat in alle omstandigheden moeten worden gewaarborgd. 
 
 A.3.2.  Volgens D.O. is de Antigoon-leer ook ongrondwettig, aangezien artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet bepaalt dat niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. Daaruit zou volgen dat het openbaar ministerie in de uitoefening van de strafvordering de 
internationale verdragen met directe werking en de toepasselijke nationale wetsbepalingen dient te eerbiedigen. 
Wanneer een onderzoeksgerecht of de feitenrechter vaststelt dat het openbaar ministerie iemand is blijven 
vervolgen terwijl de voorwaarden daartoe niet waren vervuld, is die rechter volgens D.O. grondwettelijk 
verplicht het openbaar ministerie het recht te ontzeggen om de vervolging nog verder uit te oefenen. De enige 
logische sanctie op de schending van de grondrechten en de toepasselijke nationale wetsbepalingen is volgens 
hem dan ook de nietigheid van het onrechtmatig verkregen bewijs. 
 
 A.3.3.  D.O. meent ook dat de Antigoon-leer in strijd is met de scheiding der machten, vermits het niet 
toekomt aan de rechter, maar aan de wetgever om de sanctie voor het onrechtmatig verkrijgen van bewijs te 
bepalen. In een nota van een werkgroep over het door de Commissie Franchimont voorbereide wetsvoorstel 
houdende het Wetboek van strafprocesrecht (de zogenaamde « Grote Franchimont »), zou het Hof van Cassatie 
overigens zelf hebben erkend dat de keuze de wetgever te belasten met de vaststelling van de nietigheden 
geboden is door het beginsel van de wettigheid van de strafrechtspleging. Ook de afdeling wetgeving van de 
Raad van State zou in die zin hebben geoordeeld. 
 
 A.3.4.  D.O. is ten slotte van oordeel dat de Antigoon-leer discriminerend is, doordat een niet te 
verantwoorden onderscheid wordt gecreëerd tussen, enerzijds, de bepalingen waarin de wetgever - al dan niet 
bewust - heeft voorzien in de nietigheidssanctie (waarvan de miskenning steeds tot de nietigheid leidt zodat er op 
dat vlak rechtszekerheid bestaat), en anderzijds, de bepalingen waarin de wetgever - al dan niet bewust - niet 
heeft voorzien in de nietigheidssanctie (waarbij de sanctie aan de rechterlijke beoordeling wordt overgelaten 
zodat er op dat vlak geen rechtszekerheid bestaat). Hij verwijst daarbij naar zijn argumentatie bij de tweede 
prejudiciële vraag. 
 
 A.3.5.  De Ministerraad is van oordeel dat D.O. zich tot de verkeerde instantie wendt met zijn kritiek op de 
Antigoon-rechtspraak van het Hof van Cassatie. 
 
 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.4.  De Ministerraad meent dat het werkelijke onderwerp van de eerste prejudiciële vraag niet artikel 34, 
§ 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (in een bepaalde interpretatie) is, maar wel de 
bewijsregels die in strafzaken gelden. Hij is van oordeel dat eventueel zou kunnen worden onderzocht of die 
bewijsregels de artikelen 12 en 22 van de Grondwet schenden in de interpretatie dat een miskenning van 
artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 niet noodzakelijk tot de nietigheid van het ermee 
verkregen bewijs leidt. 
 
 A.5.1.  De Ministerraad verwijst naar de beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de 
Mens van 9 september 1992 in de zaak Reyntjens t. België. In die zaak stelde de Europese Commissie allereerst 
vast dat de verplichtingen om een identiteitskaart bij zich te hebben en om die te tonen aan de bevoegde 
politiediensten uitdrukkelijk was geregeld in de Belgische wetgeving, zodat aan het legaliteitsbeginsel was 
voldaan. De Ministerraad is van mening dat dit nog altijd het geval is en verwijst daarbij naar artikel 6, § 1, van 
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de wet van 19 juli 1991 « betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en 
de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen », naar artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de 
identiteitskaarten en naar artikel 34 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. Vervolgens zou de 
Europese Commissie hebben vastgesteld dat de loutere verplichtingen om een identiteitskaart bij zich te hebben 
en ze aan de politie te tonen wanneer daarom wordt gevraagd, geen beperkingen van de bewegingsvrijheid 
inhouden. De Europese Commissie zou ook hebben geoordeeld dat er niet kan worden gesproken van een 
beperking van de persoonlijke vrijheid en dat, wanneer die er wel zou zijn, zij duidelijk binnen de door het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens toegestane categorieën van vrijheidsberoving zou vallen. De 
Commissie zou eveneens hebben geoordeeld dat de gegevens vermeld op een identiteitskaart niet 
privacygevoelig zijn, zodat een controle geen inbreuk op het recht op eerbiediging van het privéleven kan 
uitmaken. De Ministerraad leidt daaruit af dat een volgens de regels uitgevoerde identiteitscontrole de 
artikelen 12 en 22 van de Grondwet op geen enkele manier in het gedrang brengt. 
 
 A.5.2.  Wanneer een identiteitscontrole niet volgens de regels wordt uitgevoerd, is er volgens de 
Ministerraad sprake van een foutieve uitoefening van een bevoegdheid die op zich als rechtmatig moet worden 
beschouwd. Hij is van oordeel dat een dergelijke foutieve bevoegdheidsuitoefening evenmin kan leiden tot een 
schending van de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, omdat die bepalingen op zich niet worden geraakt door 
een identiteitscontrole. Maar zelfs indien dit laatste wel het geval zou zijn, dan nog is er geen schending van de 
desbetreffende grondrechten, omdat het politieoptreden voldoende wordt gecontroleerd. De politie staat immers 
onder het toezicht van de korpschef of van de bevoegde directie, onder het toezicht van de algemene inspectie, 
onder het toezicht van het controleorgaan belast met de controle op de verwerking van gegevens, en onder het 
toezicht van het Vast Comité P. Indien politieambtenaren misdrijven plegen, kunnen zij bovendien strafrechtelijk 
worden vervolgd; de Ministerraad verwijst daarbij naar de artikelen 151 en 257 van het Strafwetboek. Op het 
vlak van de bewijswaarde van wederrechtelijk verworven gegevens, voert de rechter een toetsing door aan het 
recht op een eerlijk proces, toetsing die twee beoordelingen met zich meebrengt, namelijk of het bewijs al dan 
niet rechtmatig is verkregen en of het uit de debatten moet worden geweerd. Daarbij komt eventueel nog de 
beoordeling of er bijkomende overtuigingselementen buiten de debatten dienen te worden gelaten omdat zij 
voortvloeien uit de onrechtmatige handeling. Er zijn volgens de Ministerraad bijgevolg voldoende waarborgen 
ter vrijwaring van de grondrechten. 
 
 A.5.3.  De Ministerraad verwijst in dit kader naar een arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 
2009, volgens hetwelk noch uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch uit een 
andere bepaling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dat Verdrag of door de Grondwet 
gewaarborgd grondrecht werd verkregen, steeds ontoelaatbaar is. Volgens het Hof van Cassatie beslist de 
rechter, behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de 
miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende de bewijsverkrijging bepaalt, welke 
gevolgen die onrechtmatigheid meebrengt. De omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning is 
vastgesteld, betrekking heeft op een grondrecht, zou daaraan niets afdoen. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad verwijst ook naar het arrest Lee Davies t. België van 28 oktober 2009 van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de Antigoon-rechtspraak van het Hof van Cassatie zou zijn 
goedgekeurd door dat Hof. 
 
 A.5.5.  De Ministerraad besluit dat de artikelen 12 en 22 van de Grondwet niet zijn geschonden door het 
ontbreken van een « automatische nietigheid », die geen toegevoegde waarde geeft aan de bescherming van de 
grondrechten. 
 
 A.6.1.  Volgens D.O. vormt een identiteitscontrole een inmenging, door de overheid, in de internationaal en 
grondwettelijk gewaarborgde rechten op vrijheid van persoon en op eerbiediging van het privéleven. 
 
 De inmenging in de vrijheid van persoon bestaat volgens hem erin dat diegene wiens identiteit wordt 
gecontroleerd geen keuze heeft zich al dan niet aan die controle te onderwerpen en dus niet kan kiezen zich om 
te draaien en weg te wandelen. Hij verwijst daarbij naar het arrest Gillan & Quinton t. Verenigd Koninkrijk van 
12 januari 2010 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij verwijst ook naar paragraaf 4 van 
artikel 34 van de wet van 5 augustus 1992, die uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van vrijheidsberoving 
met het oog op het verifiëren van de identiteit. 
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 De identiteitscontrole vormt volgens hem ook een inmenging in het recht op eerbiediging van het 
privéleven. Terwijl de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in de zaak Reyntjens t. België van 
9 september 1992 nog had geoordeeld dat een identiteitscontrole niet onder het toepassingsgebied van artikel 8 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens valt, zou de Commissie daarvan in 1994 al zijn 
teruggekomen in de zaak Friedl t. Oostenrijk van 19 mei 1994. In die zaak zou de Commissie rekening hebben 
gehouden met wat er met de gegevens verkregen via de identiteitskaart is gebeurd, meer bepaald of die gegevens 
aanleiding hebben gegeven tot een strafvervolging. Bovendien dient volgens D.O. rekening te worden gehouden 
met het feit dat de zaak Reyntjens dateert uit een periode dat de identiteitskaart facultatief en enkel op verzoek 
van de betrokkene het rijksregisternummer vermeldde. 
 
 A.6.2.  Vermits een identiteitscontrole dient te worden beschouwd als een inmenging in de rechten op 
vrijheid van persoon en op eerbiediging van het privéleven, kan ze, volgens D.O., enkel op wettige wijze 
gebeuren indien daarin bij wet is voorzien en in zoverre ze in een democratische samenleving noodzakelijk is om 
bepaalde belangen te beschermen. Miskenning van de grondvoorwaarden en vormvoorschriften van de 
identiteitscontrole maakt volgens hem een inbreuk uit op de voormelde grondrechten. Dat de wetgever bij het 
aannemen van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wel degelijk de eerbiediging van de rechten en 
vrijheden heeft nagestreefd, blijkt volgens D.O. niet alleen uit artikel 1 van die wet, maar ook uit de 
parlementaire voorbereiding ervan. 
 
 A.6.3.  Aangezien de wet op het politieambt dateert van 5 augustus 1992, dus van vóór het zogenaamde 
Antigoon-arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2003, kan de wetgever, volgens D.O., niet worden 
geacht te hebben kunnen vooruitlopen op dat arrest in die zin dat een miskenning van de in de wet vervatte 
regels slechts tot de nietigheid van bewijs kan leiden indien in die sanctie uitdrukkelijk in de wet is voorzien. De 
sanctie voor het miskennen van een wetsbepaling was volgens D.O. vóór het Antigoon-arrest van het Hof van 
Cassatie zelden het voorwerp van debat in het Parlement. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 
5 augustus 1992 zou blijken dat de vraag werd gesteld naar de bewijskracht van de gegevens die worden 
verkregen met overtreding van de wet, maar de parlementsleden zouden niet verder zijn ingegaan op die vraag. 
Met betrekking tot artikel 28 van de wet van 5 augustus 1992 - het artikel betreffende de veiligheidsfouillering - 
zou in de parlementaire voorbereiding wel zijn gesteld, hoewel het artikel zelf niet uitdrukkelijk daarin voorziet, 
dat met een onrechtmatige fouillering verkregen bewijzen nietig zijn. Dit bewijst volgens D.O. dat de wetgever 
van 1992 geen rekening heeft gehouden met de Antigoon-criteria. Over de sanctie voor het miskennen van 
artikel 34 van de wet van 5 augustus 1992 - het artikel betreffende de identiteitscontrole - zou geen debat zijn 
gevoerd, maar er is volgens D.O. geen enkele reden om aan te nemen dat de wetgever voor de 
veiligheidsfouillering de nietigheidssanctie zou hebben beoogd maar niet voor de identiteitscontrole. D.O. leidt 
uit dit alles af dat de wetgever op een miskenning van de bepalingen van hoofdstuk IV van de wet van 
5 augustus 1992 de nietigheidssanctie heeft willen stellen, zij het dat daarin niet uitdrukkelijk in de wet is 
voorzien. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad ziet niet in in welke zin de door D.O. aangehaalde zaak Friedl t. Oostenrijk van de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te dezen van belang zou kunnen zijn, nu die zaak betrekking 
had op het opmaken van geheime politiedossiers over demonstranten.  Bovendien is hij van oordeel dat het 
duidelijk is dat het verkrijgen van het bewijs van de identiteit van een persoon bij een identiteitscontrole niet 
zomaar kan worden gelijkgesteld met de bewijselementen die kunnen worden verkregen bij een fouillering van 
een persoon. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.7.  Zoals bij de eerste prejudiciële vraag is de Ministerraad van oordeel dat het werkelijke onderwerp van 
de tweede vraag niet artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (in een 
bepaalde interpretatie) is. Hij stelt zich bovendien vragen bij de bevoegdheid van het Hof om zich uit te spreken 
over een verschil in behandeling tussen een « wetsartikel en vormvoorschriften »; de artikelen 10, 11, 12 en 22 
van de Grondwet en 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens beschermen immers 
personen, geen wetsartikelen. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad ziet niet in hoe de beoordeling door een politieagent of er al dan niet redelijke 
gronden bestaan om te denken dat de persoon van wie hij de identiteit wil controleren wordt opgespoord, of dat 
hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren 
of heeft verstoord, kan worden vergeleken met een procedurevoorschrift. Bij een identiteitscontrole behouden de 
politieambtenaren immers een zekere beoordelingsvrijheid; zij moeten beoordelen of de voormelde « redelijke 
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gronden » aanwezig zijn. Bij een procedurevoorschrift is er op het ogenblik van het al dan niet naleven van de 
vorm, geen enkele beoordelingsvrijheid; er is geen grijze zone waarin een vorm misschien moet worden 
nageleefd, maar misschien ook niet. Dit geldt volgens de Ministerraad voor alle vormvoorschriften die door de 
verwijzende rechter worden opgesomd. Vermits een identiteitscontrole niet te vergelijken is met 
vormvoorschriften, dient de tweede vraag naar de mening van de Ministerraad ontkennend te worden 
beantwoord. Bovendien zijn er in het huidige strafprocesrecht, volgens de Ministerraad, bijna geen bepalingen 
meer die de nietigheidssanctie voorschrijven. 
 
 A.8.2.  Indien het Hof zou beslissen dat de niet-naleving van artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 
5 augustus 1992, automatisch dient te leiden tot de nietigheid van het verkregen bewijsmateriaal, zou dit volgens 
de Ministerraad veeleer leiden tot een discriminatie dan tot een opheffing van een discriminatie. Voor andere 
gevallen zou immers nog steeds de rechtspraak van het Hof van Cassatie gelden, volgens welke onrechtmatig 
verkregen bewijs niet automatisch nietig is. De Ministerraad beklemtoont daarbij dat de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie de rechter toelaat het belang van de bescherming tegen onrechtmatig politieoptreden af te wegen 
tegen het belang van de bescherming tegen misdrijven. 
 
 A.9.  Volgens D.O. zijn de rechtsonderhorigen die onder het toepassingsgebied vallen van de in de 
prejudiciële vraag omschreven bepalingen voldoende vergelijkbaar. In beide gevallen maken zij immers het 
voorwerp uit van opsporingsmethoden waarbij de na te leven regels erop zijn gericht hun grondrechten te 
vrijwaren. Beide categorieën dienen volgens hem rechtszekerheid te hebben met betrekking tot de sanctie voor 
de miskenning van hun grondrechten. D.O. betwist daarbij de stelling van de Ministerraad dat de desbetreffende 
categorieën niet vergelijkbaar zijn op grond van het gegeven dat de politieambtenaren bij het doorvoeren van een 
identiteitscontrole beschikken over een beoordelingsvrijheid. Hij meent dat de beoordelingsvrijheid geen 
criterium kan vormen op het vlak van het al dan niet verbinden van de nietigheidssanctie aan een 
onrechtmatigheid. Bovendien wijst hij erop dat sommige bepalingen waarvan de naleving op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, ook een beoordelingvrijheid toekennen van de instanties tot wie ze zijn gericht. Hij 
verwijst daarbij naar artikel 90quater, § 1, 1° en 2°, van het Wetboek van strafvordering, naar luid waarvan 
slechts tot een bewakingsmaatregel in de zin van artikel 90ter kan worden overgegaan na een machtiging bij een 
met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter waarin deze de aanwijzingen en concrete feiten 
eigen aan de zaak en de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, 
dient te vermelden. De onderzoeksrechter beschikt bijgevolg over een beoordelingsvrijheid. 
 
 A.10.1.  D.O. meent dat er geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor het feit dat een 
rechtsonderhorige wiens rechten op vrijheid van persoon en op eerbiediging van zijn privéleven zijn geschonden 
doordat een controle van zijn identiteit onwettig werd uitgevoerd, geen rechtszekerheid heeft met betrekking tot 
het gevolg dat moet worden verbonden aan onrechtmatig verkregen bewijs, terwijl andere rechtsonderhorigen 
die rechtszekerheid wel hebben. 
 
 A.10.2.  Er bestaat volgens D.O. geen objectief onderscheid tussen de wetsbepalingen waarvan de naleving 
op straffe van nietigheid is voorgeschreven en de wetsbepalingen waarbij dat niet het geval is. 
 
 De door het verwijzende rechtscollege aangehaalde artikelen die behoren tot de eerste categorie, vrijwaren 
volgens D.O. een aantal grondrechten, zoals het recht op een eerlijk proces, het recht op eerbiediging van het 
privéleven en het recht op eigendom. Maar ook andere bepalingen van het Wetboek van strafvordering vrijwaren 
volgens hem grondrechten, zoals de artikelen 47ter tot 47undecies (die betrekking hebben op de bijzondere 
opsporingsmethoden) en artikel 89bis (dat betrekking heeft op de huiszoeking). Er is volgens D.O. geen enkele 
reden waarom een bevelschrift dat een telefoontap beveelt op straffe van nietigheid de vermeldingen van 
artikel 90quater van het Wetboek van strafvordering dient te bevatten, terwijl bijvoorbeeld een bevelschrift dat 
een observatie beveelt niet op straffe van nietigheid de vermeldingen van artikel 47sexies van het Wetboek van 
strafvordering dient te bevatten. Zo zou een bevelschrift tot telefoontap dat niet is gedagtekend 
noodzakelijkerwijze tot de nietigheid van het bevelschrift en de daaruit volgende vaststellingen leiden 
(artikel 90quater), terwijl een observatie die werd gemachtigd zonder enige ernstige aanwijzing met betrekking 
tot strafbare feiten niet noodzakelijk tot de nietigheid ervan leidt (artikel 47sexies), net zomin als een 
huiszoeking die werd uitgevoerd zonder bevelschrift (artikel 89bis) en zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming (artikel 1, tweede lid, van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen 
opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht). 
 
 A.10.3.  Volgens D.O. getuigen de bepalingen van het Wetboek van strafvordering niet van een consistente 
benadering door de wetgever van de leer van de nietigheden. Sommige bepalingen waarvan de naleving op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven, hebben volgens hem geen enkele band met de grondrechten, terwijl de 
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naleving van andere bepalingen die wel grondrechten vrijwaren niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven. 
Bovendien zouden sommige bepalingen waarvan de naleving op straffe van nietigheid is voorgeschreven 
dezelfde grondrechten vrijwaren als andere bepalingen waarvan de naleving niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven. Die inconsistentie zou ook terug te vinden zijn in de bijzondere wetgeving. 
 
 A.10.4.  D.O. leidt uit het voorgaande af dat de keuze om de nietigheidssanctie al dan niet uitdrukkelijk in 
een wetsbepaling in te schrijven, volstrekt willekeurig is of minstens zonder enige uitdrukkelijke 
verantwoording. Dit zou ook blijken uit de parlementaire voorbereiding van het wetsontwerp houdende het 
Wetboek van strafprocesrecht (de zogenaamde « Grote Franchimont »). 
 
 A.11.  D.O. is ten slotte van oordeel dat de Antigoon-leer onevenredige gevolgen heeft, vermits de 
beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijs verschillend wordt ingevuld naar gelang van de rechter. De 
rechtsonderhorige zou daardoor geen enkele rechtszekerheid hebben omtrent de vraag of en hoe een schending 
van zijn grondrechten zal worden bestraft. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling, de draagwijdte van de prejudiciële 

vragen en de pertinentie ervan 

 

 B.1.  Artikel 34, § 1, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt bepaalt : 

 

 « De politieambtenaren controleren de identiteit van ieder persoon wiens vrijheid wordt 
benomen of die een misdrijf heeft gepleegd. 
 
 Zij kunnen eveneens de identiteit controleren van ieder persoon indien zij, op grond van 
zijn gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats redelijke 
gronden hebben om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich 
voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren of 
heeft verstoord ». 
 

 B.2.  Aan het Hof worden twee prejudiciële vragen gesteld betreffende het tweede lid van 

die paragraaf. 

 

 Met de eerste vraag beoogt het verwijzende rechtscollege te vernemen of die bepaling 

bestaanbaar is met de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, in de interpretatie dat het 

controleren van de identiteit van een persoon zonder dat aan de voorwaarden van die bepaling 

is voldaan, niet noodzakelijk de nietigheid van het verkregen bewijs met zich meebrengt. 

 

 Uit de verwijzingsbeslissing en de motivering ervan kan worden afgeleid dat het 

verwijzende rechtscollege met de tweede vraag beoogt te vernemen of de in het geding zijnde 

bepaling, in de voormelde interpretatie, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 
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Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 22 ervan en met de 

artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat een 

verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen rechtsonderhorigen die worden 

vervolgd voor het plegen van een misdrijf, naargelang de wetsbepaling die fundamentele 

rechten beoogt te vrijwaren, het naleven van de erin vervatte voorschriften al dan niet op 

straffe van nietigheid heeft voorgeschreven : terwijl de miskenning van de in het geding 

zijnde bepaling niet noodzakelijk leidt tot de nietigheid van het verkregen bewijs, leidt de 

miskenning van - bepaalde onderdelen van - de in het verwijzingsvonnis opgesomde artikelen 

wel tot de nietigheid van het ermee verkregen bewijs. De in het verwijzingsvonnis opgesomde 

artikelen zijn de artikelen 35bis, 61quinquies, 86bis, § 4, 86ter, 90quater, 146, 153, 154, 155, 

184, 190, 234, 312 (sinds de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van 

assisen is de desbetreffende bepaling opgenomen in artikel 290 en niet langer in artikel 312), 

332 (sinds de voormelde wet van 21 december 2009 is de desbetreffende bepaling opgenomen 

in artikel 282 en niet langer in artikel 332) en 524bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering 

en artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtzaken. 

 

 B.3.1.  De prejudiciële vragen kunnen niet los worden gezien van de sinds een arrest van 

14 oktober 2003 ontwikkelde rechtspraak van het Hof van Cassatie, waaruit voortvloeit dat de 

omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen - ook wanneer 

het gaat om een bewijselement dat met miskenning van verdragsrechtelijk of grondwettelijk 

gewaarborgde grondrechten werd verkregen -, slechts tot gevolg heeft dat de rechter, bij het 

vormen van zijn overtuiging, dat gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking 

mag nemen, hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden wordt 

voorgeschreven op straffe van nietigheid, hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de 

betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, hetzij wanneer de aanwending van het bewijs 

in strijd is met het recht op een eerlijk proces. 

 

 In het kader van dat laatste criterium dient de rechter, volgens het Hof van Cassatie, 

rekening te houden met de elementen van de zaak in haar geheel genomen; hij kan daarbij, 

onder meer, het feit in overweging nemen dat de overheid die met de opsporing, het 

onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, de onrechtmatigheid al dan niet 

opzettelijk heeft begaan of de belangen van de beklaagde al dan niet op grove wijze heeft 

veronachtzaamd, het feit dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid 

overstijgt, het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het 
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bestaan van het misdrijf betreft, het feit dat die onrechtmatigheid geen weerslag heeft op het 

recht of de vrijheid die door de miskende norm wordt beschermd en het zuiver formeel 

karakter van de onrechtmatigheid (zie onder meer Cass., 14 oktober 2003, Arr. Cass., 2003, 

nr. 499; Cass., 23 maart 2004, Arr. Cass., 2004, nr. 165; Cass., 16 november 2004, Arr. Cass., 

2004, nrs. 549 en 550; Cass., 2 maart 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 130; Cass., 12 oktober 2005, 

Arr. Cass., 2005, nr. 503; Cass. 23 september 2008, P.08.0519.N). 

 

 B.3.2.  Niettemin wordt het Hof, in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, niet 

gevraagd om de in strafzaken geldende bewijsregels, zoals die voortvloeien uit de voormelde 

rechtspraak van het Hof van Cassatie, te toetsen aan de in de prejudiciële vragen vermelde 

grondwets- en verdragsbepalingen, maar wel om artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 

5 augustus 1992, in de aangegeven interpretatie, te toetsen aan die bepalingen. 

 

 B.4.1.  De Ministerraad voert eveneens aan dat de prejudiciële vragen geen antwoord 

behoeven, vermits het antwoord niet zou kunnen bijdragen tot de beoordeling van de zaak die 

hangende is voor het verwijzende rechtscollege; zelfs indien de met de op 24 november 2006 

doorgevoerde identiteitscontrole verworven gegevens nietig zouden zijn, zou het dossier nog 

voldoende elementen bevatten om het verwijzende rechtscollege toe te laten uitspraak te doen 

in die zaak. 

 

 B.4.2.  Het staat in beginsel aan het verwijzende rechtscollege om na te gaan of het nuttig 

is aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bepalingen die het van toepassing acht 

op het geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen niet 

op de vraag in te gaan. 

 

 B.4.3.  Het is voldoende, zoals te dezen het geval is, dat een rechtscollege twijfels heeft 

over de grondwettigheid van de strafbepalingen die het moet toepassen, opdat een prejudiciële 

vraag die ertoe strekt die twijfels weg te nemen niet als klaarblijkelijk irrelevant voor de 

oplossing van het geschil kan worden beschouwd. 

 

 Het komt overigens niet toe aan het Hof te beoordelen of het dossier betreffende de voor 

het verwijzende rechtscollege hangende zaak al dan niet voldoende gegevens bevat om 

uitspraak te doen in die zaak. 
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 B.4.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.1.  Artikel 12 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. 
 
 Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren ». 
 

 B.5.2.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 B.5.3.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld. […] ». 
 

 B.5.4.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
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 B.6.1.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft meerdere malen geoordeeld 

dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens op zich geen regels bevat 

betreffende de toelaatbaarheid van een bewijs in een rechtszaak, en dat het vaststellen van die 

regels in de eerste plaats tot het domein van het nationale recht behoort (EHRM, 12 juli 1988, 

Schenk t. Zwitserland, § 46; EHRM, 9 juni 1998, Teixeira de Castro t. Portugal, § 34; EHRM, 

grote kamer, 11 juli 2006, Jalloh t. Duitsland, § 94; EHRM, 1 maart 2007, Heglas 

t. Tsjechische Republiek, § 84; EHRM, 28 juli 2009, Lee Davies t. België, § 40; EHRM, grote 

kamer, 1 juni 2010, Gäfgen t. Duitsland, § 162). 

 

 B.6.2.  Niettemin blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens dat het aanwenden van een onrechtmatig verkregen bewijs in een rechtszaak, in 

bepaalde omstandigheden, kan leiden tot een schending van het recht op een eerlijk proces, 

gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Bij de 

beoordeling van een mogelijke schending van dat recht dient de procedure in haar geheel te 

worden onderzocht, met inbegrip van de wijze waarop het bewijs werd verkregen, wat ook 

een onderzoek veronderstelt van de aangevoerde onwettigheid bij het verwerven van het 

bewijs en, wanneer het gaat om een schending van een ander recht dat wordt gewaarborgd 

door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, eveneens een onderzoek van de aard 

van die schending; in het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan de authenticiteit en 

de kwaliteit van het bewijs en het belang ervan in de desbetreffende zaak en aan de vraag of 

de rechten van verdediging werden geëerbiedigd, in die zin dat de betrokkene de mogelijkheid 

moet hebben gehad om de authenticiteit en de kwaliteit van het bewijs te betwisten (EHRM, 

12 mei 2000, Khan t. Verenigd Koninkrijk, §§ 34-35; EHRM, 25 september 2001, P.G en 

J.H. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 76-77; EHRM, 5 november 2002, Allan t. Verenigd 

Koninkrijk, §§ 42-43; EHRM, 1 maart 2007, Heglas t. Tsjechische Republiek, §§ 85-86; 

EHRM, grote kamer, 10 maart 2009, Bykov t. Rusland, §§ 89-90; EHRM, 28 juli 2009, Lee 

Davies t. België, §§ 41-42). 

 

 B.6.3.  De in B.6.2 aangehaalde arresten, die - met uitzondering van het arrest Lee Davies 

t. België van 28 juli 2009 - alle betrekking hadden op bewijsmateriaal dat met miskenning van 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens was verkregen, doen ervan 

blijken, enerzijds, dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel is dat de 

artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag geen regels bevatten betreffende de toelaatbaarheid 
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van een bewijs in een rechtszaak en, anderzijds, dat het aanwenden van een bewijs dat met 

miskenning van artikel 8 van dat Verdrag werd verkregen, niet noodzakelijk tot een schending 

leidt van het door artikel 6.1 van het Europees Verdrag gewaarborgde recht op een eerlijk 

proces. 

 

 B.6.4.  Daaruit volgt dat de omstandigheid dat een bewijs, verkregen met miskenning van 

een wettelijke bepaling die het recht op eerbiediging van het privéleven beoogt te waarborgen, 

niet automatisch nietig is, op zich het in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven niet miskent. 

 

 B.7.  Artikel 22 van de Grondwet, dat eveneens het recht op eerbiediging van het 

privéleven waarborgt, bevat evenmin als artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens een uitdrukkelijke regel betreffende de toelaatbaarheid van bewijs dat met 

miskenning van het erin gewaarborgde recht wordt verkregen. 

 

 Zulk een regel kan evenmin impliciet uit die bepaling worden afgeleid. Uit de 

parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt immers dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.8.  Zonder dat het te dezen nodig is te onderzoeken of het niet-naleven door de 

politiediensten van de voorwaarden die de in het geding zijnde bepaling verbindt aan een 

identiteitscontrole, zou kunnen worden beschouwd als niet bestaanbaar met het in artikel 22 

van de Grondwet gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven, volstaat het vast te 

stellen dat die grondwetsbepaling op zich niet vereist dat een bewijs dat met miskenning van 

het erin gewaarborgde recht wordt verworven, in alle omstandigheden als nietig dient te 

worden beschouwd. 
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 B.9.  Dezelfde conclusie geldt met betrekking tot artikel 12 van de Grondwet. 

 

 Zonder dat het nodig is te onderzoeken of een onwettige identiteitscontrole in bepaalde 

omstandigheden zou kunnen worden beschouwd als een ongerechtvaardigde inmenging in het 

recht op vrijheid van persoon, zoals gewaarborgd door het eerste lid van artikel 12 van de 

Grondwet, volstaat het vast te stellen dat die bepaling niet vereist dat het bewijs dat met 

miskenning van het erin gewaarborgde recht zou zijn verkregen, automatisch en dus in alle 

omstandigheden nietig is. 

 

 Uit de in het tweede lid van die bepaling vervatte regel, naar luid waarvan niemand kan 

worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft, kan 

immers geen recht worden afgeleid op een automatische nietigheid van het bewijs dat 

onrechtmatig zou zijn verkregen. Het feit dat het toekomt aan de rechter om, rekening 

houdend met het geheel van de omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, te beoordelen of 

het aanwenden van een onrechtmatig verkregen bewijs het recht op een eerlijk proces, dan 

wel de betrouwbaarheid van het bewijs aantast, leidt niet tot een situatie die onbestaanbaar is 

met artikel 12, tweede lid, van de Grondwet. 

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.11.  De tweede prejudiciële vraag betreft een vergelijking tussen de in het geding 

zijnde bepaling, enerzijds, en de in B.2 opgesomde bepalingen waarvan de naleving op straffe 

van nietigheid is voorgeschreven, anderzijds. 

 

 B.12.  Ofschoon de door het verwijzende rechtscollege opgesomde artikelen van het 

Wetboek van stafvordering en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken met elkaar gemeen hebben dat zij voorzien in regels waarvan de naleving op 

straffe van nietigheid is voorgeschreven, verschilt de inhoud van die regels doordat zij elk 

heel specifieke deelaspecten betreffen van het geheel van de procedureregels betreffende de 

opsporing, het onderzoek, de vervolging en de berechting van misdrijven. Bovendien 

verschillen die regels van elkaar in zoverre de instanties tot wie ze zijn gericht, niet steeds 

dezelfde zijn (openbaar ministerie, onderzoeksrechter, rechter ten gronde, enz.). 
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 De in het geding zijnde bepaling betreft eveneens een specifiek aspect van het geheel van 

de procedureregels die een invloed kunnen hebben op een strafproces, namelijk de bij een 

identiteitscontrole na te leven regels, en bevat voorschriften die specifiek zijn gericht op de 

politiediensten. 

 

 B.13.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 

zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels, een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.14.  Uit het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag is gebleken dat het loutere feit 

dat het niet-naleven van de in het geding zijnde bepaling niet automatisch leidt tot de 

nietigheid van het ermee verkregen bewijs, op zich niet kan worden beschouwd als een 

onevenredige beperking van de rechten van de personen die het voorwerp uitmaken van een 

onwettige identiteitscontrole. Noch de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, noch de 

artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vereisen de 

« automatische nietigheid » van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. De in het geding 

zijnde bepaling verhindert de rechter overigens niet om het met miskenning van die bepaling 

verkregen bewijs niet in aanmerking te nemen wanneer de begane onrechtmatigheid de 

betrouwbaarheid van het bewijs zou hebben aangetast of wanneer het aanwenden van het 

bewijs zou leiden tot een schending van het recht van de betrokkene op een eerlijk proces, 

gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.15.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, in de 

interpretatie dat het controleren van de identiteit van een persoon zonder dat aan de 

voorwaarden van die bepaling is voldaan, niet noodzakelijk de nietigheid van het ermee 

verkregen bewijs met zich meebrengt, schendt noch de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 22 ervan en met de artikelen 6.1 en 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch de artikelen 12 en 22 van de 

Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 
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Kluwer T. Strafr., 2009/5 – 289

noodzaken dat maatregelen getroffen worden die zich
aansluiten bij een militante democratie en die daden
van georganiseerde discriminatie impliceren, steunend
op een propaganda van intolerantie. De rechters gaan
overigens ook niet akkoord met de uitbreiding van het
begrip «raciale discriminatie» tot het aanzetten tot re-
ligieuze en culturele vooroordelen en dit enkel uit
vrees voor een apocalyptisch scenario van verstoring
van de publieke orde. Het feit dat het inherent is aan de
natuur van de politicus om de macht te willen grijpen
hoeft geen vrees op te wekken ten aanzien van hun po-
litieke boodschap. Dit leidt enkel tot autocensuur. Inte-
gendeel, in een democratie vormen verkiezingen geen
gevaar die aanleiding moet geven tot beperking van de
vrije meningsuiting maar net een opportuniteit om een
intelligente politieke keuze te maken en zich verant-
woordelijk te gedragen. Elke speculatie over «een ge-
vaar» is een uitdrukking van ontkenning van de kracht
van het tegenargument en de onafhankelijkheid van
het oordeel.

EHRM, 28 juli 2009, Lee Davies v. België, Appl.
nr. 18704/05

Artikel 6, § 1 EVRM: onregelmatige huiszoeking; im-
pact van de illegaal verworven bewijsmiddelen op de
strafprocedure; omstandigheden van de huiszoeking;
mogelijkheid om de authenticiteit en het gebruik van
de bewijsmiddelen te betwisten. Geen schending art. 6,
§ 1 EVRM

Feiten

Op 26 november 1998 voert de politie van Veurne een
controle uit op een industrieel terrein. Dit terrein is af-
gesloten en enkel toegankelijk via één enkele deur, die
op het ogenblik van de feiten openstond. De politie
verkent het terrein en merkt twee personen op die do-
zen aan het laden zijn in een voertuig. Tevergeefs
tracht de politie de verantwoordelijke van het terrein te
bereiken en zij beslist nader onderzoek op het terrein
te voeren. De agenten dringen binnen in een barak
aansluitend bij het hoofdgebouw en treffen er dozen
aan met tabak. De deur tot de barak is gesloten maar
de agenten vinden een sleutel en verschaffen zich toe-
gang. Daar treffen ze klager aan in een toilet. De poli-
tie vraagt hem een doos te openen en stelt vast dat ze
drugs bevat, 25 pakjes marihuana en 25 pakjes hasj.
Klager wordt samen met K., huurder van het industri-
eel terrein, vervolgd wegens drugshandel. Op 29 mei
2001 worden betrokkenen vrijgesproken door de cor-
rectionele rechtbank van Veurne omdat de bewijzen
onregelmatig waren bekomen. Het Openbaar Ministe-
rie gaat in beroep en argumenteert dat de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt aan politieagenten
de mogelijkheid geeft om plaatsen die toegankelijk
zijn voor het publiek te betreden, net als verlaten ge-
bouwen. Het hof van beroep te Gent volgt het Open-
baar Ministerie en veroordeelt op 16 juni 2004 verzoe-
ker tot een gevangenisstraf van twee jaar en een
geldboete. De rechters in beroep baseren zich op een
onderscheid dat volgens hen moet worden gemaakt
tussen enerzijds het afgesloten terrein omheen de ge-
bouwen van het industrieel complex en anderzijds de
hangar nr. 2 en het hoofdgebouw. Het eerste moet wor-
den beschouwd als een plaats toegankelijk voor het

publiek en de politieagenten hebben dus correct ge-
handeld. Dit geldt echter niet voor de handelingen van
de politie in hangar nr. 2 en het hoofdgebouw, ook al
stond de deur op het ogenblik van hun aankomst open.
De huiszoeking in dat deel was dan ook illegaal. Des-
alniettemin oordeelt het hof van beroep dat de onregel-
matigheden die geleid hebben tot het vaststellen van
de strafbare feiten geen gevolg hebben voor de waarde
van de verworven bewijsmiddelen. De beklaagden
hebben hun rechten van verdediging kunnen uitoefe-
nen, met inbegrip van een tegensprekelijk debat, en
hebben dus een eerlijk proces genoten. Cassatie ver-
werpt op 16 november 2004 het beroep van klager.

Klachten

Klager meent niet te hebben kunnen genieten van een
eerlijk proces zoals voorgeschreven door artikel 6, § 1
EVRM aangezien de bewijsmiddelen die als basis gol-
den voor de vervolgingen op onregelmatige manier
werden verworven.

Beoordeling door het Hof

Artikel 6 EVRM: impact van onregelmatige bewijzen
op het verloop van de procedure

Na een samenvatting van de evolutie van de toepasse-
lijke Belgische rechtspraak inzake de geldigheid van
onregelmatig verworven bewijzen, en meer bepaald de
Antigoonrechtspraak, herhaalt ook het Hof zijn meest
recente principes. Het Hof heeft niet te oordelen over
de toelaatbaarheid van bepaalde categorieën van be-
wijsmiddelen, zoals degene die volgens het interne
recht onregelmatig werden verworven. Het Hof heeft
zich evenmin uit te spreken over de schuldvraag. Het
moet daarentegen nagaan in welke mate de procedure
in haar geheel, met inbegrip van de manier waarop de
bewijzen werden verworven, eerlijk is verlopen. Wat
houdt dit in?
I. Dit houdt een onderzoek in van de onregelmatig-

heid. Indien er schending heeft plaatsgevonden van
een ander recht van het verdrag moet ook nagegaan
worden welke de natuur van die schending is.

II.Daarnaast moet ook worden nagegaan of de rechten
van verdediging werden nageleefd. Heeft klager de
mogelijkheid gehad om de authenticiteit van het be-
wijsmiddel te weerleggen en heeft hij zich kunnen
verzetten tegen het gebruik ervan?

III.Ook de kwaliteit van het bewijsmiddel is een on-
derzoekspunt. Hebben de omstandigheden waarin
het bewijs werd verworven een impact op de be-
trouwbaarheid en correctheid ervan?

Het Hof citeert het arrest Bykov v. Russia (2009).
Daarin oordeelt het Hof dat er geen sprake is van een
oneerlijk proces omdat klager de mogelijkheid heeft
gehad om de geheime operatie aan te klagen. De recht-
banken waren ingegaan op elk van de argumenten van
klager en had ze verworpen aan de hand van gemoti-
veerde beslissingen. De procedure waarin de toelaat-
baarheid van de bewijzen werd behandeld, werd door
klager niet in vraag gesteld. Bovendien stelt het Hof
vast dat in Bykov de betwiste bewijsmiddelen niet de
enige grond voor de veroordeling van klager was. In
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de zaken Khan v. United Kingdom (2000), P.G. and
J.H. v. United Kingdom (2001), Allan v. United King-
dom (2002), Heglas v. Czech Republic (2007) en
Bykov v. Russia (2009) betreft het bewijsmiddelen die
zowel in strijd met het interne recht als in strijd met
artikel 8 EVRM werden verworven. Ten opzichte van
artikel 6 EVRM stelt het Hof dat de uitsluiting van een
onregelmatig verworven bewijsmiddel zich opdringt
wanneer die onregelmatigheid de meest fundamentele
rechten van het verdrag, zoals artikel 3 EVRM, raken.
Zie bijvoorbeeld Jalloh v. Germany (2006) en Göcmen
v. Turkey (2006).
Het voorliggend geval verschilt van de voornoemde en
in het bijzonder van die zaken waarin een inbreuk van
artikel 8 EVRM aan de grond lag. De Belgische recht-
spraak ter zake is volgens het Hof duidelijk vastgelegd
en ligt in casu aan de basis van de arresten van het hof
van beroep te Gent en het Hof van Cassatie. Zij laat
aan de rechter een ruime beoordelingsbevoegdheid om
de gevolgen van de onregelmatig verworven bewijzen
te verzachten en zelfs uit te wissen. Het Europees Hof
herneemt vervolgens de redenering van het hof van be-
roep over het onderscheid van de door de politie betre-
den plaatsen en voegt eraan toe dat het niet uit het
zicht verliest dat door de hangar, die noch de woon-
plaats van klager noch de plaats was waar hij zijn be-
roep uitoefende, te betreden de politie een flagrant
misdrijf heeft vastgesteld. Dit optreden van de politie,
zelfs al is de regelmatigheid ervan vatbaar voor kri-
tiek, en het verzamelen van de bewijsmiddelen ter
plaatse hebben aan de basis gelegen van de veroorde-
ling van klager. Het Hof herhaalt dat om, in het licht
van voorliggend geval, de eerlijkheid van de procedu-
re vast te stellen, moet worden gekeken naar de uitoe-
fening van de rechten van verdediging. In casu meent
het Hof dat de omstandigheden waarin de bewijzen
werden verzameld geen twijfel doen oproepen ten aan-
zien van de betrouwbaarheid en correctheid ervan. Bo-
vendien heeft klager tot in Cassatie de mogelijkheid
gehad om de bewijsmiddelen en hun gebruik te be-
twisten. Geen schending van artikel 6, § 1 EVRM

Artikelen 8 en 14 EVRM: drugshandel niet beschermd 
door het verdrag

Het Hof wijst erop dat er geen band bestaat tussen de
beroepsbezigheid van klager, handelaar in antiek, en
de plaats van de huiszoeking die als basis gold voor de
drugshandel. Deze laatste strafbare activiteit kan niet
worden beschouwd als een beroepsbezigheid of com-
merciële activiteit die volgens de notie «woonplaats»
bescherming geniet in de zin van artikel 8 EVRM.
Klager was overigens geen huurder van de betrokken
plaats. Het Hof verwerpt deze grieven dan ook als rati-
one materiae niet verenigbaar met het verdrag.

EHRM, 21 april 2009, Stephens v. Malta (nr. 1),
Appl. nr. 11956/07

Artikel 5, § 1 EVRM: onrechtmatige vrijheidsbero-
ving, voortdurende hechtenis na beslissing waarin
vrijlating bevolen werd, schending; Artikel 5, § 4
EVRM: recht op toegang tot de rechter bij vrijheidsbe-
roving, gelijkheid der wapens, toepassingsgebied,

geen schending; Artikel 7 EVRM: geen straf zonder
wet, toepassingsgebied, geen schending

Feiten

Stephens, een Britse onderdaan die in Alicante (Span-
je) verbleef op het moment van de feiten, wordt op
5 augustus 2004 gearresteerd door de Spaanse politie.
Deze handelt ingevolge een uitleveringsverzoek opge-
steld door de Maltese Court of Magistrates. De man
wordt er van verdacht om samen met een tweede per-
soon het transporteren van drugs naar Malta gepland te
hebben (zgn. «conspiracy»). Stephens vocht via zijn
Maltese advocaat meteen het aanhoudingsbevel aan,
aangezien volgens hem de Court of Magistrates niet
bevoegd is om een dergelijk bevel uit te vaardigen.
Voor de Court of Magistrates zelf haalde hij geen ge-
lijk, waarop hij een nieuwe procedure startte voor het
Maltese burgerlijke rechtbank. Deze laatste rechtbank
erkende op 12 november 2004 dat de Court of Magi-
strates inderdaad ultra vires gehandeld heeft, waar-
door het aanhoudingsbevel onrechtmatig was. Dit
maakte de vrijheidsberoving van de man strijdig met
artikel 5, § 1 EVRM. Ook artikel 5, § 4 EVRM werd
geschonden, aldus de burgerlijke rechtbank, aangezien
enkel het Openbaar Ministerie de mogelijkheid had
om beroep in te dienen tegen de beslissing van de
Court of Magistrates. De rechtbank erkende wel dat in
het Maltese recht de eigen rechtbanken bevoegd zijn
voor misdrijven die gepleegd worden buiten het Mal-
tese grondgebied als deze misdrijven in het Maltese
recht opgenomen zijn. De man moest niettemin vrijge-
laten worden.
De Spaanse autoriteiten werden in kennis gesteld van
deze beslissing, maar er wordt duidelijk gesteld dat ze
nog niet definitief is en de verzoeker aldus nog niet in
vrijheid gesteld mocht worden. Zowel de verzoeker als
de advocaat-generaal zijn in beroep gegaan tegen de
beslissing van de burgerlijke rechtbank voor het Mal-
tese Grondwettelijk Hof. De verzoeker stelt daarnaast
een tweede vordering in. Hij werpt op dat het Maltese
strafrecht bepaalt dat een vonnis waarbij een hechtenis
onrechtmatig verklaard wordt, meteen uitvoerbaar is.
Hij krijgt op dit punt gelijk van het Grondwettelijk Hof
en de Spaanse autoriteiten laten hem diezelfde dag nog
vrij, onder voorwaarden.
Op 23 november 2004 beslist het Grondwettelijk Hof
over de eerste vordering. Het vernietigt de beslissing
van de burgerlijke rechtbank in zoverre zij een schen-
ding van artikel 5, § 4 EVRM vaststelt en in zoverre
het de vrijlating van de verzoeker bevolen heeft. Het
Hof erkent dat het aanhoudingsbevel onwettig opge-
steld was (de Court of Magistrates was niet bevoegd).
Het Hof stelt meteen ook dat – aangezien de verzoeker
niet in Malta vastgehouden werd – de rechtbank de
vrijlating van de man niet kon bevelen. Het Hof bena-
drukt wel dat het aanhoudingsbevel wel een grond
vindt in het Maltese materiële strafrecht. Het ging hier
dus louter om een procedurele fout.
Verzoeker wordt op 1 december 2004 opnieuw gear-
resteerd, wederom op vraag van Malta, dat een nieuw
uitleveringsverzoek heeft opgesteld. De man wordt op
9 september 2005 uitgeleverd, berecht en veroordeeld.
Hij zit momenteel in de Maltese gevangenis.
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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. S.06.0029.F

T. L.,

Mr. François T’Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. HEENS OFFICE CONSULTING AND SERVICES, naamloze vennootschap,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

2. M. H., naamloze vennootschap in vereffening.

.IRECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
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.ICASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 29 en 149 van de Grondwet;

- de artikelen 1315, 1316, 1349, 1353 en 2268 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 496, 497 (zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan door de  
wet van 4 juli 2001) en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;

- regels betreffende de bewijslast in strafzaken;

- de artikelen 1, 3 en 4 van de Richtlijn nr. 77/187 van 14 februari 1977 van de Raad  
van  de  Europese  Gemeenschappen  inzake  de  onderlinge  aanpassing  van  de  
wetgevingen der Lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers  
bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, gewijzigd bij de  
richtlijn van 29 juni 1998 van de Raad ;

- de artikelen 1, 6,  7,  8,  9 en 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.  32bis,  
gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van  
ondernemingen  krachtens  overeenkomst  en  tot  regeling  van  de  rechten  van  de  
werknemers  die  overgenomen worden bij  overname van activa na faillissement of  
gerechtelijk akkoord door boedelafstand, zoals het van toepassing en genummerd was  
vóór de wijziging ervan bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van  
13 maart 2002, verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 14 maart 2002 ;

- de artikelen 1 van het reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 6 juni  
1970 en 1 van het reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 10 maart  
1977,  aangenomen  overeenkomstig  de  artikelen  496  en  497  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek, zoals zij van toepassing waren vóór de wet van 4 juli 2001.

Aangevochten beslissing

Het arrest, dat uitspraak doet over de vordering van de eerste verweerster om de door de  
eiser voorgelegde en in map III van zijn dossier gebundelde stukken uit  het debat te  
weren,  wijst  die  vordering  toe,  bevestigt  het  beroepen vonnis,  verwerpt  bijgevolg  de  
vordering  van  de  eiser  tegen  de  eerste  verweerster  en  veroordeelt  de  eiser  in  de  
appelkosten van die verweerster, op de volgende gronden:

“(De eiser)  (heeft  zich)  (...)  de  brieven  van  de  advocaat-vereffenaar  van  de  tweede  
verweerster,  die niet voor hem waren bestemd, toegeëigend om er een onregelmatige  
kopie van te maken (...). (De eiser) toont niet aan dat hij de regelmatige bezitter (is) van  
de stukken die gebundeld zijn in de map III die hij (...) neerlegt”

en:
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“(De eiser) toont niet aan dat er bij de vereffening van de (tweede verweerster) en bij  
zijn ontslag bedrog zou zijn gepleegd. Zijn ontslag is alleen gegrond op economische en  
organisatorische  redenen  die  verband  houden  (met)  (eisers)  omschakeling  (van)  (...)  
activiteitensector  (...).  Terwijl  de  echtheid  van  de  economische  en  organisatorische  
redenen voor het ontslag van de (eiser) bewezen is (...), toont (de eiser) niet aan dat (de 
verweersters) zich met elkaar zouden hebben verstaan (...). De (eiser) behoorde op het  
ogenblik van de overgang niet meer tot het personeel van (de tweede verweerster) en zijn  
ontslag vóór de overname lijkt niet verdacht”.

Grieven

De  eiser  had  in  zijn  op  12  mei  2005  neergelegde  hoofdconclusie  in  hoger  beroep  
aangevoerd dat “de stukken die gebundeld zijn in de submap III, meer bepaald stuk 27,  
klaar en duidelijk aantonen dat de verkrijgers wel degelijk zelf beslist hebben wie zijn  
werk  mocht  behouden en  wie  ontslagen  moest  worden.  Dit  document  bewijst  dat  de 
overgang de facto is  geschied op 5 maart  2001,  dus  vóór de  vereffening.  Vanaf  dat  
tijdstip  waren alle  voorwaarden voor de  overgang immers  vervuld :  vervreemder en  
verkrijger zijn gekend ; de over te dragen onderdelen zijn gepreciseerd ; het voorwerp 
van de overname is vermeld ; de overeenkomsten zijn klaar om ondertekend te worden  
(stuk 29 van (eisers) dossier)”.

De eerste verweerster voert tegen de voorlegging van die stukken aan dat de eiser ze 
onregelmatig in zijn bezit heeft en verzoekt ze uit het debat te weren. De eiser betwist dit.

Eerste onderdeel

Een bewijs, ongeacht hetwelk, kan weliswaar slechts worden voorgelegd in zoverre het  
regelmatig in het bezit  is  van de partij  die het aanvoert,  maar het blijft  een feit  dat,  
krachtens artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek, de goede trouw van degene die een  
roerende zaak in zijn bezit heeft – een eigenschap van de documenten die in het kader  
van een procedure kunnen worden neergelegd –, steeds wordt vermoed, en dat hij die  
zich op de kwade trouw van die partij beroept, deze moet aantonen.

Voor het overige moet de partij die een bewijskrachtig gegeven uit het debat wil weren,  
overeenkomstig  de  artikelen  1315,  1316 van  het  Burgerlijk  Wetboek en  870 van  het  
Gerechtelijk Wetboek aantonen dat dit bewijsstuk op onregelmatige wijze in het bezit van  
de tegenpartij is gekomen, daar eerstgenoemde wat dat betreft eiseres op exceptie wordt.

Dit  geldt  a  fortiori  ook wanneer  blijkt  dat  de  onregelmatige  wijze  waarop een voor 
bewijs  bestemd document  in  het  bezit  van  een partij  is  gekomen,  voortvloeit  uit  een  
overtreding van de strafwet. Het doet hierbij niet ter zake dat de partij die betoogt dat het  
litigieuze stuk niet op geoorloofde wijze in het bezit is gekomen van degene die het wil  
gebruiken, niet aanvoert dat er een misdrijf is gepleegd om het zich toe te eigenen. De  
ontvreemding van een document buiten medeweten en tegen de wil van zijn eigenaar, om 
het tijdelijk te gebruiken en het na gebruik terug te bezorgen, vormt immers het misdrijf  
gebruiksdiefstal. Krachtens de regels betreffende de bewijslast in strafzaken dient degene  
die ervan beschuldigd wordt zich een stuk op een dergelijke bedrieglijke wijze te hebben  
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toegeëigend, niet aan te tonen dat hij op regelmatige wijze in het bezit is gekomen van het  
litigieuze document of stuk.

Wat  dat  betreft  keert  het  beginsel  van de eerbiediging van het  bij  artikel  29 van de  
Grondwet beschermde briefgeheim de regels  van de bewijslast  niet  om,  wanneer  het  
bewijs moet worden geleverd dat een bewijsstuk op onregelmatige wijze in het bezit van  
een partij  is gekomen. Dat beginsel  voert evenmin enig vermoeden van ongeoorloofd  
bezit in ten aanzien van degene die aan de rechter een brief wil voorleggen waarvan hij  
noch de auteur noch de bestemmeling is.

De brieven die hetzij krachtens artikel 458 van het Strafwetboek beschermd worden door 
het beroepsgeheim, hetzij door hun aard of door de uitdrukkelijke wil van hun auteur  
vertrouwelijk zijn, kunnen weliswaar in de regel niet in rechte worden voorgelegd, maar  
krachtens artikel 1 van het reglement van de Nationale Orde der Advocaten, aangenomen 
overeenkomstig de artikelen 496 en 497 van het Gerechtelijk Wetboek en zoals zij van  
toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 juli 2001, zijn echter alleen de 
tussen  advocaten  gevoerde  briefwisseling  vertrouwelijk.  De  briefwisseling  tussen 
advocaten en de gerechtelijk gevolmachtigden is, door haar aard, krachtens artikel 1 van  
het  reglement  van  de  Nationale  Orde  van  Advocaten  van  10  maart  1977,  niet  
vertrouwelijk.  Dit  geldt  a  fortiori  ook  voor  de  brieven  die  de  vereffenaar  van  een  
vennootschap aan een derde toezendt die geen advocaat is. Deze brieven mogen in rechte  
worden voorgelegd,  tenzij  het  vaststaand bewijs geleverd is  dat zij  op ongeoorloofde  
wijze zijn verkregen.

De rechter kan uit feitelijke vermoedens weliswaar het bewijs afleiden van het feit dat  
een  persoon,  die  noch  de  auteur  noch  de  bestemmeling  van  de  brief  is,  deze  op  
onregelmatige wijze in zijn bezit  heeft  verkregen, op voorwaarde evenwel dat  hij  dat  
wettelijk begrip niet miskent, d.w.z. dat hij uit een gekend feit geen gevolgen afleidt die  
op basis hiervan geenszins te verantwoorden zijn.

Het  arrest  heeft  de  door  de  eiser  voorgelegde  en  in  de  map  III  van  zijn  dossier  
gebundelde stukken niet wettig uit het debat kunnen weren en evenmin wettig kunnen 
weigeren om hiervan kennis te nemen, omdat die eiser niet aantoonde die stukken op  
regelmatige wijze in zijn bezit te hebben gehad : aldus miskent het arrest het vermoeden  
van goede trouw, bepaald in artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek, en schendt het die  
bepaling, keert het de bewijslast van eisers kwade trouw om (schending van artikel 2268 
van dat Wetboek), miskent het de regels betreffende de bewijslast en het risico van het  
bewijs, zoals bepaald in de artikelen 1315, 1316 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van  
het Gerechtelijk Wetboek, miskent het tevens de beginselen betreffende de bewijsvoering  
in strafzaken,  daar de eiser  niet  hoeft  aan te tonen dat  de  uit  het  debat  verwijderde 
stukken  niet  op  bedrieglijke  wijze  zijn  verkregen,  aangezien  dit  inzonderheid  voor  
gebruiksdiefstal  niet  vereist  is,  kent  het  aan  het  bij  artikel  29  van  de  Grondwet  
beschermde  briefgeheim  een  draagwijdte  toe  die  het  niet  heeft  (schending  van  die  
bepaling). Het miskent tevens het wettelijk begrip feitelijk vermoeden, indien het arrest  
aldus moet worden opgevat dat het uit de omstandigheid dat de litigieuze stukken brieven 
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zijn  die  de  advocaat-vereffenaar  van  de  tweede  verweerster  aan  een  derde  heeft  
verzonden, heeft afgeleid dat de eiser die stukken op bedrieglijke wijze heeft verkregen  
om er op onregelmatige wijze kopieën van te maken, aangezien het arrest een dergelijk  
bewijs  niet  uit  die  omstandigheid  alleen  heeft  kunnen  afleiden  (schending  van  de  
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien het arrest bedoelt dat de uit het debat geweerde stukken niet in rechte konden  
worden voorgelegd,  daar  het  brieven  van  een  advocaat  betrof  die  niet  aan  de  eiser  
gericht waren en dus vertrouwelijk waren, miskent het daarenboven alle in het middel  
bedoelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet, de bepalingen  
van de richtlijn nr. 77/187 en die van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis.

Tweede onderdeel

Het arrest is op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed, daar het de feitelijke 
gegevens niet opgeeft op grond waarvan het kan beslissen dat de eiser zich de uit het  
debat geweerde stukken wederrechtelijk heeft toegeëigend en bijgevolg het Hof niet in  
staat stelt om die beslissing op haar wettigheid te toetsen (schending van artikel 149 van  
de Grondwet).

Derde onderdeel

Artikel 3, §1, van de richtlijn nr. 77/187 van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
inzake  de  onderlinge  aanpassing  van  de  wetgevingen  der  Lidstaten  betreffende  het  
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen  
of onderdelen daarvan, dat krachtens artikel 1, §1, van die richtlijn van toepassing is op  
de  overgang  van  ondernemingen  ten  gevolge  van  een  overdracht  krachtens  
overeenkomst,  bepaalt  dat  de  rechten  en  verplichtingen  die  voor  de  vervreemder  
voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of  
arbeidsbetrekking  in  de  zin  van  artikel  1,  §1,  door  deze  overgang  op  de  verkrijger  
overgaan.

Artikel 4,  §1, eerste lid,  van die richtlijn voegt hieraan toe dat de overgang van een 
onderneming, een vestiging of onderdeel van de onderneming of vestiging op zichzelf  
voor de vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag vormt en dat die bepaling  
geen  beletsel  vormt  voor  ontslagen  om economische,  technische  of  organisatorische  
redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen.

Uit  de  samenhang  tussen  die  artikelen,  zoals  zij  door  het  Hof  van  Justitie  van  de  
Europese Gemeenschappen uitgelegd worden, volgt dat de arbeidsovereenkomsten en de 
arbeidsbetrekking die op het tijdstip van de overgang van de onderneming bestaan tussen  
de  vervreemder  en  de  werknemers  die  tewerkgesteld  zijn  in  de  overgedragen 
onderneming of het overgedragen gedeelte van de vestiging, alleen al door de overdracht  
van de onderneming van rechtswege van de vervreemder op de verkrijger overgaan, zelfs  
tegen  de  wil  in  van  de  vervreemder  en  de  verkrijger.  De  overdracht  van  de 
overeenkomsten en van de arbeidsbetrekkingen vindt immers noodzakelijkerwijs plaats  
op de werkelijke datum van overgang van de onderneming, d.w.z. op het ogenblik dat de  
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vervreemder en de verkrijger een wilsovereenstemming hebben bereikt, en die overgang 
kan niet naar eigen goeddunken van vervreemder en verkrijger naar een latere datum 
worden uitgesteld. De verkrijger moet het personeel dat in de overgedragen entiteit is  
tewerkgesteld, in zijn geheel overnemen.

De  vervreemder  en  de  verkrijger  hebben  weliswaar  het  recht  om  de  
arbeidsovereenkomsten  en  de  arbeidsbetrekkingen  te  beëindigen  om  economische,  
technische of organisatorische redenen, op voorwaarde dat de beëindiging uitsluitend 
door  die  redenen  is  ingegeven.  Daarentegen  moeten  enerzijds  de  werknemers  wier  
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, in strijd met artikel 4, § 1, is beëindigd vóór  
de datum van overgang, beschouwd worden als werknemers die op de datum van de 
overgang  nog  steeds  in  dienst  zijn  van  de  onderneming,  zodat,  met  name,  de  
verplichtingen die de werkgever jegens hen heeft, van rechtswege van de vervreemder op  
de verkrijger overgaan en zijn, anderzijds, de bepalingen van de richtlijn betreffende de  
bescherming van de werknemers tegen het ontslag wegens de overgang, van dwingend 
recht, zodat de arbeidsovereenkomst van de persoon die kort vóór de overgang ontslagen  
wordt, moet worden geacht nog steeds te bestaan ten aanzien van de verkrijger, ook al  
werd de ontslagen werknemer door laatstgenoemde na de overgang van de onderneming 
niet  opnieuw  in  dienst  genomen.  Dit  geldt  a  fortiori  wanneer  de  overgang  van  de  
onderneming in werkelijkheid is geschied vóór de kennisgeving, door de verkrijger, van  
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of van de arbeidsbetrekkingen. In dit geval is  
het ontslag noodzakelijkerwijs onregelmatig en is het ingegeven door de overgang van de  
onderneming,  zelfs  al  zouden  de  vervreemder  en  de  verkrijger  bovendien  daartoe 
aanvaardbare economische, technische of organisatorische redenen aanvoeren.

De  collectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  32bis  van  7  juni  1985  (zoals  het  gesteld  en 
genummerd was vóór de overeenkomst nr. 32quinquies van 14 maart 2002), die ertoe  
strekt het behoud te waarborgen van de rechten der werknemers in alle gevallen van 
wijziging van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming of van een gedeelte  
van een onderneming krachtens overeenkomst (artikel 1, 1°), bepaalt in artikel 7 (door  
artikel  6  van  toepassing  verklaard  op  de  overgang,  krachtens  overeenkomst,  van  de 
onderneming  of  van  een  gedeelte  van  een  onderneming),  dat  de  rechten  en 
verplichtingen,  die  voor  de  vervreemder  voortvloeien  uit  de  op  het  tijdstip  van  de  
overgang in de zin van artikel 1, bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang 
op  de  verkrijger  overgaan.  Artikel  8  voegt  hieraan  toe  dat  de  vervreemder  en  de  
verkrijger in solidum gehouden zijn tot betaling van de op het tijdstip van de overgang in  
de  zin  van  artikel  1,  1°,  bestaande  schulden  die  uit  de  op  dat  tijdstip  bestaande 
arbeidsovereenkomsten  voortvloeien,  en  artikel  9  preciseert  dat  de  wijziging  van  de 
werkgever voor de vervreemder of de verkrijger op zichzelf geen reden tot ontslag vormt  
en  dat  de  werknemers,  die  van  werkgever  veranderen,  nochtans  ontslagen  kunnen  
worden  om een  dringende  reden  of  om economische,  technische  of  organisatorische  
redenen, die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich meebrengen.
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Uit de samenhang tussen die bepalingen volgt tevens dat de verplichtingen die ontstaan 
zijn uit de arbeidsovereenkomsten door het feit zelf van de overgang van de onderneming  
of  van  een  gedeelte  ervan,  automatisch  op  de  verkrijger  overgaan,  daar  ofwel  die  
overeenkomsten  niet  beëindigd  waren  op  het  ogenblik  dat  de  overgang  tussen  de  
vervreemder en de verkrijger daadwerkelijk werd overeengekomen, ofwel het ontslag is  
gegeven wegens en met het oog op de overgang van onderneming. Wat dat betreft is  
vereist  dat het ontslag geen enkele onregelmatigheid vertoont. Wanneer blijkt  dat het  
ontslag door een dergelijke onregelmatigheid is aangetast, maakt het weinig uit dat de  
vervreemder  en  de  verkrijger  zich  daarenboven  op  economische,  technische  en 
organisatorische redenen kunnen beroepen.

De ontslagen werknemer moet weliswaar aantonen dat de overeenkomst onregelmatig is  
beëindigd, omdat de kennisgeving ervan was gebeurd op een tijdstip dat de overgang van  
de onderneming reeds was geschied door de wilsovereenstemming tussen vervreemder en 
verkrijger of nog omdat ze is geschied naar aanleiding van de wijziging van werknemer.

Dat bewijs kan echter vrij en met alle rechtsmiddelen worden geleverd. Hieruit volgt dat,  
indien de rechter onwettig weigert acht te slaan op de bewijskrachtige gegevens die de  
werknemer hiervoor aanvoert, zijn beslissing dat de arbeidsovereenkomst en de daaruit  
voortvloeiende  verplichtingen  niet  op  de  verkrijger  zou  zijn  overgegaan  omdat  het  
ontslag  uitsluitend  ingegeven  zijn  door  economische,  technische  of  organisatorische 
redenen, niet naar recht is verantwoord.

 Het arrest, dat de stukken die in de map III van het dossier van de eiser gebundeld zijn,  
onwettig uit het debat weert hoewel de eiser daaruit het bewijs afleidde dat de overgang 
van de exploitatiezetel  van Brussel van de tweede verweerster was geschied alvorens 
laatstgenoemde hem zijn ontslag zonder vergoeding of opzegging ter kennis had gebracht  
en dat de bestaansreden of één van de redenen voor dat ontslag op zijn minst bestond in  
de overgang van dat gedeelte van de onderneming, zodat de eerste verweerster de uit  
eisers arbeidsovereenkomst ontstane verplichtingen moest eerbiedigen, verantwoordt zijn  
beslissing niet naar recht dat de beëindiging van die arbeidsovereenkomst uitsluitend te  
wijten  is  aan  economische,  technische  en  organisatorische  redenen,  zonder  dat  
aangetoond werd dat dit ontslag onregelmatig was, en de eerste verweerster bijgevolg  
geen enkele verplichting ten aanzien van de eiser heeft (schending van de artikelen 1,  
inzonderheid §1, 3, inzonderheid §1, en 4, inzonderheid §1, van de richtlijn nr. 77/187  
van  14  februari  1977  en  van  de  artikelen  1,  3,  6,  7,  8  en  9  van  de  collectieve  
arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, zoals het gesteld en genummerd was vóór 
de wijziging ervan bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 14 maart  
2002).
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.IIBESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eerste twee onderdelen samen

Het arrest stelt vast dat de litigieuze stukken bestaan uit brieven van de advocaat 

die in de hoedanigheid van vereffenaar van de tweede verweerster optreedt en die 

niet aan de eiser waren gericht.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser voor 

het  arbeidshof  heeft  aangevoerd  dat  hij,  in  de  zin  van  artikel  2268  van  het 

Burgerlijk Wetboek,  die brieven te goeder trouw in zijn bezit had.

Het eerste onderdeel, in zoverre het de schending van die wetsbepaling aanvoert, 

is, zoals de eerste verweerster betoogt, nieuw en derhalve niet ontvankelijk.

Wanneer  een  partij  een  brief  die  niet  voor  haar  bestemd  was,  in  rechte  wil 

voorleggen, moet zij, bij betwisting, daarenboven aantonen dat zij die brief op 

regelmatige wijze heeft verkregen.

Het arrest,  dat  beslist  dat  de eiser, die,  samen met anderen,  zich de door hem 

voorgelegde  brieven  heeft  toegeëigend  “om  er  onregelmatige  kopieën  van  te 

maken”, “niet aantoont dat (hij) (deze) op regelmatige wijze in zijn bezit heeft”, 

en dat de eiser weliswaar een onrechtmatig gebruik van die brieven verwijt, maar 

geen  gebruiksdiefstal  vaststelt  en  zich  noch  op  het  briefgeheim  noch  op  het 

vertrouwelijk karakter van de betrokken brieven baseert, omkleedt zijn beslissing 

om die brieven uit het debat te weren, regelmatig met redenen en verantwoordt ze 

naar recht.

Die onderdelen, in zoverre ze ontvankelijk zijn, kunnen niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

Uit  het  antwoord  op  de  eerste  twee  onderdelen  blijkt  dat  dit  onderdeel,  dat 

volledig berust  op de bewering dat het arrest  de in map III van eisers dossier 

gebundelde stukken onwettig uit het debat weert, feitelijke grondslag mist.
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus  geoordeeld  door  het  Hof  van  Cassatie,  derde  kamer,  te  Brussel,  door 

voorzitter Christian Storck, afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, de raadsheren 

Didier Batselé, Daniel Plas en Sylviane Velu, en in openbare terechtzitting van 10 

november 2008 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid 

van  procureur-generaal  Jean-François  Leclercq,  met  bijstand  van  griffier 

Jacqueline Pigeolet.

Vertaling opgemaakt  onder  toezicht  van afdelingsvoorzitter  Robert  Boes  en 

overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier,                                                        De raadsheer,
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Cass. (3e k.) AR S.07.0073.N, 10 maart 2008 (R.V.A. / A.N.) Arr.Cass. 2008, afl. 3, 678; https://juportal.be (26 maart
2008); JLMB 2009, afl. 13, 580 en https://jlmbi.larciergroup.com/ (3 april 2009), noot DE BAERDEMAEKER, R.; NJW
2010, afl. 218, 195, noot VAN KILDONCK, K.; Ors. 2008 (weergave PLETS, I.), afl. 7, 27; Or. 2008 (weergave
PLETS, I.), afl. 6, 172; Pas. 2008, afl. 3, 652; RCJB 2009, afl. 3, 325, noot KEFER, F.; Soc.Kron. 2008, afl. 9, 538,
noot -
Samenvatting 1
Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, staat het de rechter de toelaatbaarheid van een
onrechtmatig verkregen bewijs, te beoordelen in het licht van de art. 6 EVRM en 14 BUPO, rekening houdende met
de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de
omstandigheden waarin die onrechtmatigheid werd begaan.

Een dergelijk bewijs, behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm,
mag alleen worden geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de
betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.

De rechter kan bij deze afweging, onder meer, rekening houden met één of meer van volgende omstandigheden: het
zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid; de weerslag op het recht of de vrijheid die door de overschreden
norm zijn beschermd; de omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van
misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan; de omstandigheid dat de ernst van de
inbreuk veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt; het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een
materieel element van het bestaan van de inbreuk betreft; het feit dat de onregelmatigheid die aan de vaststelling van
de inbreuk voorafging of daarmee gepaard ging, volstrekt onevenredig is met de ernst van die inbreuk.

Trefwoorden:
Sociaal strafrecht, algemeen Onrechtmatig verkregen bewijs (bewijswaarde)
Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging) Einde arbeidsovereenkomst, algemeen
Recht op een eerlijk proces, algemeen Burgerlijke en politieke rechten

Samenvatting 2
De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en 1383 B.W., aansprakelijk kan zijn,
bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar
de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel,
behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een
nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde,
waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen. Wanneer de betwiste
handeling van een magistraat bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, is de Staat in
de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de litigieuze handeling door een in kracht van gewijsde gegane
beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm. (Art.
1382 en 1383 B.W.).

Trefwoorden:
Overheidsaansprakelijkheid, algemeen

Samenvatting 3
Voordat een betwiste handeling van een magistraat door een in kracht van gewijsde gegane beslissing is
ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm, bestaat er geen
vergoedbare schade. (Art. 1382 en 1383 B.W.).

Trefwoorden:
Overheidsaansprakelijkheid, algemeen Vergoedbare schade (onrechtmatige daad)
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Volledige tekst
3e kamer

Zetel : Verougstraete, I. et Boes, R., voorz.; Dirix, E., Deconinck, B. en Smetryns, A., raadsh.
Openbaar ministerie : Mortier, R., adv.-gen.
Griffier : Van Geem, P.
Advocaten : Simont, L.

A.R. S.07.0073.N

Uitspraak

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2007 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddelen

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.

1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen

– de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;

– artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering;

– de artikelen 28bis, § 1, eerste en derde lid, 28ter, § 1, 28quater, eerste en tweede lid, 28quinquies, § 1, van
het Wetboek van Strafvordering;

– artikel 458 van het Strafwetboek;

– artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

– artikel 125, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op
de gerechtskosten in strafzaken;

– artikel 6, § 1, laatste lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie;

– de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 1° en 4°, 154; eerste lid, en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
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Aangevochten beslissing

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het bestreden vonnis dat de
door de eiser jegens de verweerder getroffen beslissing vernietigde, op grond dat de administratieve beslissing
van 16 maart 2005 gesteund is op bewijs dat onrechtmatig is verkregen, omdat het is verkregen met miskenning
van het geheim van het strafrechtelijk opsporingsonderzoek, en steunt hiervoor op de volgende overwegingen:
«(Uit de niet betwiste feitelijke gegevens blijkt dat (de eiser) een administratief onderzoek opstartte na ontvangst
van een faxbericht van de politie te Sint-Niklaas waarin melding wordt gemaakt dat (de verweerder), hoewel hij
verklaarde werkloos te zijn, hulp verleende in de winkel van zijn broer te Antwerpen; tevens werd door de
hoofdinspecteur van de politie Sint-Niklaas een kopie van het proces-verbaal van verhoor van 27 september 2004
(grotendeels onleesbaar gemaakt met zwarte viltstift) overgemaakt).
Vanaf het ogenblik dat de politie een proces-verbaal opstelt, hetwelk onbetwistbaar een akte van onderzoek is,
stelt hij een handeling die onder de toepassing valt van het opsporingsonderzoek.
(Artikel 28 bis, § 1, van het Wetboek van Strafvordering omschrijft het opsporingsonderzoek als het geheel van
handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te
verzamelen die dienstig zijn voor de uitoefening van de strafvordering.)
Vanaf het ogenblik van de vaststelling van een inbreuk door middel van een procesverbaal geldt het geheim van
het strafrechtelijk onderzoek.
Het geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek is een essentieel en onbetwistbaar begrip in het wetboek
van strafvordering. Het kan beschouwd worden als een van de pijlers waarop de strafvordering is gebaseerd en
geldt dus eveneens in het sociaal strafrecht (...);
Het geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek wordt expliciet opgenomen in het Wetboek van
Strafvordering en met name in artikel 28quinquies, § 1, en artikel 57 van het Wetboek van Strafvordering.
Artikel 28quinquies en artikel 57 van het Wetboek van Strafvordering bepalen dat, behoudens de wettelijke
uitzonderingen, het opsporings- en het gerechtelijk onderzoek geheim zijn en dat eenieder die beroepshalve zijn
medewerking dient te verlenen aan het opsporings- en het gerechtelijk onderzoek, tot geheimhouding verplicht is
en dat hij die dit geheim schendt, gestraft wordt met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.
Het geheim van het onderzoek verbiedt de politiediensten de door hen bij het strafonderzoek verzamelde
gegevens aan een sociale inspectiedienst mee te delen behoudens uitdrukkelijke machtiging daartoe door het
bevoegd openbaar ministerie; uitdrukking van dit beginsel wordt teruggevonden, in artikel 125, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken en
artikel 6, § 1, laatste lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
In de voorgelegde overtuigingsstukken waarop het (arbeids)hof vermag acht te slaan bevindt zich geenszins het
bewijs dat het openbaar ministerie zijn toestemming zou gegeven hebben om de inlichtingen, verkregen naar
aanleiding van een verhoor van (de verweerder) op 27 september 2004, over te maken aan het
werkloosheidsbureau te Sint-Niklaas.
Het is derhalve duidelijk dat de administratieve beslissing van 16 maart 2005 gesteund is op onrechtmatig
verkregen bewijs.
Het bewijs wordt onrechtmatig verkregen indien naar aanleiding van de bewijsgaring ofwel een handeling wordt
gesteld in strijd met een materiële wetsbepaling, ofwel een handeling werd gesteld in strijd met een regel van
formeel procesrecht, ofwel een handeling werd gesteld die ingaat tegen de algemene rechtsbeginselen (...).
Het bewijs dat geleid heeft tot de beslissing van de directeur van 16 maart 2005 is onrechtmatig omdat het
verkregen is ingevolge een handeling die strijdig is met de materiële wet en zelfs door middel van het plegen van
een misdrijf (artikel 458 van het Strafwetboek).
(...)
De rechtmatigheid van het bewijs (verzameling van gegevens) wordt aangetast vanaf het ogenblik dat de politie
dit bewijs heeft overhandigd aan de controledienst van (de eiser), met schending van het geheim karakter van het
opsporingsonderzoek» (arrest, p. 6 en 8).

Grief
Eerste onderdeel

Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Uit de betreden beslissing van 16 maart 2005, zoals vervat in het dossier, blijkt dat deze werd gesteund op «een
onderzoek door onze controledienst» (beslissing, p. 2) en dat de verweerder werd gehoord in zijn
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verweermiddelen op 3 februari 2005, bijgestaan door J. L. (beslissing, p. 3).
Nergens wordt in deze beslissing gewag gemaakt van een proces-verbaal van verhoor op grond waarvan de eiser
zou beslist hebben om de verweerder uit te sluiten van het recht op werkloosheidsuitkeringen.
Het bestreden arrest oordeelt dat de getroffen beslissing gesteund is op een procesverbaal van de politie van
27 september 2004 en dat het «derhalve duidelijk is dat de administratieve beslissing van 16 maart 2005
gesteund is op onrechtmatig verkregen bewijs» (arrest, p. 7).
Door te oordelen dat de kwestieuze beslissing gesteund is op dit proces-verbaal, daar waar uit de bestreden
beslissing blijkt dat deze gesteund is op een onderzoek door de controlediensten van de eiser en dat het de
resultaten van dit onderzoek zijn die geleid hebben tot de beslissing van de eiser, leest het arrest iets in die
beslissing dat er niet in vervat ligt, en miskent het mitsdien de bewijskracht ervan (schending van de in dit
onderdeel geviseerde wetsbepalingen).

Tweede onderdeel

Schending van de overige in het middel geviseerde wetsbepalingen.
Artikel 28bis, § 1, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering definieert het opsporingsonderzoek als het
geheel van de handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de bewijzen ervan op te sporen en de
gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor de uitoefening van de strafvordering.
Dit opsporingsonderzoek wordt krachtens artikel 28bis, § 1, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering
gevoerd onder de leiding en het gezag van de bevoegde procureur des Konings, die hiervoor de
verantwoordelijkheid draagt.
De procureur heeft krachtens artikel 28ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, immers een algemene
opsporingsplicht en een algemeen opsporingsrecht en bepaalt de materies waarin in zijn arrondissement de
misdrijven prioritair worden opgespoord.
Rekening houdend met de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid oordeelt de procureur des Konings
krachtens artikel 28quater, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering over de opportuniteit van de vervolging.
Hij oefent de strafvordering uit op de wijze die de wet bepaalt (artikel 28quater, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering).
Krachtens artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering kan de rechtsvordering tot toepassing van de straffen niet worden uitgeoefend dan door de
ambtenaren die de wet daarmee belast.
Overeenkomstig artikel 28quinquies, § 1, is het opsporingsonderzoek geheim, en is eenieder die beroepshalve
zijn medewerking hieraan dient te verlenen tot geheimhouding verplicht op straffe van strafsancties zoals bepaald
bij artikel 458 van het Strafwetboek.
Krachtens artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de Koning aan welke voorwaarden de
mededeling of het afschrift van akten van onderzoek en van rechtspleging in criminele, correctionele en
politiezaken en tuchtzaken, is onderworpen.
In uitvoering hiervan bepaalt artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken dat in dergelijke zaken geen uitgifte of afschrift der akten van
onderzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal
bij het hof van beroep.
Ook artikel 6, § 1, derde lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie bepaalt dat «de
akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures enkel (mogen) worden
meegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of de auditeur-generaal».
Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat het opsporingsonderzoek, en bijgevolg het geheim karakter ervan en
de daaraan verbonden verplichting tot het bekomen van een machtiging tot aflevering van stukken van een
gerechtelijke procedure, pas een aanvang neemt op het ogenblik dat de procureur des Konings, nadat hij gevat
werd van bepaalde feiten, een dergelijk onderzoek gelast.
Een proces-verbaal is een schriftelijke akte, een verslag door een politieambtenaar opgesteld over al wat hij in
verband met een bepaald misdrijf heeft vastgesteld of vernomen.
Het louter opstellen van een proces-verbaal door een politiedienst maakt evenwel geen daad van onderzoek uit,
indien het openbaar ministerie en meer bepaald de procureur des Konings hiervan niet gevat werd en het
kwestieuze proces-verbaal niet in het kader van een wettig ingesteld opsporingsonderzoek (werd) opgesteld.
Evenmin maakt een louter proces-verbaal opgesteld door een politiedienst een «akte van onderzoek en
rechtspleging» in de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1959 of een «akte, stuk,
register, document of inlichting betreffende een gerechtelijke procedure» in de zin van artikel 6 van de wet van
16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie uit, daar de politiediensten geen bevoegdheid hebben tot het
instellen van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek.
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Zoals de eiser in zijn verzoekschrift tot hoger beroep (p. 2) had laten gelden «(...) blijkt (in casu) niet dat er een
voorafgaandelijke opdracht werd gegeven door een gerechtelijke instantie aan de politiediensten te Sint-Niklaas
of dat er een gerechtelijke procedure werd aangevat».
Door te oordelen dat het opstellen van een proces-verbaal «onbetwistbaar een akte van onderzoek is» en dat een
dergelijke handeling «onder de toepassing valt van het opsporingsonderzoek», en dat «vanaf het ogenblik van de
vaststelling van een inbreuk door middel van een proces-verbaal (...) het geheim van het strafrechtelijk onderzoek
(geldt)», schendt het arrest alle in het middel aangeduide wetsbepalingen.
Door het kwestieuze proces-verbaal te beschouwen als een akte van onderzoek of rechtspleging in de zin van
artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken, dan wel als een stuk «betreffende een gerechtelijke procedure» in de zin van artikel 6, § 1, derde
lid, van de Arbeidsinspectiewet, dat enkel met machtiging van het daartoe bevoegd openbaar ministerie aan een
derde mocht worden overgemaakt, schendt het arrest in het bijzonder de artikelen 125 van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 en 6, § 1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet.
Door te oordelen dat de beslissing van de eiser met miskenning van het geheim van het opsporingsonderzoek
werd getroffen, schendt het arrest de artikelen 1 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, 28bis, § 1, eerste en derde lid, 28ter, § 1, 28quater, eerste en tweede lid, 28quinquies, § 1, van het
Wetboek van Strafvordering, 458 van het Strafwetboek en artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Bijgevolg schenden de appelrechters, door op die onwettige grond met bevestiging van het beroepen vonnis de
beslissing van eiser te vernietigen, de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 1° en 4°, 154, eerste lid, en 169, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen

– artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;

– de artikelen 870 en 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

– de regels inzake het bewijs in strafzaken;

– artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken;

– de artikelen 7, § 1, eerste, tweede en derde lid, i), van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

– de artikelen 3 en 21, § 1, 2°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers;

– de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 1° en 4°, 154, eerste lid, en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissing

Het bestreden arrest oordeelt dat het bewijs dat tot de beslissing van de eiser geleid heeft onrechtmatig is, daar
het verkregen is ingevolge een handeling die strijdig is met de materiële wet en zelfs door middel van het plegen
van een misdrijf, en dat zulks als gevolg heeft dat de rechter er op geen enkele wijze rekening mee mag houden,
noch met het overige bewijsmateriaal dat hieruit voortvloeit, zoals de door de verweerder na verhoor door eiser
afgelegde verklaringen, en zulks op grond van de volgende overwegingen:
«Het door (de eiser) aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober 2005 is in huidig burgerlijk
geschil niet relevant daar het gewezen is in een strafprocedure hetgeen volgens andere wetmatigheden
functioneert wat betreft de bewijsvoering
De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen heeft als gevolg dat de rechter,
bij het vormen van zijn overtuiging, dat element noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in aanmerking mag
nemen (...).
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Alle bewijsmateriaal dat voortvloeit uit het aldus onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal kan evenmin als
regelmatig verkregen bewijs in aanmerking genomen worden; dienvolgens kan geen rekening gehouden worden
met de inhoud van de door (de verweerder) afgelegde verklaringen op 3 december 2004 en 3 februari 2005.
Aangezien (de eiser) geen andere bewijsstukken voortbrengt waaruit zou blijken dat (de verweerder) tijdens zijn
werkloosheid arbeid heeft verricht in de zin van artikel 45 van het Werkloosheidsbesluit, heeft de eerste rechter
terecht de bestreden administratieve beslissing vernietigd» (arrest, p. 8).

Grief

Krachtens artikel 3 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
-werknemers omvat de sociale zekerheid der werknemers het geheel van de sociale prestaties waarop de sociaal
verzekerden recht hebben en die tot doel hebben het arbeidsinkomen van de werknemer te vervangen of aan te
vullen ten einde hem te vrijwaren tegen de gevolgen van bepaalde arbeidsrisico's, tegenover bepaalde gezins- en
levensomstandigheden en sociale risico's volgens de in artikel 21 opgesomde regelingen.
Krachtens artikel 21, § 1, 2°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers bestaat de sociale zekerheid aldus onder meer uit de regeling inzake de
werkloosheidsuitkeringen.
Als openbare sociale zekerheidsinstelling in de zin van artikel 7, § 1, eerste en tweede lid, van de Besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders heeft eiser onder meer tot taak aan
de onvrijwillig werklozen en aan hun gezin de uitbetaling van de hun verschuldigde uitkeringen te verzekeren
krachtens artikel 7, § 1, derde lid, i), van diezelfde Besluitwet.
Als instelling belast met een openbare dienst mag de eiser derhalve slechts strikt de voordelen toekennen waarin
de wet voorziet, onder de voorwaarden die daarvoor gelden, zoniet worden gelden afgewend van hun wettelijke
bestemming en onttrokken aan de gemeenschap van de gerechtigden wat de werking van de openbare dienst in
het gedrang brengt.
Het socialezekerheidsrecht in het algemeen en de werkloosheidsreglementering in het bijzonder betreft aldus
voorzieningen die de overheid treft ten voordele van bepaalde groepen van burgers en is dus publiek recht, in de
mate dat het een particulier persoon, de sociaal verzekerde, tegenover een openbare socialezekerheidsinstelling
plaatst.
Inzake de vaststelling van dit socialezekerheidsrecht op werkloosheidsuitkeringen, geldt geen wettelijke bepaling
die uitdrukkelijk en volledig zou verbieden een bewijs te gebruiken dat op directe of indirecte wijze door enige
onregelmatigheid of onwettigheid is verkregen.
Een dergelijk bewijs mag dus, behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid
voorgeschreven vorm, alleen worden geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek
waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt
gebracht.
De rechter dient bij zijn oordeel hierover rekening te houden met de gegevens van de zaak. Hij kan daarbij
inzonderheid acht slaan op het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid, op het gebrek aan weerslag van
het aangeklaagde gebrek op het recht of de vrijheid die door de overschreden norm zijn beschermd, op de
omstandigheid dat de wederrechtelijke beoordeling die aan de politie of de aangever wordt toegeschreven niet
opzettelijk is, dat het onrechtmatig verkregen bewijs slechts betrekking heeft op een materieel bestanddeel van
het misdrijf of nog dat de onregelmatigheid die aan de vaststelling van het misdrijf voorafging of daarmee gepaard
ging, volstrekt onevenredig is met de ernst van dat misdrijf
Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiser op 3 december 2004 aan de sociale inspecteurs
van de eiser verklaarde: «Als ik tegen de politie van St. Niklaas op 27 september 2004 verklaard had dat ik bijna
elke dag help in de zaak van mijn broer dan bedoelde ik daarmee dat ik daar elke dag in de winkel, of af en toe
aanwezig was om advies te geven omdat ik ervaring had in de branche omdat ik vroeger (+- 2 jaar geleden) een
gelijkaardige zaak heb gehad in de Charlottalei (BVBA FIM). (...) Ik heb nooit melding gemaakt van deze
prestaties op mijn controlekaart omdat ik dit niet als werken beschouw» (arrest, p. 3) en op 3 februari 2005 ten
overstaan van de sociale inspecteurs volgende verklaring aflegde: «Vermits ik ervaring had in de sector werd ik
gevraagd om raad te geven. Dit vanaf augustus 2004. Ik werd hier niet voor bezoldigd, ook niet in natura. Ik was
niet alle dagen aanwezig in de zaak, slechts 1 à 2 maal per week. Ik besliste hierover zelf. (...) Omdat de hulp die
ik bood onbezoldigd was en enkel bestond uit het geven van raad, heb ik geen aangifte gedaan van de hulp. Ik
heb nooit klanten bediend of geld ontvangen van klanten. Ik gaf advies over de prijzen van de verkochte
goederen. Mijn schoonzus maakte dan de prijskaartjes en bediende de klanten» (arrest, p. 3).
Zelfs indien dit onderzoek pas werd ingesteld nadat de eiser via een proces-verbaal op de hoogte werd gebracht
van mogelijke inbreuken op de werkloosheidsreglementering, dan nog doet zulks geen afbreuk aan de wettigheid
van de door de eiser getroffen beslissing, inzoverre de beweerde onregelmatigheid inzake de transmissie van dit
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proces-verbaal niet meteen moet leiden tot het weren van het bewijs dat door de eiser werd bekomen ingevolge
het ingestelde onderzoek.
Immers, zoals de eiser in zijn verzoekschrift tot hoger beroep in ondergeschikte orde, «indien men niettemin zou
moeten aannemen dat het arbeidshof zou besluiten tot een onregelmatige transmissie van het PV van verhoor
van de politie naar de RVA» (p. 3) had laten gelden, is er geen absolute nietigheidssanctie verbonden aan het
bekomen van een proces-verbaal zonder machtiging van het bevoegde openbaar ministerie en «heeft de
arbeidsrechtbank het PV van verhoor van de politie verwijderd zonder aan te geven waarom dit onregelmatig
verkregen bewijs niet betrouwbaar zou zijn dan wel het recht op een eerlijk proces in gevaar zou brengen. Het al
dan niet onrechtmatig verkregen bewijs is zowel betrouwbaar als overtuigend. De feiten staan materieel vast, ze
worden toegegeven door betrokkene zelf en er heeft een tegensprekelijke procesgang plaatsgevonden» (ibid.,
p. 3-4).
Indien het PV van verhoor onrechtmatig zou zijn verkregen, hoeft zulks er bijgevolg niet toe te leiden dat de
rechter geen rekening kan houden met de verklaringen die door de verweerder aan de sociale inspecteurs
werden afgelegd, in zoverre op grond van die verklaringen vastgesteld kan worden dat eiser als openbare
overheidsinstelling geen uitkeringen vermocht te betalen aan een werkloze die daartoe de voorwaarden niet
vervulde en het feit dat het PV van verhoor onrechtmatig verkregen zou zijn, verweerders recht op een eerlijk
proces inzake zijn recht op werkloosheidsuitkeringen geenszins in het gedrang bracht of de betrouwbaarheid
aantastte van het door de eiser op grond van de door de verweerder afgelegde verklaringen verkregen bewijs.
Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat met die criteria geen rekening moet worden gehouden omdat dezen
slechts gelden in strafzaken en derhalve «in huidig burgerlijk geschil niet relevant zijn» (arrest, p. 8) en stelt dat
evenmin met de door de verweerder afgelegde verklaringen van 3 december 2004 en 3 februari 2005 rekening
mag worden gehouden.
Door op die grond te beslissen dat de aan verweerder verweten feiten niet bewezen zijn, zonder te onderzoeken
of de onregelmatige verkrijging van een proces-verbaal van de politie, niet een louter formeel karakter heeft, dan
wel of dit onregelmatig verkregen bewijsmiddel wel een weerslag heeft op het recht van eiser op een eerlijk
proces inzake zijn recht op werkloosheidsuitkeringen, of nog de betrouwbaarheid aantast van het bewijs zoals
door de eiser verkregen na verhoor van de verweerder in een tegensprekelijke procedure, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen).
Door te oordelen dat het recht van verweerder op werkloosheidsuitkeringen een «burgerlijk geschil» uitmaakt,
daar waar het sociaal-zekerheidsrecht publiek recht uitmaakt, en vervolgens te weigeren te onderzoeken of de
verweerder, spijts het onrechtmatig verkregen bewijs, niet alsnog wettig van recht op uitkeringen werd uitgesloten
gelet op het resultaat van het door de eiser regelmatig ingestelde onderzoek en meer bepaald de bijkomende
verklaringen die door de verweerder in dat kader werden afgelegd doch waar het arrest geen acht op slaat omdat
het «voortvloeit uit het onrechtmatig verkregen bewijs», miskent het arrest tevens de specifieke aard van het
sociaalzekerheidsrecht op werkloosheidsuitkeringen, dat inhoudt dat geen uitkeringen kunnen worden toegekend
aan diegenen die daartoe de voorwaarden niet vervullen, en schendt het arrest in het bijzonder de artikelen 7,
§ 1, eerste en tweede en derde lid, i), van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, 3 en 21, § 1, 2°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers, evenals de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 1 ° en 4°, 154, eerste lid, en 169,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
In zoverre de appelrechters beslissen dat al het door de eiser aangevoerde bewijsmateriaal niet als regelmatig
verkregen bewijs in aanmerking kan worden genomen, omdat het voortvloeit uit het onrechtmatig verkregen
bewijsmateriaal, en er geen rekening kan worden gehouden met de inhoud van de door de verweerder afgelegde
verklaringen, schendt het bestreden arrest tevens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek.

III. Beslissing van het hof
Beoordeling
Tweede middel

1.
Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, staat het de rechter de toelaatbaarheid van een
onrechtmatig verkregen bewijs, te beoordelen in het licht van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR, rekening
houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs
verkregen werd en de omstandigheden waarin die onrechtmatigheid werd begaan.
Een dergelijk bewijs, behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven
vorm, mag alleen worden geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de
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betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.
De rechter kan bij deze afweging, onder meer, rekening houden met één of meer van volgende omstandigheden:
het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid; de weerslag op het recht of de vrijheid die door de
overschreden norm zijn beschermd; de omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en
de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan; de omstandigheid
dat de ernst van de inbreuk veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt; het feit dat het onrechtmatig verkregen
bewijs alleen een materieel element van het bestaan van de inbreuk betreft; het feit dat de onregelmatigheid die
aan de vaststelling van de inbreuk voorafging of daarmee gepaard ging, volstrekt onevenredig is met de ernst van
die inbreuk.
2.
De appelrechters oordelen dat de omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen
tot gevolg heeft dat de rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, dat element noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks in aanmerking mag nemen en dat alle bewijsmateriaal dat voortvloeit uit het aldus onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal evenmin als regelmatig verkregen bewijs in aanmerking kan genomen worden.
3.
De appelrechters, die op die gronden oordelen dat de bewijsmiddelen die op onrechtmatige wijze zijn verkregen,
niet ontvankelijk zijn, en weigeren dit oordeel aan bovenvermelde criteria of omstandigheden te toetsen,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
4.
Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Oriëntatie. Sociaal recht - Personeelsbeleid

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken
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Cass. (2e k.) AR P.04.1644.F, 2 maart 2005 (C. / S.P.R.L. Le chocolatier Manon)

Cass. (2e k.) AR P.04.1644.F, 2 maart 2005 (C. / S.P.R.L. Le chocolatier Manon) Arr.Cass. 2005, afl. 3, 506, concl.
VANDERMEERSCH, D.; Computerr. (NL) 2005, afl. 5, 258, noot OOMS, B., VAN EECKE, P; Juristenkrant 2005
(weergave DE CORTE, L.), afl. 112, 1; https://juportal.be (22 maart 2005), concl. VANDERMEERSCH, D.; JT 2005,
afl. 6174, 211, concl. en http://jt.larcier.be (1 juli 2008); JLMB 2005, afl. 25, 1086 en https://jlmbi.larciergroup.com (29
juni 2005), noot BEERNAERT, M; Journ. proc. 2005, afl. 499, 23, concl. VANDERMEERSCH, D., noot TOUSSAINT,
P; Pas. 2005, afl. 3, 505, concl. VANDERMEERSCH, D.; RABG 2005, afl. 13, 1161, concl. O.M., noot BERNEMAN,
S; Rev.dr.pén. 2005, afl. 6, 668, concl. VANDERMEERSCH, D., noot DE VALKENEER, C; Soc.Kron. 2006, afl. 1, 10,
noot -
Samenvatting 1
Noch uit de artikelen 6 en 8 E.V.R.M., noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling, en met name uit de
C.A.O. nr. 68 van 16 juni 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de werknemers ten opzichte van camerabewaking op de arbeidsplaats, blijkt dat de schending door
de werkgever van zijn voorafgaande informatieverplichting noodzakelijkerwijze elke strafvervolging jegens de
werknemer wiens werkinstrument buiten zijn weten om wordt gesurveilleerd, verbiedt.

Aangezien het verzuim de werknemer voorafgaandelijk op de hoogte te brengen van de plaatsing van een
bewakingsvideocamera door de werkgever in een voor het publiek toegankelijke winkel niet met nietigheid wordt
bestraft, moet de rechter beoordelen welke gevolgen de onregelmatigheid, waardoor de verkrijging van de bij de
debatten overgelegde bewijsmiddelen is aangetast, heeft op de ontvankelijkheid ervan.

Trefwoorden:
Camerabewaking (bescherming persoonlijke levenssfeer, arbeidsovereenkomst)
Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging) Recht op een eerlijk proces, algemeen
Recht op eerbiediging privéleven en privacy (EVRM)

Samenvatting 2
Een bewakingsvideocamera die enkel gericht is op de kassa waarop de werknemer de aankopen van de klanten
moest registreren, vormt een qua doel beperkte maatregel, bedoeld om de vaststelling mogelijk te maken van
misdrijven waarvan de werknemer sinds jaren verdacht werd, en is geschikt en nuttig. Dit doet geen afbreuk aan het
privé-leven van de werknemer en belemmert haar recht niet om voor de vonnisgerechten de tegen haar aangevoerde
elementen ongehinderd te weerleggen. De rechters in hoger beroep konden wettelijk beslissen dat het ontbreken van
voorafgaande informatie inzake het toezicht op het door de werknemer gebruikte werkinstrument voor de strafrechter
niet de verplichting meebracht de dankzij dit toezicht gedane vaststellingen uit de debatten te weren.

Trefwoorden:
Camerabewaking (bescherming persoonlijke levenssfeer, arbeidsovereenkomst)
Recht op eerbiediging privéleven en privacy (EVRM)

Samenvatting 3
De Wet Verwerking Persoonsgegevens is niet van toepassing op de videobewaking van een winkelkassa die,
wanneer zij zich tot die winkelkassa beperkt, geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks gegeven bevat om de
persoon die ze gebruikt, te identificeren aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke
gegevens die eigen zijn aan zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Trefwoorden:
Persoonsgegevens Camerabewaking (bescherming persoonlijke levenssfeer, arbeidsovereenkomst)

Samenvatting 4
Wanneer het Hof, enerzijds, het arrest heeft vernietigd waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich heeft
uitgesproken over de regelmatigheid van de wijze waarop een bewijs is verkregen, en, anderzijds, het tegen
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voormeld arrest ingestelde cassatieberoep heeft verworpen, waarbij het hoger beroep van de inverdenkinggestelde
niet ontvankelijk is verklaard in zoverre dit bij voormeld rechtscollege een geschil betreffende het bestaan van
voldoende bezwaren wilde aanhangig maken, dan is dat laatste geschil, dat de inverdenkinggestelde nogmaals bij
het gerecht op verwijzing wil aanbrengen, aldaar niet aanhangig gemaakt.

Trefwoorden:
Verwijzing na cassatie (strafrechtspleging)

Samenvatting 5
Wanneer de onregelmatigheid die is begaan het recht op een eerlijk proces niet in gevaar brengt, de betrouwbaarheid
van het bewijs niet aantast en geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste miskent, kan de rechter
om te beslissen dat er grond is om gegevens aan te nemen die op onregelmatige wijze werden voorgelegd, met
name de omstandigheid in overweging nemen dat de onwettigheid die werd begaan niet in verhouding staat tot de
ernst van het misdrijf dat door die onregelmatigheid kon worden vastgesteld, of dat die onregelmatigheid geen
weerslag heeft op het recht of de vrijheid die door de miskende norm worden beschermd.

Trefwoorden:
Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging) Eerlijke behandeling (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Juristenkrant 2005 (weergave DE CORTE, L.), afl. 112, 1

- Rev.dr.pén. 2005, afl. 6, 668, concl. VANDERMEERSCH, D.

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Fischer
Raadsheren: de Codt, Close, Mathieu, Dejemeppe
Openbaar Ministerie: Vandermeersch
Adjunct-griffier: Gobert
Advocaten: Heusghem, Paquot, Lacombe, De Gryse

R.G. P.04.1644.F

Uitspraak

C. J.,
Mr. Laurence Heusghem, advocaat bij de balie te Brussel,
tegen
LE CHOCOLATIER MANON, b.v.b.a.,
Mrs. Baudouin Paquot, Sylvie Lacombe en Bruno De Gryse, advocaten bij de balie te Brussel.

I Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 24 november 2004 op verwijzing is gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van een arrest van 9 juni 2004 van het
Hof.

II Rechtspleging voor het Hof

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
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Op de terechtzitting van 16 februari 2005 heeft raadsheer Jean de Codt verslag uitgebracht, heeft de voormelde
advocaat-generaal geconcludeerd en heeft eiseres met toepassing van artikel 1107, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, een noot neergelegd.

III Cassatiemiddelen

Eiseres voert vijf middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht.

IV Beslissing van het Hof
Over het eerste middel

Overwegende dat eiseres een conclusie heeft neergelegd waarin zij aanvoert dat de bewijselementen die tegen
haar zijn aangebracht uitsluitend steunen op videobewaking waarvan zij het voorwerp uitmaakte zonder dat zij
daarvan voorafgaandelijk was geïnformeerd, welk verzuim volgens haar een schending uitmaakt van artikel 9 van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats, bindend verklaard bij
koninklijk besluit van 20 september 1998; dat eiseres verzocht dat wegens dat verzuim, dat volgens haar op een
misdrijf van haar werkgever neerkwam, alle stukken in het strafdossier worden nietigverklaard en uit het dossier
worden verwijderd, aangezien, volgens haar, de verdere ontwikkelingen in het onderzoek alleen maar het gevolg
waren van dat misdrijf;
Overwegende dat het arrest over dat verweer uitspraak doet en het verwerpt, op grond van de redenen die door
het derde, vierde en vijfde middel die hierna worden onderzocht werden bekritiseerd, met de vermelding “dat het
bestreden bewijsmiddel dus regelmatig en in overeenstemming met de algemene rechtsbeginselen werd
verkregen”;
Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de appèlrechters “het verzoek om de stukken in het strafdossier die
betrekking hebben op de video-opnamen waarvan de wettigheid was betwist, uit het debat te weren” niet hebben
onderzocht, ofschoon het arrest uitdrukkelijk beslist dat voormelde bewijzen op regelmatige wijze zijn verkregen,
feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, de bevoegdheid van het gerecht op verwijzing, beperkt is tot de beslissingen
die het voorwerp van de vernietiging hebben uitgemaakt;
Overwegende dat het hoger beroep dat door eiseres is ingesteld tegen de beschikking waarbij zij naar de
correctionele rechtbank wordt verwezen, bij arrest van 30 maart 2004 van de kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Brussel niet ontvankelijk werd verklaard, in zoverre dat hoger beroep beoogde om bij
de voormelde rechtbank een betwisting aanhangig te maken over het bestaan van voldoende bezwaren;
Dat het cassatieberoep dat door eiseres is ingesteld tegen die beslissing van niet-ontvankelijkheid bij arrest van
het Hof van 9 juni 2004 is verworpen, waarbij het Hof op voormeld cassatieberoep, het arrest van 30 maart 2004
alleen vernietigde in zoverre het zich over het bewijs met videobewaking uitsprak;
Overwegende bijgevolg dat de appèlrechters die uitspraak doen als rechters op verwijzing na cassatie, naar recht
beslissen dat de betwisting betreffende het bestaan van voldoende bezwaren die eiseres nogmaals voor hen
wilde brengen, niet bij hen was aanhangig gemaakt;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;

Over het tweede middel

Overwegende dat het arrest zich niet ertoe beperkt “de excepties betreffende de ontvankelijkheid van de door
[eiseres] aangevoerde telastleggingen te verwerpen”;
Dat het eveneens beslist (pagina 5) dat het door eiseres bestreden bewijsmiddel regelmatig werd verkregen;
Dat het middel, dat op een onvolledige lezing van het arrest berust, feitelijke grondslag mist;

Over het derde middel
Eerste onderdeel

Overwegende dat het middel kritiek uitoefent op de appèlrechters dat zij artikel 9, § 1, van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 68, van 16 juni 1998, bindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 september 1998,
hebben geschonden; dat eiseres het arrest verwijt het toepassingsgebied van die bepaling in te perken door, in
essentie, te beslissen dat de werkgever, met behulp van een camera, een werknemer buiten diens weten om mag
bewaken op voorwaarde dat die videobewaking geen afbreuk doet aan zijn persoonlijke levenssfeer;
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Maar overwegende dat noch uit de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling, en met name uit de collectieve
arbeidsovereenkomst waarop eiseres zich beroept, blijkt dat de schending door de werkgever van zijn
voorafgaande informatieverplichting, in de veronderstelling dat die verplichting hier van toepassing is,
noodzakelijkerwijze elke strafvervolging jegens de werknemer wiens werkinstrument buiten zijn weten om wordt
gesurveilleerd, verbiedt;
Overwegende dat, aangezien het aangeklaagde verzuim niet bij wet met nietigheid wordt bestraft, het aan de
rechter staat om de gevolgen te beoordelen op de ontvankelijkheid van de bewijsmiddelen die tijdens het debat
worden aangevoerd, van de onregelmatige wijze waarop deze werden verkregen;
Dat de rechter, wanneer de onregelmatigheid die werd begaan het recht op een eerlijk proces niet in het gedrang
brengt, de betrouwbaarheid van het bewijs niet aantast en geen vormvereiste miskent dat op straffe van
nietigheid is voorgeschreven, met zijn beslissing dat er grond is om bewijselementen toe te laten die op
onregelmatige wijze zijn verkregen, met name de omstandigheid in overweging kan nemen dat de onwettigheid
die werd begaan niet in verhouding staat tot de ernst van het misdrijf dat door die onregelmatigheid kon worden
vastgesteld, of dat die onregelmatigheid geen weerslag heeft op het recht of de vrijheid die door de miskende
norm worden beschermd;
Overwegende dat het arrest aantoont dat ten gevolge van een gewettigd vermoeden dat eiseres bij misdrijven is
betrokken die zij ten nadele van haar werkgever zou kunnen hebben gepleegd, deze laatste, in de voor het
publiek toegankelijke winkelruimte waar zij werkte, videobewakingsapparatuur heeft geïnstalleerd die alleen
gericht is op de kassa waarop zij de aankopen van de klanten diende in te voeren;
Dat het arrest oordeelt dat de maatregel, die beperkt is qua opzet en alleen misdrijven wil laten vaststellen
waarvan eiseres al sedert meerdere jaren werd verdacht, toereikend en ter zake dienend is, geen afbreuk doet
aan haar privé-leven en haar recht niet belemmert om voor de vonnisgerechten de tegen haar aangevoerde
gegevens vrij tegen te spreken;
Overwegende dat de appèlrechters, over de grond van die vermeldingen, naar recht hebben kunnen beslissen
dat het gebrek aan voorafgaande informatie bij de bewaking van het door eiseres gebruikte werkinstrument de
strafrechter niet ertoe verplicht de vaststellingen die dank zij die bewaking zijn gebeurd uit het debat te weren;
Overwegende dat, bijgevolg, het onderdeel dat kritiek uitoefent op de overweging volgens welke “de verplichting
de werknemer in te lichten, wanneer camerabewaking wordt geïnstalleerd, alleen moet gebeuren wanneer blijkt
dat voormelde bewaking gevolgen kan hebben voor het privé-leven van de werknemer”, niet tot cassatie kan
leiden en, bijgevolg, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Tweede onderdeel

Overwegende dat de appèlrechters artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden niet schenden wanneer ze beslissen dat er geen enkele inmenging van de overheid op het recht op
eerbiediging van het privé-leven voortvloeit uit de omstandigheid dat een werkgever, in zijn winkel,
videobewakingsapparatuur heeft geïnstalleerd die gericht is op de kassa met behulp waarvan één van zijn
bedienden misdrijven te zijnen nadele pleegt;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;

Derde onderdeel

Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 97 van de Grondwet, hetwelk geen
verband houdt met de motivering van de arresten, faalt naar recht;
Overwegende dat dit onderdeel, in zoverre het aanvoert dat het arrest niet antwoordt op het verweer dat op grond
van de artikelen 22 van de Grondwet en 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
rechten is gevoerd, terwijl het arrest dat verweer afwijst met de beslissing dat geen enkele inmenging in het privé-
leven van eiseres kan worden afgeleid uit de bewaking die zij bekritiseert, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat niet is geantwoord op het middel dat is afgeleid uit
de schending van de artikelen 4, 9 en 17 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ofschoon het arrest vermeldt “dat de camera
alleen op de kassa van de winkel was gericht, dat is in een voor het publiek toegankelijke ruimte, en alleen maar
daarop was gericht en niet op [eiseres] zelf”, waardoor de betwiste gegevens niet persoonlijk waren in de zin van
artikel 1 van voormelde wet, feitelijke grondslag mist;

Over het vierde middel
De twee eerste onderdelen
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Overwegende dat aangezien een “begrip” of een “opvatting” geen wetten zijn in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek, de schending ervan geen aanleiding geeft tot cassatie;
Dat, in zoverre het middel aanvoert dat de appèlrechters het “begrip openbare orde” of de “opvatting openbare
orde” miskennen, het niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, krachtens de artikelen 408, tweede lid, en 413 van het Wetboek van
Strafvordering, het verzuim om uitspraak te doen over een verzoek van de belanghebbende partij slechts
aanleiding geeft tot vernietiging in zoverre het verzoek ertoe strekt om gebruik te maken van een bevoegdheid of
een recht die door de wet zijn verleend;
Overwegende dat het arrest eiseres niet het recht ontzegt om de regelmatigheid van een onderzoeksdaad te
betwisten, niet is aangetast door een verzuim om hierover uitspraak te doen en haar recht van verdediging niet
miskent, enkel omdat het middelen van nietigheid verwerpt door te zeggen dat zij niet gegrond zijn;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Overwegende overigens dat het arrest, door de vermelding dat geen enkele tekst de nietigheid bepaalt die door
eiseres wordt aangevoerd, niet uitsluit dat er in strafzaken nietigheden zonder tekst kunnen bestaan;
Dat derhalve het eerste onderdeel, dat op een onjuiste interpretatie van het arrest berust, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 1 van de voormelde wet van 8 december 1992 de verwerking en de bestanden die het
wil regelen omschrijft als deze die informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon bevatten, direct of indirect, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer
specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit;
Dat wanneer videobewaking tot de kassa beperkt blijft, dit geen enkel direct of indirect identificatiegegeven
inhoudt, in de zin zoals hoger aangegeven, van de persoon die de kassa bedient; dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat dit hier anders was;
Dat het tweede onderdeel, in zoverre het aanvoert dat een dergelijke maatregel door bovenvermelde wet is
geregeld, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat in zoverre het middel, voor het overige, aanvoert dat de werkgever een misdrijf pleegt wanneer
hij nalaat zijn personeel te informeren dat een werkinstallatie onder camerabewaking zal worden geplaatst, ook
zonder dat daarbij geheel of gedeeltelijk een fysieke persoon in beeld komt, ook al was het gegrond, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang, zodat de appèlrechters, zoals aangegeven in het antwoord op het eerste
onderdeel van het derde hoger aangehaalde middel, naar recht beslissen de gegevens die met voormelde
bewaking zijn vergaard niet te weren;

Derde onderdeel

Overwegende dat nu de appèlrechters hebben beslist dat het gebrek aan voorafgaande informatie dat door
eiseres aan haar werkgever wordt verweten geen nietigheid met zich meebrengt van de door deze laatste
gemaakte opnamen, zij de conclusie niet meer dienden te beantwoorden, waarin wordt aangevoerd dat, zonder
initiële onregelmatigheid, de daaropvolgende bewijsgegevens niet hadden kunnen worden vergaard, aangezien
dat verweer door hun beslissing irrelevant is geworden;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;

Over het vijfde middel

Overwegende dat het middel, in zoverre het een schending van artikel 135, § 2, van het Wetboek van
Strafvordering aanvoert, zonder aan te geven hoe het arrest die bepaling overtreedt, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat in zoverre het arrest aanvoert dat de bewaking van eiseres door haar werkgever alleen maar
diens verdenking jegens haar heeft bevestigd, het zich ertoe beperkt de omstandigheden aan te tonen die de
werkgever ertoe hebben gebracht om de bekritiseerde maatregel te nemen; dat deze uiteenzetting geen enkele
beoordeling door de appèlrechters inhoudt van de eventuele schuld van eiseres en bijgevolg het vermoeden van
onschuld niet miskent;
Overwegende dat het arrest tenslotte, door aan te voeren dat de camera alleen maar op de kassa was gericht, de
bewijskracht van het proces-verbaal van 4 maart 2002 dat door eiseres wordt geciteerd, niet miskent, aangezien
het niet ernaar verwijst;
Dat, uit de omstandigheid alleen dat de rechter een feitelijk gegeven aanvoert zonder de bron ervan te
identificeren, niet blijkt dat dit gegeven niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen;
Dat aangezien de appèlrechters wordt gevraagd uitspraak te doen over de wettigheid van de bewakingsmaatregel
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waarop eiseres kritiek uitoefent, zij bijgevolg bevoegd waren het voorwerp ervan te omschrijven op grond van een
feitelijke beoordeling die zij ertegen aanvoeren zonder uitspraak te doen over de grond van de zaak noch het
eerlijk karakter van het proces aan te tasten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn nageleefd en
de beslissing geen enkele onwettigheid inhoudt die eiseres schade kan berokkenen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Francis Fischer,
de raadsheren Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu en Benoît Dejemeppe, en in openbare terechtzitting
van twee maart tweeduizend en vijf uitgesproken door afdelingsvoorzitter Francis Fischer, in aanwezigheid van
advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van eerstaanwezend adjunct-griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Huybrechts en overgeschreven met assistentie van
griffier-hoofd van dienst Karin Merckx.

Volledige tekst, De Juristenkrant

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Juristenkrant 2005 (weergave DE CORTE, L.), afl. 112, 1

- Rev.dr.pén. 2005, afl. 6, 668, concl. VANDERMEERSCH, D.
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Cass. (2e k.) AR P.04.0603.F, 9 juni 2004 (C.J., A., M. / Le Chocolatier Manon)

Cass. (2e k.) AR P.04.0603.F, 9 juni 2004 (C.J., A., M. / Le Chocolatier Manon) Arr.Cass. 2004, afl. 6-8, 1028;
Juristenkrant 2005 (weergave DE CORTE, L.), afl. 112, 3; https://juportal.be (30 juli 2004); NJW 2005, afl. 104, 342;
Pas. 2004, afl. 5-6, 993; RABG 2005, afl. 13, 1174, noot BERNEMAN, S; Rev.dr.pén. 2004, afl. 12, 1260
Samenvatting 1
De werkgever moet, vóór en tijdens de totstandkoming van toezicht door camera's op de werkplaats, de werknemers
inlichten over alle aspecten van dat toezicht; het gebrek aan voorafgaande mededeling leidt tot onwettigheid van de
aangewende wijze van bewijsvoering. (Art. 9, § 1, C.A.O. nr 68 van 16 juni 1998, verbindend verklaard bij K.B. 20
sept. 1998).

Trefwoorden:
Camerabewaking (bescherming persoonlijke levenssfeer, arbeidsovereenkomst)
Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging)

Samenvatting 2
De regels betreffende de bewijsvoering vereisen dat de onwettige of onregelmatige bewijzen uit het debat worden
verwijderd, samen met de daaruit voortvloeiende gegevens, maar staan toe dat de rechter uitspraak doet op grond
van andere bewijzen die, zonder enig gebrek te vertonen, onderworpen worden aan de vrije discussie van de partijen;
het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijselementen vaststelt, in
feite en dus op onaantastbare wijze te oordelen of en in hoeverre deze aan de oorsprong liggen van de andere
onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces
onherroepelijk zijn aangetast.

Trefwoorden:
Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging)
Toezicht op onderzoek en rechtspleging door kamer van inbeschuldigingstelling

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Rev.dr.pén. 2004, afl. 12, 1260

- NJW 2005, afl. 104, 342

- Juristenkrant 2005 (weergave DE CORTE, L.), afl. 112, 3

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Fischer
Raadsheren: Close, Mathieu, Dejemeppe, Gosseries
Openbaar Ministerie: Lopp
Adjunct-griffier: Gobert
Advocaten: Heusghem, Paquot, Lacombe

R.G. P.04.0603.F

Uitspraak
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C. J., inverdenkinggestelde,
Mr. Laurence Heusghem, advocaat bij de balie te Brussel,
tegen
LE CHOCOLATIER MANON, b.v.b.a., burgerlijke partij,
Mrs. Baudouin Paquot en Sylvie Lacombe, advocaten bij de balie te Brussel.

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling

II. Rechtspleging voor het Hof

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

III. Cassatiemiddelen

Eiseres voert zes middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing betreffende het bewijs door
videobewaking
Over het tweede middel

Overwegende dat, krachtens artikel 9, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de
camerabewaking op de arbeidsplaats, verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 20 september 1998, de
werkgever de werknemers voorafgaandelijk en bij het opstarten van de camerabewaking over alle aspecten van
die bewaking informatie moet verschaffen, in § 4 van die bepaling voorgeschreven;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door alleen te oordelen dat “het voorafgaandelijk
informatie verschaffen over het opstarten van de camerabewaking, de geplande bewaking te dezen elk praktisch
nut ontnomen wordt” en “de afwezigheid van voorafgaande informatie, als verondersteld wordt dat dit strijdig is
met artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998, de onwettigheid van de
aangewende wijze van bewijsvoering niet meebrengt”, haar beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de strafvordering ontvankelijk
verklaart
Over het vijfde middel

Overwegende dat het middel, in zoverre het de miskenning van de bewijskracht van het strafdossier aanvoert,
niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is om, enerzijds, te beslissen dat de strafvordering ontvankelijk is en,
anderzijds, te oordelen “dat de aangevoerde onwettigheid, gesteld dat ze bewezen is”, zou leiden tot nietigheid
van het gedeelte van de rechtspleging dat volgt op de wijze van bewijsvoering waarvan de onwettigheid
aangevoerd wordt, ook al stemt dat gedeelte overeen met de volledige onderzoeksprocedure;
Overwegende dat de appèlrechters, door te oordelen dat “in tegenstelling tot wat [eiseres in conclusie betoogt], in
het dossier andere wijzen van bewijsvoering terug te vinden zijn waarvan de wettigheid niet betwist wordt”, de
conclusie van eiseres hebben beantwoord waarin zij aanvoerde dat de videobewaking het uitgangspunt van het
onderzoek vormde en de onwettigheid ervan zich uitstrekte tot de volledige rechtspleging; dat zij aldus van die
conclusie een uitlegging geven die niet onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, mitsdien de bewijskracht
ervan niet miskennen;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de regels betreffende de bewijsvoering vereisen dat de onwettige of
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onregelmatige bewijzen uit het debat worden verwijderd, samen met de daaruit voortvloeiende gegevens, maar
toestaan dat de rechter uitspraak doet op grond van andere bewijzen die, zonder enig gebrek te vertonen,
onderworpen worden aan de vrije discussie van de partijen; dat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling die
de onwettigheid van bepaalde bewijselementen vaststelt, in feite en dus op onaantastbare wijze staat te oordelen
of en in hoeverre deze aan de oorsprong van de andere onderzoekshandelingen liggen of daarmee samenvallen,
zodat het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast;
Overwegende dat de appèlrechters bijgevolg hun beslissing dat de door eiseres aangeklaagde onwettigheid niet
kan leiden tot “de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen, maar alleen tot nietigheid van het gedeelte van de
rechtspleging die volgt op de wijze van bewijsvoering waarvan de onwettigheid aangevoerd wordt”, naar recht
verantwoorden;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het verzoek om bijkomende
onderzoeksopdrachten verwerpt
Over het zesde middel

Overwegende dat het arrest vermeldt dat “de door de burgerlijke partij aangevoerde schade (gesteld dat de feiten
bewezen zijn verklaard) vaststaand is, ook al wordt de juiste raming betwist (de telastleggingen hebben overigens
betrekking op “bedragen met een onbepaald totaalbedrag”)”; dat de appèlrechters aldus ondubbelzinnig
antwoorden op de appèlconclusie waarin eiseres aanvoerde dat de raadkamer haar conclusie, waarin zij om
aanvullende onderzoeksopdrachten verzocht, onbeantwoord had gelaten en dat dit verzuim de regelmatigheid
van de beschikking had aangetast; dat uit die considerans niet volgt dat zij het vermoeden van onschuld
miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het hoger beroep van eiseres
niet-ontvankelijk verklaart, in zoverre het ertoe strekt het bestaan van voldoende aanwijzingen
van de schuld van eiseres te betwisten

Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering en geen verband houdt met de in het tweede lid van dat artikel bedoelde gevallen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste, derde en vierde middel, die niet kunnen
leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het arrest, in zoverre het uitspraak doet over het bewijs door videobewaking;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige vierde ten laste van de
Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders
samengesteld.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Francis Fischer,
de raadsheren Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe en Philippe Gosseries, en in openbare
terechtzitting van negen juni tweeduizend en vier uitgesproken door afdelingsvoorzitter Francis Fischer, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van eerstaanwezend adjunct-griffier Fabienne
Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van
griffier-hoofd van dienst Karin Merckx.
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Volledige tekst, De Juristenkrant

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Rev.dr.pén. 2004, afl. 12, 1260

- NJW 2005, afl. 104, 342

- Juristenkrant 2005 (weergave DE CORTE, L.), afl. 112, 3
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Cass. (2e k.) AR P.03.0762.N, 14 oktober 2003 (D.Y.) Arr.Cass. 2003, afl. 10, 1862; Juristenkrant 2003 (weergave
BREWAEYS, E.), afl. 79, 4; https://juportal.be (3 november 2003), concl. DE SWAEF, M.; NJW 2003, afl. 53, 1367;
Pas. 2003, afl. 9-10, 1607, concl. DE SWAEF; RABG 2004, afl. 6, 333, noot SCHUERMANS, F.; RABG 2018, afl. 8,
670, noot ROZIE, M.; RCJB 2004, afl. 4, 405, noot KUTY, F.; Rev.dr.pén. 2004, afl. 5, 617, concl. DE SWAEF; RW
2003-04, afl. 21, 814 en http://www.rw.be (29 januari 2004), concl. DE SWAEF, M.; T.Strafr. 2004, afl. 2, 129, noot
TRAEST, P.; Vigiles (N) 2004, afl. 1, 15, noot SCHUERMANS, F.
Samenvatting
De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen, heeft in de regel slechts tot gevolg
dat de rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, dat gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag
nemen:

- hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid;

- hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast;

- hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Art. 29 Wet Politieambt bepaalt niet welk gevolg er moet worden verleend aan het onrechtmatig doorzoeken van een
voertuig. De appelrechter kon bijgevolg rechtmatig oordelen dat de sanctie van de bewijsuitsluiting «moet worden
gereserveerd voor de gevallen waarin door onrechtmatige opsporing de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal is
aangetast». De enkele omstandigheid dat bij een onrechtmatige zoeking in het voertuig van de betichte een wapen
werd aangetroffen, is niet van aard om de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal aan te tasten, wanneer de
appelrechter bovendien vaststelt dat die bewijsvergaring het recht van de betichte op een eerlijk proces niet aantast.

Commentaar:

Zie in dezelfde zaak: Antwerpen 11 april 2003, «RABG» 2004, afl. 6, 335

Trefwoorden:
Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging) Doorzoeken van voertuigen (politie)
Nietigheid onregelmatig verkregen bewijs in strafzaken
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Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Forrier
Raadsheren: Dhaeyer, Frère, Maffei, Van hoogenbemt
Openbaar Ministerie: De Swaef
Griffier: Adriaensen
Advocaten: Schroeyers

R.G. P.03.0762.N

Uitspraak

D. Y.,
eiser, beklaagde,
met als raadsman Mr. Raymond Schroeyers, advocaat bij de balie te Antwerpen.

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 april 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen,
correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

III. Cassatiemiddelen

Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel

Overwegende dat de omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen, in de regel
slechts tot gevolg heeft dat de rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, dat gegeven rechtstreeks noch
onrechtstreeks in aanmerking mag nemen:
– hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van

nietigheid;

– hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast;

– hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces;

Overwegende dat artikel 29 van de Wet op het politieambt niet bepaalt welk gevolg er moet worden verleend aan
het onrechtmatig doorzoeken van een voertuig;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
– “(eiser) op 29 september 2000 te 00 u 25 aan een veiligheidsfouille werd onderworpen waarbij in zijn

jaszak autosleutels werden aangetroffen;

– vervolgens met deze sleutels het op straat geparkeerde voertuig van (eiser) werd geopend en grondig
werd doorzocht waarbij een geladen pistool met weggevijld serienummer werd aangetroffen”;

Overwegende dat de appèlrechters onaantastbaar oordelen dat op grond van de gegevens van het strafdossier er
“op 29 september 2000 geen redelijke gronden waren om aan te nemen dat het voertuig van (eiser) gebruikt werd
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om één van de redenen, opgesomd in artikel 29 van de Wet op het politieambt” zodat de uitgevoerde zoeking
onrechtmatig was;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de sanctie van de bewijsuitsluiting “moet worden gereserveerd
voor de gevallen waarin door onrechtmatige opsporing de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal is aangetast”
en dat de enkele omstandigheid dat eisers wapen slechts kon worden aangetroffen als gevolg van een
onrechtmatige zoeking in zijn voertuig, niet van aard is om de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal aan te
tasten;
Dat zij bovendien oordelen “dat het optreden van de politie evenmin aan te merken is als een ernstige inbreuk op
de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de
belangen van (eiser) aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan”;
Dat zij tot slot eiser schuldig verklaren uitsluitend op basis van een onrechtmatige zoeking en de bewijzen die
naar aanleiding daarvan zijn verzameld;
Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

2. Tweede onderdeel

Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit het vergeefs aangevoerde eerste onderdeel;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

3. Derde onderdeel

Overwegende dat de appèlrechters niet enkel oordelen “dat de sanctie van de bewijsuitsluiting zou moeten
gereserveerd worden voor de gevallen waarin door onregelmatige opsporing de betrouwbaarheid van het
bewijsmateriaal is aangetast” maar ook wanneer het optreden van de politie aan te merken is als een ernstige
inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming
van de belangen van eiser aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan;
Dat het onderdeel dat op een onjuiste lezing van het bestreden arrest berust, feitelijke grondslag mist;

B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van tweeënzeventig euro negenenzeventig cent verschuldigd.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door Edward Forrier, afdelingsvoorzitter,
en de raadsheren Ghislain Dhaeyer, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, en uitgesproken in
openbare terechtzitting van veertien oktober tweeduizend en drie, door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Volledige tekst, Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk

Volledige tekst, De Juristenkrant

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
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Cass. (3e k.) AR S.00.0179.N, 4 februari 2002 (Bank Brussel Lambert N.V. / B.)

Cass. (3e k.) AR S.00.0179.N, 4 februari 2002 (Bank Brussel Lambert N.V. / B.) Arr.Cass. 2002, afl. 2, 351;
https://juportal.be (30 april 2002); JTT 2002, afl. 842, 473, noot -; Pas. 2002, afl. 2, 332; RW 2002-03, afl. 13, 500 en
http://www.rw.be (9 december 2002)
Samenvatting 1
Een afdanking is niet willekeurig wanneer het ontslag van de werkman die aangeworven is voor onbepaalde tijd is
gebeurd om redenen die berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of
de dienst (art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet).

Trefwoorden:
Willekeurig ontslag werklieden (arbeidsovereenkomst) (opgeheven)

Samenvatting 2
Niet naar recht verantwoord is de beslissing die de afdanking als willekeurig beschouwt omdat de werkgever niet de
in het arbeidsreglement omschreven procedure voor een collectief ontslag heeft nageleefd maar de gewone
ontslagprocedure (art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet).

Trefwoorden:
Willekeurig ontslag werklieden (arbeidsovereenkomst) (opgeheven)

Samenvatting 3
Een afdeling van een onderneming is een onderdeel van een onderneming dat een zekere samenhang vertoont en
zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een eigen technische onafhankelijkheid en door een
onderscheiden duurzame activiteit of bedrijvigheid en personeelsgroep (art. 2, lid 2 Sluitingswet 1966).

Trefwoorden:
Begrippen (sluiting onderneming)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2002-03, afl. 13, 500 en http://www.rw.be (9 december 2002)

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Boes
Raadsheren: Waûters, Dhaeyer, Bourgeois, Dirix
Openbaar Ministerie: De Raeve
Griffier: De Prins
Advocaten: Bützler

R.G. S.00.0179.N

Uitspraak

BANK BRUSSEL LAMBERT, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Marnixlaan
24, ingeschreven in het handelsregister te Brussel nummer: 77.186,
eiseres,
vertegenwoordigd door Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1083 Brussel,
de Villegaslaan 33-34, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
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tegen
B R
verweerster.

I Bestreden uitspraak

Het cassatieberoep in gericht tegen een arrest, op 27 maart 2000 gewezen door het Arbeidshof te Brussel.

II Geding in cassatie

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

III Cassatiemiddelen

Eiseres voert in een verzoekschrift twee middelen aan.

1 Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen

– artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet,

– de artikelen 15 en 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,

– artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek,

– het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt,

– het beschikkingsbeginsel luidens hetwelk de partijen het voorwerp en de oorzaak van hun vordering
bepalen en het de rechter verboden is een aan de openbare orde vreemde betwisting op te werpen die
door de conclusies der partijen is uitgesloten,

– het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.

Aangevochten beslissing

Het arbeidshof verklaart verweerster gerechtigd lastens eiseres op een vergoeding wegens willekeurig ontslag ten
belope van 328.112 BEF bruto, verhoogd met intresten, op volgende gronden:
“Onder willekeurige afdanking wordt verstaan het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een
onbepaalde tijd om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman, of die
niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.
(...) (artikel 63, eerste en tweede alinea W.A.O.).
(...)
Terecht heeft de Arbeidsrechtbank onder “noodwendig” verstaan “wat stellig geschieden moet, wat uit de zaak
zelf voortvloeit, syn. onvermijdelijk, noodzakelijk; een noodwendig gevolg; noodwendigheid, onvermijdelijkheid,
noodzakelijkheid, iets dat noodzakelijk of onmisbaar is” (...)
Bezwaarlijk kan echter worden beweerd dat besparingsmaatregelen niet behoren tot de noodwendigheden inzake
de werking van de onderneming of met andere woorden dat een efficiënt en deugdelijk financieel beleid en
beheer niet noodzakelijk verbonden is aan de goede werking en het belang (...) van de onderneming.
De noodwendigheid inzake de werking van de onderneming kan dan ook niet worden beperkt tot economische of
financiële moeilijkheden. (...)
(...) de realiteit van de beoogde besparingen (wordt) voldoende bewezen, zodat deze besparingen niet kennelijk
onredelijk werden ingeroepen ter ondersteuning van het voorgenomen ontslag van het onderhoudspersoneel.
(...)
De vragen, in hoeverre de beoogde besparingen met het daaraan verbonden ontslag van een groep van
163 werkneemsters onontkoombaar en absoluut noodzakelijk waren in het financieel en economisch belang van
het bedrijf, of geen andere besparingen mogelijk waren, zodat het ontslag kon vermeden worden, of de beoogde
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besparingen noodzakelijk het onmiddellijk ontslag van de gehele schoonmaakploeg tot gevolg diende(n) te
hebben, betreffen de opportuniteit van de beslissing en een inmenging in het personeelsbeleid wat echter
normaal gezien buiten het bestek van de beoordeling van de willekeurige afdanking, zoals wettelijk omschreven,
valt (...).
De arbeidsgerechten zijn niet bevoegd, noch uitgerust om de opportuniteit van de beoogde besparingen en het
hieruit voortvloeiend ontslag van een groep werkneemsters te beoordelen (...).
Doch er wordt vastgesteld dat de B.B.L., die een noodzakelijke afremming van de algemene kosten inroept om
het collectief ontslag van de interne schoonmaakdienst te verantwoorden, op het ogenblik van het nemen van
haar beslissing tot herstructurering van de afdeling immobiliën met de verdwijning van de volledige
schoonmaakploeg van ongeveer 163 werkneemsters tot gevolg, de bindende bepalingen van de collectieve
opzegging, zoals omschreven in het arbeidsreglement, niet heeft nageleefd (...).
De beoogde maatregelen impliceerden immers een collectieve opzegging wegens economische of
technologische redenen, die volgens de in het arbeidsreglement omschreven procedure had dienen te worden
behandeld (...), wat niet is gebeurd. De gewone ontslagprocedure werd gevolgd (...).
Vooraleer tot een beslissing over de gaan moet de bedrijfsdirectie in de eerste plaats in de ondernemingsraad alle
middelen onderzoeken om de opzegging en de werkloosheid te vermijden. Eén van de uitdrukkelijk opgenomen
middelen behelst het geen beroep meer doen op de eventuele diensten van onderaannemers (bijvoorbeeld: wat
betreft de schoonmaakwerken, enz.). Zelfs wanneer schoonmaakwerken ten exemplatieve titel zouden zijn
opgenomen is deze bepaling duidelijk. Dat de middelen ter vermijding van het ontslag slechts als alternatief in
aanmerking komen bij een gelijk resultaat kan uit deze bepaling niet worden afgeleid. Het feit dat er geen
tewerkstellingswaarborg was heeft geen invloed op de toepassing van deze bepaling van het arbeidsreglement.
In acht genomen de miskenning van het arbeidsreglement door de B.B.L. wordt de collectieve opzegging van de
interne schoonmaakdienst op 14 december 1990 niet kennelijk redelijk verantwoord, is deze beslissing kennelijk
onredelijk genomen en werden kennelijk de grenzen van een normale uitoefening van het ontslagrecht
overschreden (...), is de beslissing tot ontslag als willekeurig te beschouwen.
De toegekende vergoeding wegens willekeurig ontslag ten bedrage van 328.112 BEF bruto wordt verder niet
betwist en dient te worden bevestigd.” (arrest pp. 7-10).

Grieven

Overeenkomstig artikel 63, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt
onder willekeurige afdanking, voor de toepassing van dit artikel, verstaan het ontslag van een werkman die is
aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag
van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de
instelling of de dienst.
Overeenkomstig het derde lid van dezelfde bepaling moet de werkgever die een voor een onbepaalde tijd
aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan deze werkman een vergoeding betalen die, in beginsel,
overeenstemt met het loon van zes maanden.
Te dezen werd niet betwist dat verweerster als arbeidster voor onbepaalde tijd in dienst was van eiseres.
Verweerster voerde bij dagvaarding van 13 december 1991 aan dat haar ontslag “alleen kan worden aanzien als
zijnde volkomen vreemd aan de geschiktheid of het gedrag van de werkneemster of aan de werkelijke
noodwendigheden van de dienst” en dat “dit ontslag dan ook als willekeurig dient te worden aanzien in de zin van
artikel 63 van de wet op de arbeidsovereenkomsten”, en vorderde dienvolgens een “schadevergoeding wegens
willekeurige afdanking” gelijk aan zes maanden loon.
Eiseres hield steeds staande dat het doorgevoerde ontslag ingegeven was door economische motieven, te weten
een substantiële besparing door het afschaffen van de interne onderhoudsdiensten en het uitbesteden van de
onderhoudsopdrachten.
Het arbeidshof aanvaardt dat besparingsmaatregelen behoren tot de noodwendigheden inzake de werking van de
onderneming en dat een efficiënt en deugdelijk financieel beleid en beheer noodzakelijk verbonden is aan de
goede werking en het belang van de onderneming (arrest p. 8, vijfde alinea). Het arbeidshof oordeelt tevens dat
de realiteit van het oogmerk te besparen voldoende bewezen was en dat dit niet onredelijk werd ingeroepen ter
ondersteuning van het ontslag (arrest p. 9, tweede alinea). Het arbeidshof merkt tenslotte op dat de
arbeidsgerechten niet bevoegd zijn om de opportuniteit van de beoogde besparingen en het hieruit voortvloeiend
ontslag van een groep werkneemsters te beoordelen (arrest p. 9, laatste alinea).

1.1 Eerste onderdeel

Het arbeidshof aanvaardt aldus minstens impliciet dat het ontslag ingegeven was door de noodwendigheden
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inzake de werking van de onderneming.
De vaststelling dat het ontslag zou zijn gegeven in strijd met de bindende bepalingen inzake collectieve
opzegging, zoals omschreven in het arbeidsreglement, is niet relevant in het licht van het recht op een vergoeding
wegens willekeurig ontslag in de zin van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze bepalingen, en met
name het voorschrift dat de bedrijfsdirectie in de eerste plaats in de ondernemingsraad alle middelen moet
onderzoeken om de opzegging en de werkloosheid te vermijden, en dat één van de uitdrukkelijk opgenomen
middelen behelst dat geen beroep meer mag worden gedaan op de eventuele diensten van onderaannemers,
staan niet in verband staan met de door artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet aangewezen criteria ter
bepaling van het al dan niet willekeurig karakter van het ontslag van de werkman.
Het arbeidshof kon verweerster niet wettig gerechtigd verklaren op een vergoeding wegens willekeurig ontslag op
grond van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet (schending van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten).

1.2 Tweede onderdeel

In zoverre het arbeidshof een vergoeding van 328.112 BEF zou hebben toegekend wegens willekeurig ontslag,
zonder dat dit zou zijn opgevat als een willekeurige afdanking in de zin van artikel 63 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, het arbeidshof
– ten eerste, het voorwerp, minstens de oorzaak van de vordering wijzigt, nu het aldus een vergoeding

toekent wegens misbruik van ontslagrecht bestaande in het niet-naleven van de voorschriften van het
arbeidsreglement, terwijl, zoals uit de bewoordingen van de dagvaarding moge blijken, verweerster een
vergoeding vorderde wegens willekeurig ontslag in de zin van artikel 63 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, te weten een ontslag dat geen verband zou houden met de geschiktheid of
het gedrag van de werkman of dat niet zou berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de
onderneming of de dienst; de toenmalige eiseres vorderde geen vergoeding wegens misbruik van
ontslagrecht ingevolge het mogelijks negeren van de voorschriften van het arbeidsreglement; het
arbeidshof werpt aldus tevens een aan de openbare orde vreemd geschil op dat uitgesloten werd door de
conclusies der partijen en miskent bijgevolg eiseres' recht van verdediging (schending van de artikelen 63
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, van
het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, van het beschikkingsbeginsel luidens hetwelk de
partijen het voorwerp en de oorzaak van hun vordering bepalen en het de rechter verboden is een aan de
openbare orde vreemde betwisting op te werpen die door de conclusies der partijen is uitgesloten, en van
het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging),

– ten tweede, nalaat te antwoorden op de regelmatige aanvoering van eiseres” luidens dewelke verweerster
enkel een schadevergoeding wegens willekeurig ontslag vorderde en dat, indien zij thans nog een
vordering tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik zou instellen, deze vordering rekening houdend
met de toepasselijkheid van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, manifest laattijdig zou zijn
(tweede conclusie, p. 3, vijfde alinea). Overeenkomstig artikel 15, eerste lid, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het
eindigen van deze overeenkomst verjaren of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder
dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. Het arbeidshof
aldus zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 149 van de
gecoördineerde Grondwet), minstens zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schending van artikel 15,
inzonderheid eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

2 Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen

– artikel 2, eerste, tweede en vierde lid, van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van
de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen (zoals gewijzigd bij wet van 28 juli
1971),

– artikel 14, § 1, tweede lid, 1°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven (zoals gewijzigd bij wet van 28 januari 1963, bij koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978
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en bij wet van 22 januari 1985),

– voor zoveel als nodig, artikel 4, inzonderheid eerste lid van genoemde wet van 28 juni 1966 (zoals
gewijzigd bij wetten van 28 juli 1971, 22 januari 1985 en 12 april 1985).

Aangevochten beslissing

Het arbeidshof verklaart verweerster gerechtigd op een vergoeding van 69.581 BEF, verhoogd met intresten, als
sluitingspremie, op volgende gronden:
“Overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de
werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen is er voor de toepassing van deze wet “sluiting
van de onderneming” ingeval van definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een
afdeling ervan ...
Voor de toepassing van deze wet geldt als onderneming de technische bedrijfseenheid bedoeld in artikel 14 van
de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie van het bedrijfsleven (artikel 2, eerste lid, van de wet
van 28 juni 1966).
Onder onderneming wordt verstaan de technische bedrijfseenheid bepaald op grond van de economische en
sociale criteria; in geval van twijfel primeren de sociale criteria (artikel 14, § 1, tweede lid, 1°, van de wet van
20 september 1948).
Een afdeling van een onderneming kan derhalve worden bepaald rekening houdend met de criteria die voor de
onderneming zelf gelden.
Het personeel van de interne schoonmaakdienst was weliswaar verspreid over de verschillende zetels. Binnen de
zetels was het schoonmaakpersoneel afhankelijk van verschillende entiteiten en stond het onder de
verantwoordelijkheid hetzij van het departement Immobiliën, hetzij van het kantoor.
Hierdoor werd een globale loonadministratie ten aanzien van het schoonmaakpersoneel echter niet uitgesloten
(...) en de kosten van het schoonmaakpersoneel vielen onder de algemene kosten van de B.B.L. (...).
De activiteit van de interne schoonmaakdienst, het schoonmaakwerk, betrof een duurzame activiteit
onderscheiden van de hoofdactiviteit van de B.B.L. en werd uitgeoefend door een onderscheiden
personeelsgroep. Teneinde zijn prestatie te kunnen uitvoeren beschikte deze onbetwistbaar over onderscheiden
produktiemiddelen.
Aldus kenmerken de sociale en economische criteria, die de B.B.L. karakteriseren, de interne schoonmaakdienst
niet en dient deze aan de hand van onderscheiden sociale en technische criteria als een afdeling van de B.B.L. te
worden beschouwd (...).
(...)
De herstructurering van de afdeling Immobiliën met de verdwijning van de volledige schoonmaakploeg van
ongeveer 163 werkneemsters tot gevolg betreft de sluiting van de interne schoonmaakdienst, namelijk de
stopzetting van de hoofdactiviteit van een afdeling van de B.B.L., met het verschuldigd zijn door de B.B.L. van de
gevorderde sluitingspremie tot gevolg.” (arrest pp. 10 tot 12).

Grieven

Overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de
werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, geldt voor de toepassing van deze wet als
onderneming de technische bedrijfseenheid bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 betreffende
de organisatie van het bedrijfsleven.
Overeenkomstig het tweede lid van dezelfde bepaling, wordt met onderneming gelijkgesteld, de afdeling van een
onderneming waar een bepaald minimumaantal werknemers is tewerkgesteld.
Overeenkomstig genoemd artikel 14, § 1, tweede lid, 1°, dient onder onderneming te worden verstaan, de
technische bedrijfseenheid bepaald op grond van economische en sociale criteria, waarbij in geval van twijfel de
sociale criteria primeren.
Overeenkomstig artikel 4 van genoemde wet van 28 juni 1966, hebben de werknemers bij sluiting van de
onderneming recht op een vergoeding.
Eiseres voerde aan (verzoekschrift tot hoger beroep p. 8 en eerste conclusie p. 8), en het arbeidshof aanvaardde
(arrest p. 11, in het midden) dat het onderhoudspersoneel verspreid was over de verschillende zetels en dat
binnen de zetels het schoonmaakpersoneel afhankelijk was van verschillende entiteiten, aangezien zij onder de
verantwoordelijkheid stonden van hetzij het departement Immobiliën, hetzij van het kantoor.
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Eiseres voerde tevens aan (verzoekschrift tot hoger beroep, p. 8) dat het schoonmaken in se geen activiteit van
de bank uitmaakt en de schoonmaaksters hoogstens als een aparte personeelsgroep konden worden
bestempeld, doch niet als afdeling van de onderneming konden worden opgevat. Het arbeidshof aanvaardt (arrest
p. 11, in het midden) dat de activiteit van de schoonmaakdienst onderscheiden was van de hoofdactiviteit van
eiseres, en uitgeoefend werd door een onderscheiden personeelsgroep.
Het arbeidshof kon niet wettig oordelen dat, aangezien de activiteit van de schoonmaakploeg onderscheiden was
van de hoofdactiviteit van de onderneming, zij over “onderscheiden produktiemiddelen” beschikte en zij diende te
worden vastgesteld “aan de hand van onderscheiden sociale en technische criteria”.
De uitvoering van hetzelfde werk, te weten schoonmaakwerk, volstaat niet om te kunnen gewagen van een
afdeling van de onderneming. Daartoe is vereist dat de betreffende sector van de onderneming zich door een
technische onafhankelijkheid van de rest van de onderneming onderscheidt, bijvoorbeeld door eigen machines,
eigen personeel en eigen produktie. Het schoonmaakwerk levert geen eigen produktie op, tenzij het als
maatschappelijk doel van de onderneming voor derden wordt verricht.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat het ontslag van de schoonmaaksters diende te
worden opgevat als een sluiting van een afdeling van de onderneming, waardoor een recht op betaling van een
sluitingspremie zou ontstaan (schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen).

IV Beslissing van het Hof
1 Eerste middel
1.1 Eerste onderdeel

Overwegende dat een afdanking in de zin van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet willekeurig is
wanneer het ontslag van de werkman die aangeworven is voor onbepaalde tijd is gebeurd om redenen die
berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat:
1. eiseres op 14 december 1990 tot de collectieve afdanking overging van het schoonmaakpersoneel mits

betaling van een opzeggingsvergoeding;

2. door die werkneemsters, waaronder verweerster, niet op een ernstige wijze wordt betwist dat de
afschaffing van de interne schoonmaakdienst in de zetels van de bank en de uitbesteding van deze
activiteit aan een gespecialiseerde externe dienst, op het ogenblik van het ontslag op een besparing van
ongeveer 60 miljoen BEF per jaar kon becijferd worden;

3. besparingsmaatregelen tot de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming behoren, of met
andere woorden een efficiënt en deugdelijk financieel beleid en beheer noodzakelijk verbonden is aan de
goede werking en het belang van de onderneming;

4. de realiteit van de beoogde besparingen voldoende bewezen is, zodat deze besparingen niet kennelijk
onredelijk werden ingeroepen ter ondersteuning van het voorgenomen ontslag van het
onderhoudspersoneel;

5. de opportuniteit van de beoogde besparingen en het hieruit voortvloeiend ontslag van een groep
werkneemsters buiten de beoordeling valt van de willekeurige afdanking, zoals wettelijk omschreven;

Overwegende dat het arrest de afdanking van verweerster evenwel als willekeurig beschouwt omdat eiseres de in
het arbeidsreglement omschreven procedure voor een collectieve opzegging niet heeft nageleefd maar de
gewone ontslagprocedure heeft gevolgd en zodoende “kennelijk de grenzen van een normale uitoefening van het
ontslagrecht overschreden” heeft;
Dat het arrest zodoende, door tot willekeurige afdanking te beslissen op grond van andere vereisten dan bepaald
in artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, deze wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

2 Tweede middel

Overwegende dat, krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling
van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, de bepalingen van deze wet tevens van
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toepassing zijn bij sluiting van een afdeling van een onderneming in zoverre tijdens het laatst verlopen
kalenderjaar gemiddeld ten minste het in artikel 1 bepaalde minimum aantal werknemers was tewerkgesteld;
Overwegende dat een afdeling van een onderneming in de zin van de voormelde wet een onderdeel is van de
onderneming dat een zekere samenhang vertoont en zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een
eigen technische onafhankelijkheid en door een onderscheiden duurzame activiteit of bedrijvigheid en
personeelsgroep;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de activiteit van de interne schoonmaakdienst, het schoonmaakwerk,
een duurzame activiteit betrof, onderscheiden van de hoofdactiviteit van eiseres en uitgeoefend door een
onderscheiden personeelsgroep die om hun prestaties te kunnen uitvoeren over onderscheiden
produktiemiddelen beschikte; dat het arrest aldus aangeeft dat de interne schoonmaakdienst een eigen
technische onafhankelijkheid had;
Overwegende dat het arrest op grond hiervan vermocht te oordelen dat de herstructurering van de afdeling
Immobiliën van eiseres met de verdwijning van de volledige schoonmaakploeg van ongeveer 163 werkneemsters,
de stopzetting was van de hoofdactiviteit van een afdeling van eiseres, met het verschuldigd zijn door eiseres van
de op grond van artikel 4 van de wet van 28 juni 1966 gevorderde sluitingspremie tot gevolg;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

3

Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot het betalen aan verweerster van
328.112 BEF met interest als vergoeding wegens willekeurige afdanking en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Veroordeelt eiseres in één derde van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
De kosten begroot op de som van tweehonderd vijfennegentig euro zesentachtig cent jegens de eisende partij.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Robert Boes, de
raadsheren Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois, Eric Dirix, en in openbare terechtzitting van vier
februari tweeduizend en twee uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid van advocaat-
generaal Anne De Raeve, met bijstand van eerstaanwezend adjunct-griffier Lisette De Prins.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2002-03, afl. 13, 500 en http://www.rw.be (9 december 2002)
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