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Actualia ontslagrecht
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Cassatie en de discretionaire bonus

Cass. 20 December 2021 – S.180089.N

Actualia ontslagrecht

• Commissieloon ten belope van max. 407.059,70 USD (2013)

• 70% voor eiser, 30% voor collega

• In juni 2014 ontvangt eiser geen 70% maar 25%: 100,000 USD wegens onvoldoende 
inzet voor het project (“actively involved”)

• 27 oktober 2014: ontslag door werkgever

• Vordering inzake achterstallige commissie + achterstallige verbrekingsvergoeding en 
uitwinningsvergoeding + willekeurig ontslag

Feiten
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• Onvoldoende bewijs van niet‐“actively involved”

• Alle vorderingen (behalve willekeurig ontslag) gegrond

Nl. Arbrb. Brussel 16 april 2016 ‐ AR 14/4242/A: 70%

6

• Hij doet niets, weet niets en kent niets: voldoende bewijs

• Evenwel: schending meest elementaire recht van verdediging – miskenning plicht 
tot goede trouw

‐ Geen kans op beterschap of grondige betwisting

‐ Eenzijdige herleiding

• Conclusie: 
‐ aangepaste sanctie: het recht op het overeengekomen commissieloon

Arbh. Brussel 13 oktober 2017 – AR 2016/AB/687: ook 70%

5

6



4

7

• Conclusie arbeidshof is fout: als sanctie voor de schending van de goede trouw het 
maximumpercentage toekennen, is in strijd met art. 1134, 1e en 3e lid Oud 
Burgerlijk Wetboek en miskent het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik 
verbiedt

• Rechter kan zich niet in de plaatst stellen van de werkgever

Cass. 20 december 2021

Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten / 
vervangingsovereenkomsten 
bepaalde tijd

Actualia ontslagrecht
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9Actualia ontslagrecht

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
/vervangingsovereenkomsten bepaalde tijd

GwH 17 juni 2021

HvJ 3 juni 2021, C‐726/19

Hvj 3 juni 2021, C‐326/19

HvJ 24 juni 2021, C‐550/19

HvJ 17 maart 2022, C‐232/20

10Actualia ontslagrecht

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
/vervangingsovereenkomsten bepaalde tijd

• Richtlijn 1999/70/EG : 
‐ AO onbepaalde tijd zijn de norm

‐ Opeenvolgende AO bepaalde tijd:

‐ Om objectieve redenen (vb bijzondere aard taken, inherente kenmerken ervan, rechtmatige 
doelstelling sociaal beleid), of

‐ Beperkte tijd en beperkt aantal opeenvolgende overeenkomsten

• Noodzaak tot evenredige, effectieve en afschrikkende maatregelen met oog 
op afdwingen normen
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11Actualia ontslagrecht

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
/vervangingsovereenkomsten bepaalde tijd

• Art. 10 en 10bis AOW:

‐ Opeenvolgende AO voor bepaalde tijd zonder onderbreking toe te schrijven aan 
WN, worden verondersteld AO onbepaalde tijd te zijn, behalve wanneer WG bewijs 
levert van rechtvaardiging wegens de aard werk of andere wettige redenen

‐ Max 4 AO, min 3 maanden elk/max 2 jaar samen

‐ Max 6 AO, min 6 maanden elk/max 3 jaar samen, voorafgaande toestemming TSW

‐ Sanctie: vermoeden AO onbepaalde tijd

• Art. 11ter AOW:

‐ Vervangingsovereenkomst max 2 jaar

‐ Max duur opeenvolgende vervangingsovereenkomsten zonder onderbreking toe te 
schrijven aan WN = 2 jaar

‐ Sanctie: zelfde voorwaarden als AO onbepaalde tijd

12Actualia ontslagrecht

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
/vervangingsovereenkomsten bepaalde tijd – GwH 17 juni 2021

• Feiten:

‐ WN in dienst van Vlaamse Gemeenschap van 5/2/2001 tot 5/10/2017 krachtens opeenvolgende AO bepaalde 
tijd en vervangingsovereenkomsten (nooit langer dan 2 jaar)

• Arbh Gent, afdeling Brugge 28/9/2020: 

‐ Geen wettige reden om opeenvolgende AO bepaalde tijd te sluiten

‐ Maar, vermoeden art 10 en 11ter AOW geldt niet bij afwisseling AO bepaalde tijd/vervangingsovereenkomsten

‐ Geen wetsontduiking/rechtsmisbruik

‐ Prejudiciële vraag: verenigbaarheid art 10 en 11 Grondwet?

• GwH:  

‐ Verschil in behandeling niet redelijk verantwoord

‐ Art 10 en 11ter AOW, in zoverre zij niet van toepassing zijn ingeval van opeenvolging AO bepaalde tijd en 
vervangingsovereenkomsten, zijn niet bestaanbaar met gelijkheidsbeginsel

‐ In afwachting aanpassing wet moet rechter regels AO onbepaalde tijd toepassen
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13Actualia ontslagrecht

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd ‐ HvJ 3 juni 
2021 C‐326/19

• Italiaanse wet:

‐ Onderzoekers staatsonderwijs:

‐ A‐overeenkomst : AO 3 jaar, met mogelijkheid verlenging max 2 jaar in functie van beschikbare middelen en mits onderwijs‐ en 
onderzoeksactiviteiten positief zijn beoordeeld

‐ B‐overeenkomst : AO 3 jaar, zonder mogelijkheid verlenging

‐ Geen sanctie ingeval van misbruik

• Feiten:

‐ Wetenschappelijk onderzoeker in dienst van Universiteit Rome met A‐overeenkomst

‐ WN krijgt geen verlenging   

• Prejudiciële vragen :

‐ Verenigbaarheid Italiaanse wet met Richtlijn 1999/70/EG

• Arrest:

‐ Één enkele AO bepaalde tijd valt niet onder Richtlijn

‐ Bijzondere behoeften van sector rechtvaardigen opeenvolgende AO bepaalde tijd

14Actualia ontslagrecht

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd ‐ HvJ 3 juni 
2021 C‐726/19

• Spaanse wet:

‐ Mogelijkheid tot sluiten vervangingsovereenkomst/Ad‐Interim overeenkomst voor bepaalde tijd, in afwachting 
vervanging WN

‐ Duur:  in principe beperkt

‐ In publieke sector:   termijn kan sine die worden verlengd om verschillende redenen 

• Feiten:

‐ Horecamedewerker in dienst van IMIDRA (Madrileens Instituut onderzoek & ontwikkeling platteland, landbouw 
en voedselvoorziening regio Madrid)

‐ AO bepaalde tijd (ad‐interim), start 23 juni 2003 in afwachting vergelijkend onderzoek permante invulling 
vacante positie

‐ Verlengingen tot 3 oktober 2016, dan einde wegens toewijzing vacante post aan andere WN

• Prejudiciële vragen :
‐ Verenigbaarheid met Richtlijn 1999/70/EG
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Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd ‐ HvJ 3 juni 
2021 C‐726/19

• Arrest:

‐ Zuiver economische overwegingen vormen geen objectieve reden voor sluiten opeenvolgende AO bepaalde tijd

‐ Tijdelijke vervanging om te voorzien in kortstondige personeelsbehoeften van WG kan wel objectieve reden 
vormen

‐ MAAR, opeenvolgende AO bepaalde tijd zijn niet gerechtvaardigd om te voorzien in behoeften die in feite niet 
tijdelijk, maar integendeel permanent en blijvend zijn

• In diezelfde zin:
‐ HvJ 24 juni 2021 C‐550/19

16Actualia ontslagrecht

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd ‐
Uitzendarbeid ‐ HvJ 17 maart 2022, C‐232

• Richtlijn 2008/104/EG 19 november 2008:

‐ Gelijke behandeling

‐ Tijdelijke tewerkstelling bij inlenende onderneming

‐ Noodzaak tot maatregelen om misbruik te vermijden

• Duitse wetgeving:

‐ Principe: Uitzendkracht kan max 18 maanden ter beschikking worden gesteld van inlener

‐ CAO metaalsector: max 48 maanden

‐ Periode voor bepaalde datum telt niet mee

• Feiten: 

‐ WN – uitzendkracht wordt 55 maanden ter beschikking gesteld van inlener in metaalsector
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Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd –
Uitzendarbeid ‐ HvJ 17 maart 2022, C‐232

• Prejudiciële vragen :
‐ Is Duitse wet verenigbaar met Richtlijn?

‐ Is uitzendarbeid beperkt tot tijdelijke functies?

‐ Is er sprake van misbruik ingeval van opeenvolgende opdrachten bij 1 inlener gedurende 55 maanden?

• Arrest:

‐ Uitzendarbeid niet beperkt tot tijdelijke functies; Arbeidsverhouding tussen uitzendkracht en inlenende 
onderneming is wel tijdelijk           uitzendarbeid mogelijk voor permanente functie

‐ Bij afwezigheid van objectieve verklaring kan er sprake zijn van misbruik ingeval van achtereenvolgende 
opdrachten bij 1 inlener, meer concreet indien langer dan wat redelijkerwijze als tijdelijk kan worden 
aangemerkt

• Gevolgen Belgie?

18Actualia ontslagrecht

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd – Arbrb. 
Gent, afdeling Aalst 4 oktober 2021

• Feiten:

‐ Opeenvolgende AO bepaalde tijd

‐ 27/06/2018‐26/9/2018; 27/9/2018‐26/4/2019; 27/4/2019‐26/9/2019 en 27/9/2020‐26/9/2020

‐ WN werkt geregeld in nachtploeg

‐ Hij werkt op 26/9/2020; arbeidsprestaties eindigen op 27/9/2020 om 5u02 ‘s ochtends

• Vonnis:

‐ Uit wetsgeschiedenis blijkt dat, behoudens voor wat betreft zondagsrust, rekening moet worden gehouden met 
de ‘economische dag’ en niet met de astronomische dag

‐ Geldig verstrijken AO bepaalde tijd op 27/9/2020
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19Type here the title of the presentation

POLLVRAAG 

GELIEVE UIT FULLSCREENMODUS TE GAAN 

Sluiting of geen sluiting van een
afdeling van de onderneming
Cass. 4 oktober 2021 – S.200051N

Actualia ontslagrecht
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• Stap 1: De werkgever moet de zaak per aangetekende brief aanhangig maken bij 
het bevoegd paritair comité

• Stap 2: Het paritair comité beschikt over drie mogelijkheden:
• Unanieme erkenning 

• Unanieme verwerping

• Geen (tijdige) beslissing

• Stap 3: Ontslag of beroep bij arbeidsrechtbank
• Ontslag in geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling hiervan

• Beroep bij arbeidsrechtbank in geval van ontslag van een welbepaalde personeelsgroep

“Sluiting van een afdeling”

Artikel 3, §1 van de Wet van 19 maart 1991

22

• Mevrouw K.V. was sinds 23 oktober 2006 verbonden door een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met Scania Belgium NV

• Zij werd overgeplaatst naar de Academy‐afdeling (“Regional Academy Benelux”) 
vanaf 1 juli 2012

• Bij de sociale verkiezingen van 2016 werd zij verkozen als effectief lid van het CPBW

Arbh. Brussel 14 januari 2020 – AR 2018/AB/953

Feiten (1):
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• Op de ondernemingsraad van 9 juni 2016 kondigde Scania Belgium intentie aan om 
Academy‐afdeling te sluiten wegens te hoge werkingskosten, waarna een 
informatie‐ en consultatieprocedure werd gevolgd

• Parallelle raadpleging in de ondernemingsraad van Scania Nederland

Arbh. Brussel 14 januari 2020 – AR 2018/AB/953

Feiten (2):

24

• Met aangetekende brief van 16 september 2016 vroeg Scania Belgium de voorzitter van PC 200 
om de economische ontslagreden te erkennen en het ontslag mogelijk te maken van twee 
beschermde werknemers

• De voorzitter antwoordt met aangetekende brief van 20 oktober 2016 dat PC 200 niet in de 
mogelijkheid was om een eenparige beslissing te nemen

• Scania Belgium beëindigt op 30 november 2016 de arbeidsovereenkomst van mevrouw K.V. met 
betaling van een opzeggingsvergoeding en sluitingsvergoeding

• Mevrouw K.V. vroeg met aangetekende brief van 2 december 2016 haar re‐integratie aan, wat 
werd geweigerd, en ging over tot dagvaarding

Arbh. Brussel 14 januari 2020 – AR 2018/AB/953

Feiten (3):
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• Geen afdeling, want Academy‐afdeling is dermate verbonden met Scania Zweden 
dat ze niet kan beschouwd worden als een afdeling van Scania Belgium

• Geen sluiting, want de activiteiten worden voortgezet in de gewone werking

Arbh. Brussel 14 januari 2020 – AR 2018/AB/953

Argumenten van mevrouw K.V.

26

• Het arbeidshof stelt vast dat het begrip afdeling in de wet van 19 maart 1991 niet 
wordt omschreven en herneemt de definitie uit de rechtspraak.

• Het arbeidshof bevestigt het bestaan van een afdeling:

Arbh. Brussel 14 januari 2020 – AR 2018/AB/953

Beoordeling: afdeling? (1)

“22. Naar het oordeel van het arbeidshof is het logisch dat een opleidingsonderdeel ter
ondersteuning van de verkoop van vrachtwagens en bussen zich kadert in de richtlijnen en het
beleid van de internationale groep, waartoe de landelijke Scania entiteiten behoren; binnen de
groep waren er immers nog meerdere Academy‐afdelingen, zodat er een afstemming van het
beleid nodig was. (…)

De nadruk die mevrouw V. legt op de groepssupervisie via Scania Zweden doet daaraan niets af;
de discussie of dit nu gebeurde vanuit een operationele of functionele setup is daarbij van weinig
belang. De onafhankelijkheid van de Benelux‐structuur wordt immers mede‐geïllustreerd doordat
op dat niveau een gecoördineerde beslissing genomen werd tot stopzetting van de Regional
Academy Benelux en tot sluiting van de afdeling in zowel de Nederlandse als de Belgische
vennootschap.”
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“24. De onafhankelijkheid en de duurzaamheid van de Regionale Academy Benelux wordt bovendien
geïllustreerd door de eigen cursussen in het Nederlands (zie stuk 28 mevrouw V. ), de cursusplaatsen te
Zwolle en Nederoverheembeek en de eigen infrastructuur, eigen leiding (de heer V. K.), eigen logo en een
eigen organisatie. (…)

26. Deze Academy‐afdeling heeft een technische onafhankelijkheid en een afdoende onderscheiden
duurzame activiteit. Ter zitting wordt overigens bevestigd dat de betrokken werknemers naast hun werk
in de Academy‐afdeling geen andere functies uitoefenden. Deze 7 werknemers vormen binnen de nv
Scania Belgium een afdeling in de zin van art. 3 van de ontslagwet beschermde werknemers. (…)

27. Ten overvloede kan erop gewezen worden dat de Nederlandse ondernemingsraad voor haar
werknemers finaal tot een gelijkaardige conclusie kwam. Bovendien ontving mevrouw V. juist zoals haar
ontslagen Belgische collega’s een sluitingspremie omwille van het opheffen van de afdeling; ze heeft deze
premie aanvaard. Dit bevestigt het bestaan van een afzonderlijke afdeling.(zie randnummer 19, in fine).”

Arbh. Brussel 14 januari 2020 ‐ AR 2018/AB/953

Beoordeling: afdeling? (2)

28

• Het arbeidshof stelt vast dat: 
• alle werknemers van de Academy‐afdeling werden ontslagen

• de Academy‐afdeling werd opgeheven

• de vroegere activiteit werd geabsorbeerd en geïntegreerd in de gewone werking

• Het arbeidshof besluit vervolgens dat de voortzetting van activiteiten niets afdoet 
aan de sluiting van een afdeling

Arbh. Brussel 14 januari 2020 ‐ AR 2018/AB/953

Beoordeling: sluiting van een afdeling? (1)

27
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“31. Het arbeidshof Brussel onderzocht deze problematiek in een arrest van 23 mei 2011 (JTT 2012, 26), bevestigd door Cass. 3
december 2012, Arr.Cass. 2012, 2733, RW 2013‐14, 1056. Het arbeidshof overwoog:

Artikel 1 van de wet van 19 maart 1991 … beoogt immers duidelijk de stopzetting van de activiteit … van een afdeling.

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 geïntimeerden die betogen dat de wet de sluiting bepaalt ten aanzien van de activiteit zelf, interpreteren 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. (…)

Deze kamer sluit zich aan bij deze analyse, waardoor het voortzetten van sommige activiteiten niets afdoet aan de sluiting van
een afdeling. (…)”

Arbh. Brussel 14 januari 2020 ‐ AR 2018/AB/953

Beoordeling: sluiting van een afdeling? (2)

30

“5. De appelrechters stellen vast dat de Academy‐afdeling waartoe de eiseres behoorde niet
meer bestaat, dat alle in die afdeling tewerkgestelde werknemers ontslagen werden en dat “de
vroegere activiteit werd geabsorbeerd en geïntegreerd in de gewone werking” van de
verweerster.

6. De appelrechters die aldus vaststellen dat de hoofdactiviteit van de Academy‐afdeling niet
werd stopgezet maar door andere werknemers van de onderneming wordt voortgezet,
oordelen niet wettig dat de opheffing van de Academy‐afdeling een sluiting van een afdeling
van de onderneming vormt in de zin van de artikelen 1, § 2, 6°, en 3, § 1, derde en vierde lid,
Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.”

Cass. 4 oktober 2021 ‐ S. 20.0051.N

Het Hof van Cassatie verbreekt

29
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• Niet noodzakelijk

• Onderscheid maken naargelang de activiteit van de afdeling al dan niet binnen de 
onderneming wordt voortgezet

Besluit

Komt het Hof van Cassatie terug op zijn eerdere rechtspraak? 

Voortzetting binnen/buiten
onderneming?

Oordeel van Hof van Cassatie

Arbh. Brussel 
23 mei 2011 
AR 2009/AB/52237

De onderhouds‐ en
herstellingsprestaties van de
technische dienst van het hotel werden
toevertrouwd aan een reeks
gespecialiseerde aannemers.

De appelrechters hebben kunnen
beslissen dat die omstandigheden een
sluiting van een afdeling van de
onderneming vormden.

Arbh. Brussel 
14 januari 2020
AR 2018/AB/953

De opleidingsactiviteit werd
geabsorbeerd en geïntegreerd in de
gewone werking van de onderneming.

De appelrechters oordelen niet wettig
dat de opheffing van de Academy‐
afdeling een sluiting van een afdeling
van de onderneming vormt.

Drempel collectief ontslag: 
standpunt RVA / FOD WASO

Actualia ontslagrecht
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• Ontslagdrempels (art. 2 cao nr. 24):

• Tewerkstellingsdrempel (art. 3 cao nr. 24): 

Drempels collectief ontslag

10 ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,
gemiddeld meer dan 20 en minder dan 100 werknemers zijn tewerkgesteld

10% ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,
gemiddeld tenminste 100 en minder dan 300 werknemers zijn tewerkgesteld

30 ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,
gemiddeld ten minste 300 werknemers zijn tewerkgesteld

De cao nr. 24 is enkel van toepassing op de ondernemingen waar gedurende het kalenderjaar, dat
het ontslag voorafgaat, gemiddeld meer dan 20 werknemers waren tewerkgesteld

34

• Op het niveau van de onderneming

= technische bedrijfseenheid zoals bedoeld in art. 14 Bedrijfsorganisatiewet en uitvoeringsbesluiten
(art. 4 cao nr. 24)

≠ juridische entiteit

• Op het niveau van de afdeling
• Ratio: gelijkstelling van afdeling met onderneming art. 62, 3° Wet Renault

• Begrip: 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 (Cass. 4 februari 2002, 
JTT 2002, 473)

Op welk niveau moeten deze drempels worden toegepast?

Klassieke rechtsleer

33
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35

• Enkel op niveau van TBE en niet op niveau van afdeling

• Argumenten:

1) Uitbreiding van toepassingsgebied van de cao nr. 24 kan niet de bedoeling zijn geweest van de 
wetgever, nu de bedoeling was om de cao nr. 24 enkel aan te vullen door te voorzien in burgerlijke
sancties

2) Er is een verklaring voor de verwijzing naar het begrip « afdeling » in artikel 62,3° Wet Renault, dewelke
besloten ligt in art. 64, 3° Wet Renault

Op welk niveau moeten deze drempels worden toegepast?

Standpunt van Claudio Vandersnickt (Soc.Weg. 2021, afl. 7)

36

• Enkel op niveau van TBE en niet op niveau van afdeling

• Argumenten = argumenten Claudio Vandersnickt

Op welk niveau moeten deze drempels worden toegepast?

Standpunt FOD WASO d.d. 23 augustus 2021

35
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37

• Voornemen van betrokken onderneming: ontslag van 19 werknemers van de 
afdeling HQ die 90 werknemers telt

• VDAB 26/1/2022: 

Op welk niveau moeten deze drempels worden toegepast?

Standpunt VDAB d.d. 26 en 27 januari 2022

«De aankondiging vermeld (sic) 19 op 387 werknemers. Wanneer we
gemiddeld spreken van 300 werknemers (of meer) is het minimum aantal
ontslagen 30 om te voldoen aan de aantallen van CAO24). Bijgevolg gaat het
hier niet over een collectief ontslag.»

38

• Onderneming 26/1/2022: 

• verwijst naar de gelijkstelling van afdeling met onderneming in art. 62, 3° Wet Renault;

• herneemt de intentie om 19 WN te ontslaan van de afdeling HQ die 90 WN telt;

• vraagt bevestiging dat dit geen intentie van collectief ontslag betreft.

• VDAB 27/1/2022:

Op welk niveau moeten deze drempels worden toegepast?

Standpunt VDAB d.d. 26 en 27 januari 2022

«Om de cijfers te bepalen, kijken we naar de cijfers van de TBE ‐ 387. Tenzij
het HQ van 90 mensen een aparte TB is met aparte ondernemingsraad?
Indien niet, blijft het richtpunt de 387 werknemers en komen jullie niet aan
de cijfers voor een collectief ontslag (cao 24).»

 Enkel op niveau van TBE nagaan of de drempels zijn bereikt

37
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• Cliënten wijzen op het bestaan van dit standpunt van de FOD WASO en VDAB, om
te vermijden dat er wordt gesteld dat de informatie‐ en consultatieprocedure ‐ i.t.t.
tot wat door ons geadviseerd werd ‐ eigenlijk niet moest worden opgestart

• Niettemin aangeven dat dit standpunt o.i. strijdig is met de tekst van de Wet
Renault en dat we, gelet op de sancties in de Wet Renault en het Sociaal
Strafwetboek, aanraden om de drempels ook op afdelingsniveau te bekijken

Besluit: Wat doen we in  de praktijk?

40

POLLVRAAG 

GELIEVE UIT FULLSCREENMODUS TE GAAN 

39

40



21

Ontslag/verwijdering uit functie 
preventieadviseur
Cass. 29 november 2021

Arbh. Brussel 6 juli 2021

Actualia ontslagrecht

42Actualia ontslagrecht

Ontslag/verwijdering uit functie preventieadviseur

• Bescherming preventieadviseur

‐ Art 3 Wet 20 december 2002

De werkgever kan de overeenkomst met de preventieadviseur enkel beëindigen, (…) 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.

• Toepassingsgebied
‐ Einde AO

‐ Verwijdering uit functie

• Ontslag/verwijdering enkel om specifieke redenen 
‐ Vreemd aan onafhankelijkheid of onbekwaamheid opdrachten uit te oefenen

41

42



22

43Actualia ontslagrecht

Ontslag/verwijdering uit functie preventieadviseur
• Procedure (Art 5 Wet 20 december 2002)

‐ Aangetekende brief aan PA met redenen voorgenomen ontslag/verwijdering uit functie en bewijs daarvan

‐ Afschrift aan leden CPBW en vraag tot akkoord met voornemen

‐ Uitvoering ontslag pas na akkoord

• Procedure niet van toepassing
‐ Ontslag dringende reden

‐ Sluiting/collectief ontslag waarop de procedures hoofdstuk VIII wet 13 februari 1998 van toepassing zijn

‐ Ontslagname

‐ Einde AO bepaalde tijd

• Sanctie 
‐ 2/3 jaar loon
‐ Art 11:   vergoeding ook verschuldigd indien aangevoerde dringende redenen niet wordt aanvaard, en 
arbeidsgerecht erkent dat deze redenen niet vreemd zijn aan onafhankelijkheid of aangevoerde redenen van 
onbekwaamheid niet bewezen zijn.

44Actualia ontslagrecht

Ontslag/verwijdering uit functie preventieadviseur – Cass 29 
november 2021

• Feiten:
‐ WN/PA ontslagen in kader van collectief ontslag;

‐ Procedure Wet 20 december 2002 niet gevolgd

‐ WN vordert beschermingsvergoeding

‐ Arbrb en Arbh Luik verklaren vordering ongegrond

• Cass 29 mei 2017: 
‐ Prejudiciële vraag 

• GwH 7 juni 2018 :  
‐ Niet toepassing procedure ingeval van collectief ontslag is bestaanbaar met gelijkheidsbeginsel, want ontslag om 
economische redenen

‐ Rechter kan reden voor ontslag desgevallend wel controleren
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45Actualia ontslagrecht

Ontslag/verwijdering uit functie preventieadviseur ‐ Cass 29 
november 2021

• Eindarrest:
‐ Middel dat onderneming ook na collectief ontslag nog een PA moet hebben faalt naar recht;

‐ Middel dat Arbh oordeelde dat de onafhankelijkheid/bekwaamheid nooit in vraag werden gesteld mist 
feitelijke grondslag

46Actualia ontslagrecht

Ontslag/verwijdering uit functie preventieadviseur – Arbh. Brussel 
6 juli 2021

• Feiten:
‐ WN/PA ontslagen om dringende reden

‐ Vordert opzeggingsvergoeding, beschermingsvergoeding en schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

• Arrest:
‐ Onterecht ontslag om dringende reden

‐ Onregelmatige aard DR geeft niet automatisch recht op beschermingsvergoeding; Enkel recht indien reden 
voor ontslag die WG aanvoert (cfr. Cass. 12 april 2021):

• niet vreemd  is aan onafhankelijkheid, of

• als WG onbekwaamheid aanvoert, deze onbekwaamheid niet is bewezen

Geen beschermingsvergoeding!

‐ Nochtans wel misbruik van ontslagrecht …
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De (para‐)fiscale behandeling van 
de vergoeding wegens kennelijk
onredelijk ontslag en discriminatie

Arbrb. Antw., afd. Antw. 1 oktober 2021 – AR 20/1756/A

Actualia ontslagrecht

48

• Belastingplichtige: persoonlijke morele schade, los van verlies belastbare 
beroepsinkomsten

• Fiscus: herstel van schade van beroepsmatige aard: vergoedingen werkgever uit 
hoofde of naar aanleiding van stopzetten van de arbeid cfr. beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst (art. 31, 1e en 2e lid, 3° WIB 92)

• Forfaitair karakter

• Los van daadwerkelijk individueel geleden morele schade

Feiten

De feiten betreffen forfaitaire vergoeding discriminatie en vergoeding kennelijk onredelijk ontslag
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49Actualia ontslagrecht

Het vonnis van de rechtbank

• Forfaitaire vergoeding wegens discriminatie ≠ belastbaar

‐ Discriminatie is gebaseerd op persoonlijke situatie

‐ Irrelevant:

‐ Forfaitair karakter

‐ Berekend op basis van de bezoldiging

‐ Verwijzing naar materiële en morele schade (18 §2, 2° Wet 2007) 

• Vergoeding kennelijk onredelijk ontslag = belastbaar (i.t.t. meerderheidsrechtsleer)

‐ Toegekend ingevolge cao

‐ Dus in toepassing arbeidsrecht

50Actualia ontslagrecht

Bespreking

• Morele schade is materiële schade

• Subtiel onderscheid

• Geen sociale zekerheidsbijdragen op 2 weken en op 3‐17 weken (vonnis of 
arrest nodig)
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Ontslag en risico op discriminatie

Actualia ontslagrecht

52Actualia ontslagrecht

Ontslag en risico op discriminatie

HvJ 15 juli 2021

Arbh Luik 30 april 2021 – 20 december 2021

HvJ 15 april 2021

Arbh Antwerpen, afdeling Hasselt 17 december 2021

HvJ 10 februari 2022
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Ontslag en risico op discriminatie

• EU Richtlijn 2000/78: algemeen kader voor de bestrijding van discriminatie in 
arbeidsbetrekkingen op grond van: 

‐ godsdienst of overtuiging

‐ handicap

‐ leeftijd

‐ seksuele geaardheid

• Verbod van directe en indirecte discriminatie

• Rechtvaardiging (Artikel 2 Richtlijn):

‐ Direct onderscheid: op grond van wezenlijke bepalende beroepsvereiste

‐ Indirect onderscheid: omwille van legitiem doel mits middelen passend en noodzakelijk zijn

• Niet nemen passende maatregelen ingeval van handicap = discriminatie (tenzij onredelijke 
belasting)

• Belgische antidiscriminatiewetten

54

Einde arbeidsovereenkomst wegens schending neutraliteitspolicy 
– HvJ 15 juli 2021 (zaken Wabe en Müller)

• Feiten:

‐ WN‐kinderverzorgster in dienst van uitbater kinderdagverblijven beslist islamitische 
hoofddoek te dragen; WG weigert dit

‐ WN‐verkoopster in warenhuis beslist eveneens islamitische hoofddoek te dragen; WG 
weigert

• Arrest:

‐ Een interne regel van een onderneming die werknemers verbiedt op het werk zichtbare 
tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging te dragen is geen directe 
discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging in de zin van deze richtlijn, wanneer 
die regel op algemene en niet‐gedifferentieerde wijze wordt toegepast.
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Einde arbeidsovereenkomst wegens schending neutraliteitspolicy 
– HvJ 15 juli 2021 (zaken Wabe en Müller)

‐ 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:

‐ het beleid beantwoordt aan een werkelijke behoefte van de werkgever, hetgeen hij moet aantonen 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;

‐ 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

‐ 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.

‐ 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.

56

Einde arbeidsovereenkomst wegens schending neutraliteitspolicy 
– Arbh. Luik 30 april 2021 – 20 december 2021

• Feiten:

‐ WN‐apotheker in dienst van coöperatieve van apotheken

‐ WN wil, na periode van ouderschapsverlof, werk hervatten met hoofddoek

‐ Na weigering: verlenging ouderschapsverlof

‐ WG wijst WN op neutraliteitspolicy

‐ Arbeidsreglement wordt gewijzigd

‐ Ontslag om dringende reden

• Arrest: 

‐ Geloof = overtuiging én recht overtuiging te uiten

‐ Verbod uiterlijke tekenen geloof/overtuiging: 

‐ Geen direct onderscheid op grond van geloof

‐ Wel indirect onderscheid op grond van geloof

‐ Rechtvaardiging mogelijk door een legitiem doel mits middelen, rekening houdend met doel, passend en 
noodzakelijk zijn
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Einde arbeidsovereenkomst wegens schending neutraliteitspolicy 
– Arbh. Luik 30 april 2021 ‐ 20 december 2021

• Arrest vervolg: 

‐ Legitiem doel: 

‐ Neutraal imago tav clienteel

‐ Maar ook: sociale vrede binnen de onderneming (verwijzing naar HvJ 15 juli 2021)

‐ Beleid moet al bestaan en moet coherent/systematisch worden toegepast

‐ Proportionaliteitsbeginsel:  passend en noodzakelijk

‐ Als doel neutraliteit tav clienteel, dan enkel voor WN’s in contact met publiek 

‐ Quid uniform?

‐ Quid alternatieve functie?

‐ Conclusie:

‐ Geen discriminatie

‐ Geldig ontslag om dringende reden

58

Einde arbeidsovereenkomst bij bereiken van een bepaalde leeftijd

• Artikel 6, lid 1, EU Richtlijn 2000/78 :

“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:

‐ 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;

‐ [...]”
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Einde arbeidsovereenkomst bij bereiken van een bepaalde leeftijd 
– HvJ 15 april 2021, C‐511/19

• Feiten:

‐ WN in dienst van Griekse Olympiako Athlitiko Kentro Athinon

‐ Artikel 34 Wet 4024/2011:

‐ WN wordt in kader van besparingsmaatregelen Griekse overheid in arbeidsreserve geplaatst tot bereiken 
beroepsloopbaan 35 jaar en leeftijd 58 jaar (en gedurende maximum 24 maanden);

‐ WN in arbeidsreserve ontvangt 60% loon;

‐ Eens beroepsloopbaan van 35 jaar en leeftijd 58 jaar bereikt zijn, volgt ontslag met uitbetaling 40‐50% van 
normale opzeggingsvergoeding onder aftrek van loon betaald tijdens periode arbeidsreserve

• Prejudiciële vraag:

Moeten artikel 2 en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78 aldus 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?

60

Einde arbeidsovereenkomst bij bereiken van een bepaalde leeftijd 
‐ HvJ 15 april 2021, C‐511/19

• Arrest:

‐ Toepassing arbeidsreserveregeling is onlosmakelijk verbonden met leeftijd WN

‐ Betreft een verschil in behandeling dat rechtstreeks is gebaseerd op leeftijd

‐ Onderscheid ≠ discriminatie indien objectief en redelijk 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

‐ Lidstaten beschikken over ruime beoordelingsmarge (doelstellingen én maatregelen)

‐ Doelstellingen Griekenland: besparingen, evenwicht oudere/jonge werknemers

‐ Arbeidsreserveregeling maakt deel uit van begrotingsbeleid, maar ook van werkgelegenheidsbeleid

‐ Door regeling voor werknemers die spoedig met pensioen kunnen gaan, kan ontslag van jongere werknemers
worden vermeden

‐ Regeling is passend middel met oog op doelstelling van werkgelegenheidsbeleid
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Einde arbeidsovereenkomst bij bereiken van een bepaalde leeftijd 
– Arbh. Antwerpen, afdeling Hasselt 17 december 2021

• Feiten:

‐ WN in dienst 1 april 2010 

‐ 2018/2019: gesprek mbt eventuele pensionering

‐ 26 februari 2019:  ontslag “omwille van pensionering”, met verkorte opzeggingstermijn 6 maanden – WN heeft 
pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt

• Vordering:

‐ Aanvullende opzeggingsvergoeding

‐ Schadevergoeding leeftijdsdiscriminatie

• Arrest:

‐ Vermoeden van discriminatie (formulier RVA mbt loopbaan; ontslag “omwille van pensionering/in kader van 
pensioen” in opzeggingsbrief en C4)

‐ WG levert geen tegenbewijs

‐ Schadevergoeding 6 maanden loon (bovenop aanvullende opzeggingsvergoeding)

62Actualia ontslagrecht

Verbod discriminatie op grond van handicap
Werknemers met een arbeidsbeperking

• Verbod van discriminatie op grond van handicap:

‐ Weigering om ‘redelijke aanpassingen’ te treffen = discriminatie

‐ Materieel en/of organisatorisch

‐ Redelijkheidstoets in concreto

‐ Vermoeden discriminatie ‐ Omkering bewijslast 

• Sanctie

‐ Forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden loon

• Overwegingen 16, 17, 20 en 21 Richtlijn:

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.
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Verbod discriminatie op grond van handicap – HvJ 10 februari 
2022

• Feiten:

‐ 21/11/2017: WN in dienst van Belgische HR Rail (publieke sector)

‐ 12/2017: tijdens proefperiode wordt hartaandoening vastgesteld

‐ WN wordt definitief arbeidsongeschikt verklaard, met mogelijkheid andere functie 

‐ WN wordt aangesteld als magazijnmedewerker

‐ Beroep tegen beslissing nieuwe functie

‐ 30/9/2018: ontslag

64Actualia ontslagrecht

Verbod discriminatie op grond van handicap – HvJ 10 februari 
2022

• Prejudiciële 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?

• Arrest:

‐ Richtlijn van toepassing tijdens proefperiode

‐ Hebben van pacemaker = handicap in concrete omstandigheden

‐ WG moet 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

‐ Aanstelling in een andere functie KAN een passende maatregel vormen, mits geen onevenredige belasting

‐ Aanstelling in functie van magazijnier kan een relevant feit vormen voor deze beoordeling
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65Type here the title of the presentation

POLLVRAAG 

GELIEVE UIT FULLSCREENMODUS TE GAAN 

Antigoon in burgerlijke zaken
bevestigd
Cass. 14 juni 2021

Actualia ontslagrecht
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• Verwerpen van onrechtmatig verkregen bewijs, in strafzaken (Cass. 12 maart 1923) en in burgerlijke zaken
(Cass. 18 april 1985)

• Cass. 14 oktober 2003 (“Antigoon”)

‐ Een rechter mag toch een bewijselement dat op onrechtmatige wijze werd verkregen, in aanmerking nemen:

 Wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden niet voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid

 Wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs niet heeft aangetast

 Wanneer het gebruik van het bewijs niet in strijd is met het recht op een eerlijk proces

• Cass. 9 juni 2004 en Cass. 2 maart 2005 (“Manon”)

‐ Overeenkomstig met de drie voorbehouden die in het “Antigoon” arrest zijn gemaakt, kan de rechter rekening houden
met:

 Het feit 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

Achtergrond 

68

• De rechtspraak van Antigoon en Manon werd bevestigd in:

‐ EHRM 28 juli 2009, Lee Davis tg. België

‐ GWH 22 december 2010 (nr. 158/2010) en 27 juli 2011 (nr. 139/2011)

• Rechtspraak van arbeidsrechtbanken: Antigoon‐rechtspraak uitsluitend van 
toepassing in strafzaken

Achtergrond 
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• Cass. 10 maart 2008

‐ Een geschil tussen een werkloze en de RVA

‐ Bevestiging van “Antigoon”

‐ Toevoeging van meerdere appreciatie‐elementen:

 De rechter namelijk 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

‐ Zijn deze omstandigheden ook van toepassing in burgerlijke zaken?

Achtergrond 
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• Cass. 10 november 2008

‐ Hoger beroep tegen een arrest van het Arbeidshof te Luik

‐ Geschil over de overlegging in rechte van een onrechtmatig verkregen brief

‐ Arrest: 

“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.”

Achtergrond 

69

70



36

71

• Cass. 10 november 2008

‐ Het Hof van Cassatie lijkt hier een tegenovergestelde mening te zijn toegedaan dan in zijn arrest van 10 
maart 2008 

‐ Verschillende lezingen door de doctrine : 

 Mougenot: de twee arresten zijn met elkaar te verzoenen als men meent dat de Antigoon‐rechtspraak uitsluitend van toepassing is op 
strafzaken en zaken van openbare orde (bv. sociale zekerheid), en niet op burgerlijke zaken

‐ Geen weerklank bij de arbeidsrechtbanken: onbekend arrest?

Achtergrond 
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• Onrechtmatig (of oneerlijk) verkregen bewijs? 

‐ Toelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer?

‐ In overeenstemming met de wet

‐ Legitiem in een democratische samenleving

‐ In verhouding tot het doel

• Wat indien er een inbreuk en onwettigheid is vastgesteld: bewijs toelaatbaar?

‐ Toepassing van de Antigone‐rechtspraak

‐ Bewijs wordt aanvaard tenzij er sprake is van een van de volgende gevallen: wanneer de naleving van
bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid, wanneer de begane
onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, wanneer het gebruik van het
bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces

‐ Toegenomen betwisting van de algemene toepassing van "Antigoon"

Hoe passen de arbeidsrechtbanken het toe? 
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• Feiten 
‐ Verkoopcontract van een wagen  de verkoper en koper waren niet akkoord over
de prijs

‐ De verkoper beweerde dat de koper akkoord was gegaan met een hogere prijs

‐ De koper legt een (ongekende) opname, die werd gemaakt van een telefoongesprek
met de verkoper, voor

• Nieuwe criteria bij “Antigoon”
‐ Zelfde basisprincipe: onregelmatig verkregen bewijs is in het algemeen toelaatbaar,
behalve ...

 Wanneer de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs aantast

 Wanneer een schending is van het recht op een eerlijk proces

Cass. 14 juni 2021 ‐ C.20.0418.N

74

• Weigering onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken:

‐ Als de wet het uitdrukkelijk bepaalt

‐ Als de bewijsverkrijging de betrouwbaarheid aantast

‐ Als het recht op eerlijk proces in gevaar wordt gebracht

• Algemene appreciatieplicht van de rechter

‐ De wijze waarop bewijs werd verkregen

‐ De omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan

‐ De ernst van de onrechtmatigheid en de mate van schending van het recht van de wederpartij

‐ De bewijsnood van de partij die de onrechtmatigheid beging

‐ De houding van de wederpartij

Cass. 16 december 2021 (R.W. 2022, 1105)
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Ontslag contractanten publieke
sector
Arbh. Brussel 6 juli 2021

Actualia ontslagrecht

76

Vooraf:  controverse in rechtsleer en rechtspraak

• Ontslag door publieke overheid is administratieve rechtshandeling

• Algemene beginselen behoorlijk bestuur van toepassing?

• Hoorplicht?

• Motiveringsplicht?
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Arbh. Brussel 6 juli 2021

• Feiten:

‐ WN in dienst van Gemeente Lasne (deels als preventieadviseur)

‐ 31 maart 2015:  oproeping voor een voorafgaand verhoor op 3 april 2015 in kader van eventueel ontslag

‐ Vraag van raadsman WN tot uitstel wordt geweigerd

‐ WN komt alleen, antwoordt niet op de vragen 

‐ Zelfde dag: ontslag om dringende reden omwille van insubordinatie in kader van voorafgaand verhoor

• Vordering:

‐ Opzeggingsvergoeding 

‐ Beschermingsvergoeding PA

‐ Schadevergoeding wegens ontbreken voorafgaand verhoor

‐ Schadevergoeding cfr CAO nr 109

‐ Misbruik ontslagrecht

78

Arbh. Brussel 6 juli 2021

• Hoorplicht:

‐ Herhaling principes:

‐ GwH 6 juli 2017:  hoorplicht geldt

‐ GwH 22 februari 2018:  hoorplicht geldt ook ingeval van ontslag om dringende reden

‐ WN heeft geen effectief voorafgaand verhoor genoten

‐ Afwezigheid voorafgaand verhoor = fout in zin van art 1382 BW

‐ Gevolg: verlies van een kans

‐ Schadevergoeding 2,500 EUR

Opmerking:  Arbh. Brussel 9 maart 2021:  schadevergoeding 25% van 5 x jaarloon (meer dan 20.000 EUR, maar 
WN vorderde slechts 7.500 EUR)
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Arbh. Brussel 6 juli 2021

• Motiveringsplicht:

‐ Herhaling principes:

‐ CAO nr 109 niet van toepassing

‐ Cass. 12 oktober 2015:   wet 29 juli 1991 inzake formele motivering bestuurshandelingen geldt niet ingeval van ontslag 
contractant

‐ GwH 30 juni 2016:  het komt de rechtscolleges toe, 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  CAO nr. 109 

‐ GwH 5 juli 2018:  wet 19 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, schendt
gelijkheidsbeginsel niet

‐ Arbh. maakt onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke lacune in wetgeving:

‐ Extrinsieke lacune: ontbreken vergelijkbare norm in wetgeving:  wetgever moet tussenkomen

‐ Intrinsieke lacune: lacune ligt besloten in norm zelf: rechter kan en moet dit remediëren

‐ Hier extrinsieke lacune => uitgesloten CAO nr 109 naar analogie toe te passen

‐ Wel toepassing principes inzake misbruik van ontslagrecht (fout, schade, causaal verband)

‐ Schadevergoeding 5.000 EUR

Eenzijdige wijziging van 
arbeidsvoorwaarden: geen
afweging van belangen meer

Cass. 6 september 2021

Arbh. Brussel 20 september 2019

Actualia ontslagrecht
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• Herinnering: een aanzienlijke (belangrijk) en eenzijdige 
wijziging van een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst 
leidt tot de verbreking van de overeenkomst

• Hoe belangrijk moet de wijziging zijn? 

Eenzijdige wijziging = verbreking?

Lessen uit het arrest 

82

Voor  Na

Functie  CCM Consultant ‐ rechterhand van de 
directeur

• Veel op de baan voor klantenbezoeken
• Naar klanten gaan, demo's en

opleidingen geven over de software (in
ENG, NL en FR)

• Verrichtte verscheidene taken
(deelname aan jaarlijkse beurzen,
aankoop van kantooruitrusting, enz.)

Senior consultant – Telefoniste 
• Zittende job (sedentair)

• Uitzonderlijk nog op de baan en 
opleidingen geven

• Mag deze taken niet meer 
uitoefenen 

Uren • Glijdende uren van 9/10u – 18/19u
• Vertrouwensfunctie met veel 

verplaatsingen

• Vaste uren van 8:30u tot 17:30u

Telewerk Geen probleem Verboden, zonder voorafgaand akkoord

Samengevat Minder verantwoordelijkheid, minder werk en minder flexibiliteit

Arbh. Brussel 20 september 2019

Feiten 
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Arbh. Brussel 20 september 2019

Redenering van het Arbeidshof Brussel

Na Beslissing Arbh.

Functie Senior consultant – Telefoniste 
• Zittende job
• Uitzonderlijk nog op de 

baan en opleidingen geven
• Mag deze taken niet meer 

uitoefenen 

• Het behoort tot het 
prerogatief van de 
werkgever om taken te 
verdelen + in zijn belang om 
de continuïteit van de taken 
te verzekeren 

Uren  Vaste uren van 8:30u tot 17:30u  Is niet onredelijk (harmonisatie)

Telewerk Verboden, zonder voorafgaand 
akkoord

 Is niet onredelijk (harmonisatie)

De wijzigingen van arbeidsvoorwaarden zijn gerechtvaardigd wanneer ze in het
belang van de werkgever zijn, met inachtneming van het belang van de werknemer,
en in dit geval heeft de werknemer ten onrechte geoordeeld dat de overeenkomst
werd beëindigd

84

• Cass. verbreekt de beslissing van het Arbeidshof.

• Hoe moeten we de wijziging beoordelen? 

• De graad van de wijziging

• = Is het essentiële element zodanig gewijzigd dat men niet kan aannemen dat de 
oorspronkelijke arbeidsovereenkomst na deze wijziging nog zal worden uitgevoerd? 

Cass. 6 september 2021

Lessen uit het arrest 
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“het criterium ter beoordeling van de vraag of een essentieel bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst in belangrijke mate is gewijzigd, is de graad van wijziging van dat element, in
het bijzonder de vraag of het betreffende bestanddeel zo verregaand is gewijzigd dat niet kan
aangenomen worden dat na de wijziging nog de oorspronkelijke overeenkomst wordt uitgevoerd.

Het belang dat de partijen bij de wijziging dan wel het behoud hebben, doet hierbij niet terzake .”

Cass. 6 september 2021

Lessen uit het arrest 
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• Belangenafweging

• Voor de werkgever: de redenen die de wijziging rechtvaardigen  
• Reorganisatie, ingewikkeld economisch klimaat, enz.

• Maar er wordt ook geen rekening meer gehouden met de belangen van de 
werknemer

• Afstand van huis/school, reputatie in geval van verandering van functie, enz. 

Cass. 6 september 2021

Lessen uit het arrest – een einde aan de afweging van belangen 
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• Het is belangrijk om een contract goed te formuleren

• In geval van wijziging blijf zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke
contract

Cass. 6 september 2021

Tips & Tricks 

Verjaring
Cass. 20 december 2021

Cass. 24 januari 2022

Actualia ontslagrecht
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Inleidend

Vordering ex contractu Buitencontractuele vordering Vordering ex delicto

Art 15 AOW Art 2262bis Oud B.W. Art 3 V.T. Sv
Art 26 V.T. Sv iuncto art 2262 
bis Oud B.W

Contractuele vordering op 
basis van AO

Burgerlijke vordering op grond 
van buitencontractuele fout

Burgerlijke vordering op grond 
van misdrijf

5 jaar na feit waaruit 
vordering is ontstaan;
max 1 jaar na einde AO

10 jaar
5 jaar na kennisname 
schade/verzwaring ervan door 
benadeelde (max 20 jaar na 
feit waaruit vordering is 
ontstaan)

5 jaar na feit waaruit vordering 
is ontstaan

90

Verjaring : Cass. 20 december 2021

• Feiten

‐ Ontslag 26/04/2016

‐ Dagvaarding 27/12/2017

‐ WN vordert aanvullende opzeggingsvergoeding en schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag

• Arbh. Gent 20 november 2019

‐ Vorderingen WN verjaard

• Cass. 

‐ Opzeggingsvergoeding/schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag ≠ loon

‐ CAO nr 109 houdt geen verbod van kennelijk onredelijk ontslag in; WG moet pas schadevergoeding betalen 
nadat rechter schadevergoeding toekent

‐ Vordering schadevergoeding ≠ vordering wegens inbreuk op CAO nr 109; wel vordering tot toepassing CAO

‐ Betreft een vordering ex contractu en niet ex delicto
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Verjaring : Cass. 20 december 2021

• Uit de structuur en de bewoordingen van de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek, samen 
met de wetsgeschiedenis, blijkt dat [artikel 162, eerste lid, 1°, van dat wetboek] 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.

92

Verjaring : Cass. 24 januari 2022

• Feiten

‐ WN in dienst van onderneming – geen niet‐concurrentiebeding

‐ Uit dienst 30/09/2014

‐ WN richt eigen vennootschap op en maakt zich schuldig aan oneerlijke concurrentie (onrechtmatig gebruik 
auteursrechtelijk beschermde werken/afwerving personeel en cliënteel/slechtmaking)

‐ WG vordert staking onrechtmatige handelingen en schadevergoeding bij verzoekschrift van 15/03/2016

• Arbh. Antwerpen, afdeling Hasselt 26 februari 2019

‐ Vorderingen verjaard cfr art 15 AOW

• Cass. 

‐ Uit wetsgeschiedenis art 17, 3°, a) en b) AOW blijkt dat daden oneerlijke concurrentie na einde AO door WN 
niet gebonden door niet‐concurrentiebeding, niet te beschouwen zijn als een rechtsvordering uit de AO maar 
wel als een buitencontractuele rechtsvordering cfr art 2262 bis Oud B.W. 

‐ Verjaringstermijn art 15 AOW NIET van toepassing
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Vergoeding in het kader van beëindiging
van een arbeidsovereenkomst wegens
medische overmacht en ziekte‐ en 
invaliditeitsuitkeringen: cumul mogelijk
of niet?

Actualia ontslagrecht

94Actualia ontslagrecht

• Situering

• RIZIV + FOD WASO
‐ < 2019: cumul

‐ > 2019: geen cumul

• Arbrb. Brussel 18 december 2020: cumul mogelijk
‐ Er mag in de onderneming geen recht bestaan op deze vergoeding

‐ Er mag in de onderneming geen bestendig gebruik bestaan op deze vergoeding

• Arbh. Brussel 10 maart 2022: cumul mogelijk
‐ Gift

‐ Mag niet gebaseerd zijn op een gebruik (vooraf bepaalde mathematische criteria / algemeenheid / duur)
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Vragen?

Actualia ontslagrecht

Thank you
Bart Vanschoebeke

+32 9 261 50 01

bart.vanschoebeke@claeysengels.be

www.claeysengels.be
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Thank you
Ann Witters

+32 495 22 00 34

ann.witters@aw‐law.be

www.aw‐law.be
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