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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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden
(B.S., 29 maart 1991)
VORIGE VERSIE(S)

Parlementaire voorbereidingen
Parl.St., Kamer: 47-1471

Trefwoorden:
Ontslagregeling personeelsafgevaardigden, algemeen
Ontslagvergoeding personeelsafgevaardigden

Re-integratie (ontslag personeelsafgevaardigden)

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
Trefwoorden:
Ontslagregeling personeelsafgevaardigden, toepassingsgebied, algemeen

Art. 1
§1
Deze wet is van toepassing:
1°
op de gewone en plaatsvervangende leden die het personeel in de ondernemingsraden en in de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen vertegenwoordigen;
2°

op de kandidaten voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel in diezelfde organen;

3°

op de werkgevers welke voormelde personen tewerkstellen.

§2
Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder:
1°
personeelsafgevaardigde: het gewoon of het plaatsvervangend lid als bedoeld in § 1, 1°;
2°

kandidaat-personeelsafgevaardigde: de kandidaat als bedoeld in § 1, 2°;

3°

raad: de ondernemingsraad;

4°

comité: het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen;

5°

onderneming of technische bedrijfseenheid: 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 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van de werkplaatsen;

6°

sluiting: elke definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan.
Toepasselijkheid (federaal)
Artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de artikelen 1 en 2, in die zin
geïnterpreteerd dat de afgevaardigde, wanneer hij zijn mandaat neerlegt, elke bescherming tegen ontslag verliest, schenden de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
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Dezelfde bepalingen, in die zin geïnterpreteerd dat de afgevaardigde, wanneer hij zijn mandaat neerlegt, de bescherming
tegen ontslag die de personen genieten die in de wet “kandidaten” worden genoemd, niet verliest, schenden de artikelen 10
en 11 van de Grondwet niet (Arbitragehof nr. 167/2006, 8 november 2006 (prejudiciële vraag) (B.S., 19 januari 2007 (tweede uitg.))).
Verwerping van beroep/niet-schending
Artikel 1 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 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet doordat het feit niet langer lid te
zijn van de organisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen niet de bijzondere ontslagbescherming opheft die de wet
garandeert aan diegenen die in de wet “kandidaten” worden genoemd ook al zijn ze verkozen, terwijl dezelfde
omstandigheid voor de afgevaardigde tot gevolg heeft dat hij niet die ontslagbescherming, maar de bescherming die
verbonden is met het mandaat waaraan zij een einde maakt, verliest (Arbitragehof nr. 19/2002, 23 januari 2002 (prejudiciële vraag) (B.S.,
21 maart 2002 (tweede uitg.))).

Trefwoorden:
Ontslagregeling personeelsafgevaardigden, toepassingsgebied, algemeen

Art. 2
§1
De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen slechts worden ontslagen om een
dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen
die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Voor de toepassing van dit artikel geldt als ontslag:
1°

elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, gedaan met of zonder vergoeding, al dan
niet met naleving van een opzegging, die ter kennis wordt gebracht gedurende de periode bedoeld in de §§ 2
of 3;

2°

elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een reden uitmaken die
ten laste van de werkgever kan gelegd worden;

3°

het niet in acht nemen door de werkgever van de beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank,
genomen met toepassing van artikel 5, § 3 en waarin besloten wordt tot de voortzetting van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst tijdens de procedure voor de arbeidsgerechten.

§2
De personeelsafgevaardigden genieten het voordeel van de bepalingen van § 1 gedurende een periode die loopt
vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de
datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.
Wanneer de minimumpersoneelsbezetting voorzien voor de oprichting van een raad of een comité niet meer is
bereikt en er bijgevolg geen aanleiding is tot hernieuwing van deze organen, genieten de bij de vorige verkiezingen
verkozen kandidaten verder het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf gedurende zes maanden, te rekenen
vanaf de eerste dag van de door de Koning vastgestelde periode der verkiezingen. Dit is eveneens het geval
wanneer er geen nieuwe verkiezingen moeten georganiseerd worden bij ontstentenis van de vereiste kandidaturen.
Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt niet meer toegekend aan de personeelsafgevaardigden
die de leeftijd van vijfenzestig jaar bereiken, behoudens wanneer de onderneming de gewoonte heeft de categorie
van werknemers, waartoe zij behoren, in dienst te houden.
§3
De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor
de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten
het voordeel van de bepalingen van de §§ 1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur betreft.
De kandidaat-personeelsafgevaardigden als bedoeld in het eerste lid genieten het voordeel van de bepalingen van de
§§ 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht
dat de datum van de verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der
verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.
Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt eveneens toegekend aan de kandidaten voorgedragen bij
verkiezingen die nietig werden verklaard.
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 4/10/2021

ln3465 2/11

M&D Seminars

7

§4
Het mandaat van de personeelsafgevaardigden, of de hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde mag
voor de betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen tot gevolg hebben.
§5
De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden mogen niet worden overgeplaatst van een
technische bedrijfseenheid naar een andere van een zelfde juridische entiteit, tenzij zij schriftelijk hun instemming
betuigen op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen of indien er economische of technische redenen aanwezig
zijn die vooraf door het bevoegd paritair orgaan in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, werden erkend.
De overplaatsing van één afdeling van een technische bedrijfseenheid naar een andere van dezelfde technische
bedrijfseenheid wordt beschouwd als niet bestaande voor de toepassing van deze wet indien zij gebeurd is binnen de
zes maanden die de sluiting van deze nieuwe afdeling voorafgaan.
§6
Geen enkele andere wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan die bepaald in § 1, mag ingeroepen
worden, met uitzondering van:
–

de afloop van de termijn;

–

de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst werd gesloten;

–

de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de werknemer;

–

het overlijden van de werknemer;

–

overmacht;

–

het akkoord tussen de werkgever en de werknemer.
Toepasselijkheid (federaal)
Artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de artikelen 1 en 2, in die zin
geïnterpreteerd dat de afgevaardigde, wanneer hij zijn mandaat neerlegt, elke bescherming tegen ontslag verliest, schenden de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Dezelfde bepalingen, in die zin geïnterpreteerd dat de afgevaardigde, wanneer hij zijn mandaat neerlegt, de bescherming
tegen ontslag die de personen genieten die in de wet “kandidaten” worden genoemd, niet verliest, schenden de artikelen 10
en 11 van de Grondwet niet (Arbitragehof nr. 167/2006, 8 november 2006 (prejudiciële vraag) (B.S., 19 januari 2007 (tweede uitg.))).
Tijdelijke maatregelen (federaal)
Opschorting procedure sociale verkiezingen 2020 ingevolge Covid-19-pandemie: art. 16, 17 en 18 Wet 4 mei 2020 (BS 13 mei 2020
(ed. 2)).
Verwerping van beroep/niet-schending
Artikel 2 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 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet doordat het feit niet langer lid te
zijn van de organisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen niet de bijzondere ontslagbescherming opheft die de wet
garandeert aan diegenen die in de wet “kandidaten” worden genoemd ook al zijn ze verkozen, terwijl dezelfde
omstandigheid voor de afgevaardigde tot gevolg heeft dat hij niet die ontslagbescherming, maar de bescherming die
verbonden is met het mandaat waaraan zij een einde maakt, verliest (Arbitragehof nr. 19/2002, 23 januari 2002 (prejudiciële vraag) (B.S.,
21 maart 2002 (tweede uitg.))).
Artikel 2, § 2, in samenhang gelezen met artikel 83, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, schendt
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (GwH nr. 15/2011, 3 februari 2011 (prejudiciële vraag) (BS 30 maart 2011)).
Artikel 2, § 2, derde lid schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de richtlijn
2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en
beroep (GwH. nr. 160/2011, 20 oktober 2011 (prejudiciële vraag) (BS 20 december 2011 (ed. 2))).
Artikel 2 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (GwH nr. 115/2012, 10 oktober 2012 (prejudiciële vraag) (B.S.,
19 december 2012 (ed. 2))).

Trefwoorden:
Beschermingsperiode (ontslagregeling personeelsafgevaardigden)
Ontslag om een dringende reden personeelsafgevaardigden, algemeen

Hoofdstuk II. Ontslag om economische of technische redenen
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Art. 3
§1
De werkgever die een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde wil ontslaan om
economische of technische redenen, moet vooraf de zaak bij een ter post aangetekende brief aanhangig maken bij
het bevoegd paritair comité. Bij ontstentenis van een paritair comité of zo het paritair comité niet werkt, moet hij de
zaak bij de Nationale Arbeidsraad aanhangig maken.
Het paritair comité of, in voorkomend geval, de Nationale Arbeidsraad moet zich uitspreken over het al dan niet
bestaan van economische of technische redenen binnen twee maanden vanaf de datum van de aanvraag die hiertoe
door de werkgever werd gedaan.
Bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de termijn, vastgesteld in het vorige lid, mag de
werkgever de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel ontslaan in geval van sluiting
van de onderneming of van een afdeling van de onderneming of in geval van het ontslag van een welbepaalde
personeelsgroep.
Behalve in het geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling hiervan, mag de werkgever niet tot ontslag
overgaan alvorens de arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen erkend hebben. Om
deze erkenning te verkrijgen, moet de werkgever, bij dagvaarding, een verzoek tot erkenning van de economische of
technische redenen die het ontslag van een personeelsafgevaardigde of van een kandidaatpersoneelsafgevaardigde, rechtvaardigt, bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig maken. De procedure
wordt geregeld door de bepalingen die zijn vastgesteld door de artikelen 8, 10 en 11 van deze wet. De werkgever
moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verzekeren tijdens de procedure voor de arbeidsgerechten. Hij mag,
in geval het vonnis de economische of technische redenen erkent, het ontslag enkel ter kennis brengen vanaf de
derde werkdag na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of, indien er hoger beroep is ingesteld, de derde
werkdag na de kennisgeving van het arrest dat de economische of technische redenen erkent.
§2
Het feit dat de werknemer een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn
kandidatuur ingediend is door een welbepaalde representatieve werknemersorganisatie mag in geen geval de
beslissing van de werkgever om hem te ontslaan beïnvloeden.
§3
De werkgever behoort het bewijs te leveren van de voor het ontslag ingeroepen technische en economische redenen
evenals van het feit dat het ontslag niet indruist tegen het bepaalde in § 2.
Toepasselijkheid (federaal)
Art. 3, § 1 schendt de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet in de mate dat geen beroep bij het gerecht mogelijk is tegen een
beslissing van het paritair orgaan tot erkenning of niet erkenning van de economische of technische redenen (Arbitragehof nr. 57/93,
8 juli 1993 (B.S., 28 augustus 1993)).
Art. 3, § 1, 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de curator
van een faillissement die het personeel collectief wil ontslaan ten gevolge van een vonnis van faillietverklaring, ertoe verplicht het paritair
comité te raadplegen om de economische redenen die dat ontslag verantwoorden, te laten erkennen.
Diezelfde bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet indien ze in die zin wordt geïnterpreteerd dat ze de
curator van een faillissement die het personeel collectief ontslaat ten gevolge van een vonnis van faillietverklaring, niet ertoe
verplicht het paritair comité te raadplegen om de economische redenen die dat ontslag verantwoorden, te laten erkennen (Arbitragehof
nr. 58/2002, 28 maart 2002 (prejudiciële vraag) (B.S., 1 juni 2002)).

Hoofdstuk III. Ontslag om een dringende reden
Trefwoorden:
Ontslag personeelsafgevaardigden, algemeen
Procedure (ontslag om dringende reden personeelsafgevaardigden)

Art. 4
§1
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De werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde om
een dringende reden te ontslaan, moet hem en de organisatie die hem heeft voorgedragen hierover inlichten bij een
ter post aangetekende brief, die verstuurd wordt binnen drie werkdagen volgend op de dag gedurende welke hij
kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen. Hij moet eveneens, binnen dezelfde termijn, bij
verzoekschrift zijn zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank.
§2
Het verzoekschrift wordt gericht naar de griffie bij een ter post aangetekende brief en vermeldt:
1°

de aanduiding van de dag, maand en jaar;

2°

de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de verzoeker evenals, in voorkomend geval, zijn
hoedanigheden en inschrijving in het handelsregister of in het ambachtsregister of, indien het een
rechtspersoon betreft, de aanduiding van zijn benaming, van zijn juridische aard en van zijn maatschappelijke
zetel;

3°

de naam, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van de op te roepen personen;

4°

de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.

De werkgever voegt bij zijn verzoek een afschrift van de brieven, bedoeld in § 1.
§3
In de bij § 1 bedoelde brieven moet de werkgever alle feiten vermelden die naar zijn oordeel elke professionele
samenwerking definitief onmogelijk maken vanaf het ogenblik waarop zij door de arbeidsgerechten als juist en
voldoende zwaarwichtig zouden beoordeeld worden. In geen geval mogen deze feiten verband houden met de
uitoefening van het mandaat van de personeelsafgevaardigde.
§4
De modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de vermeldingen die dit artikel oplegt, zijn voorgeschreven op
straffe van nietigheid.

Art. 5
§1
Een onderhandelingsperiode van vijf werkdagen begint de derde werkdag na de dag waarop de bij artikel 4 bedoelde
aangetekende brieven werden verzonden.
De werknemer en de organisatie die hem heeft voorgedragen, nemen contact met de werkgever om hem in kennis te
stellen van hun standpunt over de ingeroepen feiten.
§2
De partijen worden opgeroepen door de griffier om afzonderlijk en in persoon te verschijnen voor de voorzitter van de
arbeidsrechtbank, teneinde ingelicht te worden over de draagwijdte van de te volgen procedure, op een rechtsdag die
wordt vastgesteld tijdens de periode bedoeld in § 1. Een afschrift van het verzoekschrift wordt bij de oproeping
gevoegd.
§3
De voorzitter legt een nieuwe rechtsdag vast die onmiddellijk na de onderhandelingsperiode valt en waarop hij de
partijen tracht te verzoenen.
Indien een akkoord bereikt wordt, legt de voorzitter de bepalingen hiervan vast in het proces-verbaal dat hij opmaakt
en de uitgifte wordt bekleed met het formulier van tenuitvoerlegging.
Indien de partijen niet kunnen verzoend worden, maakt de voorzitter hiervan melding in de beschikking die hij
dezelfde dag neemt en waarbij hij zich uitspreekt over de eventuele schorsing van de arbeidsovereenkomst van de
personeelsafgevaardigde tijdens de duur van de procedure betreffende de erkenning van de dringende reden.
De beslissing wordt gesteund op de overweging dat de ingeroepen redenen vreemd zijn aan de hoedanigheid van
personeelsafgevaardigde en aan vakbondsactiviteiten en heeft gevolg vanaf de datum van de aanhangigmaking bij
de voorzitter van de arbeidsrechtbank door de werkgever met toepassing van artikel 6. Zij is niet vatbaar voor hoger
beroep of verzet. Zij wordt aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de
uitspraak.
§4
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De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst houdt tevens de schorsing in van de uitoefening van het
mandaat van personeelsafgevaardigde.
§5
Voor de kandidaat-personeelsafgevaardigde, beslist de werkgever zelf of de arbeidsovereenkomst tijdens de
gerechtelijke procedure zal worden geschorst. Deze schorsing kan geen aanvang nemen voor de datum van de
dagvaarding, bedoeld in artikel 6.
§6
Onder partijen wordt verstaan de werkgever, de werknemer en de organisatie die zijn kandidatuur heeft
voorgedragen.

Art. 6
De werkgever die na verloop van de bij artikel 5, paragraaf 1, vastgestelde onderhandelingsperiode bij zijn voornemen
blijft om te ontslaan, moet de zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank volgens de vormen van het kort geding
aanhangig maken binnen drie werkdagen na verloop van de onderhandelingsperiode zo het om een kandidaatpersoneelsafgevaardigde gaat en binnen drie werkdagen na de dag waarop de voorzitter van de arbeidsrechtbank de
bij artikel 5, paragraaf 3, bedoelde beslissing heeft genomen zo het om een personeelsafgevaardigde gaat.
Toepasselijkheid (federaal)
Artikel 6, in samenhang gelezen met artikel 5, § 3, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het, voor de personeelsafgevaardigden, de termijn van drie
werkdagen om de zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig te maken volgens de vormen van het kort geding, laat
lopen vanaf de dag volgend op die waarop de voorzitter van de arbeidsrechtbank de in artikel 5, § 3, bedoelde beslissing heeft
genomen en niet vanaf de dag volgend op die waarop die beslissing door de griffie ter kennis is gebracht (GwH nr. 105/2014, 10 juli
2014 (prejudiciële vragen) (BS 13 oktober 2014)).

Art. 7
De dagvaarding vermeldt de dringende reden die het verzoek rechtvaardigt. De ingeroepen feiten mogen niet
verschillen van die welke met toepassing van artikel 4, paragraaf 1, ter kennis werden gebracht. Tijdens de procedure
mag geen enkele andere reden aan het arbeidsgerecht worden voorgelegd. Een afschrift van de brief, die, zoals
geregeld in artikel 4, paragraaf 1, moet worden verstuurd naar de werknemer en de organisatie die hem heeft
voorgedragen, moet bij het dossier worden neergelegd.

Art. 8
De zaak wordt bij de eerstvolgende nuttige zitting ingeleid en in behandeling genomen teneinde de partijen te
verzoenen.
Indien de partijen niet verzoend kunnen worden, maakt de voorzitter hiervan melding in de beschikking die hij
dezelfde dag neemt en waarbij hij de zaak naar een kamer van de rechtbank verwijst. Deze beschikking wordt ter
kennis gebracht van de partijen ten laatste de derde werkdag na de uitspraak en is niet vatbaar voor hoger beroep of
voor verzet.
De terechtzitting van de arbeidsrechtbank tijdens welke de zaak wordt gepleit, vindt plaats binnen een termijn van
dertig werkdagen. De rechter kan deze termijn nochtans verlengen tot vijfenveertig dagen met de instemming van de
partijen.
Hij bepaalt eveneens de termijnen voor het neerleggen van de stukken en de conclusies.
Deze beslissingen van de voorzitter worden aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de derde
werkdag na de uitspraak. Zij zijn niet vatbaar voor hoger beroep of voor verzet.

Art. 9
Indien de voorzitter van de arbeidsrechtbank bij wijze van voorlopige maatregel voor een personeelsafgevaardigde
beslist of indien de werkgever voor een kandidaat-personeelsafgevaardigde beslist dat de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst moet geschorst blijven tot hem de in kracht van gewijsde gegane uitspraak over de ernst van
de door de werkgever ingeroepen redenen wordt betekend of, indien er geen hoger beroep geweest is, tot bij het
verstrijken van de termijn voor hoger beroep moet de werkgever op het einde van elke gewone betaalperiode een
vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen, waardoor aan de personeelsafgevaardigde of aan de
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kandidaat-personeelsafgevaardigde een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is aan zijn nettoloon.
De Koning bepaalt de wijze van berekening van deze bijkomende vergoeding. Het referteloon dat als basis dient voor
de berekening van de bijkomende vergoeding is gebonden aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen overeenkomstig de formule geregeld bij de collectieve arbeidsovereenkomst die op de werknemer
van toepassing is of, bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst, volgens de formule die normaal van toepassing is
op het loon van deze werknemer.
De bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers zijn van
toepassing op de betaling door de werkgever van de bij dit artikel bedoelde bijkomende vergoeding.
De bijkomende vergoeding bedoeld in het eerste lid blijft verworven voor de personeelsafgevaardigde 1[en aan de
kandidaat-personeelsafgevaardigde]1, ongeacht de beslissing van het arbeidsgerecht over de door de werkgever
ingeroepen redenen.
2[...]
VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 130 W. 20 juli 1991 (B.S., 1 augustus 1991) en bij art. 88, 5° W. 26 juni 2002 (B.S., 9 augustus 2002), met ingang
van 1 april 2007 (art. 57 K.B. 23 maart 2007 (B.S., 30 maart 2007 (derde uitg.))).
Uitvoeringsbesluit(en)
–

Koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende
vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het kader van de
procedure tot erkenning van een dringende reden (B.S., 28 mei 1991)

Art. 10
Nadat de rechter met toepassing van artikel 8, vierde lid, zijn beslissing heeft gewezen, neemt de werkgever als
eerste conclusie.
De beslissing wordt geacht op tegenspraak te zijn gewezen ten opzichte van de niet-verschenen partij of de partij die
geen conclusies heeft genomen binnen de termijnen vastgelegd overeenkomstig artikel 8, vierde lid. Zij wordt
uitgesproken binnen de acht dagen die volgen op de sluiting van de debatten.
Uitstel kan slechts één keer worden verleend. Het kan worden toegekend op grond van een met redenen omkleed
verzoek en mag maximum acht dagen bedragen.
Het door middel van conclusies geformuleerde verzoek om getuigenverhoor bevat de naam, voornamen, woonplaats
of, bij ontstentenis daarvan, de plaats van tewerkstelling van de getuigen. Voor het overige gelden de desbetreffende
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
De rechter bepaalt bij tussenvonnis de termijnen waarbinnen de onderzoeksmaatregelen worden uitgevoerd.
Hiertegen is geen hoger beroep mogelijk. Die termijnen gelden voor de partijen op straffe van verval.
De rechter doet uitspraak binnen acht dagen na de sluiting van de debatten.
Indien het openbaar ministerie mededeling krijgt van de zaak, moet het zijn advies neerleggen binnen vijf dagen na
het sluiten van de debatten. In dat geval wordt de beraadslagingstermijn met vijf dagen verlengd.
Alle vonnissen worden aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak.
Ze zijn niet vatbaar voor verzet en, behalve het eindvonnis, zijn ze niet vatbaar voor hoger beroep.

Art. 11
§1
Tegen het eindvonnis van de arbeidsrechtbank kan met een verzoekschrift hoger beroep aangetekend worden
binnen tien werkdagen vanaf de betekening. Dit verzoekschrift wordt ingediend bij een ter post aangetekende brief en
wordt door de griffier aan alle partijen toegezonden. De zaak wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt bij het
arbeidshof de dag dat de brief ter post werd neergelegd.
In afwijking van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt het verzoekschrift de opgave van de middelen in
hoger beroep; enkel de middelen in het verzoekschrift zijn ontvankelijk.
Het volledige dossier van de eiser in hoger beroep moet bij de griffie neergelegd worden binnen drie werkdagen na
de verzending van het verzoekschrift.
§2
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De eerste voorzitter van het arbeidshof die in een enkele zitting zetelt, neemt een beschikking waarbij de zaak
toebedeeld wordt aan een kamer van het arbeidshof die hij aanwijst. De beschikking wordt ter kennis gebracht van de
partijen ten laatste de derde werkdag na de uitspraak en is niet vatbaar voor hoger beroep of voor verzet.
De terechtzitting van het arbeidshof tijdens welke de zaak wordt gepleit, vindt plaats binnen een termijn van maximum
dertig werkdagen vanaf de dag van de uitspraak van de in het vorige lid bedoelde beschikking. Deze termijn kan
nochtans verlengd worden tot vijfenveertig werkdagen met instemming van de partijen.
De rechter bepaalt eveneens de termijnen voor het neerleggen van de stukken en de conclusies.
De beslissing van het hof wordt aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de
uitspraak.
Uitstel kan slechts één keer worden toegekend. Het wordt toegekend op grond van een met redenen omkleed
verzoek en kan maximum acht dagen bedragen.
Het hof bepaalt bij tussenarrest de termijnen waarbinnen de onderzoeksmaatregelen worden uitgevoerd. Hiertegen
staat geen voorziening open. Die termijnen gelden voor de partijen op straffe van verval.
§3
Het hof doet uitspraak binnen acht dagen na de sluiting van de debatten.
Als de partijen de termijnen voor de neerlegging van de conclusies en de stukken vastgesteld door de eerste
voorzitter met toepassing van § 2 niet naleven, wordt een arrest bij verstek gewezen dat geacht wordt op tegenspraak
te zijn gewezen.
Indien het openbaar ministerie mededeling krijgt van de zaak, moet het zijn advies geven binnen vijf dagen na het
sluiten van de debatten. In dat geval wordt de beraadslagingstermijn met vijf dagen verlengd.
Alle arresten worden aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak.
Ze zijn niet vatbaar voor verzet.

Art. 12
Wanneer de arbeidsrechtbank of het arbeidshof de dringende reden erkent, gaat de termijn van drie werkdagen
bepaald in artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in op de derde
werkdag na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of, indien er hoger beroep is ingesteld, de derde werkdag
na de kennisgeving van het arrest.

Art. 13
De werknemer van wie de arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst tijdens de duur van het geding
betreffende de erkenning van de dringende reden, kan aan de overeenkomst een einde maken zonder
opzeggingstermijn of -vergoeding.
Wanneer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst niet geschorst is, moet hij de wettelijke opzeggingstermijn in
acht nemen. Gaat het om een arbeidsovereenkomst voor bedienden, dan geldt de verkorte opzeggingstermijn
overeenkomstig artikel 84 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Hoofdstuk IV. Gemeenschappelijke bepalingen
Art. 14
Wanneer de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst zonder de bij de artikelen 2 tot 11 bedoelde
voorwaarden en procedures na te leven, kan de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen
zijn reïntegratie in de onderneming aanvragen onder dezelfde voorwaarden als die welke hij voor de beëindiging van
de overeenkomst genoot, op voorwaarde dat bij een ter post aangetekende brief hiertoe een aanvraag wordt
ingediend binnen dertig dagen volgend op:
–
de datum van de betekening van de opzegging of de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
zonder opzegging;
–

of de dag van de voordracht van de kandidaturen zo deze na de datum van de betekening van de opzegging
of de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging geschiedt.
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Art. 15
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 14, moet de werkgever, die de werknemer
reïntegreert, het gederfde loon uitbetalen en de uit hoofde van dat loon verschuldigde werkgevers- en
werknemersbijdragen voor sociale zekerheid storten.

Art. 16
Wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn reïntegratie niet heeft
aangevraagd binnen de bij artikel 14 vastgestelde termijnen, moet de werkgever hem, uitgezonderd in het geval dat
de verbreking heeft plaatsgehad voor de indiening van de kandidaturen, onverminderd het recht op een hogere
vergoeding, verschuldigd op grond van de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of van de gebruiken en op
elke andere schadevergoeding wegens materiële of morele schade, een vergoeding betalen gelijk aan het lopende
loon dat overeenstemt met de duur van:
–

twee jaar zo hij minder dan tien dienstjaren in de onderneming telt;

–

drie jaar zo hij tien doch minder dan twintig dienstjaren in de onderneming telt;

–

vier jaar zo hij twintig of meer dienstjaren in de onderneming telt.
Verwerping van beroep/niet-schending
Artikel 16 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (GwH nr. 115/2012, 10 oktober 2012 (prejudiciële vraag) (B.S.,
19 december 2012 (ed. 2))).

Art. 17
§1
Wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen zijn reïntegratie heeft aangevraagd
en deze door de werkgever niet werd aanvaard binnen dertig dagen na de dag waarop het verzoek hem bij een ter
post aangetekende brief werd gezonden, moet deze werkgever aan de werknemer de bij artikel 16 bedoelde
vergoeding betalen, evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat
van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest.
§2
In geval van betwisting moet de werkgever het bewijs leveren dat hij de reïntegratie, die hem gevraagd werd,
aanvaard heeft.
Tijdelijke maatregelen (federaal)
Opschorting procedure sociale verkiezingen 2020 ingevolge Covid-19-pandemie: art. 19 Wet 4 mei 2020 (BS 13 mei 2020 (ed. 2)).

Art. 18
Diezelfde vergoedingen zijn eveneens verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst door de werknemer werd
beëindigd wegens feiten die een dringende reden uitmaken in hoofde van de werkgever of wanneer de werkgever de
beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank, genomen met toepassing van artikel 5 en waarin besloten
wordt tot de voortzetting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de procedure voor de
arbeidsgerechten, niet in acht neemt.

Art. 19
Het lid dat het personeel vertegenwoordigt en dat ontslagen wordt in strijd met de bepalingen van deze wet en in de
onderneming gereïntegreerd wordt, neemt zijn mandaat opnieuw op.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen
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Art. 20
De Koning kan de bestaande wetsbepalingen wijzigen, om ze aan te passen aan de bepalingen van deze wet.

Art. 21
Een artikel 587bis, luidend als volgt, wordt in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd:
(...)

Art. 22
Worden opgeheven:
1°
artikel 21, §§ 2 tot 8, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven,
gewijzigd bij de wetten van 16 januari 1967, 17 februari 1971 en 23 januari 1975, het koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978 en de wet van 22 januari 1985;
2°

artikel 1bis, §§ 2 tot 8, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij de wetten van
16 januari 1967, 17 februari 1971 en 23 januari 1975 en het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978.

Die bepalingen blijven evenwel van toepassing met betrekking tot de dringende redenen waarvan de werkgever
kennis had voor of op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, alsmede met betrekking tot de aanvragen tot
erkenning van redenen van economische of technische aard die op voormelde dag reeds bij het bevoegd paritair
orgaan aanhangig zijn gemaakt.

Art. 23
Deze wet treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op die waarin zij in het Belgisch Staatsblad
is bekendgemaakt.
Zij is enkel van toepassing op de dringende redenen waarvan de werkgever kennis heeft gekregen na de dag van
haar inwerkingtreding en op de erkenning van redenen van economische of technische aard die nog niet bij het
bevoegde paritair comité aanhangig is gemaakt.

Over deze akte

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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden
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Cass. (3e ch.) RG S.19.0020.F, 14 décembre 2020 (DERBY / P. V.)

Cass. (3e ch.) RG S.19.0020.F, 14 décembre 2020 (DERBY / P. V.) https://juportal.be (15 mars 2021)
Sommaire 1
La protection spéciale contre le licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement
particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, qui tend, d'une part, à
permettre aux délégués du personnel d'exercer leur mission dans l'entreprise, d'autre part, à assurer l'entière
liberté des travailleurs de se porter candidat à cette mission, a été instaurée dans l'intérêt général et intéresse
l'ordre public. (Art. 14 Loi du 19 mars 1991).
Mots-clés:
Régime de licenciement des délégués du personnel , généralités
Réintégration (licenciement des délégués du personnel)

Ordre public et bonnes moeurs

Sommaire 2
Le congé est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que prenne fin le contrat de travail conclu
entre elles pour une durée indéterminée, il sort ses effets, non à l'expiration du préavis dont il est assorti, mais au
moment où il est donné. Le congé ne peut être notifié par l'employeur avant que le travailleur protégé par la loi du
19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les
candidats délégués du personnel ait atteint l'âge de soixante-cinq ans, alors même que le préavis ne vient à
expiration qu'après.(Art. 2, § 2, 14 et 16 Loi du 19 mars 1991).
Mots-clés:
Régime de licenciement des délégués du personnel , généralités
Période de protection (régime de licenciement des délégués du personnel )
Réintégration (licenciement des délégués du personnel) Indemnité de licenciement (délégués du personnel)

Texte intégral
DERBY, société anonyme, dont le siège est établi à Auderghem, chaussée de Wavre, 1100/3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles,
avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
P. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie
Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées
article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et, en tant que de besoin, cette loi
d'approbation;
article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955, et, en tant que
de besoin, cette loi d'approbation;
articles 10 et 11 de la Constitution;
article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;
article 19 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
articles 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du
personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
article 59 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, « quant à la demande principale, déclare l'appel recevable mais non fondé et confirme le jugement [entrepris]
en ce qu'il a déclaré la demande principale recevable et fondée et a condamné la [demanderesse] à payer [au
défendeur] la somme de 152.973,64 euros brut à titre d'indemnité de protection, à majorer des intérêts calculés au
taux légal depuis le 27 août 2016; quant à la demande reconventionnelle, déclare l'appel recevable mais non fondé et
confirme le jugement [entrepris] en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle non fondée et en a débouté la
[demanderesse], et, quant aux dépens, condamne la [demanderesse] à payer [au défendeur] les dépens des deux
instances, liquidés à 6.000 euros d'indemnité de procédure et 194,79 euros de frais de citation en première instance
et à 6.000 euros en degré d'appel », par tous ses motifs tenus pour être ici intégralement reproduits et plus
spécialement par les motifs suivants:
« 1. [Le défendeur] estime avoir droit à l'indemnité de protection pour avoir été licencié au cours de la période de
protection sans que la [demanderesse] ait respecté les conditions et procédures établies par la loi du 19 mars 1991;
La [demanderesse] invoque qu'à la fin effective du contrat de travail, [le défendeur] n'était plus protégé puisqu'il avait
alors dépassé l'âge de soixante-cinq ans, de sorte qu'il n'avait plus droit à l'indemnité de protection; que l'article 2, [§
2], alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, […] à l'article 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à cette convention;
2. La [demanderesse] soutient qu'à la fin effective du contrat de travail, [le défendeur] n'était plus protégé puisqu'il
avait alors dépassé l'âge de soixante-cinq ans, de sorte qu'il n'avait plus droit à l'indemnité de protection. L'âge [du
défendeur] au moment de la fin des relations de travail n'a pas d'influence sur son droit à l'indemnité de protection
dès lors qu'il a été licencié au sens de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 avant qu'il eût atteint l'âge de soixante-cinq
ans et que l'indemnité de protection est exigible dès le trente et unième jour qui a suivi la date à laquelle la
[demanderesse] lui a notifié son licenciement avec préavis;
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3. C'est à tort que la [demanderesse] estime qu'il y a lieu de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles
suivantes à la Cour constitutionnelle:
'l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier des délégués
du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu'il traite de façon identique des catégories se trouvant dans des situations différentes, à savoir les
travailleurs protégés licenciés en vue de partir à la retraite à l'âge légal de la pension et les autres travailleurs
protégés';
l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier des délégués
du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu'il traite de façon différente des catégories se trouvant dans des situations identiques, à savoir les
employeurs qui licencient des travailleurs protégés en vue d'un départ à la retraite à l'âge légal de la pension
et les employeurs qui licencient des travailleurs « non protégés » en vue d'un départ à la retraite à l'âge légal
de la pension';
En effet, dans son arrêt no 15/2011 du 3 février 2011, la Cour constitutionnelle a précisé:
'La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre deux catégories de travailleurs membres du personnel de
conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile: d'une part, les travailleurs qui sont délégués du personnel et
qui jouissent de la protection prévue par l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans,
d'autre part, les travailleurs qui ne sont pas délégués du personnel;
[…] Un membre du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile est éligible comme délégué
du personnel au conseil d'entreprise et au comité pour la protection et la prévention au travail jusqu'à l'âge de
soixantecinq ans pour autant qu'il n'ait pas, au préalable, été mis fin à son contrat de travail en application de
l'article 83, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978. Puisque le législateur a voulu associer le fait de mettre fin à la protection
des délégués du personnel, prévue à l'article 2 de la loi du 19 mars 1991, à l'âge auquel un travailleur cesse d'être
éligible comme délégué du personnel, il est raisonnablement justifié qu'un membre du personnel de conduite ou du
personnel de cabine de l'aviation civile qui est délégué du personnel bénéficie de la protection prévue par l'article 2
de la loi du 19 mars 1991 jusqu'à soixante-cinq ans, âge jusqu'auquel il est éligible comme délégué du personnel au
conseil d'entreprise et au comité pour la protection et la prévention au travail';
La Cour constitutionnelle conclut que cette question appelle une réponse négative. La différence de traitement entre
travailleurs protégés et travailleurs non protégés en ce qui concerne le moment de leur licenciement en vue de la
pension n'est donc pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution;
La Cour constitutionnelle a aussi, dans son arrêt no 160/2011 du 20 octobre 2011, décidé ce qui suit:
'B.4. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre deux catégories de travailleurs délégués du
personnel, en ce qui concerne la protection des délégués du personnel prévue par l'article 2 de la loi du 19 mars
1991, selon qu'ils ont ou non atteint l'âge de soixante-cinq ans. Contrairement au travailleur délégué du personnel qui
n'a pas encore atteint l'âge de soixante-cinq ans, le travailleur délégué du personnel qui a atteint cet âge ne peut
bénéficier de cette protection.
B.5.1. La différence de traitement en cause est fondée sur un critère objectif, à savoir le fait que le travailleur délégué
du personnel qui est congédié atteint ou non l'âge de soixante-cinq ans.
[...] B.5.3. Ainsi qu'il est dit en 8.3, la différence de traitement est fondée sur des objectifs légitimes. Le législateur a
voulu faire coïncider la cessation de la protection des délégués du personnel prévue à l'article 2 de la loi du 19 mars
1991 avec l'âge auquel un travailleur cesse d'être éligible comme délégué du personnel, à savoir l'âge de soixantecinq ans.
B.5.4. La disposition en cause est aussi raisonnablement justifiée. Le choix de l'âge de soixante-cinq ans n'est pas
arbitraire mais correspond à l'âge de la retraite, à savoir l'âge auquel le travailleur a droit à une pension de retraite
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complète';
La Cour constitutionnelle s'est donc déjà prononcée sur la constitutionnalité de la disposition légale en ce qu'elle fixe
à soixante-cinq ans (et non six mois avant) l'âge jusqu'auquel le délégué du personnel reste protégé. Cette cour a
donc admis que la même protection bénéficie aux délégués du personnel, qu'ils soient licenciés 'en vue de partir à la
retraite' (au sens de l'article 37/6 de la loi du 3 juillet 1978) avant soixante-cinq ans ou qu'ils soient licenciés pour
d'autres motifs;
Dans l'arrêt no 115/2012 du 10 octobre 2012, la Cour constitutionnelle a confirmé la conformité des articles 2 et 16 de
la loi du 19 mars 1991 aux articles 10 et 11 de la Constitution en rappelant qu'elle ne peut remettre en cause le
'pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer la portée de la protection accordée aux travailleurs qui participent
ou souhaitent prendre part à l'exercice des missions du comité pour la prévention et la protection au travail';
La cour [du travail] estime, en application de l'article 26, § 4, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, qu'il n'y a pas lieu de poser, à nouveau, lesdites questions à la Cour constitutionnelle;
4. La [demanderesse] soutient que l'application de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 doit être écartée au
regard des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du
Premier Protocole additionnel à cette convention;
Les questions de discrimination évoquées par la [demanderesse] sont protégées de manière analogue par l'article 14
de la Convention et par les articles 10 et 11 de la Constitution, qui ont déjà fait l'objet de questions préjudicielles ayant
un objet identique devant la Cour constitutionnelle et au terme desquelles il a été décidé que les mesures en cause
ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution, point de vue qui est partagé par la cour [du travail];
5. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail a été rompu par la [demanderesse], qui a notifié [au
défendeur] un congé avec préavis par sa lettre recommandée du 26 juillet 2016;
Dès lors que la [demanderesse] a notifié [au défendeur] son licenciement avec préavis au cours de la période de
protection sans avoir respecté les conditions et procédures imposées par la loi du 19 mars 1991 et que [le défendeur]
n'a pas demandé sa réintégration, les articles 2 et 16 de la loi confèrent à celui-ci le droit de réclamer à la
[demanderesse] une indemnité de protection égale à quatre ans de rémunération;
À supposer même que [le défendeur] fasse un usage abusif de son droit de réclamer l'indemnité de protection - ce
qui sera examiné ci-après -, l'abus de droit n'est en tout état de cause pas sanctionné par la déchéance du droit mais
bien par la réduction du droit à son usage normal ou la réparation du dommage résultant de cet abus […]. Un
éventuel abus de droit ne pourrait dès lors pas avoir pour conséquence de déchoir [le défendeur] de son droit de
réclamer l'indemnité de protection litigieuse;
Pour ces motifs, la cour [du travail] confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [demanderesse] à payer
[au défendeur] cette indemnité de protection ».

Griefs
1. Selon l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991, les délégués du personnel et les candidats délégués du
personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour
des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.
2. Selon l'article 2, § 2, alinéa 1er, de cette loi, les délégués du personnel bénéficient des dispositions du paragraphe
1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections jusqu'à la
date de l'installation des candidats élus lors des élections suivantes.
Selon l'article 2, § 2, alinéa 3, de la même loi, le bénéfice des dispositions de ce paragraphe n'est plus accordé aux
délégués du personnel qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise
de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
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3. Selon l'article 16 de ladite loi, lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas
demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 14, l'employeur est tenu de lui payer, sauf dans le cas où la
rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures et sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu
du contrat individuel, d'une convention collective de travail ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour
préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de deux ans
lorsqu'il compte moins de dix années de service dans l'entreprise, de trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de
vingt années de service dans l'entreprise ou de quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans
l'entreprise.
4. Selon l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 septembre 1948, pour être éligibles comme délégués du personnel
auprès du conseil d'entreprise, les travailleurs doivent remplir les conditions prescrites, parmi lesquelles le fait de ne
pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Selon l'article 59, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 août 1996, pour être éligibles comme délégués du personnel auprès des
comités pour la prévention et la protection au travail, les travailleurs doivent remplir les conditions prescrites, parmi
lesquelles le fait de ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Première branche
5. L'objectif poursuivi par la protection consacrée par la loi du 19 mars 1991 consiste à éviter une discrimination
préjudiciable aux délégués du personnel et à garantir le bon fonctionnement des organes de concertation.
De cet objectif, il découle que cette protection ne se justifie pas lorsque le préavis notifié au travailleur expire après
qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans, moment à partir duquel il ne peut plus se porter candidat comme délégué
du personnel, ainsi qu'il ressort de l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 septembre 1948 et de l'article 59, alinéa
1er, 4°, de la loi du 4 août 1996, et peut être licencié à tout moment sans bénéficier de la protection de la loi du 19
mars 1991, ainsi qu'il ressort de l'article 2, § 2, alinéa 3, de celle-ci. Dans un tel cas, le préavis notifié n'implique en
effet aucune discrimination préjudiciable aux délégués du personnel et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement
des organes de concertation.
6. Par les motifs visés en tête du moyen, l'arrêt décide en substance que, dès lors que la demanderesse a notifié au
[défendeur] son licenciement avec préavis au cours de la période de protection prévue par la loi du 19 mars 1991 et
que le défendeur n'a pas demandé sa réintégration, celui-ci a le droit de réclamer une indemnité de protection égale à
quatre ans de rémunération conformément aux articles 2 et 16 de cette loi.
7. En statuant ainsi, alors que la protection instaurée par les articles 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991 est
dépourvue de raison d'être lorsque le travailleur a fait l'objet d'un préavis expirant après qu'il a atteint l'âge de
soixante-[cinq] ans, donc à une date à laquelle il ne peut plus se porter candidat comme délégué du personnel et
peut être licencié à tout moment sans bénéficier de la protection de la loi du 19 mars 1991, de sorte que le préavis
notifié n'implique aucune discrimination préjudiciable aux délégués du personnel et ne porte pas atteinte au bon
fonctionnement des organes de concertation, l'arrêt viole les articles 2, spécialement §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéas
1er et 3, de la loi du 19 mars 1991, ainsi que, en tant que de besoin, 19, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 septembre
1948 et 59, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 août 1996.

Deuxième branche (subsidiaire à la première)
8. La règle de l'égalité des Belges devant la loi, consacrée à l'article 10 de la Constitution, et celle de la nondiscrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges, consacrée à l'article 11 de la
Constitution, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais
n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de
distinction soit susceptible d'une justification objective et raisonnable; l'existence d'une telle justification doit
s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise; le principe de l'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il
n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
9. S'ils doivent être interprétés comme s'appliquant au travailleur faisant l'objet d'un congé moyennant un préavis
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expirant après les soixante-cinq ans de ce dernier, les articles 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991 violent les articles 10
et 11 de la Constitution en ce que, sans justification objective et raisonnable, ils traitent de manière identique les
délégués du personnel faisant l'objet d'un congé moyennant un préavis expirant avant leur soixante-cinquième
anniversaire et les délégués du personnel faisant l'objet d'un congé moyennant un préavis expirant après leur
soixante-cinquième anniversaire, et de manière différente le travailleur qui n'est pas délégué du personnel et fait
l'objet d'un congé [moyennant un préavis] expirant après son soixante-cinquième anniversaire et le travailleur qui est
délégué du personnel et fait l'objet d'un congé [moyennant un préavis] expirant après son soixante-cinquième
anniversaire.
Cette absence de justification objective et raisonnable résulte du fait que l'objectif poursuivi par la protection
consacrée par la loi du 19 mars 1991 consiste à éviter une discrimination préjudiciable aux délégués du personnel
et à garantir le bon fonctionnement des organes de concertation. Dès lors, cette protection ne se justifie pas
lorsque le préavis notifié au travailleur expire après qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans, moment à partir duquel
il ne peut plus se porter candidat comme délégué du personnel, ainsi qu'il ressort de l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la
loi du 20 septembre 1948 et de l'article 59, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 août 1996, et peut être licencié à tout moment
sans bénéficier de la protection de la loi du 19 mars 1991, ainsi qu'il ressort de l'article 2, § 2, alinéa 3, de celle-ci. En
effet, dans un tel cas, le préavis notifié n'implique aucune discrimination préjudiciable aux délégués du personnel et
ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des organes de concertation.
Dans l'appréciation du caractère raisonnable de la différence de traitement dénoncée, il y a également lieu de tenir
compte de la disproportion entre, d'une part, le délai de cinq mois et demi (soit entre le 1er août 2016 et le 15 janvier
2017) qui restait en l'espèce à courir jusqu'à ce que le défendeur soit incontestablement privé de la protection de la
loi du 19 mars 1991 en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 3, de celle-ci, et l'indemnité de quatre ans mise à charge de
l'employeur par l'article 16 de la même loi.
10. Par les motifs visés en tête du moyen, l'arrêt décide en substance que, dès lors que la demanderesse a notifié au
[défendeur] son licenciement avec préavis au cours de la période de protection prévue par la loi du 19 mars 1991 et
que le défendeur n'a pas demandé sa réintégration, celui-ci a le droit de réclamer une indemnité de protection égale à
quatre ans de rémunération conformément aux articles 2 et 16 de cette loi.
11. En statuant ainsi, alors que les articles 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991, dans l'interprétation indiquée au point 9
ci-avant, sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution pour les motifs indiqués audit point 9, l'arrêt viole les
articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que, en tant que de besoin, 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991.
12. Avant de statuer sur le grief formulé en cette branche, la demanderesse invite la Cour à poser à la Cour
constitutionnelle, conformément à l'article 26, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la question préjudicielle suivante:
Interprétés comme s'appliquant au travailleur faisant l'objet d'un congé moyennant un préavis expirant après les
soixante-cinq ans de ce dernier, les articles 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991 violent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'ils traitent de manière identique les délégués du personnel faisant l'objet d'un congé moyennant
un préavis expirant avant leur soixantecinquième anniversaire et les délégués du personnel faisant l'objet d'un congé
moyennant un préavis expirant après leur soixante-cinquième anniversaire, et de manière différente le travailleur qui
n'est pas délégué du personnel et fait l'objet d'un congé [moyennant un préavis] expirant après son soixantecinquième anniversaire et le travailleur qui est délégué du personnel et fait l'objet d'un congé [moyennant un préavis]
expirant après son soixante-cinquième anniversaire ?
À cet égard, l'arrêt viole également l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dans la mesure
où il considère que la question préjudicielle suggérée par la demanderesse serait identique à celles qui ont déjà été
tranchées par les arrêts nos 15/2011, 160/2011 et 115/2012 de la Cour constitutionnelle.

Troisième branche (subsidiaire à la deuxième)
13. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales consacre le droit au respect des biens.
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La reconnaissance du droit d'un travailleur à une indemnisation sur la base de l'article 16 de la loi du 19 mars 1991
implique une restriction du droit au respect des biens de son employeur au sens de l'article 1er du Premier Protocole.
14. Selon l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la
jouissance des droits et libertés reconnus dans cette convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
Cette disposition interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes
placées dans des situations comparables. Au regard de cette disposition, une distinction est discriminatoire si elle «
manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a
pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
15. Par les motifs visés en tête du moyen, l'arrêt décide en substance que, dès lors que la demanderesse a notifié au
[défendeur] son licenciement avec préavis au cours de la période de protection prévue par la loi du 19 mars 1991 et
que le défendeur n'a pas demandé sa réintégration, celui-ci a le droit de réclamer une indemnité de protection égale à
quatre ans de rémunération conformément aux articles 2 et 16 de cette loi.
16. En statuant ainsi, alors que les articles 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991, dans l'interprétation indiquée au
point 9 ci-avant, sont dépourvus de justification objective et raisonnable pour les motifs indiqués audit point 9 et
sont, partant, contraires à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, l'arrêt viole les articles 14 de cette convention et 1er du Premier Protocole ainsi que, en tant que de
besoin, 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991.

III. La décision de la Cour
Quant à la première branche:
Aux termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour
les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des
lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, les délégués du personnel et les candidats
délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du
travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire
compétent.
L'article 2, § 2, alinéa 1er, de cette loi dispose que les délégués du personnel bénéficient des dispositions du
paragraphe 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections
jusqu'à la date de l'installation des candidats élus lors des élections suivantes.
Le bénéfice de cette dernière disposition ne leur est, conformément à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la même loi, plus
accordé lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de
maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Tant l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie que l'article 59, §
1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
prévoient d'ailleurs que, pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent ne pas avoir atteint
l'âge de soixante-cinq ans.
Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2
à 11 de la loi du 19 mars 1991 et que le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature ne demande pas
sa réintégration en conformité de l'article 14 de cette loi, l'employeur est, suivant l'article 16 de celle-ci, tenu, sauf
dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures, de lui payer l'indemnité dont cet article détermine
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le montant en fonction du nombre d'années de service qu'il compte dans l'entreprise.
La protection spéciale contre le licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991, qui tend, d'une part, à permettre aux
délégués du personnel d'exercer leur mission dans l'entreprise, d'autre part, à assurer l'entière liberté des travailleurs
de se porter candidat à cette mission, a été instaurée dans l'intérêt général et intéresse l'ordre public.
Dès lors que le congé, qui est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que prenne fin le contrat de
travail conclu entre elles pour une durée indéterminée, sortit ses effets, non à l'expiration du préavis dont il est
assorti, mais au moment où il est donné, il ne peut être notifié par l'employeur avant que le travailleur protégé par la
loi du 19 mars 1991 ait atteint l'âge de soixante-cinq ans, lors même que le préavis ne vient à expiration qu'après.
Cette règle traduit la volonté du législateur de tenir la protection qu'il a instituée pour nécessaire aussi longtemps que
le travailleur qui en bénéficie n'a pas atteint cet âge.
En reconnaissant au défendeur le droit à l'indemnité visée à l'article 16 de la loi du 19 mars 1991, l'arrêt ne viole
aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche:
Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que les articles 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991
s'appliquent à tous les travailleurs protégés par cette loi auxquels un congé est notifié avant qu'ils aient atteint l'âge
de soixante-cinq ans et ne s'appliquent pas aux travailleurs qui ne bénéficient pas de cette protection.
D'une part, dans la mesure où, pour fonder la violation qu'il allègue du principe de l'égalité et de la non-discrimination,
il a égard au moment où le préavis dont est assorti le congé sortit ses effets, le moyen, en cette branche, est déduit
du grief vainement énoncé à la première branche du moyen et est, partant, irrecevable.
D'autre part, le moyen, en cette branche, ne dénonce pas une distinction entre des travailleurs se trouvant dans la
même situation juridique auxquels s'appliqueraient des règles différentes mais une distinction entre des travailleurs
qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumis à des règles différentes qui s'appliquent sans distinction
à tous ceux qui se trouvent dans la même situation.
Il s'ensuit que la question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit pas être posée à la Cour
constitutionnelle et que le moyen, qui, en cette branche, dénonce sur cette base une violation des articles 10 et 11 de
la Constitution, manque dans cette mesure en droit.
Pour le surplus, le grief fait à l'arrêt de violer l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle ne saurait entraîner la cassation et, dénué d'intérêt, est partant, dans cette mesure,
irrecevable.

Quant à la troisième branche:
En fixant pour limite à la protection qu'il a instituée par la loi du 19 mars 1991 l'âge auquel le travailleur accède, en
règle, à la retraite, le législateur a pris en considération un critère objectif et raisonnable au regard du but légitime de
cette protection tel qu'il est précisé en réponse à la première branche du moyen.
L'appréciation du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ne saurait, pour
apprécier la conformité de l'article 16 de cette loi aux articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention, dépendre de la
comparaison, dans un cas particulier, entre l'importance de l'indemnité prévue à cette disposition légale et le temps
pendant lequel le travailleur eût pu encore bénéficier de sa protection s'il n'y avait été illégalement porté atteinte.
En accordant cette indemnité au défendeur, l'arrêt ne viole aucune des dispositions conventionnelles et légales
visées au moyen, en cette branche.
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Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent six euros dix-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la
somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Sabine Geubel et Eric de
Formanoir, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille vingt par le président de section
Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Cass. (2e ch.) RG P.20.0278.F, 3 juin 2020 (S. O.; B. F. / ACTIVA; ACTIVA / S. O., B.
F.)

Cass. (2e ch.) RG P.20.0278.F, 3 juin 2020 (S. O.; B. F. / ACTIVA; ACTIVA / S. O., B. F.) https://juportal.be (11 juin
2020), concl. VANDERMEERSCH, D.; R.G.A.R. 2020, liv. 10, 15734
Sommaire 1
En vertu de l'article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de le réparer
intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint
n'avait pas été commis.
Mots-clés:
Règlement de l'indemnité (responsabilité quasi-délictuelle), généralités

Responsabilité civile personnelle

Sommaire 2
L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle peut empêcher qu'un dommage survienne
au sens de l'article 1382 du Code civil, particulièrement lorsqu'il ressort du contenu ou de l'économie de la loi, du
règlement ou de la convention, que la dépense à intervenir doit rester définitivement à charge de celui à qui il
incombe de l'exposer; la seule existence d'une telle obligation n'empêche pas nécessairement que ce payement
puisse constituer un dommage.
Mots-clés:
Dommage (obligations quasi-délictuelles), généralités

Faute, sortes (obligations quasi-délictuelles), généralités

Sommaire 3
L'employeur qui est privé des prestations de son employé parce que celui-ci a commis à son détriment un délit
rendant impossible la poursuite de la relation de travail, et qui est tenu de verser à cet employé, en vertu de son
statut de travailleur protégé, pendant la durée de la procédure de licenciement, les indemnités prescrites par la loi,
peut subir de ce fait un dommage consistant dans le fait de devoir consentir à des décaissements sans obtenir de
prestation de travail; il n'en irait autrement que s'il résultait de la loi, du règlement ou de la convention que lesdites
dépenses doivent rester à charge de celui qui les a exposées. (Art. 1382 Code Civil et Art. 9 Loi du 19 mars 1991
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités
de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel).
Mots-clés:
Procédure (licenciement pour motif grave des délégués du personnel)
Dommage (obligations quasi-délictuelles), généralités

Obligation quasi-délictuelle, délit civil

Texte intégral
I. S. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles;
II. B. F.
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prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles,
les deux pourvois contre
ACTIVA, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, rue Carli, 13,
partie civile,
défenderesse en cassation,
III. ACTIVA, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. O.,
2. B. F.,
mieux qualifiés ci-dessus,
prévenus,
défendeurs en cassation,
ayant respectivement pour conseils Maîtres Olivier Martins et Romain Delcoigne, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre
correctionnelle.
La demanderesse société anonyme Activa invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie
certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 19 mai 2020.
A l'audience du 3 juin 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois des demandeurs, prévenus:
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à leur charge:
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la
loi.
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2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par la société
anonyme Activa:
Il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que les pourvois aient été signifiés à la partie contre
laquelle ils sont dirigés.
Les pourvois sont irrecevables.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse société anonyme Activa, partie civile:
1. La seconde défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite de l'affirmation qu'un motif justifiant
légalement la décision peut suppléer la motivation jugée lacunaire par la demanderesse.
La Cour ne substitue pas un motif à une absence de motif.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
2. Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La décision critiquée est le refus des juges d'appel de condamner les prévenus à payer, à la demanderesse, la
somme de 244.675, 75 euros à titre de remboursement des indemnités mensuelles qu'elle a dû verser à la
prévenue Fouzia Bounaqta par application de l'article 9 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement
particulier pour les délégués du personnel.
L'arrêt fonde ce refus sur la seule affirmation que l'obligation de payer ces indemnités trouve sa source dans la loi, ce
qui explique qu'elle n'est pas en lien de causalité directe avec les préventions déclarées établies.
Selon la demanderesse, le fait que ces débours trouvent leur source dans une obligation légale n'empêche pas de les
identifier à un dommage causé par l'infraction, puisque sans l'escroquerie perpétrée par la défenderesse B., celle-ci
n'aurait pas pu bénéficier des versements qu'elle a reçus.
3.Il ressort des constatations des juges du fond que
la société anonyme Activa a engagé F. B.en qualité d'inspectrice chargée de superviser les équipes de
nettoyage mises par cette société à la disposition de ses clients;
F. B. a ensuite obtenu de son employeur le recrutement d'O. S.comme ouvrier nettoyeur;
Au bout d'un an et demi, la société Activa s'est rendue compte qu'O.S. n'avait jamais effectué aucune des
prestations de nettoyage pour lesquelles il avait été rémunéré;
les salaires perçus par O. S. l'ont été à la faveur de fausses fiches de prestations établies par F.B.;
par une lettre du 29 août 2012, la société Activa a exprimé à F. B.son intention de la licencier pour motif
grave. Une procédure a été introduite à cette fin auprès des juridictions du travail;
F. B. étant un travailleur protégé du fait de son statut syndical, la société Activa a dû lui payer, à partir du 1er
septembre 2012, du fait de la suspension de l'exécution de son contrat de travail, les indemnités qui, par
application de l'article 9 de la loi du 9 mars 1991, complètent les allocations de chômage de manière à
assurer au délégué un revenu égal à sa rémunération nette;
ces versements ont été consentis jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle F. B. a démissionné de son emploi.
4. En vertu de l'article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de le réparer
intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint
n'avait pas été commis.
L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle peut empêcher qu'un dommage survienne au sens
de l'article 1382 précité, particulièrement lorsqu'il ressort du contenu ou de l'économie de la loi, du règlement ou de la
convention, que la dépense à intervenir doit rester définitivement à charge de celui à qui il incombe de l'exposer.
La seule existence d'une telle obligation n'empêche pas nécessairement que ce payement puisse constituer un
dommage.
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5. L'employeur qui est privé des prestations de son employé parce que celui-ci a commis à son détriment un délit
rendant impossible la poursuite de la relation de travail, et qui est tenu de verser à cet employé, en vertu de son
statut de travailleur protégé, pendant la durée de la procédure de licenciement, les indemnités prescrites par la loi,
peut subir de ce fait un dommage consistant dans le fait de devoir consentir à des décaissements sans obtenir de
prestation de travail.
Il n'en irait autrement que s'il résultait de la loi, du règlement ou de la convention que lesdites dépenses doivent rester
à charge de celui qui les a exposées, ce que l'arrêt ne dit pas être le cas.
Le dommage consistant dans l'absence de contrepartie, l'arrêt ne constate pas non plus que ce préjudice se serait
produit même en l'absence du délit ayant entraîné la suspension de l'exécution du contrat de travail.
Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de la société anonyme Activa tendant à la condamnation
des défendeurs, prévenus, au payement de la somme de 244.675, 75 euros;
Rejette les pourvois d'O. S. et de F. B.;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne les demandeurs O. S.et F. B., chacun, aux frais de son pourvoi;
Réserve les frais du pourvoi de la société anonyme Activa pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité pour les deux premiers demandeurs à la somme de cent quarante-quatre euros
septante centimes dont I) sur le pourvoi d'O. S.: septante-deux euros trente-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de
F.B.: septantedeux euros trente-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt,
président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et
prononcé en audience publique du trois juin deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de
Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Grondwettelijk Hof nr. 29/2019, 14 februari 2019 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 29/2019, 14 februari 2019 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (15 februari 2019); BS
25 september 2019 (eerste uitgave) (uittreksel), 88575 en http://staatsblad.be (27 september 2019); JTT 2020, afl.
1359, 80; Ors. 2019 (weergave PLETS, I.), afl. 6, 39; Or. 2019 (weergave PLETS, I.), afl. 5, 179; Soc.Kron. 2020
(samenvatting), afl. 6-7, 296
Samenvatting 1
Art. 52 wet welzijn werknemers schendt de artikelen 10 en 11 Gw niet.
De (eerste) prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van voormeld art. 52 met de artikelen 10 en 11
Gw, in de interpretatie volgens welke die bepaling de bijzondere bescherming van de vakbondsafgevaardigde niet
ondergeschikt maakt aan zijn daadwerkelijke uitoefening van de opdrachten die aan het comité worden toegewezen.
Daaruit zou een onverantwoord verschil in behandeling volgen tussen, enerzijds, de werkgever bij wie een
vakbondsafvaardiging is opgericht die de opdracht van het comité niet daadwerkelijk uitoefent, waarbij die werkgever
ertoe gehouden is de compenserende vergoeding te betalen in geval van willekeurig ontslag om dringende reden en,
anderzijds, de werkgever bij wie een vakbondsafvaardiging en een comité zijn opgericht, zodat de
vakbondsafvaardiging niet ermee belast is de opdrachten van het comité uit te oefenen, waarbij die werkgever niet
ertoe gehouden is die vergoeding te betalen.
Krachtens het in het geding zijnde artikel zijn het, wanneer binnen de onderneming geen comité is opgericht, de
leden van de vakbondsafvaardiging die de opdracht van het comité uitoefenen. Zij genieten dan dezelfde
bescherming als de personeelsafgevaardigden in het comité. Rekening houdend met het risico waaraan de leden van
het comité, en in casu de leden van de vakbondsafvaardiging bij gebrek aan een comité, zich blootstellen, is het ten
aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstelling verantwoord dat alleen de leden van de
vakbondsafvaardiging die, met toepassing van het in het geding zijnde art. 52, belast zijn met de opdracht van het
comité, de bijzondere bescherming genieten en dat bijgevolg alleen de werkgevers die leden van die afvaardiging
ontslaan, ertoe gehouden zijn de compenserende vergoeding te betalen bij een willekeurig ontslag om dringende
reden.
Trefwoorden:
Oprichting Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake welzijn van de werknemer
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake collectief arbeidsrecht
Ontslag om een dringende reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Ontslagvergoeding personeelsafgevaardigden
Samenvatting 2
Art. 52 wet welzijn werknemers schendt de artikelen 10 en 11 [telref:4135-14] Gw niet.
De (tweede) prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van voormeld art. 52 met de artikelen 10 en
11 Gw, in de interpretatie volgens welke die bepaling de bijzondere bescherming van de vakbondsafgevaardigde niet
ondergeschikt maakt aan de daadwerkelijke uitoefening door die laatste van de aan het comité toegewezen
opdrachten. Daaruit zou een onverantwoorde gelijke behandeling volgen van, enerzijds, de werkgever bij wie een
vakbondsafvaardiging is opgericht die de aan het comité toegewezen opdrachten daadwerkelijk uitoefent, die ertoe
gehouden is de compenserende vergoeding te betalen in geval van willekeurig ontslag om dringende reden,
enerzijds, en, anderzijds, de werkgever van wie de vakbondsafvaardiging, die met dezelfde opdrachten is belast, die
opdrachten niet daadwerkelijk uitoefent en die ertoe gehouden is ook de compenserende vergoeding te betalen.
Rekening houdend met zijn beoordelingsbevoegdheid in die aangelegenheid, mocht de wetgever redelijkerwijs ervan
uitgaan dat de leden van de afvaardiging van rechtswege de bijkomende bescherming genieten waarin is voorzien bij
de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, vanaf het ogenblik dat de leden van de vakbondsafvaardiging
ermee belast zijn de opdrachten van het comité uit te oefenen, dat wil zeggen vanaf het ogenblik dat zij zijn
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aangewezen als effectieve leden van die vakbondsafvaardiging. Vanaf dat ogenblik zijn zij immers blootgesteld aan
een verhoogd risico om te worden ontslagen, hetgeen de wetgever precies ten doel heeft te vermijden. Rekening
houdend met die doelstelling, kan de wetgever evenmin worden verweten dat hij het voordeel van de bijkomende
bescherming ondergeschikt heeft gemaakt aan die enige voorwaarde zonder dat bovendien moet worden bewezen
dat de leden van de vakbondsafvaardiging de opdrachten van het comité effectief uitoefenen: niet alleen had die
vereiste aanleiding kunnen geven tot nodeloze conflicten, maar had zij een werkgever met slechte bedoelingen ook
ertoe kunnen aanzetten de vakbondsafvaardiging te beletten haar opdrachten uit te oefenen.
Trefwoorden:
Oprichting Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake welzijn van de werknemer
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake collectief arbeidsrecht
Ontslag om een dringende reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Ontslagvergoeding personeelsafgevaardigden
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

Or. 2019 (weergave PLETS, I.), afl. 5, 179

-

Ors. 2019 (weergave PLETS, I.), afl. 6, 39

-

Soc.Kron. 2020 (samenvatting), afl. 6-7, 296

-

Soc.Kron. 2020 (samenvatting), afl. 6-7, 296

Volledige tekst
In zake: de prejudiciële vragen over artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld door de Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. Giet en
J. Moerman, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter F. Daoût,
wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging
Bij vonnis van 16 januari 2018 in zake M.C. tegen de bvba High Security, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof
is ingekomen op 24 januari 2018, heeft de Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, de volgende
prejudiciële vragen gesteld:
«1. Schendt artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk, in die zin geïnterpreteerd dat het de uitgebreide bescherming tegen
ontslag van de leden van de vakbondsafvaardiging, bepaald in de wet van 19 maart 1991 voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen niet ondergeschikt maakt aan de daadwerkelijke uitoefening door hen
van de opdrachten die in principe worden toegekend aan de leden van het comité voor preventie en
bescherming op het werk, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien het erop neer zou
komen dat, zonder objectieve en redelijke verantwoording, werkgevers die leden van de
vakbondsafvaardiging hebben tewerkgesteld, die zich in strikt identieke situaties bevinden, namelijk
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die niet daadwerkelijk de opdrachten uitvoeren die gewoonlijk worden toegekend aan het CPBW
(ongeacht of dat laatste al dan niet is ingesteld), verschillend worden behandeld?
2. Schendt artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk, in die zin geïnterpreteerd dat het de uitgebreide bescherming tegen
ontslag van de leden van de vakbondsafvaardiging, bepaald in de wet van 19 maart 1991 voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen niet ondergeschikt maakt aan de daadwerkelijke uitoefening door hen
van de opdrachten die in principe worden toegekend aan de leden van het comité voor preventie en
bescherming op het werk, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aangezien het erop neer zou komen
dat zonder objectieve en redelijke verantwoording werkgevers die leden van de vakbondsafvaardiging
hebben tewerkgesteld, die zich in strikt verschillende situaties bevinden, namelijk die al dan niet
daadwerkelijk de opdrachten uitvoeren die gewoonlijk worden toegekend aan het CPBW (ongeacht of
dat laatste al dan niet is ingesteld), identiek worden behandeld?».
Memories en memories van antwoord zijn ingediend door:
de bvba High Security, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. O. Rijckaert en Mr. P. Joassart, advocaten
bij de balie te Brussel;
de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Clesse, advocaat bij de balie te Luik.
Bij beschikking van 5 december 2018 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Giet, ter vervanging van rechter
J.-P. Moerman, wettig verhinderd, en J. Moerman 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 19 december 2018 en de zaak in beraad zal worden genomen.
Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 19 december 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
M.C. en de bvba High Security, een vennootschap die actief is in de bewakingssector, waren sinds 13 augustus 2012
door een arbeidsovereenkomst verbonden.
Op 6 februari 2013 wordt M.C. aangewezen als vakbondsafgevaardigde van de vennootschap. De bvba beschikt niet
over een comité voor preventie en bescherming op het werk.
Op 5 maart 2014 wordt M.C. om dringende reden ontslagen, namelijk wegens het verlaten van haar post. Zij heeft
verzocht om opnieuw in de bvba High Security te worden opgenomen, hetgeen is geweigerd.
M.C. heeft haar zaak aanhangig gemaakt bij de Arbeidsrechtbank Waals-Brabant om de beschermingsvergoedingen
te eisen waarin is voorzien bij 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. In ondergeschikte orde vordert zij de bvba
High Security te doen veroordelen tot het betalen van een compenserende opzeggingsvergoeding. Daartoe beroept
zij zich op artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk. Dat artikel bepaalt dat bij ontstentenis van het comité voor preventie en bescherming op het werk (hierna:
het comité) de vakbondsafvaardiging de opdrachten uitoefent die aan dat laatste zijn toegewezen en dat, in dat geval,
de vakbondsafgevaardigden de bescherming genieten waarin is voorzien bij de voormelde wet van 19 maart 1991.
Op verzoek van de bvba High Security, verwerende partij in het geding, stelt de Arbeidsrechtbank, alvorens haar
beslissing te nemen, aan het Hof de twee hiervoor aangehaalde prejudiciële vragen.
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III. In rechte
-ATen aanzien van de eerste prejudiciële vraag
A.1. De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op het bestaan van een mogelijke discriminatie die voortvloeit uit
een verschil in behandeling tussen werkgevers die zich in identieke situaties bevinden.
Volgens de bvba High Security, verwerende partij voor de verwijzende rechter zijn, luidens het in het geding zijnde
artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
(hierna: de wet van 4 augustus 1996), de werkgevers die over een vakbondsafvaardiging en over een comité voor
preventie en bescherming op het werk beschikken, in geval van ontslag van een vakbondsafgevaardigde, een
beschermingsvergoeding verschuldigd zoals bepaald bij de artikelen 4 tot 12 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden (hierna: de wet van 19 maart 1991), hetgeen niet het geval is voor de werkgevers die niet
beschikken over een comité voor preventie en bescherming op het werk, maar wel over een vakbondsafvaardiging
die de opdrachten die aan dat comité zijn toegewezen niet daadwerkelijk uitoefent.
Die twee categorieën, gaat de verwerende bvba High Security voort, zijn vergelijkbaar ten aanzien van de door de
wetgever nagestreefde doelstelling, namelijk aan de leden van het comité dezelfde bescherming bieden als aan de
vakbondsafgevaardigden die daadwerkelijk de opdrachten uitoefenen die gewoonlijk aan dat comité worden
toegewezen. Daarentegen, wanneer, zoals te dezen, die vakbondsafgevaardigde zich niet blootstelt aan het risico
van een ontslag als vergelding voor zijn opmerkingen inzake gezondheid en veiligheid, aangezien de
vakbondsafgevaardigde die opdrachten niet daadwerkelijk uitoefent, is het niet verantwoord dat dezelfde
bescherming aan de genoemde afgevaardigde wordt toegekend.
Die bescherming is immers niet adequaat, aangezien die categorie van vakbondsafgevaardigden geen enkel risico
loopt, zodat het criterium van het al dan niet bestaan van een comité niet relevant is ten aanzien van de nagestreefde
doelstelling. Bovendien is het verschil in behandeling onevenredig. Allereerst is het verschil tussen de bedragen
waarop die twee categorieën van vakbondsafgevaardigden aanspraak kunnen maken wanneer zij om dringende
reden worden ontslagen, aanzienlijk. In het eerste geval zal de vakbondsafgevaardigde die de opdrachten van het
comité niet uitoefent, omdat de onderneming over een dergelijk orgaan beschikt, maximaal de bezoldiging van één
jaar genieten. De vakbondsafgevaardigden die de opdrachten van het comité niet daadwerkelijk uitoefenen en wier
onderneming niet over een comité beschikt, zullen, ongeacht of de dringende reden al dan niet door de
rechtscolleges wordt aanvaard, op cumulatieve wijze een forfaitaire vergoeding die overeenstemt met twee, drie of
vier jaar bezoldiging (naar gelang van hun anciënniteit) en een variabele vergoeding kunnen eisen in het geval dat
hun wederopneming zou zijn geweigerd. Dat verschil in behandeling is des te minder verantwoord daar de
vakbondsafgevaardigden in kwestie reeds een bescherming tegen ontslag genieten, zoals bedoeld in de artikelen 18
tot 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5.
Tot slot zijn de werkgevers die binnen hun onderneming geen comité hebben opgericht net omdat de drempel van
vijftig werknemers niet is bereikt of omdat geen akkoord werd bereikt (hetgeen veel zeldzamer is), werkgevers die
geenszins vertrouwd zijn met de wet van 19 maart 1991.
Bijgevolg, indien het in het geding zijnde artikel 52 van de wet van 19 maart 1991 in die zin wordt geïnterpreteerd dat
het de toekenning aan de vakbondsafgevaardigden die ermee belast zijn de opdrachten van het comité uit te
oefenen, van de bij die wet aan de vakbondsafgevaardigden verleende bescherming, niet afhankelijk maakt van de
daadwerkelijke uitoefening van de opdrachten van het comité, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aan dezelfde bepaling kan echter een andere interpretatie worden gegeven, volgens welke dezelfde bepaling, in
dezelfde omstandigheid, de toekenning van de bescherming niet ondergeschikt maakt aan die daadwerkelijke
uitoefening; in dat geval zijn de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet geschonden.
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A.2.1. De Ministerraad gedraagt zich naar de beoordeling van het Hof wat betreft de vraag of de twee door de bvba
High Security, verwerende partij voor de verwijzende rechter, vergeleken situaties vergelijkbaar zijn.
Ten gronde kan hij niet akkoord gaan met de argumentatie van die laatste. Als de situaties vergelijkbaar zijn,
onderscheiden zij zich ten minste door één objectief criterium: in het eerste geval is de vakbondsafvaardiging van
rechtswege ermee belast de opdracht van het comité uit te oefenen; in het tweede geval is de vakbondsafvaardiging,
wegens het bestaan van een comité, niet ermee belast.
Dat objectieve element verantwoordt dat, in het eerste geval, de leden van de vakbondsafvaardiging de extra
bescherming waarin is voorzien bij de wet van 19 maart 1991 genieten. Over de vraag of het in het geding zijnde
artikel 52, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1996 vereist dat de opdracht van het comité daadwerkelijk door de
vakbondsafvaardiging wordt uitgeoefend, bestond controverse tot het arrest van het Hof van Cassatie van 17 maart
2003 (Cass., 17 maart 2003, S.01.0182.N.) volgens hetwelk het risico dat de vakbondsafgevaardigde zou worden
ontslagen omwille van zijn taak inzake veiligheid en gezondheid bestaat vanaf het ogenblik dat de opdracht als
vakbondsafgevaardigde wordt opgenomen omdat hij vanaf dat ogenblik belast is met de opdrachten van het comité
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, ook al heeft hij de effectieve uitvoering van zijn
opdracht inzake veiligheid en gezondheid nog niet aangevat.
Aangezien dat risico niet bestaat wanneer de vakbondsafvaardiging niet ermee is belast de opdrachten van het
comité uit te oefenen, is de wetgever aldus redelijkerwijs ervan uit kunnen gaan dat er geen reden is om aan de leden
van de vakbondsafvaardiging de bescherming toe te kennen waarin is voorzien bij de wet van 19 maart 1991.
A.2.2. In zijn memorie van antwoord herinnert de Ministerraad eraan dat de wetgever met de wet van 19 maart 1991
hetzelfde doel nastreeft: enerzijds, de werknemers-personeelsafgevaardigden de mogelijkheid bieden hun opdracht
in de onderneming uit te oefenen, en, anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers verzekeren om zich voor
die functie kandidaat te stellen. Daarenboven is die bescherming ingesteld in het algemeen belang en is zij van
openbare orde.
Wat betreft de evenredigheid van de in het geding zijnde bepaling ten aanzien van de door de wetgever beoogde
doelstelling, worden de verschillen tussen de bijzondere ontslagbescherming die ten voordele van de
vakbondsafgevaardigden is ingesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5, enerzijds, en de bijzondere
bescherming die is ingesteld bij de wet van 19 maart 1991, anderzijds, verklaard door het feit dat die organen
verschillende opdrachten hebben. De wetgever vermocht redelijkerwijs ervan uit te gaan dat de aangelegenheid van
de aan het comité toegewezen opdrachten een uitgebreidere bescherming verantwoordt.
Het door de bvba High Security, verwerende partij voor de verwijzende rechter, aangevoerde argument, met name
het niet kennen van de wet, is niet relevant. Het niet kennen van de wet ontslaat niet van de verplichting om haar in
acht te nemen. Daarenboven, indien de werkgever zich, binnen de dertig dagen, had geïnformeerd over het door de
onregelmatig ontslagen eiseres ingediende verzoek om opnieuw te worden opgenomen, zou hij, door die laatste
opnieuw op te nemen, zijn ontsnapt aan de verplichting om de beschermingsvergoeding te betalen waarin is voorzien
bij de wet van 19 maart 1991.
De in het geding zijnde bepaling op verzoenende wijze interpreteren zou, betoogt de Ministerraad, ertoe leiden twee
heel verschillende situaties, zonder redelijke verantwoording, op identieke wijze te behandelen: aan de ene kant, de
vakbondsafgevaardigde die niet ermee is belast de opdrachten van het comité uit te oefenen en, aan de andere kant,
de vakbondsafgevaardigde die wel met de uitoefening van die opdrachten is belast.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag
A.3. In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht de situatie van een werkgever bij wie een
vakbondsafvaardiging is opgericht die de aan het comité toegewezen opdracht daadwerkelijk uitoefent, te vergelijken
met de situatie van de werkgever bij wie een vakbondsafvaardiging is opgericht die van rechtswege belast is met de
opdracht van het comité maar die haar niet daadwerkelijk uitoefent.
A.4. Volgens de bvba High Security, verwerende partij voor de verwijzende rechter, is die gelijke behandeling van
twee situaties die niet vergelijkbaar zijn, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelet op de door de
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wetgever nagestreefde doelstelling.
De wetgever heeft, meent zij, de vakbondsafgevaardigden immers op dezelfde wijze willen beschermen als de leden
van het comité wanneer de eerstgenoemden zich aan hetzelfde risico blootstellen als de laatstgenoemden, dat wil
zeggen wanneer zij daadwerkelijk optreden ten aanzien van de werkgever om opmerkingen inzake gezondheid en
veiligheid te formuleren.
Die gelijke behandeling is inadequaat: immers, indien de wetgever daadwerkelijk een extra bescherming had willen
toekennen aan de vakbondsafgevaardigden die zich blootstellen aan een hoger risico om te worden ontslagen
wegens het feit dat zij opdrachten inzake gezondheid en veiligheid uitoefenen, zou hij die toekenning hebben beperkt
tot alleen de afgevaardigden die in de feiten die opdrachten uitoefenen. Op zijn minst was die maatregel niet
noodzakelijk: de wetgever had enkel de vakbondsafgevaardigden kunnen beschermen die daadwerkelijk de
opdrachten uitoefenen die gewoonlijk aan het comité worden toegewezen.
In elk geval, besluit de bvba High Security, verwerende partij voor de verwijzende rechter, is de maatregel om
dezelfde redenen als die welke zijn uiteengezet in verband met de eerste prejudiciële vraag, onevenredig.
A.5. De Ministerraad gedraagt zich naar de beoordeling van het Hof wat betreft de vraag of de twee situaties die in de
tweede prejudiciële vraag worden vergeleken, vergelijkbaar zijn.
Wat gemeen is aan die twee situaties, is dat de vakbondsafvaardiging bij de wet belast is met de opdracht van het
comité. Wat hen onderscheidt, is dat om diverse redenen, die de ene keer aan de werkgever, de andere keer aan de
vakbondsafvaardiging te wijten zijn, die opdracht niet daadwerkelijk wordt uitgeoefend.
De wetgever, betoogt de Ministerraad, vermocht redelijkerwijs ervan uit te gaan dat de leden van de
vakbondsafvaardiging de extra bescherming moeten genieten waarin is voorzien bij de wet van 19 maart 1991, zodra
zij ermee zijn belast de opdrachten van het comité uit te oefenen, want vanaf dat ogenblik, ongeacht of zij die
opdrachten al dan niet daadwerkelijk uitoefenen, zijn zij blootgesteld aan een verhoogd risico om te worden
ontslagen. Bovendien kan men de wetgever redelijkerwijs niet verwijten dat hij de extra bescherming heeft verbonden
aan een objectief gegeven, namelijk het al dan niet bestaan van een comité. Het verwerven van de bescherming
ondergeschikt maken aan de al dan niet daadwerkelijke uitoefening van de opdrachten van het comité door de
vakbondsafvaardiging, zou daarentegen aanleiding hebben gegeven tot eindeloze discussies over de vraag of die
daadwerkelijke uitoefening al dan niet is aangetoond.
De Ministerraad besluit dat de tweede prejudiciële vraag, zoals de eerste, ontkennend dient te worden beantwoord.

-BB.1. Luidens artikel 49 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk (hierna: de wet van 4 augustus 1996) moet in elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste
50 werknemers tewerkstelt (in de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven ten minste 20) een comité voor
preventie en bescherming op het werk, opvolger van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, worden ingesteld. Dat comité is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgever en van het
personeel en heeft hoofdzakelijk als opdracht actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.
Artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 bepaalt:
«Wanneer in de onderneming geen Comité is opgericht, is de vakbondsafvaardiging ermee belast de
opdrachten van de Comités uit te oefenen.
In dat geval genieten de leden van de vakbondsafvaardiging, onverminderd de bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen gelden, dezelfde bescherming als de
personeelsafgevaardigden in de Comités, zoals die wordt bepaald in 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. Deze bescherming vangt aan op de datum van het begin van
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hun opdracht en eindigt op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten
worden aangesteld als lid van het Comité.
Het eerste lid is niet van toepassing op hoofdstuk VIII, afdeling 4, onderafdeling 2, van deze wet».
B.2. De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van artikel 52 met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, in de interpretatie volgens welke die bepaling de bijzondere bescherming van de
vakbondsafgevaardigde niet ondergeschikt maakt aan zijn daadwerkelijke uitoefening van de opdrachten die aan het
comité worden toegewezen. Daaruit zou een onverantwoord verschil in behandeling volgen tussen, enerzijds, de
werkgever bij wie een vakbondsafvaardiging is opgericht die de opdracht van het comité niet daadwerkelijk uitoefent,
waarbij die werkgever ertoe gehouden is de compenserende vergoeding te betalen in geval van willekeurig ontslag
om dringende reden en, anderzijds, de werkgever bij wie een vakbondsafvaardiging en een comité zijn opgericht,
zodat de vakbondsafvaardiging niet ermee belast is de opdrachten van het comité uit te oefenen, waarbij die
werkgever niet ertoe gehouden is die vergoeding te betalen.
B.3. Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om de draagwijdte te bepalen van de bescherming
die wordt verleend aan de werknemers die deelnemen aan de uitoefening van de opdrachten van het comité voor
preventie en bescherming op het werk, zij het als lid van dat comité of als lid van de vakbondsafvaardiging die ermee
belast is de opdrachten van het comité uit te oefenen.
Wanneer aan bepaalde categorieën van werknemers een bijzondere ontslagbescherming wordt verleend, behoort het
evenwel tot de bevoegdheid van het Hof om na te gaan of die bescherming niet wordt verleend onder voorwaarden
die niet redelijk verantwoord of onevenredig zijn, gelet op de gevolgen ervan.
B.4.1. Een bijzonder stelsel van ontslagbescherming werd eerst ingevoerd voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden (wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven). Dat stelsel werd
daarna uitgebreid tot de kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraden (wet van 18 maart 1950
tot aanvulling van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) en vervolgens
overgenomen voor de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden in de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen (wet van 17 juli 1957 tot wijziging van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen), steeds in overeenstemming met de bedoeling te vermijden dat de werknemers werden
doorgezonden, van zodra het de werkgevers bekend werd dat deze bedienden zich hadden laten voordragen als
kandidaten van bepaalde syndicale organisaties voor de verkiezing der ondernemingsraden (Parl. St., Kamer, 19491950, nr. 174, p. 1).
B.4.2. Volgens artikel 2, § 1, 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 (hierna: de wet van 19 maart 1991) houdt die
ontslagregeling in dat de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts kunnen
worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aangenomen, of om
economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend. Zij genieten dat
voordeel vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt.
B.4.3. Krachtens het in het geding zijnde artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 zijn het, wanneer binnen de
onderneming geen comité is opgericht, de leden van de vakbondsafvaardiging die de opdracht van het comité
uitoefenen. Zij genieten dan dezelfde bescherming als de personeelsafgevaardigden in het comité.
Er is geen comité opgericht ofwel omdat de onderneming niet ertoe gehouden is het op te richten wegens het feit
dat zij niet gewoonlijk en gemiddeld 50 werknemers tewerkstelt, ofwel omdat de sociale verkiezingen niet hebben
geleid tot de installatie van een comité, bijvoorbeeld bij gebrek aan kandidaten (Parl. St., Kamer, B.Z. 1995, nr. 71/1,
p. 31).
B.5. Door bescherming te verlenen aan de afgevaardigden die met toepassing van artikel 52 van de wet van
4 augustus 1996 belast zijn met de opdrachten van het comité, heeft de wetgever aan die afgevaardigden een
bescherming willen waarborgen die gelijkwaardig is met die welke is toegekend aan de leden van het comité, gelet op
het grotere risico van ontslag waaraan zij zich blootstellen wegens de opmerkingen, kritiek of de eisen die worden
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gesteld inzake gezondheid en veiligheid op het werk.
B.6. Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium: in de eerste situatie is de
vakbondsafvaardiging van rechtswege ermee belast de opdracht van het comité uit te oefenen omdat de
onderneming niet over een comité beschikt; in de tweede situatie is de vakbondsafvaardiging niet met die opdracht
belast wegens het bestaan van een comité binnen de onderneming.
Rekening houdend met het risico waaraan de leden van het comité, en te dezen de leden van de
vakbondsafvaardiging bij gebrek aan een comité, zich blootstellen, is het ten aanzien van de door de wetgever
nagestreefde doelstelling verantwoord dat alleen de leden van de vakbondsafvaardiging die, met toepassing van het
in het geding zijnde artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996, belast zijn met de opdracht van het comité, de
bijzondere bescherming genieten en dat bijgevolg alleen de werkgevers die leden van die afvaardiging ontslaan,
ertoe gehouden zijn de compenserende vergoeding te betalen bij een willekeurig ontslag om dringende reden.
B.7. De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.
B.8. De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van artikel 52 met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, in de interpretatie volgens welke die bepaling de bijzondere bescherming van de
vakbondsafgevaardigde niet ondergeschikt maakt aan de daadwerkelijke uitoefening door die laatste van de aan het
comité toegewezen opdrachten. Daaruit zou een onverantwoorde gelijke behandeling volgen van, enerzijds, de
werkgever bij wie een vakbondsafvaardiging is opgericht die de aan het comité toegewezen opdrachten
daadwerkelijk uitoefent, die ertoe gehouden is de compenserende vergoeding te betalen in geval van willekeurig
ontslag om dringende reden, enerzijds, en, anderzijds, de werkgever van wie de vakbondsafvaardiging, die met
dezelfde opdrachten is belast, die opdrachten niet daadwerkelijk uitoefent en die ertoe gehouden is ook de
compenserende vergoeding te betalen.
B.9.1. Met toepassing van artikel 52 wordt de in het geding zijnde bijkomende bescherming van rechtswege verleend
aan de vakbondsafvaardiging wanneer in de onderneming geen comité is opgericht. Met toepassing van dezelfde
bepaling genieten de leden van de vakbondsafvaardiging die bescherming op de datum van het begin van hun
opdracht.
Bij het voormelde arrest van 17 maart 2003 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld:
«Dat op grond van deze bepalingen de werknemers die lid zijn van de vakbondsafvaardiging in een onderneming die
gewoonlijk gemiddeld minder dan vijftig werknemers tewerkstelt, van rechtswege belast worden met de opdrachten
van het veiligheidscomité vanaf hun aanstelling als vakbondsafgevaardigde;
Overwegende dat, krachtens artikel 1, § 4, b), 4, elfde lid, van de wet van 10 juni 1952, de leden van de syndicale
afvaardiging in dat geval, onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen
gelden, dezelfde bescherming genieten als de leden die het personeel van de comités vertegenwoordigen, zoals die
wordt bepaald in 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;
Dat het voornoemde elfde lid deze ontslagbescherming voor de leden van een vakbondsafvaardiging die met de
uitoefening van de opdrachten van het veiligheidscomité zijn belast, niet laat aanvangen voor hun verkiezing, zoals
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het veiligheidscomité, maar slechts op de datum van
het begin van hun opdracht omdat de werkgever slechts kennis krijgt van hun aanstelling op het ogenblik dat zij hun
opdracht als vakbondsafgevaardigde opnemen; dat dit strookt met het doel van de bijzondere ontslagregeling,
namelijk de werknemers te beschermen tegen het risico dat zij zouden ontslagen worden omwille van het feit dat zij
belast zijn met de taken van het veiligheidscomité;
Overwegende dat het risico dat de vakbondsafgevaardigde zou worden ontslagen omwille van zijn taak inzake
veiligheid en gezondheid bestaat vanaf het ogenblik dat de opdracht als vakbondsafgevaardigde wordt opgenomen
omdat hij vanaf dat ogenblik belast is met de opdrachten van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen, ook al heeft hij de effectieve uitvoering van zijn opdracht inzake veiligheid en gezondheid nog
niet aangevat;» (Cass., 17 maart 2003, S.01.0182.N).
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B.9.2. Rekening houdend met zijn beoordelingsbevoegdheid in die aangelegenheid, vermocht de wetgever
redelijkerwijs ervan uit te gaan dat de leden van de afvaardiging van rechtswege de bijkomende bescherming
genieten waarin is voorzien bij de wet van 19 maart 1991, vanaf het ogenblik dat de leden van de
vakbondsafvaardiging ermee belast zijn de opdrachten van het comité uit te oefenen, dat wil zeggen vanaf het
ogenblik dat zij zijn aangewezen als effectieve leden van die vakbondsafvaardiging. Vanaf dat ogenblik zijn zij immers
blootgesteld aan een verhoogd risico om te worden ontslagen, hetgeen de wetgever precies ten doel heeft te
vermijden.
Rekening houdend met die doelstelling, kan de wetgever evenmin worden verweten dat hij het voordeel van de
bijkomende bescherming ondergeschikt heeft gemaakt aan die enige voorwaarde zonder dat bovendien moet worden
bewezen dat de leden van de vakbondsafvaardiging de opdrachten van het comité effectief uitoefenen: niet alleen
had die vereiste aanleiding kunnen geven tot nodeloze conflicten, maar had zij een werkgever met slechte
bedoelingen ook ertoe kunnen aanzetten de vakbondsafvaardiging te beletten haar opdrachten uit te oefenen.
B.10. De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.
Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht:
Artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 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 14 februari 2019.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof
Volledige tekst, Oriëntatie. Sociaal recht - Personeelsbeleid
Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
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Cass. (3e k.) AR S.14.0044.N, 8 oktober 2018 (Biomet Belgium bvba / W.D.S.)

Cass. (3e k.) AR S.14.0044.N, 8 oktober 2018 (Biomet Belgium bvba / W.D.S.) http://www.cass.be (3 december
2018); RABG 2019, afl. 12, 1039, noot HERMAN, J.; RW 2018-19 (samenvatting), afl. 37, 1454 en http://www.rw.be/
(11 juni 2019), noot -; Soc.Kron. 2020 (samenvatting), afl. 6-7, 296
Samenvatting 1
Zoals ook blijkt uit de wetsgeschiedenis, volgt uit het geheel van de bepalingen van het artikel 2, §1, eerste en tweede
lid en §6, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden die de bescherming van de personeelsafgevaardigden
beogen, dat de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden wel de gerechtelijke ontbinding op verzoek van de
werkgever uitsluit als wijze waarop de arbeidsovereenkomst van een personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde kan worden beëindigd, maar dat deze wet niet verhindert dat de gerechtelijke ontbinding
van zijn arbeidsovereenkomst kan worden uitgesproken op verzoek van de personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde zelf.
Trefwoorden:
Beschermingsperiode (ontslagregeling personeelsafgevaardigden)
Voorwaardelijke verbintenis, ontbindende voorwaarde, algemeen

Ontbinding overeenkomst

Samenvatting 2
Artikel 2, §1, tweede lid, 2°, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden dat bepaalt dat elke beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een reden uitmaken die ten laste van de werkgever kan
gelegd worden, voor de toepassing van dit artikel als ontslag geldt, heeft niet uitsluitend betrekking op een door de
werknemer in toepassing van artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet gegeven ontslag wegens feiten die een
dringende reden uitmaken in hoofde van de werkgever; die wetsbepaling ziet ook op de gerechtelijke ontbinding van
de overeenkomst op verzoek van een personeelsafgevaardigde, uitgesproken op grond van een ernstige contractuele
wanprestatie van de werkgever van die aard dat de personeelsafgevaardigde op grond van die feiten terecht de
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zoals bedoeld in artikel 2, §1, eerste lid,
1°, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden had kunnen vaststellen.
Trefwoorden:
Beschermingsperiode (ontslagregeling personeelsafgevaardigden) Contractuele fout
Ontbinding overeenkomst Voorwaardelijke verbintenis, ontbindende voorwaarde, algemeen
Ontslag om een dringende reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Wanprestatie (impliciet ontslag, arbeidsovereenkomst)
Eenzijdige wijziging voorwaarden (impliciet ontslag, arbeidsovereenkomst)
Samenvatting 3
Het arrest stelt niet vast dat de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen zijn reïntegratie
heeft aangevraagd en de werkgever deze aanvraag heeft geweigerd; het arrest dat oordeelt dat de werkgever ook de
op grond van artikel 17 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden gevorderde vergoeding verschuldigd is, op
grond dat zij hierover op geen enkele wijze verweer voert, behoudens wat de concrete becijfering ervan betreft,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Trefwoorden:
Re-integratie (ontslag personeelsafgevaardigden)

Ontslagvergoeding personeelsafgevaardigden

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

RW 2018-19 (samenvatting), afl. 37, 1454 en http://www.rw.be/ (11 juni 2019)
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Volledige tekst
BIOMET BELGIUM bvba, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Fotografielaan 5,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Joseph
Stevensstraat 7, waar de eiseres woonplaats kiest,
tegen
W.D.S.,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 149, bus 20, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen, van 18 december 2013.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden kunnen de
personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts worden ontslagen om een dringende
reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf
door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Overeenkomstig artikel 2, § 1, tweede lid, van deze wet geldt voor de toepassing van dit artikel als ontslag:
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1° elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, gedaan met of zonder vergoeding, al dan niet
met naleving van een opzegging, die ter kennis wordt gebracht gedurende de periode bedoeld in § 2 of § 3;
2° elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een reden uitmaken die ten
laste van de werkgever kan gelegd worden;
3° het niet in acht nemen door de werkgever van de beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank, genomen
met toepassing van artikel 5, § 3, en waarin besloten wordt tot de voortzetting van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst tijdens de procedure voor de arbeidsgerechten.
Krachtens artikel 2, § 6, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden mag geen enkele andere wijze van
beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan die bepaald in § 1, ingeroepen worden, met uitzondering van:
de afloop van de termijn;
de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst werd gesloten;
de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de werknemer;
het overlijden van de werknemer;
overmacht;
het akkoord tussen de werkgever en de werknemer.
2. Zoals ook blijkt uit de wetsgeschiedenis, volgt uit het geheel van de voormelde bepalingen die de bescherming van
de personeelsafgevaardigden beogen, dat de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden wel de gerechtelijke
ontbinding op verzoek van de werkgever uitsluit als wijze waarop de arbeidsovereenkomst van een
personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde kan worden beëindigd, maar dat deze wet niet
verhindert dat de gerechtelijke ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst kan worden uitgesproken op verzoek van de
personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde zelf.
Het onderdeel dat volledig op een tegengestelde rechtsopvatting berust, faalt naar recht.
(…)

Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Overeenkomstig artikel 1184, eerste lid, Burgerlijk Wetboek is in wederkerige contracten de ontbindende
voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval een van beide partijen haar verbintenissen niet nakomt.
Krachtens het tweede lid van voormeld artikel is het contract in dit geval niet van rechtswege ontbonden en heeft de
partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd de keuze om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst
uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met
schadevergoeding.
Volgens artikel 1184, derde lid, Burgerlijk Wetboek moet de ontbinding in rechte gevorderd worden en kan aan de
verweerder, naargelang de omstandigheden uitstel worden verleend.
De rechter kan de vordering tot ontbinding van de overeenkomst ten laste van een partij slechts inwilligen wanneer hij
vaststelt dat de contractuele wanprestaties die haar worden verweten voldoende ernstig zijn om de ontbinding uit te
spreken.
5. Artikel 2, § 1, tweede lid, 2°, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden dat bepaalt dat elke beëindiging van
de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een reden uitmaken die ten laste van de werkgever
kan gelegd worden, voor de toepassing van dit artikel als ontslag geldt, heeft niet uitsluitend betrekking op een door
de werknemer in toepassing van artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet gegeven ontslag wegens feiten die een
dringende reden uitmaken in hoofde van de werkgever.
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Die wetsbepaling ziet ook op de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst op verzoek van een
personeelsafgevaardigde, uitgesproken op grond van een ernstige contractuele wanprestatie van de werkgever van
die aard dat de personeelsafgevaardigde op grond van die feiten terecht de onregelmatige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door de werkgever zoals bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden had kunnen vaststellen.
6. Het arrest stelt vooreerst vast dat de verweerder op 9 mei 2012 werd verkozen tot effectief
werknemersafgevaardigde in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Na te hebben vastgesteld dat de eiseres de functie van de verweerder heeft uitgehold en haar verplichting niet is
nagekomen om de verweerder te werk te stellen op de wijze zoals overeengekomen, met andere woorden dat de
eiseres eenzijdig een essentieel bestanddeel van verweerders arbeidsovereenkomst belangrijk heeft gewijzigd,
oordeelt het arrest dat deze ernstige contractuele wanprestatie het uitspreken van de gerechtelijke ontbinding van de
arbeidsovereenkomst ten laste van de eiseres rechtvaardigt. Het verklaart op die grond de arbeidsovereenkomst
tussen partijen gerechtelijk ontbonden op 17 november 2012 ten laste van de eiseres.
7. Het arrest kon op die grond vervolgens wettig oordelen dat de te dezen uitgesproken gerechtelijke ontbinding van
de arbeidsovereenkomst beantwoordt aan de omschrijving als beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de
werknemer wegens feiten die een reden uitmaken die ten laste van de werkgever kan gelegd worden, zoals bedoeld
in artikel 2, § 1, tweede lid, 2°, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, en de verweerder dan ook aanspraak
kan maken op de betaling van de vergoeding waarvan sprake in artikel 16 Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordeelt het arrest niet dat de te dezen uitgesproken gerechtelijke
ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan worden gelijkgesteld met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst
door de werknemer wegens feiten die een dringende reden uitmaken in hoofde van de werkgever, zoals bedoeld in
artikel 18 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.
In zoverre het schending aanvoert van artikel 18 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, berust het
onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag.
9. De overige aangevoerde wetsschendingen zijn afgeleid van de vergeefs aangevoerde schending van artikel 1184
Burgerlijk Wetboek en artikel 2, § 1, tweede lid, 2°, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.

Derde onderdeel
Ontvankelijkheid
10. De verweerder voert twee gronden van niet-ontvankelijkheid aan: het onderdeel is nieuw en het vraagt een
feitelijke beoordeling.
11. Het onderdeel dat de toepassing bekritiseert die het arrest maakt van de wetsbepaling waarop het zijn beslissing
laat steunen, is niet nieuw.
De eerste grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
12. Het onderzoek van de tweede grond van niet-ontvankelijkheid valt niet te onderscheiden van het onderzoek van
het onderdeel zelf.
Ook deze grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
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Prejudiciële vraag
13. Zoals reeds werd vastgesteld in het antwoord op het eerste onderdeel, oordeelt het arrest niet dat de te dezen
uitgesproken gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan worden gelijkgesteld met een beëindiging van
de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een dringende reden uitmaken in hoofde van de
werkgever, zoals bedoeld in artikel 18 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. Het laat zijn beslissing tot
toekenning van de in artikel 17 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde beschermingsvergoeding
niet steunen op artikel 18 van die wet.
Het onderdeel voert ook niet aan dat het arrest ten onrechte artikel 18 Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden toepast.
Het antwoord op de door de verweerder voorgestelde prejudiciële vraag is bijgevolg niet dienstig ter beantwoording
van het onderdeel, zodat die vraag niet moet worden gesteld.

Gegrondheid
14. Artikel 16 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt:
“Wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn reïntegratie
niet heeft aangevraagd binnen de bij artikel 14 vastgestelde termijnen, moet de werkgever hem, (…),
een vergoeding betalen gelijk aan het lopende loon dat overeenstemt met de duur van:
twee jaar zo hij minder dan tien dienstjaren in de onderneming telt;
drie jaar zo hij tien doch minder dan twintig dienstjaren in de onderneming telt;
vier jaar zou hij twintig of meer dienstjaren in de onderneming telt.”
Artikel 17, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat wanneer de werknemer of de organisatie
die zijn kandidatuur heeft voorgedragen zijn reïntegratie heeft aangevraagd en deze door de werkgever niet werd
aanvaard binnen dertig dagen na de dag waarop het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief werd
gezonden, deze werkgever aan de werknemer de bij artikel 16 bedoelde vergoeding moet betalen, evenals het loon
voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel
vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest.
15. Het arrest stelt niet vast dat de verweerder of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen zijn
reïntegratie heeft aangevraagd en de eiseres deze aanvraag heeft geweigerd.
Het arrest dat oordeelt dat de eiseres ook de op grond van artikel 17 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
gevorderde vergoeding verschuldigd is, op grond dat zij hierover op geen enkele wijze verweer voert, behoudens wat
de concrete becijfering ervan betreft, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven
16. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de eiseres veroordeelt tot betaling aan de verweerder van
459.505,96 euro beschermingsvergoeding op grond van artikel 17 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden,
vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf 17 november 2012, en het uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Christian
Storck, als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns, raadsheren Koen Mestdagh, Mireille Delange en Antoine
Lievens, en in openbare rechtszitting van 8 oktober 2018 uitgesproken door sectievoorzitter Christian Storck, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken
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Cass. (3e k.) AR S.15.0060.N, 12 maart 2018 (C.P. / Safmarine Container Lines nv)

Cass. (3e k.) AR S.15.0060.N, 12 maart 2018 (C.P. / Safmarine Container Lines nv) http://www.cass.be (11 april
2018), concl. VANDERLINDEN, H.; JTT 2018, afl. 1313, 293; RABG 2018, afl. 12, 1089; RW 2018-19, afl. 21, 816 en
http://www.rw.be/ (24 januari 2019), concl. VANDERLINDEN, H.; Soc.Kron. 2020, afl. 6-7, 261, concl.
VANDERLINDEN
Samenvatting
Wanneer het arbeidsgerecht, in het kader van een door de werknemer ingestelde vordering tot het verkrijgen van een
beschermingsvergoeding wegens de onregelmatigheid van het ontslag om economische of technische redenen, de
beslissing van het paritair orgaan tot erkenning van de economische of technische redenen moet beoordelen, oefent
het een controle met volle rechtsmacht uit op het bestaan van deze redenen. Die controle impliceert geen
beoordeling van de opportuniteit van de door de werkgever voorgenomen maatregelen om aan de ingeroepen
economische of technische redenen het hoofd te bieden. De te beoordelen redenen dienen in die omstandigheden
niet beperkt te blijven tot de gevallen van sluiting van de onderneming of een afdeling ervan of ontslag van een
welbepaalde personeelsgroep. (Art. 3, § 1 wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden).
Trefwoorden:
Ontslag wegens economische of technische reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

RW 2018-19, afl. 21, 816 en http://www.rw.be/ (24 januari 2019), concl. VANDERLINDEN, H.

-

Soc.Kron. 2020, afl. 6-7, 261, concl. VANDERLINDEN

Volledige tekst
C.P.,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, waar de eiseres woonplaats kiest,
tegen
SAFMARINE CONTAINER LINES nv,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, waar de verweerster woonplaats
kiest,
mede inzake
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en
Consumenten,
partij opgeroepen in gemeen- en bindendverklaring,
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vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, waar de in gemeen- en
bindendverklaring opgeroepen partij woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 7 januari
2015.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 6 februari 2018 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Krachtens artikel 3, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden moet de werkgever die een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde wil ontslaan om economische of technische
redenen, vooraf de zaak bij een ter post aangetekende brief aanhangig maken bij het bevoegd paritair comité of, bij
ontstentenis van een paritair comité of zo het paritair comité niet werkt, bij de Nationale Arbeidsraad.
Het paritair comité of, in voorkomend geval, de Nationale Arbeidsraad moet zich uitspreken over het al dan niet
bestaan van economische of technische redenen binnen twee maanden vanaf de datum van de aanvraag die hiertoe
door de werkgever werd gedaan.
Bij ontstentenis van een beslissing van het paritair orgaan binnen die termijn, mag de werkgever de
personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel ontslaan in geval van sluiting van de
onderneming of van een afdeling van de onderneming of in het geval van het ontslag van een welbepaalde
personeelsgroep.
2. Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij arrest nr. 57/93 van 8 juli 1993 dat artikel 3, § 1, Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden de artikelen 6 en 6bis Grondwet 1831, thans de artikelen 10 en 11 Grondwet, schendt in
zoverre ten aanzien van de beslissing van het paritair orgaan in geen enkel jurisdictioneel beroep is voorzien.
Uit dit arrest volgt dat de werknemer of de werkgever de beslissing van het paritair orgaan aan de rechter moet
kunnen voorleggen.
3. Wanneer het arbeidsgerecht, in het kader van een door de werknemer ingestelde vordering tot het verkrijgen van
een beschermingsvergoeding wegens de onregelmatigheid van het ontslag om economische of technische redenen,
de beslissing van het paritair orgaan tot erkenning van de economische of technische redenen moet beoordelen,
oefent het een controle met volle rechtsmacht uit op het bestaan van deze redenen. Die controle impliceert geen
beoordeling van de opportuniteit van de door de werkgever voorgenomen maatregelen om aan de ingeroepen
economische of technische redenen het hoofd te bieden.
De te beoordelen redenen dienen in die omstandigheid niet beperkt te blijven tot de gevallen van sluiting van de
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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onderneming of een afdeling ervan of ontslag van een welbepaalde personeelsgroep.
Het middel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar recht.
(…)

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1.036,18 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Christian
Storck, als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens en Eric de Formanoir, en
in openbare rechtszitting van 12 maart 2018 uitgesproken door sectievoorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van
advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

RW 2018-19, afl. 21, 816 en http://www.rw.be/ (24 januari 2019), concl. VANDERLINDEN, H.

-

Soc.Kron. 2020, afl. 6-7, 261, concl. VANDERLINDEN
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Cass. 6 februari 2017, S.14.0076.N
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Arbh. Gent (8e k.) 9 september 2016
Zet.: Dhr. Herman, kamerv.; mevr. Vroman en dhr. Baeckelandt, raadsh. soc. zak.
Pleit.: Mrs. Eliaerts, Lenaerts en Vandeput
V.C. t/ Ing Contact Centre Belgium nv (nr 2015/AG/46)

Email: bcauwenberghs@ncoi.be
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TRAVAILLEURS PROTÉGÉS – REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL – CONSEIL D’ENTREPRISE ET C.P.P.T. – ÂGE DE LA PENSION – RUPTURE PAR L’EMPLOYEUR AVEC UN DÉLAI DE PRÉAVIS RÉDUIT – MOMENT

BESCHERMDE WERKNEMERS – PERSONEELSAFGEVAARDIGDE – ONDERNEMINGSRAAD EN CPBW – PENSIOENLEEFTIJD – OPZEGGING DOOR WERKGEVER MET VERKORTE OPZEGGINGSTERMIJN – TIJDSTIP

Company: x

De l’article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 3, de
la loi du 19 mars 1991, il faut déduire que l’employeur ne
peut rompre le contrat de travail d’un travailleur protégé
qui atteint l’âge de 65 ans, avec un délai de préavis réduit,
conformément à l’article 37/6 de la loi du 3 juillet 1978, que
lorsque ce travailleur a atteint l’âge de 65 ans. Un congé
avec un délai de préavis réduit, donné avant cet âge, est irrégulier même s’il vient à échéance après l’âge de 65 ans.

Uit artikel 2, § 1, eerste en tweede lid, en § 2, derde lid
van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
moet worden afgeleid dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer die de pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt, pas kan opzeggen met de verkorte
opzeggingstermijn in (thans) artikel 37/6 van de Arbeidsovereenkomstenwet wanneer die werknemer 65 jaar oud is
geworden. Een eerder gegeven ontslag, zelfs wanneer de opzeggingstermijn pas verstrijkt ná het bereiken van de leeftijd
van 65 jaar, is onregelmatig.

Download date: 04-10-2021

NOTE

NOOT

Cet arrêt est paru au J.T.T., 2016, 367.

Dit arrest verscheen in JTT, 2016, 367.

Jurisprudence des cours
supérieures

Rechtspraak van de hogere
gerechtshoven

ÉLECTIONS SOCIALES – COMPOSITION DES LISTES DE CANDIDATS – REFUS DE CANDIDATURE – ABSENCE DE RECOURS
AU TRIBUNAL DU TRAVAIL – PROCÉDURE ULTÉRIEURE EN
CONSTATATION D’UNE DISCRIMINATION

SOCIALE VERKIEZINGEN – SAMENSTELLING VAN DE KANDIDATENLIJSTEN – WEIGERING VAN EEN KANDIDATUUR –
GEEN BEROEP BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK – LATERE PROCEDURE M.B.T. DE VASTSTELLING VAN DISCRIMINATIE

L’article 37, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et l’article 5 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans
le cadre de la procédure relative aux élections sociales sont
applicables à l’ensemble des litiges concernant la validité
d’une candidature et la composition des listes de candidats.
Un travailleur ne peut plus contester dans une procédure en
constatation d’une discrimination le refus de sa candidature
et la composition des listes de candidats contre lesquels il
n’a pas formé de recours en temps utile en application de ces
dispositions.

Artikel 37, eerste lid van de wet van 4 december 2007
betreffende de sociale verkiezingen en artikel 5 van de wet
van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande
de sociale verkiezingen vinden toepassing op alle betwistingen betreffende de geldigheid van een kandidatuur en de samenstelling van de kandidatenlijsten. Een werknemer kan de
weigering van zijn kandidatuur en de samenstelling van de
kandidatenlijsten waartegen hij niet tijdig een beroep heeft
ingesteld met toepassing van die bepalingen, niet meer betwisten in een procedure met betrekking tot de vaststelling
van discriminatie.
Cass. (3e k.) 6 februari 2017, S.14.0076.N, P.D. en
Solidarity Trade Union t/ Dana Belgium nv, verwerping

cassatieberoep tegen Arbh. Gent (afd. Brugge) 6 november
2013, concl. Adv. Gen. op www.juridat.be.

Cass. (3e ch.), 6 février 2017, S.14.0076.N, P.D. et Solidarity Trade Union c/ Dana Belgium nv, rejet du pourvoi contre
C. trav. Gand (sect. Bruges), 6 novembre 2013.
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Cass. 9 maart 2015, S.14.0019.N
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69
Rechtspraak binnen uw bereik

De re-integratieaanvraag in het kader van
de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden
Hof van Cassatie 9 maart 2015, s.14.0019.N/1

De werkgever gaat niet over tot re-integratie waarna
de werknemer lastens de werkgever een gerechtelijke
procedure opstart tot betaling van een beschermingsvergoeding.

Arrest
De werkgever voert in volgorde van belangrijkheid de
volgende argumenten aan om de betaling van de gevorderde beschermingsvergoeding te vermijden:
1) de kandidatuur van de werknemer was ongeldig
omdat hij niet voldeed aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
2) de re-integratieaanvraag was ongeldig omdat deze
gericht was aan de technische bedrijfseenheid en
niet aan de werkgever;
3) de kandidatuur van de werknemer maakte misbruik uit.
Het eerste argument werd bij arrest van het Hof van
Cassatie van 17 oktober 2011 (s.10.0213.N/1) verworpen omdat de werkgever had nagelaten de ongeldigheid van de kandidatuur in te roepen tijdens de procedure van de sociale verkiezingen.
Het in deze bijdrage besproken arrest van het Hof van
Cassatie van 9 maart 2015 heeft betrekking op het
tweede argument, m.n. de vraag of een re-integratieaanvraag ongeldig is omdat deze niet is gericht aan de
werkgever, maar wel aan de technische bedrijfseenheid waarvan de werkgever deel uitmaakt.

Wolters Kluwer – Oriëntatie

Het arrest van het arbeidshof van Brussel werd dus
vernietigd en de zaak werd verwezen naar het arbeidshof van Gent.

Belang van het arrest
Gelet op het openbare orde karakter van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, moeten de
voorgeschreven regels restrictief worden toegepast.
Arbeidsgerechten gaan klassiek dan ook heel strikt om
met de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
en de erin voorgeschreven formaliteiten.
Zo werd een re-integratieaanvraag al als ongeldig verklaard omdat deze niet bij aangetekend schrijven werd
gedaan (Arbh. Antwerpen 25 april 2001, Soc.Kron.
2002, 18) en werd al geoordeeld dat een re-integratieaanvraag geen uitwerking had omdat deze niet was ingediend binnen het door de wet voorziene tijdsbestek
(Arbh. Gent 16 september 1991, TSR 1992, 77; Arbrb.
Brussel 27 april 2000, JTT 2001, 152).
Dit principe werd duidelijk onderstreept door het arrest van het arbeidshof Brussel van 29 april 2013 en
de strikte lezing van artikel 17, § 1 de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden om tot het besluit te
komen dat een re-integratieaanvraag moet gericht worden aan de werkgever en niet de technische bedrijfseenheid waarvan die werkgever deel uitmaakt. Het
Hof van Cassatie lijkt in het arrest van 9 maart 2015
toch wat minder strikt, zijnde het op een heel specifiek punt zodat niet verwacht kan worden dat formaliteiten van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden nu veel minder strikt moeten nageleefd
worden.
Jurgen De Vreese
............

Oriëntatie 2015/5 – 113

Download date: 04-10-2021

Feiten
Tijdens de zogenaamd occulte periode in aanloop van
de sociale verkiezingen van 2008, beëindigt een werkgever de arbeidsovereenkomst van een van zijn werknemers. Met de mededeling dat de werknemer zich
kandidaat stelde voor de sociale verkiezingen, dient
zijn vakorganisatie binnen de gestelde termijn een reintegratieaanvraag in. Dit verzoek wordt gericht aan
de technische bedrijfseenheid en niet specifiek aan de
werkgever van de betrokken werknemer.

Met het arrest van 9 maart 2015 vernietigt het Hof van
Cassatie echter het arrest van het Arbeidshof Brussel
met de mededeling dat noch uit artikel 14, noch uit
artikel 17, § 1 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden volgt dat een re-integratieaanvraag
geen uitwerking heeft om de enkele reden dat het verzoek niet werd toegezonden aan de werkgever, maar
aan de technische bedrijfseenheid waarvan de werkgever deel uitmaakt.

Company: x

De re-integratieaanvraag van de ontslagen werknemer
beschermd door de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden is niet ongeldig louter omdat deze gericht is aan de technische bedrijfseenheid en niet aan
de werkgever van de werknemer die deel uitmaakt van
deze technische bedrijfseenheid.

Bij arrest van 29 april 2013 was het arbeidshof Brussel van oordeel dat de re-integratieaanvraag wel degelijk ongeldig was. Het arbeidshof verwees hierbij naar
artikel 17, § 1 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, waarin staat dat de beschermingsvergoeding moet betaald worden door de werkgever die
de re-integratieaanvraag niet heeft aanvaard binnen de
30 dagen na de dag waarop het verzoek hem bij een ter
post aangetekende brief werd verzonden.
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GwH 10 juli 2014, nr. 105/2014
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L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens
que, lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe
ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de
cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur
domicile et les sites des premier et dernier clients désignés
par leur employeur.
C.J.U.E. (3ème ch.), 10 septembre 2015, C-266/14, Tyco
Inte grated Security, question préjudicielle posée par
l’Audiencia Nacional (Cour nationale d’Espagne).

Artikel 2, punt 1, van richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd moet aldus worden uitgelegd dat de
tijd die werknemers zonder vaste of gebruikelijke werkplek
dagelijks besteden aan de reis tussen hun woonplaats en de
locatie van de door hun werkgever aangeduide eerste en
laatste klant, arbeidstijd in de zin van deze bepaling is.

REPRÉSENTANT DE COMMERCE – INDEMNITÉ D’ÉVICTION –
EXERCICE CONSTANT DE LA FONCTION

HANDELSVERTEGENWOORDIGER – UITWINNINGSVERGOEDING – UITOEFENING VAN DE FUNCTIE OP BESTENDIGE
WIJZE

L’article 101 de la loi du 3 juillet 1978, combiné avec les
articles 4 et 88 de cette loi, ne viole pas les articles 10 et 11
de la Constitution en ce que seul le travailleur qui a été occupé de façon constante en tant que représentant de commerce, et non le travailleur exerçant de façon non constante
la même fonction, ni le travailleur exerçant, de façon constante ou non, une fonction commerciale sédentaire dans le
cadre de laquelle il prospecte la clientèle potentielle, a
droit à une indemnité d’éviction si le contrat est rompu
après une année d’ancienneté, soit par le fait de l’employeur sans motif grave, soit par le travailleur lui-même
pour motif grave, et s’il a apporté à son employeur une
clientèle que, contre son gré, il ne peut plus valoriser au
terme de sa fonction, subissant de ce fait un préjudice.
C.C., 10 juillet 2014, n° 101/ 2014, L.T. c/ AD Chemicals
BV, question préjudicielle posée par Cour Trav. Anvers.

Artikel 101 van de Arbeidsovereenkomstenwet, samen gelezen met de artikelen 4 en 88 van deze wet, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre enkel aan
de werknemer die op bestendige wijze als handelsvertegenwoordiger is tewerkgesteld, en niet aan de werknemer die
op niet-bestendige wijze dezelfde functie uitoefent noch aan
de werknemer die op al dan niet bestendige wijze een sedentaire commerciële functie uitoefent in dewelke hij op
zoek gaat naar cliënteel, het recht op een uitwinningsvergoeding wordt toegekend indien de arbeidsovereenkomst na
één jaar anciënniteit wordt beëindigd door de werkgever
zonder dringende reden of door hemzelf om een dringende
reden, en hij aan zijn werkgever cliënteel heeft aangebracht
dat hij na zijn dienstbetrekking tegen zijn wil in niet meer
kan valoriseren, waardoor hij nadeel lijdt.
GwH, 10 juli 2014, nr. 101/2014, L.T. t/ AD Chemicals
BV, prejudiciële vraag gesteld door Arbh. Antwerpen.

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ – LICENCIEMENT POUR MOTIF
GRAVE – PROCÉDURE – SAISINE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – POINT DE DÉPART DU DÉLAI – DATE
CERTAINE ET PORTÉE À LA CONNAISSANCE DES PARTIES –
DROITS DE LA DÉFENSE

BESCHERMDE WERKNEMER – ONTSLAG OM DRINGENDE
REDEN – PROCEDURE – SAISINE VAN DE VOORZITTER VAN
DE ARBEIDSRECHTBANK – AANVANG VAN DE TERMIJN –
VASTE DATUM TER KENNIS GEBRACHT VAN DE PARTIJEN –
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING

L’article 6 de la loi du 19 mars 1991, combiné avec l’article 5, § 3, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que pour
les délégués du personnel, il fait courir le délai de trois
jours ouvrables pour saisir le président du tribunal du travail selon les formes du référé, non à partir du jour qui suit
celui où a été notifiée par le greffe la décision du président
du tribunal du travail, visée à l’article 5, § 3, mais à dater
du jour qui suit celui où cette décision est prise, c’est à dire
à une date qui n’est ni certaine ni portée à la connaissance
de son destinataire, alors que le point de départ du même
délai d’action pour le candidat non élu prend cours le jour
qui suit l’échéance de la période de négociation prévue par
l’article 5, § 1er, soit à une date fixe.

Artikel 6 van de Wet Bijzondere Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, in samenhang gelezen met artikel 5,
§ 3, van dezelfde wet, schendt de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, in
zoverre het, voor de personeelsafgevaardigden, de termijn
van drie werkdagen om de zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig te maken volgens de vormen van
het kort geding, niet laat lopen vanaf de dag volgend op die
waarop die beslissing door de griffie ter kennis is gebracht
maar vanaf de dag volgend op die waarop de voorzitter van
de arbeidsrechtbank de in artikel 5, § 3, bedoelde beslissing
heeft genomen, zijnde op een datum die geen vaste datum
zou zijn, noch ter kennis zou worden gebracht van de geadresseerde ervan, terwijl, voor de niet-verkozen kandidaat,
dezelfde termijn om een vordering in te stellen ingaat op de
dag volgend op het verstrijken van de onderhandelingsperiode bedoeld in artikel 5, § 1, zijnde op een vaststaande
datum.
GwH, 10 juli 2014, nr. 105/2014, a.s.b.l. Institut Albatros
c/ G.C. et F.G.T.B., prejudiciële vraag gesteld door Arbrb.
Hoei.

C.C., 10 juillet 2014, n° 105/2014, a.s.b.l. Institut Albatros
c/ G.C. et F.G.T.B., question préjudicielle posée par Trib.
Trav. Huy.

Kluwer / Chr. D.S. – Soc. Kron., 2015, 07

HvJEU (3de k.), 10 september 2015, C-266/14, Tyco Integrated Security, prejudiciële vraag gesteld door de Audiencia Nacional (nationaal gerechtshof Spanje).
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WELZIJN OP HET WERK – ORGANISATIE VAN DE ARBEIDSTIJD – BEGRIP ARBEIDSTIJD – WERKNEMERS ZONDER
VASTE OF GEBRUIKELIJKE WERKPLEK – REISTIJD TUSSEN
DE WOONPLAATS VAN DE WERKNEMERS EN DE LOCATIE
VAN DE EERSTE EN DE LAATSTE KLANT

Company: x

BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS – AMÉNAGEMENT DU
TEMPS DE TRAVAIL – NOTION DE « TEMPS DE TRAVAIL » –
TRAVAILLEURS N’AYANT PAS DE LIEU DE TRAVAIL FIXE
OU HABITUEL – TEMPS DE DÉPLACEMENT ENTRE LE DOMICILE DES TRAVAILLEURS ET LES SITES DES PREMIER ET
DERNIER CLIENTS
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Cass. 24 februari 2014, S.13.0033.N
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24 FEBRUARI 2014

S.13.0033.N/1
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Company: x

Arrest

Nr. S.13.0033.N
EUROBROKERS nv, met zetel te 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 464,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480, bus 9, waar de eiseres woonplaats kiest,
tegen
1. G.,
2. ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND, met zetel te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579,
3. ACV-TRANSCOM , met zetel te 1000 Brussel, Agoragalerij 105, bus 40,
verweerders.
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Hof van Cassatie van België

I.

24 FEBRUARI 2014

S.13.0033.N/2

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

november 2012.

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
1.

Artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat de

werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaat
personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan, hem en de organisatie die hem heeft voorgedragen hierover moet inlichten bij een ter post aangetekende brief, die verstuurd wordt binnen drie werkdagen volgend op de dag gedurende welke hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen. De werkgever moet eveneens, binnen dezelfde termijn, bij verzoekschrift
zijn zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank.
Artikel 4, § 2, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt: “Het verzoekschrift wordt gericht aan de griffie bij een ter post aangetekende brief en
vermeldt:
1° de aanduiding van de dag, maand en jaar;
2° de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de verzoeker evenals, in voorkomend geval, zijn hoedanigheden en inschrijving in het handelsregister of in het
ambachtsregister of, indien het een rechtspersoon betreft, de aanduiding van zijn
benaming, van zijn juridische aard en van zijn maatschappelijke zetel;
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3° de naam, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van de op te roepen personen;

De werkgever voegt bij zijn verzoek een afschrift van de brieven bedoeld in § 1.”

werkgever in de bij paragraaf 1 bedoelde brieven alle feiten vermelden die naar
zijn oordeel elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken vanaf
het ogenblik waarop zij door de arbeidsgerechten als juist en voldoende zwaarwichtig zouden beoordeeld worden. In geen geval mogen deze feiten verband
houden met de uitoefening van het mandaat van personeelsafgevaardigde.
Overeenkomstig artikel 4, § 4, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
zijn de modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de vermeldingen die dit artikel oplegt, op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Artikel 7 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt: “De dagvaarding vermeldt de dringende reden die het verzoek rechtvaardigt. De ingeroepen
feiten mogen niet verschillen van die welke met toepassing van artikel 4, paragraaf 1, ter kennis werden gebracht. Tijdens de procedure mag geen enkele andere reden aan het arbeidsgerecht worden voorgelegd. Een afschrift van de brief,
die, zoals geregeld in artikel 4, paragraaf 1, moet worden verstuurd naar de
werknemer en de organisatie die hem heeft voorgedragen, moet bij het dossier
worden neergelegd.”
2.

Uit die bepalingen volgt dat de wetgever, die de brieven waarin de werkge-

ver zijn voornemen kenbaar maakt, duidelijk heeft onderscheiden van het verzoekschrift waarbij hij de zaak bij de bevoegde rechter aanhangig maakt, heeft
gewild dat de feiten die dat voornemen kunnen rechtvaardigen op straffe van nietigheid in die brieven zelf zouden worden vermeld en dat het toezicht op de naleving van het verbod om zich op andere feiten te beroepen zou geschieden aan de
hand van die brieven.
Uit die bepalingen volgt tevens dat het in artikel 4, § 2, bedoelde verzoekschrift
niet de feiten moet vermelden die naar het oordeel van de werkgever elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken.
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.
Het oordeel dat uit de omstandigheid dat in bijlage aan het verzoekschrift

enkel een afschrift van de brieven was gehecht en niet de bijlagen ervan, afleidt
dat de eiseres eveneens te kennen gaf dat de bijlagen geen integrerend deel uit-

In zoverre kan het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
4.

Met de reden dat “de door [de eiseres] verdedigde stelling (…) ertoe kan

leiden dat er allerlei discussies ontstaan, bvb. wanneer er in tegenstelling tot wat
wordt beweerd geen bijlage bij de brief werd gevoegd”, oordeelt het arrest niet
dat te dezen erover onzekerheid bestaat dat de bijlage bij de brieven werd gevoegd, maar geeft het een verklaring voor de regel dat de redenen voor het voorgenomen ontslag in de aangetekende brieven zelf moeten worden vermeld.
In zoverre het middel de miskenning van het beschikkingsbeginsel aanvoert, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.
5.

De overige grieven zijn afgeleid uit de onder r.o. 2 verworpen rechtsopvat-

ting en zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 560,50 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs
Deconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Antoine Lievens, en in openbare
rechtszitting van 24 februari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric
Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand
van griffier Johan Pafenols.
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Arrest

Nr. S.11.0123.N
PINGO POULTRY MAASMECHELEN nv, met zetel te 3630 Maasmechelen,
Oude Bunders 2051,
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
1. O.Y.,
2. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (ABVV), met zetel te 1000
Brussel, Hoogstraat 42,
verweerders.
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RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen van

Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft op 8 januari 2013 een

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.

III.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1.

Artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat de

werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan, hem en de organisatie die hem heeft voorgedragen, hierover
moet inlichten bij een ter post aangetekende brief, die verstuurd wordt binnen drie
werkdagen volgend op de dag gedurende welke hij kennis heeft gekregen van het
feit dat het ontslag zou rechtvaardigen. Hij moet eveneens, binnen dezelfde termijn, bij verzoekschrift zijn zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank.
Krachtens artikel 4, § 4, zijn de modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de
vermeldingen die dit artikel oplegt, voorgeschreven op straffe van nietigheid.
2.

De verkiezing van de kandidaten gebeurt volgens artikel 20ter Bedrijfsorga-

nisatiewet en artikel 58, eerste lid, Wet Welzijn Werknemers “op door de inter-
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professionele representatieve werknemersorganisaties (...) voorgedragen kandidatenlijsten”.
Hieruit volgt dat de in artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafge-

vaardigden bedoelde voordragende organisatie enkel de interprofessionele representatieve werknemersorganisatie is, en niet de vakorganisatie die aangesloten is

4.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de in artikel 4, § 1, Wet Ontslag-

regeling Personeelsafgevaardigden bedoelde kennisgeving aan een vakorganisatie,
eventueel op het adres van het kantoor van haar gewestelijke afdeling, kan worden
gericht, faalt het naar recht.
5.

De appelrechters stellen vast dat :

- de eerste verweerder bij de sociale verkiezingen als kandidaat personeelsafgevaardigde voor de ondernemingsraad en voor het comité voor preventie en bescherming van werknemers voorgedragen werd door de interprofessionele representatieve werknemersorganisatie “federaal ABVV” (met zetel in de Hoogstraat 42 te Brussel);
- het “Het ABVV Horval Kempen-Limburg” (met adres te Hasselt) de gewestelijke afdeling van de centrale van de voeding en de horeca is;
- nergens in de voorgedragen kandidatenlijsten verwezen wordt naar een eventuele tussenkomst van “ABVV Horval Kempen-Limburg”, maar enkel en alleen
melding wordt gemaakt van het “interprofessioneel federaal ABVV”.
6.

Het onderdeel, dat voor het overige ervan uitgaat dat het “Algemeen Bel-

gisch Vakverbond Horval Kempen-Limburg” de organisatie is door wiens tussenkomst de neerlegging van de kandidatenlijst is gebeurd, mist in zoverre feitelijke
grondslag.
Tweede onderdeel
7.

Krachtens artikelen 860, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek geldt de aldaar

uitgewerkte nietigheidsregeling voor proceshandelingen.
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De in artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaal-

de kennisgeving, die voor het ontslag van een personeelsafgevaardigde of een
kandidaat-personeelsafgevaardigde in de plaats komt van de in artikel 35, vierde

in de zin van de voormelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Derde onderdeel
9.

Het onderdeel komt op tegen ten overvloede gegeven redenen, met betrek-

king tot de navolgende procedure en kan niet tot cassatie leiden.
Het is derhalve niet ontvankelijk.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 757,87 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit raadsheer Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren Alain
Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange en Antoine Lievens, en in openbare
rechtszitting van 28 januari 2013 uitgesproken door raadsheer Beatrijs Deconinck,
in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden, met
bijstand van griffier Johan Pafenols.
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M. Delange

K. Mestdagh

A. Smetryns

B. Deconinck
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1. Il ne ressort pas des termes des articles 14, 16 et 17,
§ 1er, de la loi du 19 mars 1991 que ces dispositions excluent le cumul de l’indemnité de protection du délégué et
du candidat délégué du personnel avec toute indemnité due
en vertu d’une convention collective de travail. Il ne résulte
pas davantage des termes des articles 4 et 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 relative à la
sécurité d’emploi, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
30 mars 1988, que ces dispositions interdisent le cumul de
l’indemnité qu’elles visent avec toute indemnité autre que
celles qui sont prévues par la loi du 3 juillet 1978.
L’indemnité de sécurité d’emploi est octroyée en raison
du non-respect des procédures prévues aux articles 4 et 5
de la convention collective de travail du 9 novembre 1987,
qui ont pour but la sécurité de l’emploi dans les entreprises
d’assurances. Elle tend à indemniser le dommage causé par
le licenciement et protège ainsi des intérêts privés.
L’indemnité visée à l’article 16 de la loi du 19 mars 1991
sanctionne le non-respect de la procédure spéciale destinée
à assurer que le licenciement du délégué ou du candidat
délégué du personnel est justifié et à garantir ainsi, dans
l’intérêt général, la liberté de ces travailleurs d’exercer
leur mission ou de se porter candidat, partant, le bon fonctionnement des organes de concertation sociale.
Ces deux indemnités peuvent être cumulées lorsque les
conditions d’octroi de chacune d’elles sont réunies, et leur
cumul ne constitue pas un avantage prohibé par l’article 2,
§ 4, de la loi du 19 mars 1991.
2. Le juge qui estime que le licenciement du travailleur
est fondé sur son comportement, entendu au sens d’une attitude positive ou négative susceptible de lui être reprochée,
sans qu’il soit requis qu’elle puisse être qualifiée de fautive,
décide légalement que les procédures et mesures visées à
l’article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 trouvent à s’appliquer au licenciement de ce
travailleur.

Cass. (3ème ch.), 20 février 2012, S.10.0048.F, Generali
Belgium c/ C.A., rejet du pourvoi contre Cour Trav. Liège,
20 novembre 2009

1. Uit de bewoordingen van de artikelen 14, 16 en 17, § 1
Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden volgt niet
dat die bepalingen uitsluiten dat de beschermingsvergoeding van de personeelsafgevaardigde en de kandidaat-personeelsafgevaardigde gecumuleerd kan worden met elke
vergoeding die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd is. Uit de bewoordingen van de artikelen 4 en 15 van de CAO van 9 november 1987 betreffende
de vastheid van betrekking, algemeen verbindend verklaard
bij het koninklijk besluit van 30 maart 1988, volgt evenmin
dat die bepalingen verbieden dat de daarin bedoelde vergoeding gecumuleerd wordt met andere vergoedingen dan
die welke bepaald zijn in de Arbeidsovereenkomstenwet.
De vergoeding voor vastheid van betrekking wordt toegekend wegens niet-naleving van de procedures bepaald in de
artikelen 4 en 5 van de CAO van 9 november 1987, die ertoe strekken de vastheid van betrekking binnen de verzekeringsondernemingen te waarborgen. Hiermee wordt de
door het ontslag veroorzaakte schade vergoed en worden
aldus privébelangen beschermd.
De in artikel 16 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bedoelde vergoeding sanctioneert de niet-naleving
van de bijzondere procedure, die ervoor moet zorgen dat het
ontslag van een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde gerechtvaardigd is en die zodoende,
in het algemeen belang, moet waarborgen dat die werknemers hun opdracht vrij kunnen vervullen of zich vrij kandidaat kunnen stellen en dat, bijgevolg, de goede werking van
de sociale overlegorganen niet in het gedrang komt.
Beide vergoedingen kunnen worden gecumuleerd wanneer voldaan is aan de voorwaarden voor de toekenning
van elk van die vergoedingen en hun cumulatie vormt geen
bij artikel 2, § 4 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden verboden voordeel.
2. De rechter die oordeelt dat het ontslag van de werknemer gegrond is op zijn handelwijze, d.w.z. een positieve of
negatieve houding die hem ten laste kan worden gelegd,
zonder dat die handelwijze als foutief moet kunnen worden
aangemerkt, beslist wettig dat de in artikel 4 van de CAO
van 9 november 1987 bedoelde procedures en maatregelen
van toepassing zijn op die werknemer.
Cass. (3de k.), 20 februari 2012, S.10.0048.F, Generali
Belgium t/ C.A., verwerping cassatieberoep tegen Arbh.
Luik, 20 november 2009

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ – REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
AU CONSEIL D’ENTREPRISE – LICENCIEMENT COLLECTIF –
CUMUL ENTRE INDEMNITÉ DE PROTECTION ET AVANTAGES SOCIAUX PRÉVUS PAR LE PLAN SOCIAL

BESCHERMDE WERKNEMER – PERSONEELS AFGE VAAR DIGDE IN DE ONDERNEMINGSRAAD – COLLECTIEF
ONTSLAG – CUMUL TUSSEN BESCHERMINGSVERGOEDING
EN VOORDELEN UIT HET SOCIAAL PLAN

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 mars
1991 que l’indemnité spéciale remplace les indemnités normales de rupture du contrat de travail sauf si celles-ci devaient être d’un montant supérieur. Il en résulte que l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 ne prohibe pas tout cumul
entre l’indemnité de protection et une autre indemnité due
en vertu d’une convention collective, quelle qu’en soit la
cause. Par la considération qu’en cas de licenciement collectif, «sous réserve de l’indemnité de préavis, les avantages sociaux prévus par la convention collective de travail
relative au plan social [...] ont une cause autre que l’illégalité du licenciement», l’arrêt justifie légalement sa déci-

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van
19 maart 1991 blijkt dat de bijzondere vergoeding de normale opzegvergoedingen van de arbeidsovereenkomst vervangt behalve als die laatsten meer bedragen. Daaruit volgt
dat artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 niet elke cumulatie verbiedt tussen de beschermingsvergoeding en een andere vergoeding verschuldigd op grond van een collectieve
overeenkomst, ongeacht de reden. Het arrest overweegt dat
bij collectief ontslag, «afgezien van de opzeggingsvergoeding, de sociale voordelen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sociaal plan [...], een andere oorzaak hebben dan de onwettigheid van het ontslag», en verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat de bijzondere

Kluwer / Chr. D.S. – Soc. Kron., 2014, 10
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VAKBONDSAFGEVAARDIGDE – ONTSLAG – SLUITING VAN
ONDERNEMING – DISCRIMINATIE

En considérant que seule « l’exécution d’une décision
judiciaire ordonnant que tout le personnel soit licencié justifie que l’employeur soit dispensé de la consultation de la
commission paritaire » et non le licenciement de trois délégués, décidé par l’employeur hors l’hypothèse d’une décision judiciaire, dans le cadre d’un licenciement collectif,
« qu’il est certes probable que la société se trouvait alors
en état virtuel de faillite mais que cette seule circonstance
ne suffit pas à justifier l’exonération d’une obligation relevant de l’ordre public ; que force est de rappeler que le but
de cette obligation est de prévenir, c’est-à-dire «aller au
devant» de toute discrimination en ne réservant pas à l’employeur la faculté d’apprécier s’il y a ou non discrimination
» et qu’ « il ne s’agit pas d’un contrôle a posteriori », l’arrêt justifie légalement sa décision de faire application des
dispositions de la convention collective de travail du 30 juin
1980, conclue au sein de la commission paritaire de la construction concernant le statut des délégations syndicales et
rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1980,
laquelle prévoit qu’un délégué syndical ne peut être licencié, pour quelque motif que ce soit sauf pour motif grave,
que si la procédure qu’elle institue a été observée.
Cass. (3ème ch.), 8 avril 2013, S.12.0128.F, MMes Gustin
et Debonnet, curateurs à la faillite de la s.a. Orbetra c/
I.H., D.V. et L.M., rejet du pourvoi contre Cour Trav. Mons,
27 avril 2012

Het arrest dat overweegt dat alleen “de uitvoering van
een gerechtelijke beslissing die het ontslag van al het personeel beveelt verantwoordt dat de werkgever het paritair
comité niet meer hoeft te raadplegen”, en niet het ontslag
van de drie vakbondsafgevaardigden weliswaar in het kader
van een collectief ontslag zijn gegeven, maar op bevel van
de werkgever zonder dat er sprake is van enige gerechtelijke
beslissing; “dat het zeer waarschijnlijk is dat de onderneming toen virtueel failliet was maar dat die omstandigheid
alleen niet volstaat om vrijstelling van een verplichting van
openbare orde te verantwoorden; dat bovendien erop moet
worden gewezen dat die verplichting elke discriminatie wil
verhinderen, dat wil zeggen “voorkomen”, doordat de werkgever niet de mogelijkheid krijgt te beoordelen of er al dan
niet discriminatie is” en dat “het gaat niet om een controle a
posteriori”, verantwoordt naar recht zijn beslissing om de
bepalingen van de CAO van 30 juni 1980 gesloten in het
Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut
van de syndicale afvaardigingen en algemeen verbindend
verklaard bij het koninklijk besluit van 6 oktober 1980, toe te
passen, volgens welke een vakbondsafgevaardigde niet kan
worden ontslagen om welke reden ook, behalve om dringende reden, tenzij de procedure die zij instelt is gevolgd.
Cass. (3de k.), 8 april 2013, S.12.0128.F, MMes Gustin
en Debonnet, curatoren in het faillissement van de nv
Orbetra t/ I.H., D.V. en L.M., verwerping cassatieberoep
tegen Arbh. Bergen, 27 april 2012

DROIT JUDICIAIRE – CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL – REQUÊTE UNILATÉRALE – POSSIBILITÉ D’UN DÉBAT CONTRADICTOIRE – PARTICIPANTS À L’ACTION COLLECTIVE CONNUS

GERECHTELIJK RECHT – COLLECTIEF ARBEIDSGESCHIL –
EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT – VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID – MOGELIJKHEID VAN EEN TEGENSPREKELIJK
DEBAT – SOMMIGE ZEKER GEKENDE DEELNEMERS

Il y a extrême urgence au sens de l’article 584, alinéa 3,
du Code judiciaire, lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent le débat contradictoire dès le début de la
procédure. Le juge apprécie souverainement l’extrême urgence, à condition de ne pas méconnaître cette notion.
Par les motifs que :
– les mesures demandées auraient aussi pu être utilement
imposées après un débat contradictoire, en lançant citation
avec réduction des délais,
– certains des participants à la grève étaient connus de
l’employeur et pouvaient donc être assignés, ce qui aurait
permis au juge des référés de statuer contradictoirement, en
meilleure connaissance de cause, au sujet des mesures
demandées à l’égard de ’tout un chacun’,
– un effet de surprise n’était pas nécessaire en l’espèce,
vu la nature des mesures demandées,
la cour d’appel a justifié légalement sa décision qu’il n’y
avait en l’espèce pas d’extrême urgence justifiant une procédure sur requête unilatérale et non contradictoire.

Er is volstrekte noodzakelijkheid in de zin van artikel 584,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek wanneer er uitzonderlijke
omstandigheden zijn die vereisen dat het recht op tegenspraak
niet in de onmiddellijke beginfase van de procedure wordt
gerealiseerd. De rechter beoordeelt in feite of er volstrekte
noodzakelijkheid is, voor zover hij dit begrip niet miskent.
Met de redenen dat:
– de gevraagde maatregelen ook na een normaal tegensprekelijk debat nog nuttig, na dagvaarding met verkorting van
termijn van verschijning hadden kunnen worden opgelegd;
– enkele zeker door de werkgever gekende deelnemers
konden gedagvaard worden, zodat de kortgedingrechter
tegensprekelijk en dus beter ingelicht kon oordelen over de
in het kader van een sociaal conflict ten opzichte van “eenieder” gevraagde maatregelen;
– een “verrassingseffect” in dit geschil, gelet op de aard
van de gevraagde maatregelen niet nodig was,
verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing dat er geen
volstrekte noodzakelijkheid was, zodat de procedure niet bij
eenzijdig verzoekschrift mocht worden ingesteld en verder
zonder tegenspraak mocht worden behandeld, naar recht.
Cass. (3de k.), 8 december 2014, C.12.0468.N, Crown
Verpakking Belgium nv en Crown Benelux, vennootschap
naar Nederlands recht, t/ L.D.B. e.a., verwerping cassatieberoep tegen Antwerpen, 29 juni 2012, Soc. Kron., 2014, 42.

Cass. (3ème ch.), 8 décembre 2014, C.12.0468.N, Crown
Verpakking Belgium nv en Crown Benelux, vennootschap
naar Nederlands recht, t/ L.D.B. e.a., rejet du pourvoi contre Anvers, 29 juin 2012, Chr.D.S., 2014, 42.
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DÉLÉGUÉ SYNDICAL – LICENCIEMENT – FERMETURE DE
L’ENTREPRISE – DISCRIMINATION

Company: x

Cass. (3ème ch.), 3 décembre 2012, S.11.0014.F, British
American Tobacco s.a. c/ F.C., S.D.B. et Etat belge, rejet du
pourvoi contre Cour Trav. Bruxelles, 9 mars 2010

beschermingsvergoeding en de voordelen uit het sociaal
plan mogen worden gecumuleerd.
Cass. (3de k.), 3 december 2012, S.11.0014.F, British
American Tobacco s.a. t/ F.C., S.D.B. en Belgische Staat,
verwerping cassatieberoep tegen Arbh. Brussel, 9 maart
2010
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(38) Dans un sens similaire: F. DORSSEMONT, op. cit., Chr. D.S.,
2000, p. 21.

Auriane LAMINE

Jurisprudence:
Droit collectif du travail

Rechtspraak:
Collectief arbeidsrecht
Cass. (3de k.), 15 oktober 2012

Zet.: Mevr. Deconinck en Delange, dhr. Smetryns (verslagg.), Mestdagh en Lievens, raadsh.
OM: Dhr. Genicot, adv.-gen.
Pleit.: Mr van Eeckhoutte
E.V. t/ Alcatel Bell nv (S.11.0052.N)
DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – EXERCICE DU MANDAT – OCTROI D’AVANTAGES – AUGMENTATIONS AU MÉRITE – CRITÈRES

PERSONEELSAFGEVAARDIGDE – UITOEFENING VAN HET
MANDAAT – TOEKENNING VAN VOORDELEN – MERITEVERHOGINGEN – CRITERIA

Le mandat du délégué du personnel donne lieu au préjudice visé aux articles 21, § 5, de la loi du 20 septembre
1948 et 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991, lorsque le délégué
du personnel est privé d’un avantage du fait qu’en raison
de l’exercice de son mandat, il ne peut remplir les critères
requis pour l’obtention de cet avantage.

Het mandaat van een personeelsafgevaardigde geeft aanleiding tot benadeling in de zin van artikel 21, § 5 van de
Bedrijfsorganisatiewet en artikel 2, § 4 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, wanneer de perso neelsafgevaardigde een voordeel wordt ontzegd omdat hij
wegens de uitoefening van dit mandaat niet kan voldoen
aan de criteria die voor de toekenning van dat voordeel
worden gesteld.

(...)

(...)

Aangevochten beslissing

2.2. Geen recht op meriteverhogingen

In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof(1),
recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van de
eiser, het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt
het vonnis van de arbeidsrechtbank te Turnhout van 12 november 2007. Het arbeidshof beslist dat de vordering van de
eiser tot het verkrijgen van achterstallig loon en saldi
vakantiegeld en eindejaarspremie en de in uiterst ondergeschikte orde gestelde vordering tot het verkrijgen van
schadevergoeding ongegrond zijn. Die beslissing is gesteund op de volgende vaststellingen en motieven:
2. De beoordeling
De [eiser] vordert achterstallig loon omwille van de inschaling in een verkeerde looncategorie en omwille van het
niet ontvangen van de «meriteverhogingen».

De [eiser] meent recht te hebben op een loonsverhoging
op basis van merites. De [verweerster] stelt dat hij niet voldaan heeft aan één van de basisvoorwaarden, met name dat
hij 60 percent effectieve arbeidsprestaties moest leveren
voor de [verweerster] en 40 percent van zijn tijd mocht besteden aan de vakbondsactiviteit.
Er wordt niet betwist dat de [eiser] personeelsafgevaardigde was.
Artikel 2, § 4, 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 (hierna
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden) bepaalt dat
het mandaat van de personeelsafgevaardigden voor de
betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen tot
gevolg mag hebben.

(1) Arbh. Antwerpen 17 november 2010
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Cour de justice en interprétation de l’article 3, § 3, de la
directive 2001/23, vient confirmer le maintien, après transfert, des droits dont les travailleurs transférés bénéficiaient
en vertu de conventions collectives.
Cependant, la nature du raisonnement développé par la
Cour – une mise en balance d’une liberté économique avec
des protections fondamentales, ici entre la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (qui comporte par
ailleurs des dispositions protectrices des droits des travailleurs...) et une directive, nous paraît problématique. Ce
processus de mise en balance des droits, «importé» ici à un
cas de transfert d’entreprise, offre une (trop) grande marge
d’appréciation au juge communautaire, y compris pour
déconstruire, comme en l’espèce, des dispositifs en vigueur
au niveau national, qui visaient la protection des travailleurs.

Company: x

l’application de l’article 23 conduit à déconstruire le dispositif fixé par l’article 3, § 3, de la directive: le cessionnaire
n’est pas tenu «dans la même mesure» que le cédant, puisqu’il n’est plus contraint de respecter des conventions collectives dont la propriété est, en droit belge, de s’imposer
hiérarchiquement sur les contrats individuels de travail(38).
Ce que nous enseigne l’arrêt Alemo-Herron, c’est que
seule la version des conventions collectives applicables au
cédant au moment du transfert est opposable au cessionnaire. Celui-ci ne devra pas respecter les conventions adoptées
par la suite dans la commission paritaire du cédant, même si
celles-ci viennent explicitement modifier ou remplacer les
conventions en vigueur au moment du transfert. L’arrêt
Alemo-Herron, comme tous les arrêts rendus à ce jour par la
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Niet behalen van de merites.
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In zoverre de voorwaarden niet onredelijk zijn, mag een
werkgever dan ook eenzijdig richtlijnen opleggen ten aanzien van het te presteren werkvolume voor het behalen van
merites die aanleiding kunnen geven tot een loonsverhoging.
Een akkoord van de werknemer is hierbij niet vereist.
Weliswaar dient een werkgever aan een werknemer de
afgesproken lonen te betalen maar niets staat in de weg dat
een werkgever een extra salarisverhoging wil toekennen op
basis van door de werkgever bepaalde voorwaarden.
In zoverre de voorwaarden niet onredelijk zijn, mag een
werkgever dan ook eenzijdig richtlijnen opleggen ten aanzien van het te presteren werkvolume voor het behalen van
merites die aanleiding kunnen geven tot een loonsverhoging.
Een akkoord van de werknemer is hierbij niet vereist.
(...)
Geen onrechtmatige inmenging in vakbondsactiviteiten.
De [eiser] stelt dat deze eenzijdig opgelegde voorwaarden
onverenigbaar zijn met het uitoefenen van de vakbondsactiviteiten en dat er hierdoor een ongerechtvaardigde inmenging zou zijn van de wijze waarop de syndicale opdrachten
worden uitgeoefend maar deze stelling wordt niet bewezen.
Wel integendeel. De [eiser] geeft in zijn conclusies zelf
aan dat hij zo’n 70 percent van zijn beschikbare tijd besteedde aan vakbondsactiviteiten waarbij hij enkel door
thuiswerk zijn opdracht kon vervolledigen.
Hieruit blijkt dat de [verweerster] nooit verboden heeft
dat de [eiser] vakbondsactiviteiten heeft verricht en dat er
derhalve geen sprake kan zijn van enige ongerechtvaardigde
inmenging. Nergens blijkt dat de [verweerster] ooit belet
zou hebben dat de [eiser] zijn functie als personeelsafgevaardigde heeft kunnen uitoefenen waardoor artikel 2, § 4
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden niet geschonden wordt.
Redelijke instructies van de werkgever.
Wel kan vastgesteld worden dat hij door het niet volgen
van de instructies van de [verweerster], de merites is misgelopen. Om deze te ontvangen moest hij immers goed presteren en een arbeidsvolume van 60 percent effectieve werktijd
halen en het wordt niet betwist dat hij dit nooit gehaald
heeft.
Hoger werd aanvaard dat de werkgever eenzijdig bepaalde richtlijnen kan opleggen op basis waarvan een extra
loonsverhoging kan toegekend worden.
Deze richtlijnen zijn naar het oordeel van het arbeidshof
niet onredelijk. Opdat een werknemer recht heeft op een
loonsverhoging, mag verwacht worden dat hij een voldoende deel van zijn arbeidstijd besteed [sic] aan zijn activiteiten
voor de [verweerster], aangezien hij enkel op die wijze de
nodige ervaring kan opdoen en een meerwaarde kan leveren
die een loonsverhoging verantwoordt.
Deze richtlijnen blijken bovendien gebaseerd te zijn op de
ervaring van de [verweerster] bij het uitoefenen van de activiteiten van andere personeelsafgevaardigden. Van deze
bewering wordt weliswaar geen bewijs voorgelegd maar de
[eiser], die zijn vordering moet bewijzen, levert geen enkel
bewijs dat deze verdeling niet zou gelden voor de andere
personeelsafgevaardigden.
Weliswaar maakt hij aannemelijk dat hij veel tijd aan
vakbondsactiviteiten heeft besteed en dat de verplaatsingen
naar Antwerpen voor de voorbereiding en het bijwonen van
de ondernemingsraad veel tijd in beslag namen, maar dit
betekent niet dat de 60/40-verdeling onredelijk zou zijn. Te
meer daar hij zelf stelt dat weliswaar veel van de werknemersafgevaardigden in Antwerpen tewerkgesteld waren en
dus minder tijd aan de verplaatsingen moesten besteden,
maar hieruit kan meteen afgeleid worden dat andere werknemersafgevaardigden die niet in Antwerpen werkten dezelfde verplaatsingen moesten maken en er blijkbaar wel in
slaagden hun merites te halen. Het tegendeel wordt alvast
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Er wordt niet betwist dat er maar sprake kan zijn van een
loonsverhoging indien er voldoende merites werden behaald.
Evenmin wordt betwist dat de merites pas toegekend worden na een goede evaluatie en na het behalen van een bepaald arbeidsvolume.
Hierbij kan verwezen worden naar een nota van 26 maart
1992 waarin gesteld wordt dat de [verweerster] van de
[eiser] verwacht dat hij 60 percent van zijn arbeidstijd besteed [sic] aan werkactiviteiten en derhalve 40 percent kan
besteden aan vakbondsactiviteiten (stuk 1, bundel [van de
verweerster]). Nochtans geeft de [eiser], die op de hoogte
was van deze regeling, toe dat hij slechts 30 percent van
zijn arbeidstijd aan zijn werkactiviteiten besteedde.
Hierdoor bouwde de [eiser] niet de nodige ervaring op
binnen zijn functie en konden de merites niet toegekend
worden.
De [eiser] stelt nu dat hij toch steeds een gunstige beoordeling kreeg voor de uitvoering van de arbeidsprestaties.
Hierop repliceert de [verweerster] dat het werk dat hij verrichtte goed werd uitgevoerd maar dat zijn prestatievolume
dermate beperkt was en hij hierin nooit vooruitgang heeft
geboekt, waardoor een loonsverhoging op basis van merites
niet mogelijk was.
De verwijzing naar de omzendbrief van de personeelsdienst («Human Resources Management») waaruit blijkt dat
de verloning gebeurt door toepassing van een functiewaarderingssysteem waarbij het salaris kan aangepast worden
aan de hand van de prestatiebeoordeling, wijzigt deze vaststelling niet.
Hoewel met de [eiser] kan vastgesteld worden dat uit de
omzendbrief niet kan afgeleid worden dat de loonsver hoging enkel kan toegekend worden indien de werknemer
de volledige arbeidstijd aanwezig is op het werk, kan hieruit
evenmin afgeleid worden dat er sprake is van een automatische salarisverhoging aangezien er steeds een beoordeling
van de prestaties dient te gebeuren. Het salaris wordt immers aangepast aan het prestatieniveau waarbij het salaris
gradueel kan evolueren.
Uit de omzendbrief kan dan ook enkel afgeleid worden
dat de werkgever een loonsverhoging kan toestaan indien er
een gunstige prestatiebeoordeling wordt gegeven en zoals
vermeld gebeurde de prestatiebeoordeling niet alleen op
basis van de gepresteerde arbeid maar ook op basis van het
gepresteerde volume en dat was voor de [eiser] onvoldoende.
Aangezien de [eiser] op de hoogte was van wat van hem
verwacht werd en hij deze doelstelling niet haalde en aangezien er geen andere rechtsgrond is om de merites toe te kennen, kan enkel vastgesteld worden dat de [eiser] de merites
niet haalde en hij geen recht heeft op een extra loonsverhoging.
Hij stelt dat hij na 2000 zijn activiteiten voor de [verweerster] gevoelig verhoogd heeft en dan nog geen recht had op
een merite maar deze bewering wordt door geen enkel stuk
aangetoond noch biedt de [eiser] aan om deze stelling te bewijzen waardoor hiermee geen rekening kan gehouden worden. In zijn overzicht van de gepresteerde uren maakt hij
trouwens geen onderscheid tussen de periode voor en na
2000 waardoor deze bewering niet aanvaard wordt.
(...)
Akkoord van de [eiser] is niet vereist.
De [eiser] laat gelden dat hij nooit akkoord is gegaan met
de 60/40 verdeling en dat het derhalve een eenzijdig opgelegde voorwaarde betreft.
Weliswaar dient een werkgever aan een werknemer de
afgesproken lonen te betalen maar niets staat in de weg dat
een werkgever een extra salarisverhoging wil toekennen op
basis van door de werkgever bepaalde voorwaarden.
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De [eiser] verwijst verder naar de beoordeling voor het
behalen van de merites door de [verweerster] en stelt dat er
enkel zou rekening mogen gehouden worden met de effectief gepresteerde arbeidstijd voor de [verweerster]. Hoger
werd aanvaard dat uit de regeling betreffende de merites
kan afgeleid worden dat de [verweerster] deze beoordeling
liet afhangen van de effectief gepresteerde arbeid maar dat
tevens aanvaard kan worden dat een bepaald percentage aan
arbeidsvolume werd bepaald.
Wanneer de [verweerster] bij de beoordeling verwijst
naar het feit dat de [eiser] veel tijd besteedde aan vakbondsactiviteiten, wordt enkel vastgesteld dat hij niet in aanmer-
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Geen discriminatie.
Nu aanvaard werd dat de [eiser] veel tijd heeft besteed
aan het vakbondswerk en hierbij door de [verweerster] nooit
belet werd om veel tijd in zijn vakbondsactiviteiten te steken, heeft dit tot gevolg dat hij niet het gevraagde
arbeidsvolume presteerde, waardoor hij geen recht heeft op
de merites.
Er anders over oordelen zou betekenen dat een personeelsafgevaardigde van een andere vakbond, die beschikt
over meer personeelsafgevaardigden en medewerkers, enkel
recht had op merites als hij de 60/40 verdeling nakwam, terwijl een personeelsafgevaardigde van een kleinere vakbond
voor het behalen van dezelfde merites minder effectieve
arbeid moest presteren. Te meer daar het aantal medewerkers wordt bepaald op basis van de stemmen van de werknemers bij de sociale verkiezingen en een groter aantal
medewerkers verantwoord is door het feit dat een vakbond
met meer verkozen mandaten, ook meer syndicaal werk zal
hebben.
De stelling van de [eiser] als zou hij de enige vertegenwoordiger geweest zijn voor 3567 bedienden kan niet aanvaard worden.
Ook ten aanzien van andere werknemers zou het trouwens een discriminatie uitmaken indien een werknemer die
vakbondsactiviteiten uitvoert minder arbeid moet presteren
dan door de werkgever bepaald en toch recht heeft op merites en dus op een extra loonsverhoging terwijl een gewone
werknemer wel de richtlijnen van de werkgever moet volgen om recht te hebben op deze merites.
Aangezien het mandaat van de personeelsafgevaardigden
voor de betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen mag opleveren, zou het strijdig zijn met artikel 2, § 4
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden om toch
merites toe te kennen hoewel de werknemer de voorwaarden om een extra loonsverhoging te krijgen niet is nagekomen. Zeker wanneer de voorwaarden om de merites te
bekomen niet kennelijk onredelijk zijn.
De vordering is ongegrond. De debatten moeten dan ook
niet heropend worden voor een berekening te maken van
het baremastelsel en evenmin is er recht op enige schadevergoeding bij gebrek aan het bewijs van enige fout door de
[verweerster].
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Eerste onderdeel
1. Artikel 21, § 5, Bedrijfsorganisatiewet bepaalt: «Het
mandaat van de personeelsafgevaardigden of de hoedanigheid van kandidaat mogen geen aanleiding geven tot benadeling, noch tot bijzondere voordelen. De personeelsafgevaardigden en de kandidaten genieten de normale promoties
en voordelen van de werknemerscategorie waartoe ze behoren.»
Artikel 2, § 4, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt: «Het mandaat van de personeelsafgevaardigden, of de hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde mag voor de betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen tot gevolg hebben.».
2. Voormelde bepalingen strekken ertoe de betrokken
werk nemer te beschermen en de goede werking van de
overlegorganen te vrijwaren.
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Beoordeling van merites.

king kwam voor een loonsverhoging omdat hij onvoldoende
arbeidsvolume had gepresteerd. Dit betekent niet dat hij een
mindere beoordeling kreeg omwille van het uitgevoerde
werk maar wel omwille van zijn lager arbeidsvolume terwijl
werd vastgesteld dat het opleggen van een bepaald arbeidsvolume door de werkgever mogelijk is en in dit geval een
redelijke verdeling werd vastgesteld.
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niet aangetoond en hij biedt niet aan om te bewijzen dat er
voor de andere personeelsafgevaardigden andere regels zouden bepaald zijn.
Hoewel de [verweerster] de opportuniteit van de verplaatsingen buiten de zetel te Geel in het kader van de vakbondsactiviteiten niet mag beoordelen en er derhalve niet
moet ingegaan
worden op de discussie of deze verplaatsingen zoals het
beluisteren van de opnamen die gemaakt werden op de
ondernemingsraad overbodig zijn, betekent dit niet dat de
[verweerster] geen redelijke richtlijnen mag uitvaardigen op
basis waarvan werknemers recht hebben op een bijkomende
loonsverhoging.
Het is immers niet omdat de [eiser] bijzonder veel tijd
besteedde aan zijn vakbondsactiviteiten, mogelijk omdat de
voorbereiding van de vergaderingen al dan niet op het
secretariaat te Antwerpen moest gebeuren en documenten
het secretariaat niet mochten verlaten, dat de richtlijn van de
[verweerster], met name de 60/40 verdeling hierdoor onredelijk zou zijn. Te meer daar dit voor de andere personeelsafgevaardigden blijkbaar geen problemen stelde.
De [eiser] was de enige afgevaardigde.
De [eiser] stelt verder dat hij meer tijd moest steken in
zijn vakbondsactiviteiten omdat hij de enige personeelsafgevaardigde was van zijn vakbond voor de ondernemingsraad. Bovendien zou hij ook meer tijd aan andere vakbondsactiviteiten hebben besteed omdat het ACLVB geen syndicale delegatie, geen hoofdafgevaardigden noch syndicale
woordvoerders had in de vestiging te Geel welke volledig
zijn vrijgesteld van arbeidsprestaties en zou hij in vele
andere comités hebben moeten zetelen. Dat hij 70 percent
van zijn tijd besteedde aan vakbondsactiviteiten en dat dit
eigenlijk meer dan een normale dagtaak was, kan dan ook
aanvaard worden.
Uit voormelde verklaring leidt het arbeidshof af dat de
[eiser] bewust heeft gekozen voor een ruime invulling van
zijn vakbondsactiviteiten en bovendien kan hieruit afgeleid
worden dat hij erkent dat het feit dat hij veel tijd in vakbondsactiviteiten moest steken het gevolg was van de vaststelling dat de andere vakbonden meer personeelsafgevaardigden hadden en dat hij dit werk alleen moest verrichten en
van het feit dat hij zijn taak ruim invulde.
Aangezien het aantal personeelsafgevaardigden evenwel
het gevolg is van een groter aantal verkozen mandaten die
ook meer personeel dienden te vertegenwoordigen, betekent
dit niet dat de door de [verweerster] opgelegde 60/40 verdeling onredelijk zou zijn wanneer een personeelsafgevaardigde dit werk alleen moest doen omdat er slechts één verkozen mandaat in de wacht werd gesleept.
De verklaring van de heer D.S. die blijkbaar de voorganger was van de [eiser] maar die in 1982 het bedrijf zou verlaten hebben, bevestigt dat een personeelsafgevaardigde van
het ACLVB veel werk had, maar nu aanvaard wordt dat de
[eiser] veel tijd besteedde aan zijn vakbondswerk, brengt
deze verklaring niets nieuws.
(...)
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Cour Trav. Bruxelles (2ème ch.), 3 juin 2010
Siège : Mme Cappellini, prés. ch. ; Gauthy et Pardon, cons. soc.
Plaid. : MMes Gillet et Mitevoy, et M. Willems, dél. synd.
Colt Telecom s.a. c/ M.S.R. (R.G. n° 2008/AB/330)
TRAVAILLEUR PROTÉGÉ – REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
AU CONSEIL D’ENTREPRISE – LICENCIEMENT POUR UN
MOTIF D’ORDRE ÉCONOMIQUE OU TECHNIQUE – FERMETURE D’UNE DIVISION DE L’ENTREPRISE

BESCHERMDE WERKNEMER – PERSONEELS AFGE VAAR DIGDE IN DE ONDERNEMINGSRAAD – ONTSLAG OM REDEN
VAN ECONOMISCHE OF TECHNISCHE AARD – SLUITING
VAN EEN AFDELING VAN DE ONDERNEMING

Lorsque le département «Back Office» ne bénéficie pas
d’une autonomie suffisante au sein de l’entreprise de télécommunications et que l’un des membres du personnel de
ce département reste occupé dans l’entreprise, il n’y a pas
de fermeture d’une division de l’entreprise.

Wanneer het departement «Back Office» binnen een telecommunicatiebedrijf geen voldoende autonomie geniet, en
een van de personeelsleden van dat departement binnen de
onderneming tewerkgesteld blijft, is er geen sprake van
sluiting van een afdeling van de onderneming.

(...)
I. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

I.1. Les faits
1. Madame A.S.R. est occupée par la SA COLT Telecom
SA depuis le 1er novembre 2004 dans le cadre d’un contrat
de travail d’employée à durée indéterminée ; elle exerce la
fonc tion de « administrator » au sein du département
« Back Office » de la division « Customer Services Operations ».
Elle bénéficie du régime de licenciement particulier établi
par la loi du 19 mars 1991 en tant que membre élu (suppléant) du conseil d’entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail.
2. Début 2009, le Groupe COLT Telecom, dont fait partie
la SA COLT Telecom, a lancé un programme dénommé
« Business Efficiency Program », dans le but de rationaliser
certains processus administratifs et opérationnels et de
réduire les coûts, notamment par la centralisation de certaines activités en Inde ou à Barcelone.
La SA COLT Telecom a annoncé que la mise en oeuvre
de ce programme aurait pour conséquence, notamment, la
disparition du département « Back Office » au sein de la
division « Customer Services Operations » (COLT Telecom
entendant centraliser tout le support administratif de tous les
pays dans le « Share Service Center » de Barcelone), entraînant la suppression en Belgique de postes de travail affectés
au « Back Office » à partir du 1er novembre 2009.
Dans ce contexte, la SA COLT Telecom a envisagé de
rompre le contrat de travail de Madame A.S.R.
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3. Par une lettre du 30 septembre 2009, la SA COLT
Telecom a consulté la commission paritaire n° 218 auxiliaire pour employés qui, en sa séance du 15 octobre 2009, a
constaté l’absence d’unanimité de ses membres pour reconnaître l’existence de raisons d’ordre économique ou technique.
Avant de prendre l’initiative de licencier Madame A.S.R.,
la SA COLT Telecom a saisi le Tribunal du travail de
Bruxelles. Elle invoquait la fermeture d’une division de
l’entreprise (à cet égard, la saisine préalable de la juridiction
du travail n’était pas légalement requise) et, subsidiairement, le licenciement d’une catégorie de personnel.
4. Par un courrier du 28 octobre 2009, la SA COLT Telecom a proposé à Madame A.S.R. de suspendre ses prestations de travail, moyennant le maintien de tous ses avantages rémunératoires, à partir du 1er novembre 2009 et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise par les juridictions du travail. Madame A.S.R. a accepté cette proposition.
I.2. La demande originaire
La citation comme en référé, tendant à entendre reconnaître les raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement de Madame A.S.R., a été lancée le
6 janvier 2010.
I.3. Le jugement dont appel
Le 23 mars 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire et après avoir pris connaissance de l’avis écrit déposé par le Ministère public ainsi

Kluwer / Chr. D.S. – Soc. Kron., 2014, 10
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– de verweerster de verhogingen aan de eiser weigerde
omdat hij aan deze voorwaarde niet voldeed.
Uit deze vaststellingen volgt dat de eiser de gestelde
voorwaarde niet kon naleven wegens de uitoefening van
zijn mandaat.
5. De appelrechters die ondanks deze vaststellingen de
meriteverhogingen aan de eiser ontzeggen op grond dat de
door de werkgever gestelde voorwaarde redelijk was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(...)
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de aanspraak van de eiser op meriteverhogingen.
(...)

Company: x

3. Het mandaat van personeelsafgevaardigde geeft aanleiding tot benadeling in de zin van zelfde bepalingen wanneer
de personeelsafgevaardigde een voordeel wordt ontzegd
omdat hij wegens de uitoefening van dit mandaat niet kan
voldoen aan de criteria die voor de toekenning van dat voordeel worden gesteld.
4. De appelrechters stellen vast dat:
– de eiser lid was van de ondernemingsraad;
– hij 70 pct. van zijn arbeidstijd aan deze vakbondsactiviteiten besteedde, wat gezien de omstandigheden aanvaard
kan worden;
– de verweerster slechts meriteverhogingen betaalde aan
de personeelsafgevaardigden op voorwaarde dat zij ten minste 60 pct. van hun arbeidstijd aan arbeidsprestaties en niet
meer dan 40 pct. aan vakbondsactiviteiten besteedden;
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Arrest

Nr. S.10.0149.N
A.F.,
eiser,
vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiser woonplaats kiest,
tegen
RIETER AUTOMOTIVE BELGIUM nv, met zetel te 3600 Genk, Oosterring 14,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Driekoningenstraat 3, waar de verweerster woonplaats kiest.
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Hof van Cassatie van België

120

18 JUNI 2012
I.

S.10.0149.N/2

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen van

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

II.

CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 702, 3°, 807 juncto 1042 Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek;
- het beschikkingsbeginsel, zoals bevestigd in artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond. Met bevestiging van
het beroepen vonnis verklaart het de vordering van de eiser tegen de verweerster tot de
betaling van het, in hoger beroep verbeterde, bedrag van 89.980,47 euro ongegrond.
De beslissing van het arbeidshof steunt op de volgende overwegingen:
“Volgens [de eiser] is [de verweerster] in toepassing van artikel 17 van de Wet van 19
maart 1991 ingevolge de bescherming die [de eiser] genoot als lid van de Europese ondernemingsraad, loon verschuldigd voor het resterend gedeelte van het mandaat dat liep
van 30 oktober 2003 tot 22 juni 2007, en niet slechts tot 8 mei 2004.
[…]
Bij inleidende dagvaarding van 9 november 2004 vordert [de eiser] de veroordeling van
[de verweerster] tot betaling van 86.092,42 euro […]” (bestreden arrest, p. 3, al. 4 en 6);
“2. Het [arbeidshof] dient te oordelen over de vraag of een bijzondere beschermingsvergoeding voor een mandaat in een Belgische ondernemingsraad al dan niet kan samengaan met een vergoeding als plaatsvervangend lid in een Europese ondernemingsraad
(ibidem, p. 5, nr. 2);
“8. Met dagvaarding van 22 oktober 2004 vorderde [de eiser] van [de verweerster] de
betaling van een bedrag van 86.092.42 euro […] als loon voor het resterend gedeelte van
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Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

Company: x

6 juni 2010.
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zijn mandaat van 9 mei 2004 tot en met 22 juni 2007 als vervangend lid van de Europese
ondernemingsraad” (ibidem, p. 6, nr. 8);

1.1. Grieven
1.1.1. De eiser voerde in zijn conclusie voor het appelgerecht het volgende aan:
“Ten onrechte stelt [de verweerster] dat [de eiser] in casu een dubbele beschermingsvergoeding zou vorderen.
De door [de verweerster] geciteerde Cassatierechtspraak dd. 23/3/1981 en 12/6/1989, is
niet relevant. Het arrest dd. 23/3/1981 oordeelt over simultaan gevorderde beschermingsvergoedingen voortvloeiend uit een lidmaatschap in de ondernemingsraad en een
lidmaatschap van het CPBW. Het arrest dd. 12/6/1989 oordeelt over simultaan gevorderde beschermingsvergoedingen voortvloeiend uit een lidmaatschap van het CPBW en
een officieel voorgedragen kandidatuur voor de volgende verkiezingen.
Deze problematiek is in het onderhavige dossier niet aan de orde.
[…]
[De eiser] beroept zich betreffende de door [de verweerster] verschuldigde beschermingsvergoedingen in hoofdorde enkel op deze verschuldigd vanwege zijn lidmaatschap
als plaatsvervanger in de Europese ondernemingsraad, zijnde een vergoeding enerzijds
gelijk aan 2 jaar loon in toepassing van artikel 16 van de Wet van 19/3/1991, en anderzijds in toepassing van artikel 17 van de Wet van 19/3/1991 als loon tot aan het einde van
dit mandaat op 22/6/2007.
[De eiser] vordert aldus enkel het saldo van de verschuldigde beschermingsvergoeding in
toepassing van zijn mandaat als plaatsvervanger in de Europese ondernemingsraad.
[De verweerster] betaalde [de eiser] reeds een vergoeding gelijk aan het loon van 2 jaar
in toepassing van de bepalingen van artikel 16 van de Wet van 19/3/1991.
[De verweerster] betaalde [de eiser] in toepassing van artikel 17 van de Wet van
19/3/1991 echter slechts loon uit tot 8/5/2004, daarbij verwijzend naar diens bescherming als lid van de Belgische ondernemingsraad en het einde van dit mandaat op
8/5/2004.
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“16.1. Op grond van artikel 9 van de wet van 23 april 1998 waarin wordt bepaald dat de
werknemersvertegenwoordigers in de Europese ondernemingsraad genieten van de bijzondere ontslagbescherming bepaald door de wet van 19 maart 1991, is [de eiser] van
oordeel dat de beschermingsvergoeding als lid van de Europese ondernemingsraad kan
worden gecumuleerd met die van het mandaat in de Belgische ondernemingsraad” (ibidem, p. 13, nr. 16.1).

Company: x

“[De eiser] benadrukt herhaaldelijk dat zijn vordering enkel betrekking heeft op het saldo van de verschuldigde vergoedingen voortvloeiend uit de bescherming die hij genoot in
toepassing van zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad” (ibidem, p. 9, nr. 11.1,
in fine);
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Het mandaat van [de eiser] als plaatsvervangend lid van de Europese ondernemingsraad
liep echter pas ten einde op 22/6/2007. De wetgeving voorziet voor dit lidmaatschap ook
de bescherming zoals voorzien in de Wet van 19/3/1991.

“Ten onrechte besluit de Arbeidsauditeur dat [de eiser] vergoedingen zou vorderen
voortspruitend uit de bescherming van 2 mandaten.
Op geen enkel ogenblik vorderde of ontving [de eiser] enige beschermingsvergoeding tegelijkertijd voortvloeiend uit de bescherming van zijn mandaat in de Belgische ondernemingsraad én zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad. [De eiser] vordert enkel
het saldo van de verschuldigde vergoedingen voortvloeiend uit de bescherming die hij
genoot in toepassing van zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad.
Op het ogenblik van het ontslag op 29/10/2003 had [de eiser] een mandaat als:
Lid van de Belgische ondernemingsraad
Plaatsvervangend lid van de Europese ondernemingsraad
Ingeval van ontslag zonder het volgen van de wettelijke regels voorziet de Wet van
19/3/1991 in volgende sancties:
De betaling van, in casu, een vergoeding gelijk aan 2 jaar (artikel 16)
De betaling van het loon tot aan het einde van het mandaat (artikel 17)
Voor de berekening van zijn vordering beroept [de eiser] zich terecht op een vergoeding
berekend op basis van het langst lopende mandaat, zijnde dit van plaatsvervanger in de
Europese ondernemingsraad (zie Arbh. Brussel 4/12/2007)
Het feit dat [de verweerster] éénzijdig als verantwoording van de reeds door haar betaalde vergoedingen (loon 2 jaar + loon tot 8/5/2004) stelt dat dit vergoedingen zijn
voortspruitend uit het mandaat van de Belgische ondernemingsraad, betekent geenszins
dat dit ook het geval is en dat de huidige vordering van [de eiser] een andere beschermingsgrond [zou] hebben. Het enige dat uit de handelingen en verklaringen van [de verweerster] terzake kan weerhouden worden is dat zij enerzijds een vergoeding betaalde
van 2 jaar loon + loon vanaf het ontslag tot 8/5/2004, hetgeen manifest niet overeenstemt
met [de] duurtijd van het mandaat in de Europese ondernemingsraad.
[De eiser] vorderde in casu uitdrukkelijk in hoofdorde enkel de beschermingsvergoedingen voortspruitend uit het mandaat van de Europese ondernemingsraad, waarbij [de eiser] bij de begroting van zijn vordering enkel het reeds betaalde gedeelte (2 jaar loon in
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en:

Company: x

[De verweerster] is dan ook, buiten de in artikel 16 voorziene vergoeding gelijk aan 2
jaar loon, in toepassing van artikel 17 van de Wet van 19/3/1991 ingevolge de bescherming die [de eiser] genoot als lid van de Europese ondernemingsraad, ook loon verschuldigd voor het resterend gedeelte van het mandaat tot 22/6/2007, en niet slechts tot
8/5/2004” (Syntheseberoepsconclusie, p. 19-20, nr. 5.3);
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toepassing artikel 16, loon tot 8/5/2004) in mindering bracht” (Syntheseberoepsconclusie, p. 20-21, nr. 6).

1.1.3. Het appelgerecht dat anders oordeelt, namelijk dat “[de eiser] van oordeel [is] dat
de beschermingsvergoeding als lid van de Europese ondernemingsraad kan worden gecumuleerd met die van het mandaat in de Belgische ondernemingsraad” (bestreden arrest, p. 13, nr. 16.1), geeft bijgevolg van die conclusies een uitlegging die onverenigbaar
is met de bewoordingen ervan en schendt de bewijskracht van die conclusies (schending
van artikel 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek).
Uit de te dezen toepasselijke artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek volgt immers dat de bewijskracht van een akte en deze wetsartikelen worden geschonden door de
rechter die van die akte een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is of, anders uitgedrukt, wanneer de rechter beslist dat de akte een verklaring bevat
die er niet in staat of dat zij geen verklaring bevat die er wel in staat.
1.1.4. Uit het voorgaande (sub 1.2.1–1.2.2) volgt dat het appelgerecht, door te overwegen
dat “2. Het [arbeidshof] dient te oordelen over de vraag of een bijzondere beschermingsvergoeding voor een mandaat in een Belgische ondernemingsraad al dan niet kan samengaan met een vergoeding als plaatsvervangend lid in een Europese ondernemingsraad (bestreden arrest, p. 5, nr. 2), het voorwerp van de vordering van de eiser wijzigt
terwijl het dit niet vermocht te doen en bijgevolg de artikelen 702, 3°, 807 juncto 1042
Gerechtelijk Wetboek en het beschikkingsbeginsel, zoals bevestigd in artikel 1138, 2° van
dit wetboek, schendt.
1.1.5. De bestreden beslissing, die de vordering van de eiser tegen de verweerster tot betaling van het bedrag van 89.980,47 euro in hoofdsom ongegrond verklaart, is bijgevolg
niet naar recht verantwoord (schending van artikel 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek (supra, nr. 1.1.1-1.1.3), van 702, 3°, 807 juncto 1042 Gerechtelijk Wetboek en het
beschikkingsbeginsel, zoals bevestigd in artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek (supra,
nr. 1.1.1.-1.1.2. en 1.1.4)).
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1.1.2. De eiser voerde aldus in zijn voormelde (sub 1.2.1) conclusies voor het appelgerecht herhaaldelijk op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze aan dat hij enkel het saldo
van de beschermingsvergoeding van het langstlopende mandaat vorderde, in casu het
mandaat in de Europese ondernemingsraad, en helemaal niet van oordeel was dat hij de
vergoedingen voortspruitende uit de bescherming van twee mandaten kon cumuleren, in
casu die van de mandaten in respectievelijk de Europese ondernemingsraad en de Belgische ondernemingsraad.

Company: x

De eiser herhaalde deze conclusie op uitdrukkelijke wijze voor het appelgerecht in zijn
“Repliekconclusie op het op schriftelijk advies van het Openbaar Ministerie dd.
18/11/2009” (p. 2-3, nr. 1).
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Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen en algemene rechtsbeginsel

- artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (hierna: wet van 20 september 1948);
- artikel 45 van de Collectieve arbeidsovereenkomst 62 van 6 februari 1996 betreffende
de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging
van de werknemers (algemeen verbindend verklaard bij K.B. 22 maart 1996, B.S.
11 april 1996; hierna: CAO nr. 62);
- de artikelen 7 en 9 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen
met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (hierna:
wet van 23 april 1998);
- de artikel 1,2 en 17 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 (hierna: wet van 19 maart 1991);
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek en het erin neergelegde algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond. Met bevestiging van
het beroepen vonnis verklaart het de vordering van de eiser tegen de verweerster tot de
betaling van het, in hoger beroep verbeterde, bedrag van 89.980,47 euro ongegrond.
Deze beslissing van het arbeidshof steunt op de volgende overwegingen:
“[De eiser] was lid van de Belgische ondernemingsraad vanaf mei 2000. Dit mandaat
zou een einde nemen in mei 2004. Daarnaast was hij eveneens lid van de Europese ondernemingsraad van [de verweerster] (Reit) als plaatsvervangend lid. Hij kreeg het mandaat toegewezen in mei 2003.
[…]

Download date: 04-10-2021

- artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG van 22 september 1994 van de Raad inzake de
instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van
de werknemers (hierna: Richtlijn 94/45/EG);

Company: x

- de artikelen 10, 11 en 149 gecoördineerde Grondwet (hierna: Grondwet);
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Dit mandaat liep ten einde op 22 juni 2007. De wetgeving voorziet voor dit lidmaatschap
dezelfde bescherming als voor het lidmaatschap van de Belgische ondernemingsraad”
(bestreden arrest, p. 2, derde laatste al; p. 3, al. 3).

11.2. Overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van de Wet van 19 maart 1991 werd aan [de
eiser] bij het verbreken van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003 een forfaitaire
vergoeding van 2 jaren loon en het loon tot het einde van zijn mandaat in de Belgische
ondernemingsraad (8 mei 2004) volledig uitbetaald, hetgeen niet wordt betwist.
[De eiser] was verkozen bij de sociale verkiezingen in mei 2000, zodat zijn mandaat in de
Belgische ondernemingsraad voor de duur van 4 jaar eindigde op 8 mei 2004.
Er wordt niet betwist dat [de eiser] op 2 april 2003 door de Belgische ondernemingsraad
aangeduid werd als plaatsvervangend lid van de Europese ondernemingsraad.
Het bestreden vonnis stelt terecht dat [de eiser] voorbijgaat aan het feit dat het mandaat
in de Belgische ondernemingsraad het resultaat is van een verkiezing in de onderneming
door alle werknemers die daarvoor in aanmerking komen en dat het mandaat in de Europese ondernemingsraad het resultaat is van een aanduiding, – enkel en alleen – door diezelfde leden van de ondernemingsraad.
Artikel 29 van de CAO nr. 62 bepaalt in duidelijke bewoordingen – en in navolging van
artikel 1,b) van de bijlage van de richtlijn nr. 94/45/EG – dat de in België tewerkgestelde
leden van de Europese ondernemingsraad worden aangewezen door en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de ondernemingsraden.
11.3. [De eiser] argumenteert dat uit de tekst van artikel 29 blijkt dat de uitoefening van
een mandaat in de Europese ondernemingsraad geenszins noodzakelijkerwijze gebonden
is aan het hebben van een mandaat in de Belgische ondernemingsraad. (P. Humblet,
“Het statuut van de leden van de vakbondsafvaardiging”, in Actuele Problemen van het
arbeidsrecht, nr. 6, M. Rigaux et P. Humblet (eds), Intersentia, 2001, blz. 363-364, nr.
64).
[De verweerster] argumenteert dat [de eiser] verwijst naar de derde situatie in het cascadesysteem van artikel 29 van de CAO nr. 62, met name dat indien er geen aanduiding
gebeurd door de ondernemingsraad, het paritair comité de vakbondsafgevaardigden kan
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[De eiser] benadrukt herhaaldelijk dat zijn vordering enkel betrekking heeft op het saldo
van de verschuldigde vergoedingen voortvloeiend uit de bescherming die hij genoot in
toepassing van zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad.

Company: x

“11.1.Volgens de sub 8 inleidende dagvaarding is de rechtsgrond van de vordering van
[de eiser] gesteund op artikel 9 van de Wet van 23 april 1998 houdende begeleidende
maatregelen met betrekking tot de instelling van de Europese ondernemingsraad en de
bepalingen van artikel 17 van de Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden.
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machtigen de leden van de Europese ondernemingsraad aan te wijzen. Deze derde situatie bepaalt in artikel 29bis is hier niet van toepassing.

12. Artikel 5.1 van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Europese ondernemingsraad van het Rieter-concern (genaamd Reit “Rieter Employee Involvement Team”)
bepaalt dat de Europese ondernemingsraad is samengesteld uit werknemers die door de
werknemersvertegenwoordigers uit hun midden of, bij gebrek aan dergelijke vertegenwoordigers, door de totaliteit van de werknemers uit hun midden worden gekozen of benoemd.
Betreffende de duur van het mandaat bepaalt de Overeenkomst in punt 6.2 dat de leden
van de Reit overeenkomstig de regeling die ten grondslag lag aan hun verkiezing of benoeming door die werknemers of werknemersvertegenwoordigers worden afgezet, die ze
in Reit hebben afgevaardigd.
Op 27 oktober 2003, vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 29 oktober
2003, beslisten de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad om
het mandaat van [de eiser] als plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad te
herroepen en te beëindigen met ingang van 27 oktober 2003 overeenkomstig artikel 6 van
de Overeenkomst inzake de Reit. Er werd eveneens gezorgd voor de continuïteit in de Europese ondernemingsraad door de aanwijzing van Quatrocchi Antonella als plaatsvervangend lid.
13. [De eiser] – die de Overeenkomst inzake de Reit heeft mede ondertekend – heeft naar
het oordeel van het [arbeidshof] alzo zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad
verloren met ingang van 27 oktober 2003, zodat hij geen rechten kan laten gelden op een
beschermingsvergoeding als lid van de Europese ondernemingsraad bij het beëindigen
van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003.
Aangezien [de eiser] geen deel meer uitmaakte van het personeel van [de verweerster]
kon hij zich ook niet meer kandidaat stellen voor de volgende sociale verkiezingen in mei
2004 en kon hij derhalve ook niet meer aangeduid worden in de Europese ondernemingsraad.
Het [arbeidshof] dient op te merken dat ten grondslag aan de Europese ondernemingsraad de Overeenkomst tussen Rieter-concern en het College Bijzondere Onderhandelingen tot instelling van een Europese arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd, met een
obligatoir en een normatief gedeelte. (R. Blanpain, “Europees Arbeidsrecht”, Interuni-

Download date: 04-10-2021

Dit betekent dat bij ontslag van een dergelijke werknemer de regels van beide beschermingstatuten moeten worden gevolgd, maar dit betekent nog niet dat de beschermingsvergoedingen moeten worden gecumuleerd.
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De leden van de vakbondsafvaardiging hebben inderdaad een dubbele hoedanigheid, een
zogenaamd “superstatuut” (I. Van Puyvelde, “Cumulatie van statuten en vergoedingen”,
in Het statuut van de beschermde werknemer, J. Goemans (Ed), Intersentia, 2001, blz.
93).
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versitair Centrum voor Arbeidsrecht, Algemene Reeks, nr. 16, Die Keure 2009, nr. 1263,
blz. 529-530).

14.1. [De eiser] verwijst naar de bepalingen van openbare orde, in strijd met de bepalingen betreffende de hiërarchie der rechtsbronnen en de bepalingen en strekking van de
Europese richtlijn en stelt dat de beslissing van de ondernemingsraad van 27 oktober
2003 nietig, minstens niet rechtsgeldig tot stand is gekomen en/of zonder gevolg is.
Met verwijzing naar artikel 21 van de Wet van 20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven is [de eiser] van oordeel dat op geen enkele wijze éénzijdig door de
ondernemingsraad een mandaat kan worden herroepen.
De vertegenwoordigers van het personeel worden verkozen door de werknemers van de
onderneming (artikel 18, eerste lid). Zowel de kiezers en als de afgevaardigden moeten
aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen, zodat hun mandaat een einde neemt volgens de wettelijk bepaalde gevallen opgesomd in artikel 21, § 2.
In casu werd [de eiser] niet verkozen maar aangewezen door en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers, zodat de bepalingen van de Wet van 20
september 1948 hier niet naar analogie kunnen worden toegepast.
Dat de reglementering inzake de instelling en de werking van de ondernemingsraden en
de comités een openbare orde karakter hebben wordt niet betwist (Cass. 4 september
1995, J.T.T. 1995, 493 met noot C. Wantiez; Soc. Kron. 1995, 474, met noot H. Funck;
Cass. 1 december 1997, Soc. Kron. 1998, 292; Cass. 15 mei 2000, Soc. Kron. 2000, 4444,
noot. R.W. 2000/2001, 1237. L. Eliaerts, “Beschermde werknemers” in Bibliotheek Sociaal recht Larcier, nr. 3, 2003, nrs. 121-126, blz. 52-53. D. Votquenne en C. Wantiez,
“Beschermde werknemers, 10 jaar toepassing van de wet van 19 maart 1991, Editions de
droit social Larcier, nr. 4, 2001, blz. 28-32, nrs. 20-22.).
14.2. Over de vraag of ook de bepalingen betreffende de beschermingsvergoedingen van
openbare orde zijn lijkt geen eensgezindheid te bestaan (A. Van Regenmortel, “Sociale
verkiezingen en ontslagbescherming, Aard van bepalingen: openbare orde of dwingend
recht?”, in (ed) J. Goemans, Het statuut van de beschermde werknemer, Intersentia,
2001, blz. 9 t/m 58 W. Van Eeckhoutte, Sociaal Compendium „09‟/10, Arbeidsrecht met
fiscale notities, band 2, Kluwer, nr. 3075, blz. 1513).
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Indien de vertegenwoordiger in de Europese ondernemingsraad wordt aangewezen door
zijn medeleden in de Belgische ondernemingsraad dan kunnen de leden van de Belgische
ondernemingsraad een mandaat in de Europese ondernemingsraad beëindigen en degene
die door hen werd aangeduid afzetten.
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De procedures tot aanwijzing van de Belgische vertegenwoordigers die zitting hebben in
de Europese ondernemingsraad vereisen immers dat er een akkoord wordt bereikt onder
de plaatselijke afgevaardigden om de Europese vertegenwoordigers aan te wijzen (Advies
nr. 1.141 van 6 februari 1996 van de Nationale Arbeidsraad, blz. 5).
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Volgens de duidelijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek draagt [de verweerster]
op dit vlak geen bewijslast.
Volgens [de eiser] zou de beslissing van 27 oktober 2003 geantidateerd zijn omdat [de
verweerster] zowel in haar schrijven van 3 november 2003 als van 14 januari 2004 uitdrukkelijk het bestaan van het lidmaatschap van [de eiser] als plaatsvervangend lid in de
Europese ondernemingsraad zou hebben erkend.
De wetgeving betreffende de instelling en de werking van de ondernemingsraden is van
openbare orde. Door vaststaande cassatierechtspraak wordt aangenomen dat het bewijs
door gerechtelijke of buitengerechtelijke bekentenis niet is toegelaten in aangelegenheden
van openbare orde.
14.3. De opgeworpen grieven van [de eiser] betreffende de nietigheid of de valsheid van
de beslissing van de Belgische ondernemingsraad van 27 oktober 2003 dienen derhalve
verworpen, zodat het [arbeidshof] niet kan ingaan op het omschreven bewijsaanbod van
[de eiser] met betrekking tot de feiten aangehaald in de beslissing van 27 oktober 2003.
15. Volgens [de eiser] miskennen de arbeidsrechters de hiërarchie der rechtsnormen
door te stellen dat de artikelen 5 en 6 van de Europese ondernemingsraadovereenkomst
aan de basis zou liggen van de “aanduiding” van de leden van de Europese ondernemingsraad.
Het (arbeidshof) stelt vast er geen automatische koppeling van het mandaat van de Europese ondernemingsraad aan het mandaat in de Belgische ondernemingsraad is, maar
veeleer dat de ontslagbescherming voor de Belgische werknemersvertegenwoordigers in
de Europese ondernemingsraad geënt is (F. Dorsemont, l.c. blz. 14) op de Wet van 19
maart 1991, met andere woorden dat de werknemersvertegenwoordigers in de Europese
ondernemingsraad van de bijzondere ontslagregeling genieten zoals bepaald in de wet
van 19 maart 1991 (artikel 9 van de wet van 23 april 1998).
Dat de vertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad een zelfde bescherming
en vergelijkbare waarborgen moeten genieten als de werknemersvertegenwoordigers van
de Belgische ondernemingsraad is duidelijk omschreven in artikel 10 van de richtlijn
94/45/EG en in artikel 45 van de CAO nr. 62.
Beide bepalingen specificeren dat dit in het bijzonder de deelneming aan de vergaderingen en aan de eventuele voorbereidende vergaderingen en de betaling van hun loon voor
de duur dat zij afwezig moeten zijn om hun taak te vervullen.
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Er werd in casu geen geëigende procedure van valsheid in geschriften of schriftonderzoek gevoerd.
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De beslissing van 27 oktober 2003 genomen door de Belgische ondernemingsraad werd
ondertekend door 6 werknemersvertegenwoordigers, zodat niet zo maar kan worden gesteld dat dit stuk geen bewijswaarde zou hebben. Dat eventuele handtekeningen op dit
document onleesbaar zouden zijn of dat geen hoedanigheid der ondertekenaars aangehaald wordt is irrelevant.
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In de subsidiaire voorschriften wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de huishoudelijke uitgaven van de Europese ondernemingsraad worden gedragen door het hoofdbestuur (nr.
7.1 Bijlage subsidiaire voorschriften).
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Dienaangaande wordt zeker niet bedoeld dat een bijzondere beschermingsvergoeding in
de Europese ondernemingsraad zou kunnen gevorderd worden naast een beschermingsvergoeding in de Belgische ondernemingsraad.

Company: x

(Het is evident dat de nationale rechter verplicht is het nationale recht richtlijnconform te
interpreteren. Steeds moet hij ook voorrang verlenen aan het gemeenschapsrecht.
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Wanneer echter een Europese richtlijn zodanig in het Belgische recht werd geïmplementeerd – om niet te zeggen gekopieerd – door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst en wetten houdende begeleidende maatregelen is het niet zo duidelijk dat de nationale rechter nog moeten interpreteren.
De richtlijnconforme interpretatie dringt zich op indien er nog geen omzetting of een nog
niet volledige uitwerking is gebeurd.
Bovendien heeft de richtlijn slechts een verticale werking in het nationale recht hetgeen
betekent dat een particulier zich niet kan beroepen op een richtlijn, in zijn rechtsverhoudingen met een andere particulier. (H.v.J. zaak 152/84, Marshall, 26 februari 1986, Jur.
1986, 723. Zie: O. Wery, “La directive sur les comités d‟entreprise européens et sa
transposition en droit belge: état de question.” J.T.T. 1999, 217).
Het is de nationale norm die uitwerking krijgt, weliswaar geïnterpreteerd aan de hand
van de richtlijn) (Conclusie advocaat-generaal van Van Gerven bij arrest Marleasing,
H.v.J. 13 november 1990, zaak C-106/98, Jur. 1990, nr. 7. Zie R. Devloo, “Richtlijnconforme interpretatie: bron van recht?” R.W. 1993/1994, 377-382).
16.1. Op grond van artikel 9 van de wet van 23 april 1998 waarin wordt bepaald dat de
werknemersvertegenwoordigers in de Europese ondernemingsraad genieten van de bijzondere ontslagbescherming bepaald door de wet van 19 maart 1991, is [de eiser] van
oordeel dat de beschermingsvergoeding als lid van de Europese ondernemingsraad kan
worden gecumuleerd met die van het mandaat in de Belgische ondernemingsraad.
16.2. De voorbereidende werken van de wet van 23 april 1998 laten geen indicaties tot
interpretatie toe.
16.3. Het Hof van Cassatie heeft meermaals geoordeeld dat de weigering tot reïntegratie
van een onregelmatig ontslagen werknemer op het ogenblik van zijn ontslag op een dubbele basis (als lid van de ondernemingsraad én het veiligheidscomité (thans comité voor
preventie en bescherming op het werk) van de bescherming genoot, één enkel feit uitmaakt dat tezelfdertijd betrekking heeft en zijn effect sorteert op de twee hoedanigheden.
Bijgevolg kan zij slechts aanleiding geven tot de betaling van één enkele vergoeding.
Anders beslissingen zou naar het oordeel van het Hof ingaan tegen de wil van de wetgever omdat hij de bescherming van de werknemers, leden van de ondernemingsraad en het
veiligheidscomité wil verstevigen niet opdat ze zouden bevoorrecht zijn, maar in het be-
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lang van hun functies in de onderneming en ten einde de normale werking van die comités niet te beletten bij onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de
werkgever.

Het arbeidshof stelt inhoudelijk bij onregelmatig ontslag dat naast de bijzondere beschermingsvergoeding voor een mandaat in een Belgische ondernemingsraad er ook wettelijke vergoeding bestaat voor een mandaat in een Europese ondernemingsraad.
Uiteindelijk beslist het arbeidshof geen bijkomende vergoeding toe te kennen omdat het
mandaat in de Europese ondernemingsraad beëindigd was (op 13 april 2000) als gevolg
van een fusie door ondernemingen en dat de beschermingsvergoeding voor het mandaat
in de Belgische ondernemingsraad reeds werd uitbetaald in juni 2000. Dit oordeel is in
casu niet relevant.
17.2. Het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen heeft in het arrest van 28 september 2009 (A.R. nr. 2080337, onuitg.) zich evenmin uitgesproken over een samengaan van
beschermingsvergoedingen.
De werkneemster had geen enkel mandaat meer in een Belgische orgaan, dus noch in de
ondernemingsraad, noch in het comité voor bescherming en preventie op het werk, noch
als vakbondsafgevaardigde, zodat het arbeidshof van oordeel was dat de ontslagbescherming als lid van de Europese ondernemingsraad diende uitbetaald te worden. Uit de
wettelijke bepalingen valt immers niet af te leiden dat de ontslagbescherming van het lid
van de Europese ondernemingsraad wegvalt op het ogenblik dat het mandaat in de ondernemingsraad beëindigd wordt. (Cass. 23 maart 1981, Arr. Cass. 1981, 821; J.T.T.
1981, 202; Soc. Kron. 1981, 71, noot P. Denis. Arbh. Brussel 4 december 2007, J.T.T.
2008, 162 en Arbh. Antwerpen, afdeling Antwerpen, tweede kamer, 28 september 2009,
2080337, niet gepubliceerd; laten geen ander oordeel toe)” (bestreden arrest, p. 8-14, nr.
11.1-17.2).
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„Het [arbeidshof] is van mening dat de samenlezing van de bepalingen van de Europese
richtlijn, waaraan uitvoering werd gegeven bij de Wet van 23 april 1998 en de Wet van
19 maart 1991 ertoe leidt dat de vergoeding die toekomt aan de werknemer die werd ontslagen zonder dat de wettelijke procedures werden nageleefd en waarvan de reïntegratie
werd geweigerd, naast de forfaitaire vergoeding als voorzien in artikel 16 van de Bijzondere Ontslagregelingswet van 19 maart 1991, de variabele vergoeding behelst voorzien
in artikel 17 van die wet, gelijk aan het loon tot het einde van het langst durende mandaat.‟ (Arbh. Brussel 4 december 2007, J.T.T. 2008, 162).
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17.1. [De eiser] citeert tenslotte het arrest van het arbeidshof Brussel van 4 december
2007. De belangrijkste motivering luidt:
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Grieven
2.1. Eerste onderdeel
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Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5.1.: “Reit is samengesteld uit werknemers van de in bijlage 1 aangegeven ondernemingen en bedrijven, die door de werknemersvertegenwoordigers uit hun midden of, bij
gebrek aan dergelijke vertegenwoordigers, door de totaliteit van de werknemers uit hun
midden worden gekozen of benoemd. De verkiezing dan wel benoeming vindt plaats volgens de nationale wetten en/of gebruiken”;
Artikel 6.2.: “De leden van de Reit kunnen overeenkomstig de regeling die ten grondslag
lag aan hun verkiezing of benoeming door die werknemers of werknemersvertegenwoordigers worden afgezet, die ze in Reit hebben afgevaardigd”;
(stuk 1 gevoegd bij onderhavige voorziening; eigen benadrukking).
2.1.3. Het appelgerecht overweegt dat die bepalingen van de overeenkomst als volgt luiden:
“Artikel 5.1 van de overeenkomst inzake de oprichting van een Europese ondernemingsraad van het Rieter-concern (genaamd Reit “Rieter Employee Involvement Team”) bepaalt dat de Europese ondernemingsraad is samengesteld uit werknemers die door de
werknemersvertegenwoordigers uit hun midden of, bij gebrek aan dergelijke vertegenwoordigers, door de totaliteit van de werknemers uit hun midden worden gekozen of benoemd.
Betreffende de duur van het mandaat bepaalt de overeenkomst in punt 6.2 dat de leden
van de Reit overeenkomstig de regeling die ten grondslag lag aan hun verkiezing of benoeming door die werknemers of werknemersvertegenwoordigers worden afgezet, die ze
in Reit hebben afgevaardigd” (bestreden arrest, p. 10, nr. 12).
Het appelgerecht laat bijgevolg de laatste zin van artikel 5.1 weg. Op grond van die zin
vindt de verkiezing dan wel benoeming plaats volgens de nationale wetten en/of gebruiken.
Het appelgerecht dat deze laatste zin van artikel 5.1 weglaat geeft bijgevolg van deze bepaling een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent de bewijskracht van de overeenkomst dd. 23 juni 2003 tot oprichting van Reit (schending van
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2.1.2. De te dezen relevante bepalingen van de Overeenkomst dd. 23 juni 2003 tot oprichting van de Europese ondernemingsraad van de verweerster, genaamd “Rieter Employee
Involvement Team” of in het kort Reit, luiden als volgt:

Company: x

2.1.1. Uit de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek volgt dat de bewijskracht
van een akte en deze wetsartikelen worden geschonden door de rechter die van die akte
een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is of, anders uitgedrukt, wanneer de rechter beslist dat de akte een verklaring bevat die er niet in staat of
dat zij geen verklaring bevat die er wel in staat.
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artikel 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek; stuk 1 gevoegd bij de onderhavige voorziening, artikel 5.1).

Aldus, namelijk door “de nationale wetten en/of gebruiken” buiten beschouwing te laten
geeft het appelgerecht van artikel 6.2 juncto 5.1 van de overeenkomst dd. 23 juni 2003 tot
oprichting van Reit een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en
miskent het de bewijskracht van de overeenkomst dd. 23 juni 2003 tot oprichting van Reit
(schending van artikel 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek; stuk 1 gevoegd bij de onderhavige voorziening, artikel 6.2. juncto 5.1).
2.1.5. De beslissing van het appelgerecht dat de eiser geen rechten kan laten gelden op
een beschermingsvergoeding als lid van de Europese ondernemingsraad bij het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003 (bestreden arrest, p. 10, nr. 13) en
dat de vordering van de eiser tegen de verweerster tot betaling van het bedrag van
89.980,47 euro in hoofdsom ongegrond is, die op deze bekritiseerde uitlegging steunt, is
bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van artikel 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek).
2.2. Tweede onderdeel
Schending van artikel 149 Grondwet.
2.2.1. Het appelgerecht overweegt enerzijds:
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Op grond van de hierboven aangevochten uitlegging van artikel 5.1. waarbij “de nationale wetten en/of gebruiken” buiten beschouwing worden gelaten, oordeelt het appelgerecht dat op 27 oktober 2003, vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003, de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad beslisten om het mandaat van de eiser als plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad te herroepen en te beëindigen met ingang van 27 oktober 2003 overeenkomstig artikel 6 van de overeenkomst inzake de Reit en dat de eiser aldus zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad heeft verloren met ingang van 27 oktober 2003 (bestreden arrest,
p. 10, nr. 12-13) en overweegt het: “Indien de vertegenwoordiger in de Europese ondernemingsraad wordt aangewezen door zijn medeleden in de Belgische ondernemingsraad
dan kunnen de leden van de Belgische ondernemingsraad een mandaat in de Europese
ondernemingsraad beëindigen en degene die door hen werd aangeduid afzetten” (bestreden arrest, p. 11, nr. 13).

Company: x

2.1.4. Het hierboven (sub nr. 2.1.2) geciteerde artikel 6.2 van gezegde overeenkomst dd.
23 juni 2003 tot oprichting van Reit verwijst betreffende de afzetting van de leden van de
Reit naar de regeling die ten grondslag lag aan hun verkiezing of benoeming. Zoals gezegd, verwijst artikel 5.1 betreffende de verkiezing of benoeming naar de nationale wetten
en/of gebruiken (ibidem). Uit de tekst van de artikelen 6.2 en 5.1 blijkt dus dat de afzetting dient plaats te vinden volgens de nationale wetten en/of gebruiken (stuk 1 gevoegd
bij de onderhavige voorziening, artikel 5.1 en 6.2).
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De wijze waarop het mandaat een einde neemt, zoals op limitatieve wijze bepaald in artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948, behoort tot de bescherming en waarborgen van deze leden en werknemersvertegenwoordigers.
Het appelgerecht overweegt anderzijds:
“Het bestreden vonnis stelt terecht dat [de eiser] voorbijgaat aan het feit dat het mandaat
in de Belgische ondernemingsraad het resultaat is van een verkiezing in de onderneming
door alle werknemers die daarvoor in aanmerking komen en dat het mandaat in de Europese ondernemingsraad het resultaat is van een aanduiding, – enkel en alleen – door diezelfde leden van de ondernemingsraad” (bestreden arrest, p. 9, nr. 11.2, al. 4)
en:
De vertegenwoordigers van het personeel worden verkozen door de werknemers van de
onderneming (artikel 18, eerste lid). Zowel de kiezers en als de afgevaardigden moeten
aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen, zodat hun mandaat een einde neemt volgens de wettelijk bepaalde gevallen opgesomd in artikel 21, § 2.
In casu werd [de eiser] niet verkozen maar aangewezen door en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers, zodat de bepalingen van de Wet van 20
september 1948 hier niet naar analogie kunnen worden toegepast” (bestreden arrest, p.
11, nr. 14.1).
Op grond van deze overwegingen neemt het appelgerecht aan dat de leden en de plaatsvervangende leden in de Europese ondernemingsraad die werden aangewezen, zoals in
casu de eiser, niet een zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen moeten genieten
als de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad, die werden
verkozen, meer bepaald betreffende de beëindiging van het mandaat.
2.2.2. Het is tegenstrijdig enerzijds te overwegen dat de leden en de plaatsvervangende
leden wel een zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen moeten genieten als de
werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad en anderzijds te
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Op grond van deze overwegingen neemt het appelgerecht aan dat de leden en plaatsvervangende leden in de Europese ondernemingsraad een zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen moeten genieten als de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische
ondernemingsraad.
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- dat de eiser zijn mandaat als plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad
van de verweerster (Reit) toegewezen kreeg in mei 2003, dat dit mandaat ten einde liep
op 22 juni 2007, dat de wetgeving voor dit lidmaatschap dezelfde bescherming voorziet
als voor het lidmaatschap van de Belgische ondernemingsraad en “Dat de vertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad een zelfde bescherming en vergelijkbare
waarborgen moeten genieten als de werknemersvertegenwoordigers van de Belgische
ondernemingsraad is duidelijk omschreven in artikel 10 van de richtlijn 94/45/EG en in
artikel 45 van de CAO nr. 62” (bestreden arrest, p. 2, derde laatste al; p. 3, al. 3p. 12, nr.
15, al. 3).
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overwegen dat de leden en de plaatsvervangende leden niet een zelfde bescherming en
vergelijkbare waarborgen moeten genieten als de werknemersvertegenwoordigers in de
Belgische ondernemingsraad.

Schending van de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948, 45 van de CAO
nr. 62, 7 van de wet van 23 april 1998 en - voor zoveel als nodig – 10, 11 Grondwet en 10
van de Richtlijn 94/45/EG.
2.3.1. Krachtens artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG en artikel 45 van de CAO nr. 62
genieten de in België tewerkgestelde leden van de Europese ondernemingsraad bij het
verrichten van hun taak dezelfde rechten en dezelfde bescherming als de leden die de
werknemers vertegenwoordigen in de Belgische ondernemingsraad.
Artikel 7 van de wet van 23 april 1998 bepaalt dat het recht dat de regels betreffende het
statuut van de werknemersvertegenwoordigers beheerst, het recht is van de Lidstaat waar
hun werkgever gevestigd is.
De termen “statuut”, “rechten”, “bescherming” in die wetsbepalingen behelzen onder
meer de beëindiging van het mandaat in de Europese ondernemingsraad.
Artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 bepaalt limitatief de wijzen waarop het
mandaat van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad een einde neemt.
Deze wetsbepaling is van openbare orde, minstens van dwingend recht. Zij vormt onmiskenbaar een beschermende maatregel ten voordele van de personeelsafgevaardigde in de
ondernemingsraad.
Het appelgerecht neemt overigens aan dat niet betwist wordt dat de reglementering inzake de instelling en de werking van de ondernemingsraden een openbare orde karakter
hebben (bestreden arrest, p. 11, nr. 14.1, in fine).
2.3.2. Het appelgerecht overweegt dat de eiser zijn mandaat als plaatsvervangend lid in
de Europese ondernemingsraad van de verweerster (Reit) toegewezen kreeg in mei 2003,
dat dit mandaat ten einde liep op 22 juni 2007, dat de wetgeving voor dit lidmaatschap
dezelfde bescherming voorziet als voor het lidmaatschap van de Belgische ondernemingsraad en “Dat de vertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad een zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen moeten genieten als de werknemersvertegenwoordigers van de Belgische ondernemingsraad is duidelijk omschreven in artikel 10 van
de richtlijn 94/45/EG en in artikel 45 van de CAO nr. 62” (bestreden arrest, p. 2, derde
laatste al; p. 3, al. 3, p. 12, nr. 15, al. 3).
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2.3. Derde onderdeel
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De bestreden beslissing, die de vordering van de eiser tegen de verweerster tot betaling
van het bedrag van 89.980,47 euro in hoofdsom ongegrond verklaart en die steunt op deze tegenstrijdige overwegingen is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 Gerechtelijk Wetboek).
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Het onderscheid tussen effectief en plaatsvervangend lid is in casu niet ter zake dienend,
zoals uit de context van het bestreden arrest blijkt, nu voor beide categorieën te dezen dezelfde bepalingen gelden.
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2.3.3. Uit het voorgaande (sub 2.3.1-2.3.2) volgt dat artikel 21, § 2, van de wet van 20
september 1948 toepasselijk is op de beëindiging van het mandaat van de eiser als
plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad.

Company: x

Het feit dat de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad worden verkozen (artikel 18 W. 20 september 1948) terwijl de leden en de plaatsvervangende
leden in de Europese ondernemingsraad worden aangeduid of verkozen (artikel 5.1. van
de in het eerste onderdeel geciteerde overeenkomst dd. 23 juni 2003 tot oprichting van de
Reit; artikel 29 CAO nr. 62), doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 21, § 2 van
de wet van 20 september 1948 krachtens de artikelen 10 van de Richtlijn 94/45/EG, 45
van de CAO nr. 62 en 7 van de wet van 23 april 1998.
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Het appelgerecht dat anders beslist, namelijk dat de vertegenwoordigers van het personeel worden verkozen door de werknemers in de onderneming (artikel 18, eerste lid [W.
20 september 1948]) en dat de eiser niet verkozen maar aangewezen werd door en onder
de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers, zodat de bepalingen van de
wet van 20 september 1948 hier niet kunnen worden toegepast (bestreden arrest, p. 11,
nr. 14.1), schendt bijgevolg de voormelde artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september
1948, 7 van de wet van 23 april 1998 en 45 van de CAO nr. 62 en interpreteert minstens
artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG niet richtlijnconform.
2.3.4. De overeenkomst dd. 23 juni 2003 tot oprichting van de Europese ondernemingsraad van de verweerster, genaamd “Rieter Employee Involvement Team” of in het kort
Reit, kan alleszins niet op rechtsgeldige wijze afwijken van artikel 21, § 2, van de wet van
20 september 1948, dat zoals gezegd, van openbare orde is, minstens van dwingend
recht.
Het appelgerecht dat anders oordeelt, namelijk dat op 27 oktober 2003 de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad beslisten om het mandaat van de
eiser als plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad te herroepen en te beeindigen met ingang van 27 oktober 2003 overeenkomstig artikel 6 van de overeenkomst
inzake de Reit, dat de eiser alzo dit mandaat heeft verloren met ingang van 27 oktober
2003 en dat indien de vertegenwoordiger in de Europese ondernemingsraad wordt aangewezen door zijn medeleden in de Belgische ondernemingsraad de leden van de Belgische ondernemingsraad dan een mandaat in de Europese ondernemingsraad kunnen beeindigen en degene die door hen werd aangeduid afzetten (bestreden arrest, p. 10-11, nr.
12-13), schendt bijgevolg de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948, 7 van
de wet van 23 april 1998 en 45 van de CAO nr. 62 en interpreteert minstens artikel 10
van de Richtlijn 94/45/EG niet richtlijnconform.
Dergelijke herroeping of afzetting is immers geen door artikel 21, § 2, van de wet van 20
september 1948 bepaalde wijze van beëindiging van het mandaat.
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Het appelgerecht dat anders beslist, namelijk dat in casu de eiser niet verkozen maar
aangewezen werd door en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers, zodat de bepalingen van de wet van 20 september 1948 hier niet naar analogie
kunnen worden toegepast (bestreden arrest, p. 9, nr. 11.2, al. 4, p. 11, nr. 13, in fine en
14.1), schendt bijgevolg de artikelen 21, § 2 van de wet van 20 september 1948, 7 van de
wet van 23 april 1998 en 45 van de CAO nr. 62.
Uit het voorgaande volgt dat het appelgerecht aldus minstens artikel 10 van de Richtlijn
94/45/EG niet richtlijnconform interpreteert en op zijn allerminst een onverantwoord onderscheid maakt tussen de werknemersvertegenwoordigers die worden verkozen en de leden en plaatsvervangende leden van de Europese ondernemingsraad die worden aangeduid (schending van artikel 10 en 11 Gerechtelijk Wetboek).
De in artikel 10 Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen en de in artikel
11 Grondwet neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen
erkende rechten en vrijheden houden immers in dat eenieder die zich in dezelfde toestand
bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor het
criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan van een dergelijke verantwoording moet beoordeeld worden met betrekking tot het
doel en de gevolgen van de maatregel; het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.
2.3.6. Besluit
De aangevochten beslissing van het appelgerecht dat de eiser geen rechten kan laten gelden op een beschermingsvergoeding als lid van de Europese ondernemingsraad bij het
beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003 (bestreden arrest, p. 10, nr.
13) en dat de vordering van de eiser tegen de verweerster tot betaling van het bedrag van
89.980,47 euro in hoofdsom ongegrond is, die op de hierboven (2.3.1-2.3.5) bekritiseerde
redenen steunt, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 21,
§ 2, van de wet van 20 september 1948, 45 van de CAO nr. 62, 7 van de wet van 23 april
1998 en - voor zoveel als nodig - 10, 11 Grondwet en niet richtlijnconforme interpretatie
artikel 10 Richtlijn 94/45/EG).
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Hieruit volgt dat artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 zowel toepasselijk is
op de verkozen als op de aangewezen leden en plaatsvervangende leden van de Europese
ondernemingsraad.
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2.3.5. De voormelde bepalingen van artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG, 45 van de CAO
nr. 62 en 7 van de wet van 23 april 1998 maken geen onderscheid naargelang de leden of
de plaatsvervangende leden van de Europese ondernemingsraad aangewezen dan wel
verkozen werden.
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2.4. Vierde onderdeel

Op grond van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek staat er geen herroeping van het
gewijsde open maar enkel, tegen de beslissingen in laatste aanleg, voorziening in cassatie
wegens overtreding van de wet indien er uitspraak gedaan is over niet gevorderde zaken
of er meer werd toegekend dan er gevraagd was.
Uit deze rechtsregels volgt dat de rechter geen betwisting mag opwerpen waarvan de
partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten.
2.4.2. De verweerster erkende in haar conclusie voor het appelgerecht dat de eiser op 27
oktober 2003 deel uitmaakte van de Belgische ondernemingsraad, dat zonder een formele
vergadering van de ondernemingsraad samen te roepen de werknemersvertegenwoordigers op 27 oktober 2003 samen kwamen om een einde te stellen aan het mandaat van de
eiser, dat de handtekeningen op het litigieuze document dd. 27 oktober 2003 deze zijn van
de leden van de ondernemingsraad met uitzondering van de eiser zelf (Syntheseberoepsbesluiten, p. 13, al. 1-3). Zij bevestigde aldus de stelling die de eiser in zijn conclusie
voor het appelgerecht poneerde (Syntheseberoepsconclusie, p. 14, drie laatste al., p. 15,
al. 1-2).
Het appelgerecht neemt trouwens aan dat de eiser op 27 oktober 2003 deel uitmaakte van
de Belgische ondernemingsraad (bestreden arrest, p. 2, derde laatste en laatste al., p.3,
al. 1).
2.4.3. Uit de respectieve conclusies van de partijen voor het appelgerecht blijkt dus dat
zij uitdrukkelijk de betwisting uitsloten omtrent de punten dat de litigieuze “Beslissing
van de werknemersvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad” gedateerd op 27 oktober 2003 (1) niet werd genomen door de Belgische ondernemingsraad en (2) niet werd
genomen door alle leden van deze ondernemingsraad, meer bepaald niet door de eiser.
Het appelgerecht dat anders oordeelt, namelijk dat deze beslissing werd genomen “door
de Belgische ondernemingsraad” (bestreden arrest, p. 12, al. 1) schendt bijgevolg het beschikkingsbeginsel zoals neergelegd in artikel 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek en deze
wetsbepaling. Op grond hiervan beslist het appelgerecht dat niet zo maar kan worden gesteld dat dit stuk geen bewijswaarde zou hebben (ibidem).
Door te oordelen dat de litigieuze beslissing werd genomen door “de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad” (ibidem, p. 10, nr. 12; idem als op p.
5, nr. 5), hetgeen impliceert alle werknemersvertegenwoordigers, schendt het appelge-
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2.4.1. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genoemd, sturen in burgerlijke zaken alleen de partijen het
proces.
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Schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 Burgerlijk Wetboek en 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek en het erin neergelegde algemeen rechtsbeginsel beschikkingsbeginsel genoemd
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recht bijgevolg het beschikkingsbeginsel zoals neergelegd in artikel 1138, 2° Gerechtelijk
Wetboek en deze wetsbepaling.

“Beslissing van de werknemersvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad

Vanaf 28 oktober 2003 wordt Quattrocchi Antonella aangewezen als plaatsvervangend
lid in de Reit, en dit, behoudens herroeping overeenkomstig voormeld artikel 6, tot op het
tijdstip van de vernieuwing van de Reit in juni 2007.
Opgemaakt op 27 oktober 2003 te Genk
[zes handtekeningen]”
(stuk 2 gevoegd bij de onderhavige voorziening).
Dit stuk vermeldt dat het een “Beslissing van de werknemersvertegenwoordigers in de
Ondernemingsraad” is doch niet dat het een “beslissing genomen door de Belgische ondernemingsraad” is.
Het appelgerecht dat anders oordeelt, namelijk dat deze beslissing werd genomen “door
de Belgische ondernemingsraad”, geeft bijgevolg van deze akte een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan zodat het de bewijskracht van deze akte miskent
(schending artikel 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek).
Uit de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek volgt immers dat de bewijskracht
van een akte en deze wetsartikelen worden geschonden door de rechter die van die akte
een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is of, anders uitgedrukt, wanneer de rechter beslist dat de akte een verklaring bevat die er niet in staat of
dat zij geen verklaring bevat die er wel in staat.
2.4.5. Besluit: De bestreden beslissing van het appelgerecht dat de eiser zijn mandaat in
de Europese ondernemingsraad heeft verloren met ingang van 27 oktober 2003, zodat hij
geen rechten kan laten gelden op een beschermingsvergoeding als lid van de Europese
ondernemingsraad bij het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003
(bestreden arrest, p. 10, nr. 12-13), die op de hierboven (sub 2.4.1 - 2.4.4) bekritiseerde
overwegingen steunt, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van artikel
1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek en het erin neergelegde algemeen rechtsbeginsel beschikkingsbeginsel genoemd (supra, nr. 2.4.1 - 2.4.3) en van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek (supra, nr. 2.4.4).
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De ondertekenende werknemersvertegenwoordigers, die zitting hebben in de Ondernemingsraad van Rieter Automotive Belgium nv, hebben bij meerderheid beslist om het
mandaat van A.F. als plaatsvervangend lid in de Reit, dit is de Europese Ondernemingsraad van Rieter, te herroepen en te beëindigen met ingang van 27 oktober 2003 overeenkomstig artikel 6 van de overeenkomst dd. 23 juni 2003 inzake de Reit.
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2.4.4. De litigieuze “Beslissing van de werknemersvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad” gedateerd op 27 oktober 2003 luidt als volgt:
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5. Vijfde onderdeel
Schending van artikel 149 Grondwet.

Zelfs indien het [appelgerecht] zou oordelen dat aan het mandaat van [de eiser] in de
Europese Ondernemingsraad éénzijdig, zonder opgave van reden, en zonder dat [de eiser] daar zelfs maar kennis van had of aan hem aangekondigd werd, een geldig einde zou
kunnen gesteld zijn op 27/10/2003, quod non, dan nog doet dit geen afbreuk aan het feit
dat [de eiser] ontslagbescherming geniet op basis van zijn kandidatuur voor de Europese
ondernemingsraad.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde met [zijn] arresten van 23/1/2002 (arrest nr. 19/2002)
en 8/11/2006 (arrest nr. 167/2006) dat het einde van het mandaat en de daaraan verbonden bescherming, niet de bijzondere ontslagbescherming die aan de 'kandidaten' toegekend wordt, doet eindigen. In dat geval zou de werknemersafgevaardigde immers discriminerend behandeld worden in vergelijking met de niet verkozen kandidaten die geen
mandaat hebben om in te leveren en dus hun bescherming niet kunnen verliezen.
[De eiser] is van oordeel dat hetzelfde principe dient toegepast te worden op de werknemersvertegenwoordigers in de Europese Ondernemingsraad.
De Europese richtlijn 94/95 EEG van de Raad van 22/09/1994 bepaalt in artikel 10, lid 1
dat éénzelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen moeten worden toegekend als in
het nationaal recht.
“De leden van de bijzondere onderhandelingsgroep, de leden van de Europese ondernemingsraad en de werknemersvertegenwoordigers die hun taak in het kader van artikel 6,
lid 3 vervullen, genieten bij het verrichten van hun taak éénzelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen als de werknemersvertegenwoordigers bij of krachtens de nationale
wetgeving en/of gebruiken in het land waar zij hun dienstbetrekking hebben.”
Deze richtlijn werd omgezet in de Belgische rechtsorde via artikel 9 van de wet van 23
april 1998 (houdende begeleidende maatregelen m.b.t. de instelling van een Europese
Ondernemingsraad).
Uit het gegeven dat de werknemersafgevaardigden in de Europese Ondernemingsraad
aangewezen worden (cfr. artikel 29 CAO 62 dd. 6/2/1996), volgt geenszins dat dit éénzijdig en tegen hun wil zou zijn, en veronderstelt aldus in eerste instantie dat zij zich voor
dit mandaat kandidaat stellen. Dit volgt bovendien ook uit de bepalingen van artikel 9
van de Wet van 23/4/1998 waarin een bescherming toegekend wordt die loopt vanaf de
30ste dag voorafgaand aan de aanwijzing !
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“5.2.1.1. Ondergeschikt : behoud van de bescherming tengevolge kandidatuur
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2.5.1. De eiser voerde in ondergeschikte orde, indien het appelgerecht zou oordelen dat
aan het mandaat van de eiser in de Europese ondernemingsraad een geldig einde zou
kunnen gesteld zijn op 27 oktober 2003, in zijn conclusie voor het appelgerecht het volgende aan:

Email: bcauwenberghs@ncoi.be

M&D Seminars

140

18 JUNI 2012

S.10.0149.N/22

Niets sluit bovendien uit dat er niet meerdere kandidaten kunnen zijn voor dit mandaat.
De aanwijzing van vertegenwoordigers kan tevens wel degelijk als verkiezing gelden.

B. wijst er terecht op dat ook het aanwijzen door stemming van vertegenwoordigers als
verkiezing kan gelden.
Bovendien spreekt artikel 9 van de Wet van 23 april 1998, die in een gelijkaardige bescherming voorziet als die van de Wet van 19 maart 1991 wel degelijk van een bescherming die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanwijzing en die eindigt de
dag waarop het mandaat een einde neemt.”
[De eiser] is dan ook van oordeel dat hij – conform de richtlijn 94/95 EEG en een richtlijnconforme interpretatie van artikel 9 van de Wet van 23 april 1998 – zijn bescherming
behield, zelfs in het geval dat het [appelgerecht] tot het besluit zou komen dat het mandaat in de Europese Ondernemingsraad een einde zou genomen hebben op 27/10/2003”
(Syntheseberoepsconclusie, p. 15-16, nr. 5.2.1.1).
2.5.2. De eiser voerde aldus op omstandige wijze aan, steunend op de arresten van het
(thans) Grondwettelijk Hof van 23 januari 2002 (arbitragehof nr. 19/2002) en 8 november 2006 (arbitragehof nr. 167/2006) dat zelfs indien het appelgerecht zou oordelen dat
het mandaat van de eiser in de Europese ondernemingsraad op regelmatige wijze werd
beëindigd door de beslissing van 27 oktober 2003, dit geen afbreuk doet aan het feit dat
hij ontslagbescherming genoot ingevolge zijn kandidatuur voor zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad (Syntheseberoepsbesluiten, p. 15, nr. 5.2.1.1).
Het appelgerecht antwoordt niet op de voormelde conclusie van de eiser zodat het artikel
149 Grondwet schendt op grond waarvan het bestreden arrest met redenen omkleed dient
te zijn.
De bestreden beslissing die de vordering van de eiser tegen de verweerster tot betaling
van het bedrag van 89.980,47 euro in hoofdsom ongegrond verklaart, is bijgevolg niet
regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 Gerechtelijk Wetboek).
2.6. Zesde onderdeel
Schending van de artikelen 45 van de CAO nr. 62, 7, 9 van de wet van 23 april 1998, 1, 2,
17 van de wet van 19 maart 1991 en voor zoveel als nodig 10 en 11 Grondwet en niet
richtlijnconforme interpretatie van artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG
2.6.1. Het appelgerecht overweegt dat de eiser zijn mandaat als plaatsvervangend lid in
de Europese ondernemingsraad van de verweerster (Reit) toegewezen kreeg in mei 2003,
dat dit mandaat ten einde liep op 22 juni 2007, dat de wetgeving voor dit lidmaatschap
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“Het Hof deelt de opvatting niet dat de in artikel 17 van de Wet van 19 maart 1991 voorziene vergoeding niet kan toegepast worden omdat B. in zijn Europees mandaat niet werd
verkozen.
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[De eiser] verwijst hierbij naar het reeds eerder geciteerde arrest van het arbeidshof te
Brussel dd. 4/12/2007 (J.T.T. 2008, 162):
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Artikel 7 van de wet van 23 april 1998 bepaalt dat het recht dat de regels betreffende het
statuut van de werknemersvertegenwoordigers beheerst, het recht is van de Lidstaat waar
hun werkgever gevestigd is.
Op grond van artikel 9 van deze wet van 23 april 1998 genieten onder anderen de werknemersvertegenwoordigers in de Europese ondernemingsraden en hun vervangers van de
bijzondere ontslagregeling bepaald door de wet van 19 maart 1991 en is deze bijzondere
regeling op hen van toepassing voor elk ontslag dat plaatsvindt in een periode die aanvangt de dertigste dag voorafgaand aan hun aanwijzing en die eindigt de dag waarop
hun mandaat een einde neemt.
Voor de toepassing van de voormelde wetsbepalingen gelden de volgende principes:
- de wet garandeert voor de kandidaten de bijzondere bescherming zonder een onderscheid te maken naargelang zij al dan niet verkozen zijn en zonder te bepalen dat die bescherming definitief wordt opgeheven wanneer zij afgevaardigde worden (Grondwettelijk
Hof 23 januari 2002, arrest nr. 19/2002);
- de artikelen 21, § 2 van de wet van 20 september 1948, 1 en 2 van de wet van 19 maart
1991, in die zin geïnterpreteerd dat de afgevaardigde, wanneer hij zijn mandaat neerlegt,
elke bescherming tegen ontslag verliest, schenden de artikelen 10 en 11 Grondwet
(Grondwettelijk Hof 8 november 2006, arrest nr. 167/2006).
- dezelfde bepalingen, in die zin geïnterpreteerd dat de afgevaardigde, wanneer hij zijn
mandaat neerlegt, de bescherming tegen ontslag die de personen genieten die in de wet
“kandidaten” worden genoemd, niet verliest, schenden de artikelen 10 en 11 Grondwet
niet (ibidem).
Uit het voorgaande volgt dat deze principes eveneens gelden voor het plaatsvervangend
lid in de Europese ondernemingsraad wiens mandaat volgens het appelgerecht werd herroepen, zoals in casu de eiser.
2.6.3. Het appelgerecht dat anders oordeelt, namelijk dat de eiser zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad heeft verloren met ingang van 27 oktober 2003, zodat hij geen
rechten kan laten gelden op een beschermingsvergoeding (onderzochte arrest, p. 10, nr.
13, al. 1) en dat de vordering van de eiser tegen de verweerster tot betaling van het be-
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2.6.2. Krachtens artikel 45 van de CAO nr. 62 genieten de in België tewerkgestelde leden
van de Europese ondernemingsraad bij het verrichten van hun taak dezelfde rechten en
dezelfde bescherming als de leden die de werknemers vertegenwoordigen in de Belgische
ondernemingsraad.
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dezelfde bescherming voorziet als voor het lidmaatschap van de Belgische ondernemingsraad en “Dat de vertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad een zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen moeten genieten als de werknemersvertegenwoordigers van de Belgische ondernemingsraad is duidelijk omschreven in artikel 10 van
de richtlijn 94/45/EG en in artikel 45 van de CAO nr. 62” (bestreden arrest, p. 2, derde
laatste al; p. 3, al. 3, p. 12, nr. 15, al. 3).
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III.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1.

Het arrest wijst de vordering af van de eiser tot betaling van een bedrag van

86.092,42 euro als loon voor het resterende gedeelte van zijn mandaat van 9 mei
2004 tot en met 2 juni 2007 als vervangend lid van de Europese ondernemingsraad omdat de eiser wegens het verlies van zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad met ingang van 27 oktober 2003, geen rechten kan laten gelden op een
beschermingsvergoeding als lid van de Europese ondernemingsraad bij het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003.
2.

De overwegingen van het arrest in verband met de vraag of de bescher-

mingsvergoeding als lid van de Europese ondernemingsraad kan worden gecumuleerd met de beschermingsvergoeding op grond van een mandaat in de Belgische
ondernemingsraad, zijn geen redenen waarop de beslissing noodzakelijk steunt en
dienvolgens ten overvloede gegeven.
Het middel kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
3.

Door bij zijn omschrijving van wat artikel 5.1 van de overeenkomst van 23

juni 2003 tot oprichting van de Europese ondernemingsraad van de verweerster
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Door aldus te oordelen schendt het appelgerecht de artikelen 1, 2 en 17 van de wet van
19 maart 1991 op grond waarvan de verweerster aan de eiser het loon moet betalen voor
het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van zijn mandaat in de Europese
ondernemingsraad, dat liep tot 22 juni 2007.
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drag van 89.980,47 euro in hoofdsom ongegrond is, schendt bijgevolg de artikelen 45 van
de CAO nr. 62, 7, 9 van de wet van 23 april 1998, en voor zoveel als nodig 10 en 11
Grondwet en niet richtlijnconforme interpretatie van artikel 10 van de Richtlijn
94/45/EG.
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bepaalt, slechts een deel van de inhoud van dit artikel te vermelden, geeft het arrest geen uitleg van die bepaling noch van de overeenkomst, zodat het de bewijskracht van die overeenkomst niet miskent.

4.

Het onderdeel komt in wezen op tegen de beslissing van het arbeidshof dat

artikel 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet niet naar analogie kan worden toegepast op
het mandaat van aangewezen leden en plaatsvervangende leden in de Europese
ondernemingsraad en voert aldus in werkelijkheid een onwettigheid aan.
Het onderdeel dat enkel artikel 149 Grondwet als geschonden aanwijst, is niet
ontvankelijk.
Derde onderdeel
5.

Krachtens artikel 7 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende

maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad
of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, is het recht dat de regels
betreffende het statuut van de werknemersvertegenwoordigers beheerst, het recht
van de lidstaat waar hun werkgever gevestigd is.
6.

Artikel 10, eerste lid, van richtlijn 94/45/EG van 22 september 1994 inzake

de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, zoals hier van toepassing, (hierna: Richtlijn
94/45/EG), bepaalt dat de leden van de Europese ondernemingsraad bij het verrichten van hun taak een zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen genieten als de werknemersvertegenwoordigers bij of krachtens de nationale wetgeving
of gebruiken in het land waar zij hun dienstbetrekking hebben. Luidens het tweede lid van dit artikel, betreft dit in het bijzonder het deelnemen aan de vergaderingen van de Europese ondernemingsraad en de betaling van het loon van de leden
die behoren tot het personeel van de onderneming met een communautaire dimen-

Download date: 04-10-2021

Tweede onderdeel

Company: x

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
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sie, voor de duur dat zij van het werk afwezig moeten zijn om hun taak te vervullen.

artikel 45 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure

raadpleging van de werknemers (hierna: CAO nr. 62).
Artikel 10 Richtlijn 94/45/EG en artikel 45 CAO nr. 62 hebben betrekking op de
bescherming van de leden van de Europese ondernemingsraad bij het verrichten
van hun taak en niet op de wijze waarop hun mandaat een einde neemt.
7.

Het onderdeel dat hierop berust dat uit artikel 10 Richtlijn 94/45/EG en arti-

kel 45 CAO nr. 62 volgt dat artikel 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet van toepassing
is op de leden en plaatsvervangende leden in de Europese ondernemingsraad, zodat buiten het geval van ernstige tekortkoming uitgesproken door de arbeidsgerechten, de werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de ondernemingsraad geen einde kunnen stellen aan het mandaat van het door hen aangewezen lid van de Europese ondernemingsraad, faalt naar recht.
8.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest, door te oordelen dat artikel

21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet niet van toepassing is op de aangewezen leden en
plaatsvervangende leden van de Europese ondernemingsraad, een onverantwoord
onderscheid zou maken tussen de voornoemde leden, enerzijds, en de verkozen
werknemersvertegenwoordigers, anderzijds, en daardoor de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schendt, maar niet aangeeft in welk opzicht dit onderscheid onverantwoord zou zijn, is het niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
9.

Uit de appelconclusies van de partijen blijkt dat er tussen de partijen enkel

overeenstemming was over het feit dat er op 27 oktober 2003 geen formele vergadering van de Belgische ondernemingsraad plaatsvond. De verweerster voerde in
conclusies aan dat dit evenwel niet vereist was voor de afzetting van een lid van
de Europese ondernemingsraad door leden van de Belgische ondernemingsraad,
dat de werkgeverszijde hierbij niet betrokken dient te worden en dat om die reden
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in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en
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Deze bepaling van de richtlijn is in vergelijkbare bewoordingen overgenomen in
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de werknemersvertegenwoordigers op 27 oktober 2003 samenkwamen om een
einde te stellen aan het mandaat van de eiser, zodat de handtekeningen op het document deze zijn van de leden van de ondernemingsraad met uitzondering van de

10.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bedoelde

werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad” betreft en door zes personen ondertekend is.
11.

Het arrest stelt vast dat op 27 oktober 2003, voor de beëindiging van de ar-

beidsovereenkomst op 29 oktober 2003, de werknemersvertegenwoordigers in de
Belgische ondernemingsraad beslisten het mandaat van de eiser als plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad te herroepen en te beëindigen met ingang van 27 oktober 2003 en dat de beslissing van 27 oktober 2003 genomen door
de Belgische ondernemingsraad ondertekend werd door zes werknemersvertegenwoordigers.
12.

Aldus werpt het arrest geen betwisting op waarvan de partijen bij conclusie

het bestaan hebben uitgesloten, noch miskent het de bewijskracht van het bedoelde stuk.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vijfde onderdeel
13.

De eiser voerde voor de appelrechters aan dat, indien het appelgerecht zou

oordelen dat de beslissing van 27 oktober 2003 het mandaat van de eiser regelmatig beëindigt, dit geen afbreuk doet aan het feit dat hij ontslagbescherming genoot
ingevolge zijn kandidatuur voor zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad.
14.

Het arrest beantwoordt dit verweer met de reden dat de eiser niet werd ver-

kozen, maar door en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers werd aangewezen, zodat de bepalingen van de Bedrijfsorganisatiewet
hier niet naar analogie kunnen worden toegepast.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
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document, gedateerd op 27 oktober 2003, vermeldt dat het een “Beslissing van de
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eiser zelf.
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Zesde onderdeel
15.

Krachtens artikel 9 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende

of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire di-

mersvertegenwoordigers in de Europese ondernemingsraden en hun vervangers
van de bijzondere ontslagregeling bepaald door de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. Deze bijzondere regeling is op hen van toepassing voor elk
ontslag dat plaatsvindt in een periode die aanvangt de dertigste dag voorafgaand
aan hun aanwijzing en die eindigt de dag waarop hun mandaat een einde neemt.
Uit deze bepaling volgt dat de bijzondere ontslagbescherming voortspruitend uit
het lidmaatschap in de Europese ondernemingsraad een einde neemt op de dag
waarop het mandaat een einde neemt.
16.

Krachtens artikel 29, eerste en tweede lid, CAO nr. 62, worden de leden van

de Europese ondernemingsraad aangewezen door en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de ondernemingsraden en, bij gebrek aan akkoord onder die vertegenwoordigers, door de meerderheid daarvan.
Hieruit volgt dat personeelsafgevaardigden in een Europese ondernemingsraad in
de regel niet worden verkozen op een lijst van kandidaten, maar aangewezen worden door en onder de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad.
Bijgevolg is er, na het einde van het mandaat als lid van de Europese ondernemingsraad, geen grond voor een verdere ontslagbescherming voortspruitend uit
het lidmaatschap in de Europese ondernemingsraad, die gerechtvaardigd zou zijn
door de risico’s die een kandidaat bij sociale verkiezingen gedurende een bepaalde
periode loopt.
17.

De appelrechters stellen vast dat werknemersvertegenwoordigers in de Bel-

gische ondernemingsraad op 27 oktober 2003, dit is voor de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003, beslisten het mandaat van de eiser als
plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad met onmiddellijke ingang
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mensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, genieten de werkne-
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te herroepen en te beëindigen. Zij oordelen, zonder miskenning van de in het onderdeel aangevoerde wettelijke bepalingen en richtlijnconform, dat de eiser aldus
zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad met ingang van 27 oktober 2003

goeding als lid van de Europese ondernemingsraad bij het beëindigen van zijn ar-
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beidsovereenkomst op 29 oktober 2003.
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verloren heeft, zodat hij geen rechten kan laten gelden op een beschermingsver-
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser op 162,67 euro en voor de verweerster op
295,46 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de
raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange en Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 18 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht
André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols

A. Lievens

M. Delange

K. Mestdagh

A. Smetryns

E. Forrier
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1. Il ne ressort pas des termes des articles 14, 16 et 17,
§ 1er, de la loi du 19 mars 1991 que ces dispositions excluent le cumul de l’indemnité de protection du délégué et
du candidat délégué du personnel avec toute indemnité due
en vertu d’une convention collective de travail. Il ne résulte
pas davantage des termes des articles 4 et 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 relative à la
sécurité d’emploi, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
30 mars 1988, que ces dispositions interdisent le cumul de
l’indemnité qu’elles visent avec toute indemnité autre que
celles qui sont prévues par la loi du 3 juillet 1978.
L’indemnité de sécurité d’emploi est octroyée en raison
du non-respect des procédures prévues aux articles 4 et 5
de la convention collective de travail du 9 novembre 1987,
qui ont pour but la sécurité de l’emploi dans les entreprises
d’assurances. Elle tend à indemniser le dommage causé par
le licenciement et protège ainsi des intérêts privés.
L’indemnité visée à l’article 16 de la loi du 19 mars 1991
sanctionne le non-respect de la procédure spéciale destinée
à assurer que le licenciement du délégué ou du candidat
délégué du personnel est justifié et à garantir ainsi, dans
l’intérêt général, la liberté de ces travailleurs d’exercer
leur mission ou de se porter candidat, partant, le bon fonctionnement des organes de concertation sociale.
Ces deux indemnités peuvent être cumulées lorsque les
conditions d’octroi de chacune d’elles sont réunies, et leur
cumul ne constitue pas un avantage prohibé par l’article 2,
§ 4, de la loi du 19 mars 1991.
2. Le juge qui estime que le licenciement du travailleur
est fondé sur son comportement, entendu au sens d’une attitude positive ou négative susceptible de lui être reprochée,
sans qu’il soit requis qu’elle puisse être qualifiée de fautive,
décide légalement que les procédures et mesures visées à
l’article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 trouvent à s’appliquer au licenciement de ce
travailleur.

Cass. (3ème ch.), 20 février 2012, S.10.0048.F, Generali
Belgium c/ C.A., rejet du pourvoi contre Cour Trav. Liège,
20 novembre 2009

1. Uit de bewoordingen van de artikelen 14, 16 en 17, § 1
Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden volgt niet
dat die bepalingen uitsluiten dat de beschermingsvergoeding van de personeelsafgevaardigde en de kandidaat-personeelsafgevaardigde gecumuleerd kan worden met elke
vergoeding die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd is. Uit de bewoordingen van de artikelen 4 en 15 van de CAO van 9 november 1987 betreffende
de vastheid van betrekking, algemeen verbindend verklaard
bij het koninklijk besluit van 30 maart 1988, volgt evenmin
dat die bepalingen verbieden dat de daarin bedoelde vergoeding gecumuleerd wordt met andere vergoedingen dan
die welke bepaald zijn in de Arbeidsovereenkomstenwet.
De vergoeding voor vastheid van betrekking wordt toegekend wegens niet-naleving van de procedures bepaald in de
artikelen 4 en 5 van de CAO van 9 november 1987, die ertoe strekken de vastheid van betrekking binnen de verzekeringsondernemingen te waarborgen. Hiermee wordt de
door het ontslag veroorzaakte schade vergoed en worden
aldus privébelangen beschermd.
De in artikel 16 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bedoelde vergoeding sanctioneert de niet-naleving
van de bijzondere procedure, die ervoor moet zorgen dat het
ontslag van een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde gerechtvaardigd is en die zodoende,
in het algemeen belang, moet waarborgen dat die werknemers hun opdracht vrij kunnen vervullen of zich vrij kandidaat kunnen stellen en dat, bijgevolg, de goede werking van
de sociale overlegorganen niet in het gedrang komt.
Beide vergoedingen kunnen worden gecumuleerd wanneer voldaan is aan de voorwaarden voor de toekenning
van elk van die vergoedingen en hun cumulatie vormt geen
bij artikel 2, § 4 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden verboden voordeel.
2. De rechter die oordeelt dat het ontslag van de werknemer gegrond is op zijn handelwijze, d.w.z. een positieve of
negatieve houding die hem ten laste kan worden gelegd,
zonder dat die handelwijze als foutief moet kunnen worden
aangemerkt, beslist wettig dat de in artikel 4 van de CAO
van 9 november 1987 bedoelde procedures en maatregelen
van toepassing zijn op die werknemer.
Cass. (3de k.), 20 februari 2012, S.10.0048.F, Generali
Belgium t/ C.A., verwerping cassatieberoep tegen Arbh.
Luik, 20 november 2009

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ – REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
AU CONSEIL D’ENTREPRISE – LICENCIEMENT COLLECTIF –
CUMUL ENTRE INDEMNITÉ DE PROTECTION ET AVANTAGES SOCIAUX PRÉVUS PAR LE PLAN SOCIAL

BESCHERMDE WERKNEMER – PERSONEELS AFGE VAAR DIGDE IN DE ONDERNEMINGSRAAD – COLLECTIEF
ONTSLAG – CUMUL TUSSEN BESCHERMINGSVERGOEDING
EN VOORDELEN UIT HET SOCIAAL PLAN

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 mars
1991 que l’indemnité spéciale remplace les indemnités normales de rupture du contrat de travail sauf si celles-ci devaient être d’un montant supérieur. Il en résulte que l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 ne prohibe pas tout cumul
entre l’indemnité de protection et une autre indemnité due
en vertu d’une convention collective, quelle qu’en soit la
cause. Par la considération qu’en cas de licenciement collectif, «sous réserve de l’indemnité de préavis, les avantages sociaux prévus par la convention collective de travail
relative au plan social [...] ont une cause autre que l’illégalité du licenciement», l’arrêt justifie légalement sa déci-

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van
19 maart 1991 blijkt dat de bijzondere vergoeding de normale opzegvergoedingen van de arbeidsovereenkomst vervangt behalve als die laatsten meer bedragen. Daaruit volgt
dat artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 niet elke cumulatie verbiedt tussen de beschermingsvergoeding en een andere vergoeding verschuldigd op grond van een collectieve
overeenkomst, ongeacht de reden. Het arrest overweegt dat
bij collectief ontslag, «afgezien van de opzeggingsvergoeding, de sociale voordelen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sociaal plan [...], een andere oorzaak hebben dan de onwettigheid van het ontslag», en verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat de bijzondere

Kluwer / Chr. D.S. – Soc. Kron., 2014, 10
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BESCHERMDE WERKNEMER – PERSONEELSAFGEVAARDIGDE IN DE ONDERNEMINGSRAAD – CUMUL TUSSEN BE SCHERMINGSVERGOEDING EN VERGOEDING VOOR VASTHEID VAN BETREKKING IN DE VERZEKERINGSECTOR –
ONTSLAG GEGROND OP EEN INDIVIDUELE HANDELWIJZE –
VOORAFGAANDE KENNISGEVING VAN HET ONTSLAG AAN
DE PERSONEELSAFVAARDIGING
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TRAVAILLEUR PROTÉGÉ – REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
AU CONSEIL D’ENTREPRISE – CUMUL ENTRE L’INDEMNITÉ
DE PROTECTION ET L’INDEMNITÉ DE SÉCURITÉ D’EMPLOI
DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES – LICENCIEMENT
FONDÉ SUR UN COMPORTEMENT INDIVIDUEL – IN FOR MATION PRÉALABLE DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL
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Rechtspraak van de
hogere gerechtshoven

TRAVAILLEURS PROTÉGÉS – DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL –
FIN DU MANDAT – ÂGE DE 65 ANS – PAS DE DISCRIMINATION

BESCHERMDE WERKNEMERS – PERSONEELSAFGEVAARDIGDE – EINDE MANDAAT – LEEFTIJD VAN 65 JAAR – GEEN
DISCRIMINATIE

Le législateur a voulu faire coïncider la cessation de la
protection des délégués du personnel prévue à l’article 2 de
la loi du 19 mars 1991 avec l’âge auquel un travailleur
cesse d’être éligible comme délégué du personnel, à savoir
l’âge de 65 ans. Le choix de l’âge de 65 ans n’est pas arbitraire mais correspond à l’âge de la retraite, à savoir l’âge
auquel le travailleur a droit à une pension de retraite complète.
C. Const., 20 octobre 2011, n° 160/2011, question préjudicielle posée par Trib. Trav. Anvers

De wetgever heeft het ophouden van de bescherming voor
de personeelsafgevaardigden waarin artikel 2 van de wet
van 19 maart 1991 voorziet, willen koppelen aan de leeftijd
waarop een werknemer niet langer verkiesbaar is als personeelsafgevaardigde, namelijk de leeftijd van 65 jaar. De
keuze voor deze leeftijd is niet willekeurig, maar stemt overeen met de pensioengerechtigde leeftijd, te weten de leeftijd
waarop de werknemer recht heeft op een volledig rustpensioen.
GwH, 20 oktober 2011, nr 160/2011, prejudiciële vraag
gesteld door Arbrb. Antwerpen

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ – DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL –
LICENCIEMENT POUR DES RAISONS D’ORDRE ÉCONOMIQUE
OU TECHNIQUE – SAISINE PRÉALABLE DE LA COMMISSION
PARITAIRE COMPÉTENTE AUX FINS DE RECONNAISSANCE –
FAILLITE

BESCHERMDE WERKNEMERS – PERSONEELSAFGEVAARDIGDE – ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE
REDENEN – VOORAFGAANDE VOORLEGGING TER ERKENNING AAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITÉ – FAILLISSEMENT

Par la condition de la reconnaissance des raisons d’ordre
économique ou technique justifiant le licenciement, le législateur tend, sans vouloir instaurer une discrimination favorable aux travailleurs protégés, à faire contrôler si la raison invoquée existe réellement et à éviter plus spécialement
qu’une telle raison soit invoquée à l'égard de travailleurs
protégés en raison de leur mandat de délégué du personnel
ou de candidat délégué du personnel, ce qui discriminerait
ceux-ci défavorablement par rapport aux autres travailleurs.
Le jugement de faillite constitue en règle une décision
judiciaire ordonnant la cessation de toute activité commerciale et obligeant le curateur à mettre fin aux contrats de
travail. Dans les circonstances déterminées à l'article 47 de
la loi du 8 août 1997 sur les faillites, la poursuite provisoire
des opérations commerciales peut néanmoins être autorisée. Il n'en reste pas moins que le jugement de faillite est
par essence une décision judiciaire ordonnant la cessation
de l'activité commerciale.
Il suit du jugement de faillite, d’une part, que la raison
d'ordre économique justifiant le licenciement de tous les
travailleurs, y compris les travailleurs protégés, existe et,
d’autre part, que le licenciement, soit immédiat, soit progressif en fonction des opérations de liquidation, des travailleurs pour cause de faillite n'est en règle pas discriminatoire.
Ainsi, la circonstance que la liquidation de la faillite nécessite le maintien en service de certains travailleurs n'implique pas que la raison d'ordre économique ou technique
doive encore être reconnue par la commission paritaire
avant le licenciement des travailleurs protégés.

Met de vereiste erkenning van de ingeroepen economische
of technische reden tot ontslag, streeft de wetgever ernaar,
zonder een voordelige discriminatie voor de beschermde
werknemers tot stand te willen brengen, het werkelijk bestaan van de ingeroepen reden te laten controleren en te
voorkomen dat zo een reden in het bijzonder ten aanzien van
de beschermde werknemers zou worden ingeroepen omwille
van hun functie van personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde, wat een nadelige discriminatie ten
opzichte van de andere werknemers zou inhouden.
Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die
in de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit oplegt,
met als gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten
moet beëindigen.
In bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij
artikel 47 Faillissementswet 1997, kunnen de handelsverrichtingen weliswaar toch tijdelijk worden voortgezet. Dit
neemt niet weg dat het faillissementsvonnis in wezen een
rechterlijke beslissing is die de stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt.
Uit het faillissementsvonnis volgt eensdeels dat de economische reden tot het ontslaan van alle werknemers, ook van
de beschermde werknemers, vaststaat, en, anderdeels, dat
het ontslag van alle werknemers ten gevolge van het faillissement, hetzij onmiddellijk na het faillissement, hetzij
geleidelijk naargelang de vereisten van de vereffening, in
de regel niet discriminatoir is.
De omstandigheid dat de vereffening van het faillissement
het noodzakelijk maakt dat bepaalde werknemers nog in
dienst worden gehouden impliceert dientengevolge niet dat
de erkenning van de technische of economische reden nog
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mes et les hommes: la loi du 10 mai 2007 au regard de la directive
‘refonte’», Chr.D.S. 2008, 5), les faits de l’espèce annotée rappellent l’évidence. Ni dans le Code judiciaire, ni dans la loi du
16 mars 1971 sur le travail (dont l’art. 42 ne vise que le cas de
l’écartement préventif), ni dans aucune autre législation, la Belgique n’a pris aucune disposition pour donner effet à l’article 15,
dont la formulation laisse peu de doutes quant à son effet direct à
l’égard des autorités publiques.
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En son article 15, la directive «refonte» 2006/54/CE (relative à
l’égalité de genre dans le travail) dispose qu’«Une femme en congé
de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son
emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient
pas moins favorables». Cette règle avait déjà été insérée dans la
directive 76/207/CEE par la 2002/73/CE (voy. mon commentaire,
Chr.D.S. 2003, 264).
Quatre ans après l’expiration du délai de transposition de la directive 2006/54/CE, et malgré les mises en garde (voy.
N. WUIAME, L. MARKEY et J. JACQMAIN, «L’égalité entre les fem-
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Derde onderdeel

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep (...)

Zet.: dhr. Forrier, voorz.; Smetryns, Mestdagh (verslagg.), mevr. Deconinck en Delange, raadsh.
OM: Mevr. Mortier, adv.-gen.
Pleit.: Mrs Maes en van Ommeslaghe
S.W. t/ Euro 1080 nv (S.10.0213.N)
ÉLECTIONS SOCIALES – VALIDITÉ D’UNE CANDIDATURE –
CONTESTATION PAR L’EMPLOYEUR – PROCÉDURE – TRAVAILLEUR PROTÉGÉ

SOCIALE VERKIEZINGEN – GELDIGHEID VAN EEN KANDIDATUUR – BETWISTING DOOR DE WERKGEVER – PROCEDURE – BESCHERMDE WERKNEMER

L’article 5 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure
relative aux élections sociales de l’année 2008 est applicable à toutes les contestations portant sur la validité d’une
candidature et la confection des listes électorales, de sorte
que l’employeur qui n’a pas introduit en temps utile son
recours contestant la validité d’une candidature ne peut
plus contester celle-ci au cours d’une procédure en matière
de protection contre le licenciement.

Artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling
van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de
procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar
2008, vindt toepassing op alle betwistingen betreffende de
geldigheid van een kandidatuur en de samenstelling van de
kandidatenlijsten, zodat de werkgever de geldigheid van een
kandidatuur waartegen hij niet tijdig beroep heeft ingesteld,
niet meer kan betwisten in een procedure met betrekking tot
de ontslagbescherming.

(...)
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 5 van de wet van 4 december 2007
tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het
kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen
van het jaar 2008, kan de werkgever een beroep instellen
tegen de voordracht van kandidaten, wanneer de kandidaten
of de kandidatenlijsten niet in overeenstemming zijn met de
bepalingen van de Bedrijfsorganisatiewet, van de Wet Welzijn Werknemers en van de wet van 4 december 2007
betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, zelfs
indien geen enkele klacht werd ingediend.
Indien er geen klacht werd ingediend, moet het beroep
van de werkgever worden ingesteld binnen vijf dagen na de
termijn voor de indiening van klachten vastgesteld in artikel
37 van de laatst vermelde wet van 4 december 2007.
2. Deze bepaling vindt toepassing op alle betwistingen
betreffende de geldigheid van een kandidatuur en de samenstelling van de kandidatenlijsten.
De werkgever kan de geldigheid van een kandidatuur
waartegen hij niet tijdig beroep heeft ingesteld, niet meer
betwisten in een procedure met betrekking tot de ontslagbescherming.

3. De appelrechters stellen vast dat de verweerster inroept
dat de eiser niet voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van artikel 59, § 1, 3°, Wet Welzijn Werknemers, zodat
de eiser geen aanspraak kan maken op de door hem gevorderde beschermingsvergoeding.
Deze betwisting betreft de geldigheid van de kandidatuur
in het licht van de bepalingen van de Wet Welzijn Werknemers en valt derhalve onder artikel 5 van de eerst vermelde
wet van 4 december 2007.
4. Met miskenning van die wetsbepaling, oordelen de
appelrechters dat de verweerster kan inroepen dat de eiser
niet beantwoordde aan de verkiesbaarheidsvoorwaarde,
hoewel zij dit tijdens de procedure van de sociale verkiezingen nooit heeft ingeroepen, aangezien de rechtsvraag die
aan de orde is betrekking heeft op het feit of de eiser aan de
wettelijke voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op
de bijzondere beschermingsvergoeding en niet op het feit of
de kandidatuur van de eiser geldig werd ingesteld volgens
de bepaling van artikel 5 van de wet van 4 december 2007
tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het
kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen
van het jaar 2008.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest(1) (...)

(1) Arbh. Antwerpen, 15 juni 2010.
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6. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge
het door de werkgever aan de beschermde werknemer
gegeven ontslag doet de band van ondergeschiktheid verdwijnen, wat de werknemer dan toelaat rechtsgeldig afstand
te doen van zijn op dat ogenblik verworven rechten, spruitende uit de arbeidsovereenkomst.
De onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een personeelsafgevaardigde verleent deze werk-

nemer evenwel nog niet de mogelijkheid om onmiddellijk
nadien afstand te doen van de beschermingsvergoeding,
vermits deze vergoeding op dat ogenblik nog niet verworven is maar slechts verworven wordt vanaf het ogenblik dat
vaststaat dat hij binnen de gestelde termijnen niet in de
onderneming zal gere-integreerd worden.
Het onderdeel faalt naar recht.
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Eindelijk! Afstand doen van de beschermingsvergoeding is mogelijk
Cass. 16 mei 2011, AR S.10.0093.N

Beslissing van het hof
Het Hof oordeelt dat de vaststelling dat de ontslagbescherming de openbare orde raakt niet tot gevolg heeft
dat alle uit de bescherming voortvloeiende rechten de
openbare orde raken en niet vatbaar zijn voor afstand
door de beschermde werknemer. Van zodra de werkgever de ontslagprocedure niet heeft nageleefd en de
re-integratie niet meer kan worden gevraagd binnen
de wettelijke termijnen of van zodra de gevraagde reintegratie is geweigerd, staat het vast dat de wetgeving
haar doel niet heeft bereikt. Zowel de vaste als de variabele vergoeding beschermen dan nog slechts de
particuliere belangen van de ontslagen werknemer.
Vanaf dat ogenblik heeft de werknemer zijn recht op
de vaste en de variabele vergoeding definitief verworven en kan hij er afstand van doen.
Artikel 17 van de wet, dat op zijn beurt verwijst naar
artikel 16 van de wet, houdt volgens het Hof geen ontbindende voorwaarde in, maar stelt een vereiste voor
de opeisbaarheid van de beschermingsvergoeding.
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg
van het ontslag doet de band van ondergeschiktheid
verdwijnen, wat de werknemer dan toelaat rechtsgeldig afstand te doen van zijn op dat ogenblik verworven rechten, voortspruitende uit de arbeidsovereenkomst. Nochtans kan de werknemer nog niet onmiddellijk na het ontslag afstand doen van de beschermingsvergoeding, aangezien deze vergoeding op dat
ogenblik nog niet verworven is, maar slechts verwor-

Belang van de beslissing
Dit mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie maakt een
einde aan de controverse over de al dan niet geldigheid van de afstand van de beschermingsvergoeding
door de beschermde werknemer.
Voor de praktijk heeft het arrest zeker een grote meerwaarde. Zo levert het een zekere piste op om de beschermde werknemer met een gerust hart op brugpensioen te laten gaan.
Isabel Plets
............

Verschillende opzeggingstermijnen voor
arbeiders en bedienden en carenzdag
ongrondwettelijk
GwH 7 juli 2011, 125/2011

Feiten
Een arbeider wordt na een tewerkstelling van ongeveer zeven jaar ontslagen met een opzeggingstermijn
van 28 dagen. Voor de arbeidsrechtbank vordert de arbeider een vergoeding voor willekeurig ontslag, die
hem wordt toegekend. Daarnaast vordert de arbeider
een aanvullende vergoeding gelijk aan zes maanden
loon, omdat hij meent recht te hebben op dezelfde opzeggingstermijn als een bediende en de betaling van
het achterstallig loon als compensatie voor de onbetaalde carenzdagen. Tot slot wordt gevraagd om twee
prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk
Hof.
Prejudiciële vragen
De arbeidsrechtbank te Brussel heeft de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof:
Schenden de artikelen 59 en 82 van de arbeidsovereenkomstenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij voorzien in een verschillende termijn voor de opzegging gegeven aan een arbeider of
aan een bediende met beiden dezelfde anciënniteit?
Schenden de artikelen 52, § 1 en 70 van de arbeidsovereenkomstenwet de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre, in tegenstelling tot de bediende
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
wiens proefperiode is beëindigd, voor de arbeider die
zich in dezelfde contractuele situatie bevindt, in geval
van arbeidsongeschiktheid wegens een andere ziekte
dan een beroepsziekte, of wegens een ander ongeval
dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar
of van het werk, één carenzdag wordt geteld wanneer
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Wat voorafging
Daar waar iedereen het erover eens is dat de ontslagbescherming van de beschermde werknemers zoals
bepaald in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden van openbare orde is, was er tot voor kort
onduidelijkheid troef over de aard van de beschermingsvergoeding en de mogelijkheid om ervan afstand
te doen. Sommige rechtspraak meende dat de beschermingsvergoeding, net zoals de ontslagbescherming
zelf, van openbare orde is. Andere rechtspraak verdedigde het standpunt dat het openbare-orde-karakter
niet verhindert dat een beschermde werknemer van
zijn beschermingsvergoeding afstand doet nadat hij
werd ontslagen.

ven wordt vanaf het ogenblik dat vaststaat dat hij niet
binnen de wettelijke termijnen zal gere-integreerd
worden in de onderneming.
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Een akkoord sluiten met een beschermde werknemer over de beschermingsvergoeding is wel degelijk
mogelijk. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid hierover en bevestigt het Hof van Cassatie
tevens de trend die recent al door de meeste arbeidshoven werd gezet.
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Rechtspraak binnen uw bereik
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Cass. (3e k.) AR S.08.0047.F, 8 december 2008 (G X / Société des transports
intercommunaux Bruxellois)

Cass. (3e k.) AR S.08.0047.F, 8 december 2008 (G X / Société des transports intercommunaux Bruxellois) Arr.Cass.
2008, afl. 12, 2968; Juristenkrant 2009 (weergave VAN HIEL, I.), afl. 187, 16; http://www.cass.be (26 januari 2009),
concl. DE KOSTER, P.; JTT 2009, afl. 1029, 65, noot - ; Pas. 2008, afl. 12, 2885; Soc.Kron. 2009, afl. 7, 384, concl.
DE KOSTER, P.
Samenvatting
De wetgever heeft de bescherming van een kandidaat die, na verkozen geweest te zijn tijdens de vorige
verkiezingen, niet herkozen wordt niet willen beperken tot twee jaar na de aanplakking van het bericht dat de
verkiezingsdatum bepaalt. (Art. 2, lid 1 wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden).
Trefwoorden:
Beschermingsperiode (ontslagregeling personeelsafgevaardigden)

Volledige tekst
3e chambre
Zetel : Storck, C., prés.; Plas, D., Matray, C., Velu, S. et Simon, A., cons.
Openbaar ministerie : de Koster, P., av. gén.
Griffier : Pigeolet, J.
Advocaten : Geinger, H. et Verbist, J.
R.G. S.08.0047.F

Uitspraak
I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 oktober 2007 gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
–

de artikelen 1, 2, inzonderheid § 1, 2, eerste lid, 3 en 6, 14, 15 en 16 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ontvankelijk maar niet-gegrond, verwerpt het en bevestigt het
beroepen vonnis, dat met name eisers vordering strekkende tot toekenning van een beschermingsvergoeding als
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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niet-verkozen kandidaat had verworpen. De eiser wordt veroordeeld in de kosten van de twee instanties van de
verweerster en in zijn eigen kosten.
Het arrest stelt vast: 1. dat de eiser tijdens de verkiezingen van 1995 was verkozen voor de ondernemingsraad
van de verweerster, 2. dat hij zich ook in 2000 kandidaat had gesteld voor de ondernemingsraad maar niet was
verkozen, 3. dat de verweerster de arbeidsovereenkomst van de eiser had beëindigd bij aangetekende brief van
22 mei 2002, met betaling van een opzeggingsvergoeding van zesenvijftig dagen, en 4. dat de eiser de betaling
vorderde van een beschermingsvergoeding als niet-verkozen kandidaat, gelijk aan drie jaar loon. Vervolgens
verwerpt het arrest die vordering om de volgende redenen:
«Het moet worden herhaald dat artikel 2 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 (thans comité voor preventie en bescherming op het werk) alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden, het volgende bepaalt:
§ 1. De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen slechts worden ontslagen
om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische
redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend. Voor de toepassing van dit artikel geldt als
ontslag:
1°
elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, gedaan met of zonder vergoeding, al
dan niet met naleving van een opzegging, die ter kennis wordt gebracht gedurende de periode bedoeld in
de § 2 of 3;
2°

elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een reden uitmaken
die ten laste van de werkgever kan gelegd worden;

3°

het niet in acht nemen door de werkgever van de beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank,
genomen met toepassing van artikel 5, § 3 en waarin besloten wordt tot de voortzetting van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst tijdens de procedure voor de arbeidsgerechten.

§ 2. De personeelsafgevaardigden genieten het voordeel van de bepalingen van § 1 gedurende een periode die
loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt,
tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.
Wanneer de minimumpersoneelsbezetting voorzien voor de oprichting van een raad of een comité niet meer is
bereikt en er bijgevolg geen aanleiding is tot hernieuwing van deze organen, genieten de bij de vorige
verkiezingen verkozen kandidaten verder het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf gedurende zes
maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de door de Koning vastgestelde periode der verkiezingen. Dit is
eveneens het geval wanneer er geen nieuwe verkiezingen moeten georganiseerd worden bij ontstentenis van de
vereiste kandidaturen.
Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt niet meer toegekend aan de
personeelsafgevaardigden die de leeftijd van vijfenzestig jaar bereiken, behoudens wanneer de onderneming de
gewoonte heeft de categorie van werknemers, waartoe zij behoren in dienst te houden.
§ 3. De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het
personeel voor de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid
voldoen, genieten het voordeel van de bepalingen van de § 1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur betreft.
De kandidaat-personeelsafgevaardigden als bedoeld in het eerste lid genieten het voordeel van de bepalingen
van de § 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het
bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de
uitslag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.
Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt eveneens toegekend aan de kandidaten voorgedragen
bij verkiezingen die nietig werden verklaard»;
[De eiser], die zich in 1995 voor de verkiezingen van de ondernemingsraad kandidaat had gesteld en werd
verkozen, heeft zich ook in 2000 voor de verkiezingen van de ondernemingsraad kandidaat gesteld maar werd
toen niet verkozen;
Hij betoogt dat artikel 2, § 3, van de wet van 19 maart 1991 op hem van toepassing is, aangezien de
bewoordingen «eerste kandidatuur» met name begrepen zouden moeten worden als «eerste vruchteloze
kandidatuur»;
[De eiser] legt de tekst niet uit, hij voegt er een voorwaarde en een hypothese aan toe die hierin niet terug te
vinden zijn;
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Ter verdediging van zijn standpunt voert [de eiser] onder andere twee uitspraken van het Arbeidshof te Luik aan,
alsmede verschillende rechtskundige studies;
Met betrekking tot de arresten van het Arbeidshof te Luik die door [de eiser] aangevoerd worden, herhaalt dit
[arbeids]hof dat het Arbeidshof te Luik oordeelt dat de wettekst «aan een inelegantia juris lijdt, in zoverre het niet
uitdrukkelijk betrekking heeft op het geval van kandidaat-afgevaardigden die [...] zich reeds kandidaat hebben
gesteld en tijdens vorige verkiezingen zijn verkozen» (Arbh. Luik, 15 oktober 2001, J.T.T., 2003, 134; zie ook
Arbh. Luik, 20 februari 2003, J.T.T., 2003, 375);
Het Arbeidshof te Luik beslist «dat het absurd zou zijn om, op grond van een redenering a contrario gebaseerd op
artikel 2, § 3, tweede lid, te concluderen dat de kandidaten die tijdens de vorige verkiezingen zijn verkozen,
wettelijk helemaal niet beschermd worden, terwijl die bescherming wel twee jaar lang gegeven wordt aan de
kandidaten die tijdens die vorige verkiezing niet zijn verkozen [...]. Die uitlegging vloeit zowel voort uit de
bewoordingen van de tekst van de verordening die vóór de wet van 19 maart 1991 van kracht was als uit de
parlementaire voorbereiding van die wet, tijdens welke de minister gepreciseerd heeft dat de nieuwe tekst de
oude situatie niet wijzigde» (Arbh. Luik, 15 oktober 2001, J.T.T., 2003, 134);
Het [arbeids]hofkan zich bij die gedachtegang niet aansluiten;
Het arbeidshof wijst er in de eerste plaats op dat de parlementaire voorbereiding van de wet, waaruit te dezen
overigens niet kan worden afgeleid dat het gebrek aan bescherming in het geval waarin [de eiser] verkeert,
opzettelijk is of integendeel, een vergetelheid is, niet aangewend kan worden om een tekst uit te leggen, laat
staan om de eventuele leemtes in die wet op te vullen, zelfs indien die parlementaire voorbereiding bepaalde
aanwijzingen bevat die in elk geval niet verwaarloosbaar zijn;
Er dient immers eraan te worden herinnerd dat 'de wil van de stellers van de bepaling vaak verward is of zelfs
ontbreekt. De omstandigheid dat de wetgevende functie aan het parlement wordt toevertrouwd, heeft tot gevolg
dat de parlementaire voorbereiding van wetten doorspekt is met dubbelzinnige verklaringen, die soms het gevolg
zijn van onzichtbare compromissen. [...] Het valt te betwijfelen dat de verslagen en persoonlijke meningen, alsook
de verschillende verklaringen, de wil van de wetgever weerspiegelen » (met betrekking tot de stellingen van
Pescatore en Lorenz, Ph. Gérard, «Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur», in
L'interprétation en droit, Brussel, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 82);
Het feit dat beide partijen zich in deze zaak uitgerekend beroepen op de wil van de wetgever, die zij uit de
parlementaire voorbereiding menen te kunnen afleiden, zegt veel over de eventuele waarde van die
parlementaire voorbereiding, en in elk geval met betrekking tot het aan het [arbeids] hof voorgelegde geschil;
Gesteld al dat de wil van de wetgever uit de parlementaire voorbereiding blijkt, dan nog moet eraan herinnerd
worden dat, zoals Henri Capitant zei: «les justiciables ne règlent leur conduite qu'en fonction du texte législatif et
non des travaux préparatoires». Deze auteur preciseert daarenboven dat, door van die voorbereiding gebruik te
maken, «Ie juge compromet la sécurité juridique (H. Capitant, «L'interprétation des lois d'après les travaux
préparatoires», Dalloz, 1935, Chr., 77);
Dit is net wat de [verweerster] niet geheel onterecht betoogt, wanneer zij het probleem van de rechtszekerheid
aankaart;
Welnu, moet het herhaald worden dat het Hof van Cassatie, dat erkend heeft dat het recht op rechtszekerheid
een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is, er ook op gewezen heeft dat het recht op rechtszekerheid onder
andere ook het beginsel van de gewettigde verwachting insluit (zie Cass., 27 maart 1992 , R.C.J.B., 1995, 53, en
de noot van N. Geelhand, met als titel «Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal»;
zie ook Cass., 13 februari 1997 , A.C., 1997, nr. 84; er dient ook te worden opgemerkt dat Rusen Ergec terecht
opmerkt dat het Hof van Cassatie in fiscale arresten wel algemene beginselen van bestuursrecht heeft erkend,
maar dat er uiteraard geen enkele reden is om die beginselen tot die fiscale aangelegenheden te beperken? zie
wat dat betreft Rusen Ergec, «Le principe de l'égalité à l'épreuve des principes de bonne administration», noot
sub Cass., 4 september 1995, R.C.J.B., 13);
Dat beginsel van de gewettigde verwachting impliceert dat de burger moeiteloos kennis kan nemen van het
bestaan en de inhoud van de rechtsnormen en vooraf kan weten wat zijn rechten en verplichtingen zijn. Geelhand
wijst er in dit verband op dat: «ce n'est qu'à cette condition que chacun peut établir un plan de vie, que le citoyen
peut être libre, c'est-à-dire choisir lui-même sa voie en pleine connaissance de cause. La sécurité ainsi définie est
une exigence propre à l'État de droit» (N. Geelhand, op. cit., 74);
Te dezen heeft de [verweerster], toen zij vaststelde dat [de eiser] luidens de voormelde wetsbepaling niet
beschermd werd, niet geoordeeld [hem] de bescherming te moeten geven waarop hij thans aanspraak maakt. Zij
heeft echter verkozen zich naar het voorzichtigheidsbeginsel te gedragen en te wachten tot de – bij de vorige wet
- voorgeschreven periode verstreken was alvorens [de eiser] te ontslaan. Laatstgenoemde beroept zich op zijn
uitlegging van de bepaling die ten tijde van de feiten van toepassing was om een vergoeding te vorderen voor een
beschermingsperiode van een langere duur dan die welke oorspronkelijk was voorzien;
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Het is duidelijk dat een dergelijke uitlegging tot een juridische onzekerheid leidt;
Die uitlegging kan immers alleen leiden tot de vaststelling dat de [verweerster] een verbintenis niet is nagekomen
waarvan zij niet op de hoogte was of kon zijn, die niet bij de toepasselijke bepaling is voorgeschreven en
krachtens welke zij een vergoeding zou moeten betalen voor een beschermingsperiode die daarenboven langer
zou zijn dan die welke voorzien was bij de vorige wet, die zelfbescherming bood aan de afgevaardigde die niet
werd verkozen, maar wel tijdens de vorige sociale verkiezingen was verkozen;
Zo [de eiser] al op grond van het arrest van het Arbeidshof te Luik staande houdt dat het absurd zou zijn te
beslissen dat de wetgever geen bescherming heeft willen bieden aan de kandidaten die tijdens de voorgaande
verkiezingen zijn verkozen (Arbh. Luik, 15 oktober 2001, J.T.T., 2003, 134), wijst het [arbeids]hof erop dat het nog
absurder is een uitlegging te geven die tot ernstige juridische onzekerheid leidt en die te dezen [de verweerster]
zou treffen, indien ze gevolgd wordt;
De rechtszekerheid, waarvan het belang hiervoor reeds werd onderstreept, impliceert dat men zich aan de
wettekst zelf houdt, zonder zijn toevlucht te moeten nemen tot een of andere uitleggingsrichtlijn om aan de wet
een voorwaarde of een hypothese toe te voegen die ze niet bevat;
Het [arbeids]hof beslist ten slotte, en voor zover nodig, dat, aangezien de wil van de wetgever aangevoerd wordt
om de vermeende leemtes in de wettekst op te vullen, het alleen maar verwondering kan wekken dat de
wetgever, die net weet welke problemen veroorzaakt worden door de toepassing van de wet van 19 maart 1991,
aangezien hij die wet herhaaldelijk heeft gewijzigd, niet geoordeeld heeft – indien het werkelijk om een leemte in
de wet ging – de tekst van artikel 2 te moeten aanpassen, verduidelijken, wijzigen of aanvullen, maar die bepaling
vijftien jaar lang ongewijzigd heeft laten voortbestaan;
Het [arbeids]hof is evenmin zinnens rekening te houden met de door [de eiser] aangevoerde verwijzingen naar de
rechtsleer, daar, enerzijds, de geciteerde auteurs onderling van mening verschillen over de gegevens die ze in
aanmerking moeten nemen tot staving van hun respectieve stellingen en, anderzijds, die auteurs zich met name
beroepen op uitleggingsrichtlijnen die hierboven bekritiseerd worden».

Grieven
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, die volgens artikel 1 van die wet van toepassing is op de gewone
en plaatsvervangende leden die het personeel in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen vertegenwoordigen, alsook op de kandidaten voor de
verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel in diezelfde organen, voert in artikel 2, § 1 en 6, een
regeling in ter bescherming van de personeelsafgevaardigden en van de kandidaat-personeelsafgevaardigden
tegen ontslag, door de wijzen en de redenen van ontslag te beperken en een bijzondere vormen voor het ontslag
op te leggen.
Luidens de artikelen 14, 15 en 16 van die wet, moet de werkgever die de arbeidsovereenkomst van de
beschermde werknemer beëindigt zonder de in de artikelen 2 tot 11 bedoelde voorwaarden en procedures te
hebben nageleefd, de ontslagen werknemer die zijn reïntegratie niet gevraagd heeft, de in artikel 16 bepaalde
vergoeding betalen.
Luidens paragraaf 2, eerste lid, van dat artikel 2 van de wet van 19 maart 1991, genieten de
personeelsafgevaardigden het voordeel van de bepalingen van § 1 gedurende een periode die loopt vanaf de
dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum
waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.
Paragraaf 3 van voormeld artikel 2 bepaalt in het eerste lid dat de kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de
verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor de raden en voor de comités worden
voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, het voordeel van de bepalingen van de
paragrafen 1 en 2 genieten, zo het hun eerste kandidatuur betreft, en, in het tweede lid, dat de kandidaatpersoneelsafgevaardigden als bedoeld in het eerste lid, het voordeel genieten van de bepalingen van de
paragrafen 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van
het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de
uitslag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.
De bewoordingen van artikel 2, § 3 – «zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige
verkiezingen» –, impliceren dat, wanneer een kandidaat-personeelsafgevaardigde verkozen wordt bij een latere
(lees: vorige) kandidaatstelling en de daaraan verbonden beschermingsperiode geniet, hij dezelfde bescherming
geniet wanneer hij niet verkozen wordt tijdens de volgende verkiezingen maar dat hem, in alle andere gevallen
waarin hij zich achteraf kandidaat stelt, hem alleen de verkorte beschermingsperiode zal kunnen worden
toegekend.
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In deze zaak werd niet betwist dat de eiser als kandidaat verkozen werd bij de verkiezingen voor de
ondernemingsraad van 1995, dat hij een niet-verkozen kandidaat was bij de verkiezingen voor de
ondernemingsraad van 2000 en dat de werkgever hem bij aangetekende brief van 22 mei 2002 zijn ontslag heeft
betekend, met betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding van zesenvijftig dagen, zonder enige
procedure na te leven die bepaald werd bij de wet van 19 maart 1991, daar hij meende dat de
beschermingsperiode die de eiser kon genieten, verstreken was.
Uit de bepalingen van de wet van 19 maart 1991, en meer bepaald uit artikel 2, § 2 en 3, valt bijgevolg af te leiden
dat de eiser, na zijn vruchteloze kandidaatstelling bij de sociale verkiezingen van 2000, de in artikel 2, § 1, van de
wet van 19 maart 1991 bedoelde ontslagbescherming genoot gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste
dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt, tot de datum
waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld, zoals de eiser in conclusie had
betoogd.
Bijgevolg genoot de eiser op 22 mei 2002 nog steeds de ontslagbescherming die bepaald wordt in artikel 2 van
de voormelde wet van 19 maart 1991, daar de kandidaten die verkozen waren tijdens de sociale verkiezingen na
die van 2000, nog niet waren aangesteld, en die verkiezingen op dat ogenblik overigens nog niet hadden
plaatsgevonden.
Het arrest, dat de eiser het voordeel van de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 van dat artikel 2 ontzegt, en zijn
vordering verwerpt die strekte tot de toekenning, krachtens de artikelen 14, 15 en 16, van een
beschermingsvergoeding gelijk aan drie jaar loon, schendt alle in het middel vermelde wetsbepalingen (schending
van de artikelen 1, 2, met name § 1, 2, eerste lid, 3 en 6, 14, 15 en 16 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden).

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Krachtens artikel 2, § 2, eerste 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, genieten de
personeelsafgevaardigden het voordeel van de in de bepalingen van paragraaf 1 bedoelde ontslagbescherming
gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de
verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden
aangesteld.
Paragraaf 3 van datzelfde artikel bepaalt in het eerste lid dat de kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de
verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor de raden en voor de comités worden
voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, het voordeel van de bepalingen van de
paragrafen 1 en 2 genieten, zo het hun eerste kandidatuur betreft.
Luidens het tweede lid van dezelfde paragraaf, genieten de kandidaat-personeelsafgevaardigden als bedoeld in
het eerste lid het voordeel van de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de
dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt, en een
einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen, zo zij reeds kandidaat waren en niet
werden verkozen bij de vorige verkiezingen.
Uit die bepalingen volgt dat de wetgever de bescherming die toegekend wordt aan een kandidaat die wel bij de
vorige verkiezingen werd verkozen maar niet opnieuw is verkozen, niet tot die laatste duur heeft willen beperken.
Het arrest, dat vaststelt dat de eiser bij de verkiezingen van 1995 werd verkozen voor verweersters
ondernemingsraad, maar niet opnieuw is verkozen bij de volgende verkiezingen, hoewel hij als kandidaat was
voorgedragen, en hem vervolgens het voordeel ontzegt van de langere beschermingsperiode, zoals bedoeld in
artikel 2, eerste lid, schendt de voormelde wetsbepalingen.
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.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (3e k.) AR S.06.0079.N, 5 maart 2007 (R.J. / Alcatel Bell)

Cass. (3e k.) AR S.06.0079.N, 5 maart 2007 (R.J. / Alcatel Bell) Arr.Cass. 2007, afl. 3, 551; http://www.cass.be (18
juni 2007); JTT 2007, afl. 980, 258; Pas. 2007, afl. 3, 470; RW 2007-08, afl. 24, 983 en http://www.rw.be (11 februari
2008), noot ELIAERTS, L.; Soc.Kron. 2007, afl. 5, 281
Samenvatting
Een niet verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigde in ondernemingsraden en in comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen geniet alleszins bij zijn eerste kandidatuurstelling de bescherming,
gelijk aan deze van de verkozen personeelsafgevaardigden.
Er kan maar éénmaal een eerste kandidatuur zijn.
De termen van art. 2, § 3 tweede lid van de wet ontslagneming personeelsafgevaardigden, « zo zij reeds kandidaat
waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen » houden in dat wanneer een kandidaatpersoneelsafgevaardigde bij een latere kandidatuur verkozen wordt met verwerving van de eraan verbonden
beschermingsperiode, hij ook bij niet-verkiezing bij de daaropvolgende verkiezingen van dezelfde bescherming zal
genieten, maar dat in alle andere gevallen van latere kandidatuur bij niet-verkiezing slechts de verkorte
beschermingsperiode kan worden toegekend.
Commentaar:
Het tijdschrift «Soc. Kron.» vermeldt verkeerdelijk 'V.C. / Delta Air Transport, Belgische Staat' als partijen
Trefwoorden:
Beschermingsperiode (ontslagregeling personeelsafgevaardigden)
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2007-08, afl. 24, 983 en http://www.rw.be (11 februari 2008)

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter : Boes
Raadsheren : Londers, Dirix, Deconinck, Mestdagh
Advocaat-generaal : De Raeve
Adjunct-griffier : Pafenols
Advocaten : van Eeckhoutte, Geinger
R.G. S.06.0079.N

Uitspraak
R.J.,
eiser,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 9051
Gent, Driekoningenstraat 3, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
tegen
ALCATEL BELL, naamloze vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Francis Wellesplein 1,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000
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Brussel, Quatre Brasstraat 6, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan.

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2006 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
–

de artikelen 1, 2, inzonderheid § 3, 14, 16 en 17 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van de
eiser, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en als volgt gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis
van de eerste rechter van 22 maart 2005 en verklaart, opnieuw recht sprekend, de oorspronkelijke eis van de
eiser ontvankelijk maar ongegrond. De eiser wordt veroordeeld tot de kosten van beide instanties. Het arbeidshof
oordeelt dat op grond van de volgende motieven:
“2. De beoordeling
2. 1. De beschermingsvergoeding
De rechtsvraag die aan de orde is betreft de vraag of de niet verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde bij de
sociale verkiezingen in 1979, die in de twee daaropvolgende verkiezingen geen kandidaat is geweest maar bij de
derde daaropvolgende verkiezing opnieuw kandidaat was maar niet verkozen werd, geniet van een bescherming
van twee dan wel vier jaar.
Luidens artikel 2, § 1, 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 (verder 'wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden') kunnen de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden
slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om
economische of technische redenen die vooraf door het bevoegde paritaire orgaan werden erkend.
Ingevolge artikel 2, § 2, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden genieten de
personeelsafgevaardigden het voordeel van de bepalingen van § 1 gedurende een periode die loopt vanaf de
dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum
waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.
Artikel 2, § 3, van dezelfde wet bepaalt dat:
'De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel
voor de raden en de comités worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen,
genieten het voordeel van de bepalingen van de §§ 1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur betreft. De kandidaatpersoneelsafgevaardigden als bedoeld in het eerste lid genieten het voordeel van de bepalingen van de §§ 1 en 2
(ge)durende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de
datum van de verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der
verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen. (...)'.
De Franse tekst luidt: '(...) lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections
précédentes'.
Het geschil betreft derhalve een probleem van wetsinterpretatie inzake de ontslagbescherming.
De regels inzake de ontslagbeperking zijn ingesteld door de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden raken
het algemeen belang en zijn van openbare orde (...).
Er bestaat geen reden om te aanvaarden dat wetsbepalingen van openbare orde restrictief of strikt moeten
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worden geïnterpreteerd of op enige andere wijze dan wetsbepalingen die de openbare orde niet raken (...).
Er bestaat evenwel slechts aanleiding om een wettekst te interpreteren wanneer die onduidelijk is.
Wanneer de tekst duidelijk is behoeft hij geen interpretatie.
In casu zijn er slechts twee situaties duidelijk door de wet geregeld:
–

de kandidaat personeelsafgevaardigde die voor de eerste maal kandidaat is voor de raad en/of comité
geniet een bescherming gedurende een periode van vier jaar;

–

de kandidaat personeelsafgevaardigde die bij twee opeenvolgende verkiezingen kandidaat was en die de
beide malen niet verkozen werd geniet van een bescherming gedurende een termijn van twee jaar.

De feitelijke situatie in huidige zaak wordt door de wet niet uitdrukkelijk geregeld, zodat een verdere interpretatie
zich opdringt.
Verwijzend naar de betreffende passages in de voorbereidende werken stelt het openbaar ministerie in zijn
advies terecht voorop dat ze geen uitsluitsel geven en dat ze derhalve niet kunnen gehanteerd worden voor de
oplossing van de in het geding zijnde problematiek vermits ze niet ondubbelzinnig zijn (...).
In het beste geval ondersteunen ze de door partijen niet betwiste stelling dat een kandidaat die bij twee
opeenvolgende verkiezingen niet verkozen wordt slechts geniet van een bescherming van twee jaar.
Daar de voorbereidende werken geen uitsluitsel geven dient men terug te grijpen naar de wettekst zelf.
Het openbaar ministerie stelt in zijn advies desbetreffend het volgende:
'De ontslagbescherming is geen nieuw gegeven. Zij bestond ook al in de vroegere wetgeving. De tekst was
toen echter opgenomen onder twee diverse wetten. Men had, enerzijds, artikel 1bis, § 4, van de Veiligheidswet
en, anderzijds, artikel 21, § 4, van de Bedrijfsorganisatiewet.
Ook onder de gelding van de oude wetsbepalingen werd de vraag gesteld wat diende begrepen te worden onder
'eerste kandidatuur': De problematiek werd uitgeklaard door een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van
24 januari 1980. In het betreffende arrest werd gesteld dat er slechts één 'eerste kandidatuur' is, iedere volgende
kan niet meer onder dit begrip vallen (...).
De eerste rechters hebben echter gemeend te moeten stellen dat de leer die uit het desbetreffende arrest kan
worden getrokken niet meer van toepassing is onder de gelding van de nieuwe wetgeving. Enerzijds gebeurde dit
op grond van een tekstueel verschil dat zou bestaan tussen de oude en de nieuwe tekst. Anderzijds, dat in
tegenstelling tot de oude wet, de wetgever bij de wet van 1991 de intentie had om een verscherping van de
beschermingsmaatregelen door te voeren.
Vooreerst moet er worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de eerste rechters poneerden, de
voorbereidende werken niet toestaan te concluderen dat de wetgever als oogmerk had het
beschermingsmechanisme van niet verkozen kandidaten te verstevigen. In de passage van de voorbereidende
werken waarnaar het bestreden vonnis verwijst, stelde de minister net dat het ontwerp 'niet voorziet in een
verlen(g)ing van de bescherming van de niet verkozen kandidaten'.
Verder, wat betreft de wetteksten. In de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie van het
bedrijfsleven werd dit aspect geregeld in artikel 21, § 4. De tekst luidde:
'De kandidaten die bij de bij de artikelen 20 en 21 bedoelde verkiezingen worden voorgedragen en aan de
voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het voordeel van de bepalingen van § 3 zo het hun eerste
kandidatuur betreft. De voornoemde kandidaten genieten het voordeel van de bepalingen van § 2 gedurende een
periode die loopt van de dertigste dag af voorafgaande aan de aanplakking van het bericht dat de
verkiezingsdatum vaststelt, en eindigt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo het een
volgende kandidatuur betreft'.
De wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid der werknemers voorzag in een
soortgelijke tekst in artikel 1bis, § 4. De tekst hiervan was:
'De kandidaten die voorgedragen worden bij de verkiezingen bedoeld onder artikel 1, § 4, b, (4, vijfde) lid, en aan
de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het voordeel van de bepalingen van § 3 zo het hun eerste
kandidatuur betreft.
Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt eveneens toegekend aan de kandidaten voorgedragen
bij verkiezingen die nietig werden verklaard.
De voornoemde kandidaten genieten het voordeel van de bepalingen van § 2 gedurende een periode die loopt
van de (dertigste) dag af voorafgaande aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, en
eindigt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo het een volgende kandidatuur betreft'.
De inhoud van de eerste passage in beide teksten komt overeen met wat vermeld staat in het eerste lid van
artikel 2, § 3, van de wet van 19 maart 1991. De gewijzigde situatie is aan te treffen in het tweede gedeelte van
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de tekst van de wet van 1991. In de oude bepalingen stond te lezen '(...) en eindigt twee jaar na de aanplakking
van de uitslag der verkiezingen zo het een volgende kandidatuur betreft'.
De nieuwe tekst luidt: '(...) en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo zij
reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen'. Het nieuwe aspect is de passage '(...)
en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen'.
Op basis van de teksten dient er derhalve te worden vastgesteld dat er een duidelijke verschuiving is wat betreft
het punt dat aan de basis ligt voor de bepaling van de termijn van bescherming. Onder de oude regelgeving
waren het de kandidaturen, en hun volgorde, die de beschermingstermijn bepaalden. Een eerste kandidatuur
genoot een bescherming van vier jaar, de volgende kandidaturen genoten een bescherming van twee jaar.
In de nieuwe tekst kan men de accentverschuiving, ingevolge de nieuwe passage, duidelijk ontwaren. De
beslissende factor is niet meer de kandidatuur op zich maar wel het feit dat men niet verkozen werd.
(...)
Het was net deze toevoeging die tot gevolg had dat de hoger vermelde lacune kon ontstaan. Het feit is dat deze
rechterlijke aanvulling van de wet tot gevolg heeft dat er een verschil is met de toestand die gold onder de oude
wet. Immers onder de oude wet was er een bescherming van vier jaar voor de eerste kandidatuur, alle volgende
genoten slechts een termijn van twee jaar. In concreto betekende dit zo een werknemer, na een succesvolle
kandidatuur, opnieuw kandidaat was bij de volgende verkiezingen doch niet verkozen werd, slechts kon genieten
van een beschermingsperiode van twee jaar. Het was immers een volgende kandidatuur. Door de aanvulling die
het arbeidshof van Luik diende te doen aan de wet geniet de werknemer in dezelfde situatie bij zijn vruchteloze
kandidatuur een bescherming van vier jaar.
De vraag is derhalve wat de invloed is van deze accentverschuiving.
Samen met de eerste rechters dient te worden vastgesteld dat de semantische argumenten waarop partijen zich
baseren ter zake geen duidelijkheid verschaffen.
Het gebruik van de meervoudsvorm 'verkiezingen' of het gebruik van het lidwoord 'de' bij de woorden 'sociale
verkiezingen' staat niet toe de bepaling in de één of andere zin te interpreteren.
De enige wijze waarop de passage zinvol kan geïnterpreteerd worden is zo men het artikel in zijn geheel leest
waarbij rekening wordt gehouden met de diverse leden van artikel 2, § 3, van de wet van 19 maart 1991. Er dient
derhalve rekening gehouden te worden met de bewoordingen van het eerste lid van het desbetreffend artikel. De
bepalingen zijn immers in cascade opgebouwd waarbij het tweede lid verder gaat op wat in het eerste lid wordt
gestipuleerd.
Vanuit deze premisse moet worden vastgesteld dat het eerste lid spreekt over 'eerste kandidatuur', bepaling die
door de rechtspraak werd aangevuld met 'die niet tot verkiezing heeft geleid': net zoals het Arbeidshof te
Antwerpen in 1980 vaststelde dient ook hier te worden gesteld dat men maar éénmaal 'een eerste kandidatuur die
niet tot verkiezing heeft geleid' kan hebben. In alle verdere verkiezingen dient te worden vastgesteld dat de
betrokken werknemers 'reeds kandidaat waren'. De toevoeging, in de wettekst, 'en niet werden verkozen bij de
vorige verkiezingen' kan aan dit punt geen afbreuk doen. De enige precisering die het aan de tekst toebrengt is
dat het onsuccesvolle kandidaturen waren. Dit is de accentverschuiving in vergelijking met de vorige wetgeving.
Niet de kandidatuur is beslissend voor het in werking treden van het beschermingsmechanisme maar wel de nietverkiezing, het vruchteloos zijn van de kandidatuur. Vanaf de tweede vruchteloze kandidatuur kan men slechts
genieten van de korte beschermingstermijn. Bij de samenlezing van het eerste en tweede lid van het
desbetreffend artikel kan het tweede lid niet ingevuld worden in de zin dat het twee onmiddellijk opeenvolgende
verkiezingen moet betreffen.
In tegenstelling tot wat (de eiser) voorhoudt kan hieruit derhalve niet worden afgeleid dat de bescherming van
twee jaar enkel van toepassing is op kandidaten die twee opeenvolgende succesloze kandidaturen hadden.
(De eiser) genoot dienvolgens op het ogenblik van het ontslag niet meer van een ontslagbescherming, gezien hij
in toepassing van artikel 2, § 3, tweede lid, van de wet van 19 maart 1991 slechts kon genieten van een
beschermingsperiode van twee jaar.
Het arbeidshof onderschrijft volledig dit standpunt en maakt het tot het zijne.
Daaruit volgt dat (de eiser) op het ogenblik van het ontslag niet langer genoot van de bescherming zoals bedoeld
in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.
Het hoger beroep is bijgevolg gegrond” (blz. 4, tweede helft, tot blz. 8 van het arrest).

Grieven
1. 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, hieronder afgekort als wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, is, op grond van artikel 1, § 1, van die wet, van toepassing op de gewone en de
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plaatsvervangende leden die het personeel in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen (sedert de inwerkingtreding van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk comités voor preventie en bescherming
op het werk genoemd) vertegenwoordigen, alsook op de kandidaten voor de verkiezingen van de
vertegenwoordigers van het personeel in dezelfde organen en de werkgevers die voormelde personen
tewerkstellen.
De personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden worden beschermd tegen ontslag in die
zin dat zij overeenkomstig artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden slechts
kunnen worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aangenomen of om
economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Krachtens artikel 2, § 2, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden genieten de
personeelsafgevaardigden het voordeel van de ontslagbescherming in beginsel gedurende een periode die loopt
van de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot op de
datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.
De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel
voor de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen,
genieten krachtens artikel 2, § 3, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden de
ontslagbescherming gedurende dezelfde periode als de personeelsafgevaardigden, zo het hun eerste
kandidatuur betreft.
Het tweede lid van artikel 2, § 3, kent de ontslagbescherming aan de kandidaat-personeelsafgevaardigden maar
toe gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat
de datum van verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der
verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen. De kandidaatpersoneelsafgevaardigden die reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen,
genieten de ontslagbescherming bepaald in artikel 2, § 1, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden
dus maar gedurende een kortere periode.
Indien de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst zonder de bij de artikelen 2 tot 11 van de wet
ontslagregeling personeelsafgevaardigden bedoelde voorwaarden en procedure na te leven, de werknemer zijn
reïntegratie heeft aangevraagd en die door de werkgever niet werd aanvaard binnen de voorgeschreven termijn,
moet die werkgever, krachtens artikel 17 van de wet, aan de werknemer de vergoeding betalen bedoeld in
artikel 16 van de wet evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van het
mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is
geweest.
2.1. Het arbeidshof stelt vast dat:
–
de eiser zich bij de sociale verkiezingen van 1979 kandidaat stelde als personeelsafgevaardigde in de
ondernemingsraden en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, maar
dat hij toen niet verkozen werd (blz. 3, derde laatste alinea, van het arrest);
–

de eiser zich bij de sociale verkiezingen van 2000 opnieuw kandidaat stelde als personeelsafgevaardigde
voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en dat hij andermaal niet werd verkozen (blz.
3, voorlaatste alinea, van het arrest);

–

de verweerster op 3 juli 2002 de eiser in kennis stelde van haar beslissing de arbeidsovereenkomst te
beëindigen (blz. 3, onderaan, van het arrest);

–

de eiser bij aangetekende brief van 10 juli 2002 bij monde van zijn vakorganisatie een verzoek tot
reïntegratie indiende en dat verzoek door de verweerster werd geweigerd bij aangetekende brief van
17 juli 2002;

–

de eiser daarop onder meer een beschermingsvergoeding eiste gelijk aan vier jaar loon.

2.2. In het bestreden arrest overweegt het arbeidshof:
–
dat de kandidaturen van werknemer bij alle verkiezingen waaraan zij deelnemen na al eenmaal te hebben
deelgenomen, geen “eerste kandidatuur” meer zijn in de zin van het eerste lid van artikel 2, § 3, van de
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden;
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–

dat derhalve de kandidaat-personeelsafgevaardigden de kortere beschermingstermijn van het tweede lid
van artikel 2, § 3, van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden genieten “vanaf de tweede
vruchteloze kandidatuur”;

–

dat de toevoeging, in de wettekst, van de woorden “en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen”
aan dit punt geen afbreuk kan doen;

–

dat bij de samenlezing van het voornoemde eerste en tweede lid, het tweede lid niet ingevuld kan worden
in die zin dat het twee opeenvolgende verkiezingen moet betreffen en dat de bescherming van twee jaar
niet enkel van toepassing is op kandidaat-personeelsafgevaardigden die twee opeenvolgende succesloze
kandidaturen hadden (blz. 8, tweede en derde nieuwe alinea, van het arrest).

Het arbeidshof beslist dat de eiser op het ogenblik van zijn ontslag niet meer de ontslag-bescherming bepaald in
artikel 2 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden genoot, aangezien hij met toepassing van
artikel 2, § 3, tweede lid, van voornoemde wet maar een ontslagbescherming genoot gedurende de periode die
loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen
vastlegt en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen (blz. 8, vierde laatste
alinea, van het arrest). Op die gronden verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de verweerster gegrond en
verklaart het, na het vonnis van de arbeidsrechtbank van 22 maart 2005 te hebben vernietigd, de vordering van
de eiser tot het bekomen van een beschermingvergoeding op grond van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden ongegrond.
3. De beperking in de tijd van de bescherming tegen ontslag van kandidaat-personeelsafgevaardigden waarvan
het tweede lid van artikel 2, § 3, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden voorziet, geldt blijkens de
tekst van die bepaling en de parlementaire voorbereiding van die wet enkel ten aanzien van de kandidaatpersoneelsafgevaardigden die “reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen”, wat
betekent dat het moet gaan om kandidaten die niet werden verkozen bij de onmiddellijk voorafgaande sociale
verkiezingen.
Uit de wil van de wetgever zoals die naar voren komt in de parlementaire voorbereiding en volgens welke de
beschermingsperiode die geldt ten aanzien van verkozen personeelsafgevaardigden, ook ten aanzien van niet
verkozen kandidaten principieel dient te worden in aanmerking te worden genomen en uit de samenlezing van het
tweede lid, dat een uitzondering bevat op dat beginsel, met het eerste lid van artikel 2, § 3, van de wet
ontslagregeling personeelsafgevaardigden volgt dat onder “eerste kandidatuur” in het eerste lid moet worden
verstaan, de kandidatuur van een werknemer die niet werd verkozen en die niet al kandidaat was bij de vorige
sociale verkiezingen en niet werd verkozen.
Door te oordelen dat de bepaling van artikel 2, § 3, tweede lid, van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden geldt vanaf de tweede vruchteloze kandidatuur en die bepaling vervolgens toe te
passen op de situatie van de eiser die, volgens de vaststellingen van het arbeidshof, zich (enkel) in 1979 en in
2000 vruchteloos kandidaat stelde bij de sociale verkiezingen, zijnde geen twee opeenvolgende sociale
verkiezingen, en op die grond het hoger beroep van de verweerster gegrond te verklaren, schendt het arbeidshof
de artikelen 1, 2, inzonderheid § 3, 14, 16 en 17 van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden.
Aldus beslist het arbeidshof niet wettig dat de eiser op het ogenblik van zijn ontslag niet langer de
ontslagbescherming zoals bepaald in artikel 2 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden genoot en
verklaart het hoger beroep van de verweerster bijgevolg niet wettig gegrond (schending van de artikelen 1, 2,
inzonderheid § 3, 14, 16 en 17 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).

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2, § 2, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende de bijzondere ontslagregeling voor
de personeelsafgevaardigden in de onder-nemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, genieten de verkozen
personeelsafgevaardigden de in paragraaf 1 van dit artikel omschreven bescherming gedurende een periode die
loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt,
tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.
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Krachtens artikel 2, § 3, eerste lid, van de voormelde wet genieten de kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij
de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor de raden en voor de veiligheidscomités
worden voorgedragen en aan de voorwaarden van de verkiesbaarheid voldoen, de in de paragrafen 1 en 2
omschreven bescherming zo het hun eerste kandidatuur betreft.
Krachtens artikel 2, § 3, tweede lid, van dezelfde wet genieten de voormelde kandidaatpersoneelsafgevaardigden de in de paragrafen 1 en 2 omschreven bescherming gedurende een periode die loopt
vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt en een
einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen, zo zij reeds kandidaat waren en niet
werden verkozen bij de vorige verkiezingen.
2. Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat een niet-verkozen kandidaat alleszins bij zijn eerste
kandidaatstelling de bescherming geniet, gelijk aan deze van de verkozen personeelsafgevaardigden.
Er kan maar éénmaal een eerste kandidatuur zijn.
De termen in voormeld artikel 2, § 3, tweede lid, “zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de
vorige verkiezingen” houden in dat wanneer een kandidaat-personeelsafgevaardigde bij een latere kandidatuur
verkozen wordt met verwerving van de eraan verbonden beschermingsperiode, hij ook bij niet-verkiezing bij de
daaropvolgende verkiezingen van dezelfde bescherming zal genieten, maar dat in alle andere gevallen van latere
kandidatuur bij niet-verkiezing slechts de verkorte beschermingsperiode kan worden toegekend.
Het middel faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
De kosten begroot op de som van 156,98 euro jegens de eisende partij en op de som van 264,13 euro jegens de
verwerende partij.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter
Robert Boes, als voorzitter, en de raadsheren Ghislain Londers, Eric Dirix, Beatrijs Deconinck en Koen Mestdagh,
en in openbare terechtzitting van vijf maart tweeduizend en zeven uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert
Boes, als voorzitter, in aanwezigheid van advocaat-generaal Anne De Raeve, met bijstand van adjunct-griffier
Johan Pafenols.

Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken
Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2007-08, afl. 24, 983 en http://www.rw.be (11 februari 2008)
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Cass. (3e k.) AR S.05.0002.N, 24 oktober 2005
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Cass. (3e k.) AR S.05.0002.N, 24 oktober 2005 (Stora Enso Langerbrugge nv / De
Kezel R.)

Cass. (3e k.) AR S.05.0002.N, 24 oktober 2005 (Stora Enso Langerbrugge nv / De Kezel R.) Arr.Cass. 2005, afl. 10,
2028; http://www.cass.be (4 januari 2006); JTT 2005, afl. 933, 489; Pas. 2005, afl. 9-10, 2026; RW 2006-07
(samenvatting), afl. 1, 14 en http://www.rw.be (18 september 2006)
Samenvatting 1
Krachtens artikel 3, par. 1, derde en vierde lid Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden mag bij ontstentenis
van een beslissing van het paritair orgaan binnen de vastgestelde termijn over de vraag van de werkgever tot
erkenning van economische of technische redenen tot het ontslag van een personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde, de werkgever in geval van sluiting van een afdeling van de onderneming tot het ontslag
van de beschermde werknemer overgaan zonder dat de arbeidsrechtbank tevoren de economische of technische
reden voor dit ontslag moet hebben erkend. Deze wetsbepaling is slechts van toepassing in zoverre de ontslagen
beschermde werknemer werkzaam was in de afdeling die gesloten werd. In dit geval staat het causaal verband
tussen de economische of technische reden, zijnde de sluiting van die afdeling, en het ontslag van die werknemer
vast, met gevolg dat de arbeidsrechtbank niet voorafgaandelijk deze economische of technische reden moet
erkennen. Hieruit volgt dat artikel 3, par. 1, vierde lid, niet toepasselijk is bij het ontslag van een beschermd
werknemer die niet werkzaam was in de afdeling die gesloten werd. In dit geval staat het causaal verband tussen de
ingeroepen economische of technische reden en het ontslag niet zodanig vast, wat vereist dat de arbeidsrechtbank
voor de regelmatigheid van het ontslag die aangevoerde reden voorafgaandelijk dient te onderzoeken en als
dusdanig moet erkennen.
Trefwoorden:
Ontslag om een dringende reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Samenvatting 2
Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het
cassatiemiddel dat een vraag opwerpt niet ontvankelijk is doordat het geen middel aanvoert, noch een wetsbepaling
als geschonden aanwijst. (Art. 26, § 2 van de wet van 6 januari 1989).
Trefwoorden:
Onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid (prejudiciële vraag, Grondwettelijk Hof)
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2006-07 (samenvatting), afl. 1, 14 en http://www.rw.be (18 september
2006)

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Boes, Waûters
Raadsheren: Dhaeyer, Bourgeois, Dirix
Openbaar Ministerie: De Raeve
Adjunct-Griffier: Pafenols
Advocaten: van Eeckhoutte, Geinger
R.G. S.05.0002.N

Uitspraak
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STORA ENSO LANGERBRUGGE, naamloze vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Wondelgemkaai 200, met
ondernemingsnummer 0417.331.909,
eiseres,
vertegenwoordigd door Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 9051
Gent, Driekoningenstraat 3, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
tegen
D.K. R.,
verweerder,
vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000
Brussel, Quatre Brasstraat 6, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan.

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2003 gewezen door het Arbeidshof te Gent.

II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
–

de artikelen 2, § 1, eerste lid, en § 5, tweede lid, 3 en 16 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van
verweerder, het hoger beroep van eiseres maar gedeeltelijk gegrond en dus voor het overige ongegrond en
bevestigt het (arbeids)hof het vonnis van de arbeidsrechtbank van 28 september 2001 in zoverre dat vonnis
eiseres veroordeelt tot de betaling van de in artikel 16 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 bedoelde
bijzondere ontslagvergoeding die het bepaalt op 3.751.956 BEF (93.008,56 euro), verminderd met de ontvangen
opzeggingsvergoeding ten bedrage van 96.206 BEF (2384,88 euro), meer de wettelijke en de gerechtelijk interest
op het netto bedrag. Het arbeidshof neemt die beslissing op grond van de volgende motieven:
“4.2.
(...)
De personeelsafgevaardigden kunnen krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht
aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan
werden erkend.
Overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden moet de
werkgever, die een personeels-afgevaardigde wil ontslaan om economische of technische reden, vooraf de zaak
bij een ter post aangetekende brief aanhangig maken bij het bevoegd paritair comité of, bij ontstentenis van een
paritair comité of zo het paritair comité niet werkt, bij de Nationale Arbeidsraad. Het paritair comité of, in
voorkomend geval, de Nationale Arbeidsraad, moet zich uitspreken over het al dan niet bestaan van economische
of technische redenen binnen twee maanden vanaf de datum van de aanvraag die hiertoe door de werkgever
werd gedaan (artikel 3, § 1, tweede lid).
Overeenkomstig artikel 3, § 1, derde lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden mag de
werkgever, bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de termijn vastgesteld in het vorige lid,
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de personeelsafgevaardigde enkel ontslaan in geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling van de
onderneming of in geval van ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. Behalve in het geval van sluiting van
de onderneming of van een afdeling hiervan, mag de werkgever niet tot ontslag overgaan alvorens de
arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen erkend hebben (artikel 3, § 1, vierde
lid, aanhef).
Artikel 2, § 5, tweede lid, van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden bepaalt dat de overplaatsing van
één afdeling van een technische bedrijfseenheid naar een andere van dezelfde technische bedrijfseenheid –
waarmee niet de overplaatsing van een volledige afdeling wordt bedoeld maar wel de overplaatsing van een
personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde van de ene afdeling naar een andere afdeling
(Parl. St. Senaat, 1990-1991, 1105-2,40) – voor de toepassing van deze wet als niet bestaande wordt beschouwd
indien zij gebeurd is binnen de zes maanden die de sluiting van deze nieuwe afdeling voorafgaan. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling ertoe strekt te voorkomen dat de werkgever onrechtstreeks afbreuk kan
doen aan de bescherming die door de wet wordt verzekerd door een personeelsafgevaardigde te plaatsen in een
afdeling van de onderneming die hij om economische of technische redenen wil sluiten (Parl. St. Senaat, 19901991, 1105-1,7). De verplaatsing die is gebeurd in een verdachte periode van zes maanden wordt daarom geacht
niet te hebben plaatsgehad.
Uit de samenlezing van de artikelen 2, § 5, tweede lid en 3, § 1, derde en vierde lid, van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden volgt dat de personeelsafgevaardigde op datum van de sluiting van een afdeling van
de onderneming reeds minstens zes maanden in die afdeling moet tewerkgesteld zijn opdat de werkgever, bij
ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de gestelde termijn, deze personeelsafgevaardigde zou
mogen ontslaan alvorens de arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen voor het
ontslag hebben erkend. Dat de personeelsafgevaardigde moet tewerkgesteld zijn in de afdeling die gesloten
wordt, volgt dus niet enkel uit de logica van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, zoals de eerste
rechter heeft aangenomen, maar vindt wel degelijk steun in de wettekst zelf. ln haar repliek op het advies van het
openbaar ministerie betwist (eiseres) dit ten onrechte op basis van de bedoeling van het bepaalde in het eerste lid
van artikel 2, § 5, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, dat een geheel andere situatie beoogt.
4.3. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat (eiseres) het bevoegde paritair comité bij aangetekende brief van
12 september 1997 heeft verzocht de economische of technische redenen voor het ontslag van (sommige van) de
personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden te erkennen. Bij ongedateerd schrijven heeft
de voorzitter van het paritair comité aan (eiseres) meegedeeld dat tijdens de zittingen van 20 en 27 oktober 1997
geen unanimiteit werd bereikt omtrent de erkenning van de economische of technische reden.
(Eiseres) heeft (verweerder) ontslagen op 21 november 1997, zonder voorafgaandelijk bij de arbeidsrechtbank
om de erkenning van het bestaan van de technische of economische redenen voor zijn ontslag te hebben
verzocht. Het wordt niet betwist dat (verweerder) niet was tewerkgesteld in een afdeling van de onderneming die
werd gesloten.
Het staat dus vast dat (verweerder) werd ontslagen in strijd met de bepalingen van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden.
4.4. De prejudiciële vraag over artikel 3, § 1, derde lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden die
(eiseres) aan het Arbitragehof wil doen voorleggen is niet terzake dienend. Dat het arbeidshof niet kan
onderzoeken of de beslissing om (verweerder) te ontslaan niet werd beïnvloed door het feit dat hij een
personeelsafgevaardigde was volgt in dezen hoe dan ook uit het bepaalde in artikel 3, § 1, vierde lid, van de wet
ontslagregeling personeelsafgevaardigden.
(Eiseres) houdt niet voor en het arbeidshof ziet niet dat het vereiste van een voorafgaandelijke erkenning van de
ingeroepen technische of economische redenen door de arbeidsgerechten, wanneer de personeelsafgevaardigde
niet is tewerkgesteld in een afdeling die gesloten wordt, discriminatoir zou zijn”.
(blz. 11, tweede alinea t.e.m. blz. 13, derde alinea van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 2, § 1, eerste 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, hierna aangeduid als de wet
ontslagregeling personeelsafgevaardigden, bepaalt dat de personeelsafgevaardigden slechts kunnen ontslagen
worden om (onder andere) economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan
werden erkend. Artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden stelt aldus als
vereiste dat de economische of technische redenen waarvan voorafgaandelijke erkenning wordt gevraagd de
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beweegredenen zijn voor het ontslag.
Artikel 3 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalt de procedure die in geval van een
voorgenomen ontslag om economische of technische reden moet worden gevolgd. Artikel 3, § 1, derde lid, van de
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalt dat, bij ontstentenis van een beslissing van het paritair
orgaan binnen de termijn van twee maanden vanaf de datum van de aanvraag, de werkgever de
personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel kan ontslaan in geval van sluiting van
de onderneming of van een afdeling van de onderneming of in geval van het ontslag van een welbepaalde
personeelsgroep. Uit artikel 3, § 1, vierde lid, vloeit voort dat in het geval van sluiting van een afdeling van de
onderneming de werkgever tot ontslag van de personeelsafgevaardigde kan overgaan zonder dat vereist is dat de
arbeidsgerechten vooraf het bestaan van de economische of technische reden hebben erkend.
Krachtens artikel 3, § 3, van de wet ontslagregeling personeelsafge-vaardigden moet de werkgever het bewijs
leveren van de voor het ontslag ingeroepen technische en economische redenen evenals van het feit dat het
ontslag niet indruist tegen het bepaalde in § 2, luidens welk het feit dat de werknemer een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn kandidatuur ingediend is door
een welbepaalde representatieve werknemersorganisatie in geen geval de beslissing van de werkgever om hem
te ontslaan, mag beïnvloeden.
Uit de samenlezing van de voornoemde wettelijke bepalingen blijkt dat wanneer een werkgever overgaat tot het
ontslag van een personeelsaf-gevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde in geval van sluiting van een
afdeling van de onderneming zonder voorafgaande erkenning van het bestaan van die economische of
technische reden door de arbeidsgerechten en de werknemer vervolgens de regelmatigheid of rechtmatigheid
van zijn ontslag aanvecht, de arbeidsgerechten moeten onderzoeken of:
–
er sprake is van een sluiting van een afdeling van een onderneming in de zin van artikel 3, § 1, derde en
vierde lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden;
–

de economische of technische reden bestaande in de sluiting van een afdeling de beweegreden is voor
het ontslag van de personeelsafgevaardigde, zoals vereist door artikel 2, § 1, van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden;

–

de werkgever bij het ontslag het discriminatieverbod vermeld in artikel 3, § 2, van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden heeft geëerbiedigd en meer bepaald de ontslagbeslissing niet is beïnvloed
door de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde van de
ontslagen werknemer.

2. Het arbeidshof overweegt dat de personeelsafgevaardigde op de datum van de sluiting van een afdeling van
de onderneming reeds minstens zes maanden in die afdeling moet tewerkgesteld zijn opdat de werkgever, bij
ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de gestelde termijn, deze personeelsafgevaardigde zou
mogen ontslaan alvorens de arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen voor het
ontslag hebben erkend. Dat de personeelsafgevaardigde aldus moet tewerkgesteld zijn in de afdeling die
gesloten wordt, leidt het arbeidshof af uit de samenlezing van de artikelen 2, § 5, tweede lid, en 3, § 1, derde en
vierde lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden.
Artikel 2, § 5, tweede lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalt dat de overplaatsing van
een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde van één afdeling van een technische
bedrijfseenheid naar een andere van dezelfde technische bedrijfseenheid als niet bestaande wordt beschouwd,
indien zij is gebeurd binnen de zes maanden die de sluiting van de nieuwe afdeling voorafgaan. Die bepaling
heeft enkel tot gevolg dat, indien een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde minder dan
zes maanden vóór de sluiting van de afdeling is overgeplaatst naar die afdeling, wordt gehandeld alsof de
overplaatsing niet heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat in dat geval de arbeidsgerechten niet zomaar mogen
aannemen dat de sluiting van de afdeling de beweegreden was voor het ontslag van de betrokkene omdat hij van
die afdeling deel uitmaakte op het ogenblik dat zij werd gesloten, maar moeten onderzoeken of de sluiting van de
afdeling, waarvan de betrokkene moet worden geacht geen deel te hebben uitgemaakt op het ogenblik van zijn
ontslag, wel de beweegreden was voor zijn ontslag. Uit artikel 2, § 5, tweede lid, van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden kan niet worden afgeleid dat de werknemer in ieder geval in de te sluiten of gesloten
afdeling moet tewerkgesteld zijn opdat die sluiting zou kunnen beschouwd worden als de beweegreden voor zijn
ontslag.
Noch artikel 3, noch artikel 2, § 5, tweede lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalt dat
voor de regelmatigheid van het ontslag van een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde
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gegeven zonder voorafgaande erkenning van de economische of technische redenen door de arbeidsgerechten,
in geval van sluiting van een afdeling van de onderneming vereist is dat de betrokkene op het ogenblik van het
ontslag tewerkgesteld is in de afdeling die wordt gesloten. Artikel 3, § 1, vierde lid, verwijst enkel naar een ontslag
in het geval van een sluiting van een afdeling van een onderneming.
Dat de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde moet tewerkgesteld zijn in de afdeling die
wordt gesloten, is ook niet vereist om het door de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden beoogde doel te
bereiken. De wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden beoogt personeelsafgevaardigden en kandidaatpersoneelsafgevaardigden te beschermen tegen elke nadelige discriminatie en te voorkomen dat de
hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde of het mandaat van personeelsafgevaardigde een invloed
zou uitoefenen op de ontslagbeslissing. Die doelstelling wordt bereikt door te eisen dat de economische of
technische reden de beweegreden is voor het ontslag van de personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde zoals voorgeschreven door artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden en dat het feit dat de werknemer een personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde is, de beslissing hem te ontslaan niet mag hebben beïnvloed, zoals voorgeschreven
door artikel 3, § 2, van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden.
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de personeelsafgevaardigde moet tewerkgesteld zijn in de afdeling die
gesloten wordt, opdat de werkgever zonder voorafgaande erkenning door de arbeidsgerechten van de
economische of technische reden bestaande in de sluiting van een afdeling van de onderneming, op regelmatige
wijze kan overgaan tot het ontslag van die personeelsafgevaardigde en dat verweerder, van wie niet wordt betwist
dat hij niet was tewerkgesteld in een afdeling van de onderneming van eiseres die werd gesloten, werd ontslagen
in strijd met de bepalingen van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden en dus recht heeft op de in
artikel 16 van dezelfde wet bepaalde bijzondere beschermingsvergoeding (schending van alle in de aanhef van
het middel vermelde bepalingen).

Tweede onderdeel
Verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof
In de mate dat wordt aangenomen dat de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden vereist dat bij
ontstentenis van een beslissing van het paritair comité binnen twee maanden vanaf de datum van de aanvraag
van de werkgever aan het paritair comité zich uit te spreken over het al dan niet bestaan van economische of
technische redenen in het geval van een sluiting van een afdeling van de onderneming enkel de
personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden die zijn tewerkgesteld in de te sluiten of
gesloten afdeling, zonder voorafgaande erkenning van de economische of technische reden door de
arbeidsgerechten mogen ontslagen worden, leidt zulks tot een ongelijke behandeling en discriminatie tussen:
–
in de eerste plaats, de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden die in de te
sluiten of gesloten afdeling zijn tewerkgesteld, wier ontslag in causaal verband staat met die sluiting, die
bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven termijn genomen beslissing van het paritair comité
zonder voorafgaande tussenkomst van de arbeidsgerechten mogen worden ontslagen en derhalve geen
recht hebben op de in de artikelen 16 en 17 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden
bepaalde vergoedingen enerzijds en de personeelsafgevaardigden en kandidaatpersoneelsafgevaardigden die niet in de te sluiten of gesloten afdeling zijn tewerkgesteld, wier ontslag ook
in causaal verband staat met die sluiting, maar die bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven
termijn genomen beslissing van het paritair comité niet zonder voorafgaande tussenkomst van de
arbeidsgerechten mogen worden ontslagen en bij ontslag zonder voorafgaande tussenkomst van de
arbeidsgerechten recht hebben op de in de artikelen 16 en 17 van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden bepaalde vergoedingen anderzijds;
–

in de tweede plaats, de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden die niet in de
te sluiten of gesloten afdeling zijn tewerkgesteld, wier ontslag evenwel in causaal verband staat met die
sluiting, maar die bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven termijn genomen beslissing van het
paritair comité niet mogen worden ontslagen zonder voorafgaande tussenkomst van de arbeidsgerechten
en bij ontslag zonder voorafgaande erkenning van het bestaan van de economische of technische reden
die het ontslag rechtvaardigt, derhalve recht hebben op de in de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden bepaalde vergoedingen enerzijds, en de werknemers die niet onder het
toepassingsgebied van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden vallen, die niet in de te sluiten of
gesloten afdeling zijn tewerkgesteld, wier ontslag evenwel in causaal verband staat met die sluiting en die
mogen worden ontslagen zonder voorafgaande tussenkomst van de arbeidsgerechten en bij ontslag geen
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recht hebben op een vergoeding vergelijkbaar met die waarop de personeelsafgevaardigden en
kandidaat-personeelsafgevaardigden in dezelfde situatie aanspraak kunnen maken.
In het eerste geval is er sprake van een ongelijke behandeling van twee voldoende vergelijkbare categorieën
werknemers, met name personeelsafgevaardigden of kandidaat-personeelsafgevaardigden die in het kader van
een sluiting van een afdeling van een onderneming worden ontslagen en wier ontslag in causaal verband staat
met die sluiting. Enkel en alleen op grond van de plaats van tewerkstelling in de onderneming, namelijk al dan niet
in de afdeling van de onderneming die wordt of werd gesloten, verkrijgt de tweede categorie van werknemers in
geval van een ontslag zonder voorafgaande erkenning van de economische of technische reden door de
arbeidsgerechten de bijzondere beschermingsvergoeding, zelfs indien het ontslag in causaal verband staat met
de sluiting van de afdeling en zelfs indien de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde geen invloed heeft gehad op de ontslagbeslissing van de werkgever. Dat onderscheid is
niet redelijk verantwoord, rekening houdend met de doelstelling van de wettelijke voorschriften, met name elke
nadelige discriminatie op grond van de kandidatuur of de uitoefening van een mandaat als
personeelsafgevaardigde voorkomen.
In het tweede geval is er eveneens sprake van een ongelijke behandeling van twee voldoende vergelijkbare
categorieën werknemers, met name, enerzijds, beschermde en, anderzijds, niet-beschermde werknemers die in
het kader van een sluiting van een afdeling van een onderneming worden ontslagen, die niet tewerkgesteld zijn in
de afdeling die wordt gesloten, maar wier ontslag in causaal verband staat met die sluiting. Het onderscheid,
namelijk dat de eerste categorie werknemers recht heeft op een bijzondere beschermingsvergoeding, terwijl de
tweede categorie werknemers geen recht heeft op een vergelijkbare vergoeding, is niet redelijk verantwoord
rekening houdend met de doelstelling van de maatregel, met name elke nadelige discriminatie op grond van de
kandidatuur of de uitoefening van een mandaat als personeelsafgevaardigde voorkomen. Niettegenstaande het
ontslag in causaal verband staat met de sluiting van een afdeling van de onderneming en de ontslagbeslissing
van de werkgever derhalve niet werd beïnvloed door de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde, verkrijgt de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde die wordt
ontslagen zonder voorafgaande erkenning van het bestaan van de economische of technische reden die het
ontslag rechtvaardigt, de in de wet bepaalde bijzondere beschermingsvergoeding, zonder dat de werkgever
achteraf kan bewijzen dat de reden voor de toekenning van die vergoeding, met name een voor de betrokken
werknemer nadelige discriminatie, niet voorhanden is.
Artikel 26, § 1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat voornoemd hof, bij
wege van arrest, uitspraak doet over prejudiciële vragen omtrent de schending door een wet, een decreet of een
in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, van onder meer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Eiseres vraagt dan ook dat het Hof aan het Arbitragehof de hieronder nader omschreven vraag stelt en zijn
uitspraak aanhoudt tot dat hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over die vraag.
“Schenden de artikelen 2, § 1, eerste lid, en 3, § 1, derde en vierde 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
de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet, zo geïnterpreteerd dat krachtens die bepalingen de
personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde die niet is tewerkgesteld in de te sluiten of
gesloten afdeling van de onderneming, maar wiens ontslag in causaal verband staat met die sluiting, bij
ontstentenis van een binnen de voorgeschreven termijn van twee maanden genomen beslissing van het paritair
comité niet mag worden ontslagen zonder voorafgaande erkenning van de economische en technische reden
door de arbeidsgerechten en bij een ontslag gegeven alvorens die erkenning werd verkregen, altijd recht heeft op
de in de artikelen 16 en 17 van de voornoemde wet bepaalde bijzondere beschermingsvergoeding, zonder dat
moet onderzocht worden of de sluiting van de afdeling van de onderneming de beweegreden was voor dat
ontslag en of de beslissing van de werkgever hem te ontslaan werd beïnvloed door zijn hoedanigheid van
personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde, terwijl:
–
de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde die tewerkgesteld is in de te sluiten of
gesloten afdeling, bij ontstentenis van een beslissing van het paritair comité mag worden ontslagen
zonder dat de arbeidsgerechten vooraf de economische of technische reden erkend hebben en in dat
geval geen recht heeft op de in de artikelen 16 en 17 van de voornoemde wet bepaalde bijzondere
beschermingsvergoeding;
–

de werknemer zonder de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde die niet tewerkgesteld is in de te sluiten of gesloten afdeling, mag worden
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ontslagen zonder voorafgaande tussenkomst van de arbeidsgerechten en op die grond recht heeft op een
vergoeding die gelijkbaar is met die welke aan de personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde verschuldigd is”.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 3, § 1, derde en vierde 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden, bij ontstentenis van een beslissing van het paritair orgaan binnen de vastgestelde
termijn over de vraag van de werkgever tot erkenning van economische of technische redenen tot het ontslag van
een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde, de werkgever in geval van sluiting van een
afdeling van de onderneming tot het ontslag van de beschermde werknemer mag overgaan zonder dat de
arbeidsrechtbank tevoren de economische of technische reden voor dit ontslag moet hebben erkend;
Dat uit de ratio legis van deze wetsbepaling volgt dat deze wetsbepaling slechts van toepassing is in zoverre de
ontslagen beschermde werknemer werkzaam was in de afdeling die gesloten werd; dat in dit geval het causaal
verband tussen de economische of technische reden, zijnde de sluiting van die afdeling, en het ontslag van die
werknemer vaststaat, met gevolg dat de arbeidsrechtbank niet voorafgaandelijk deze economische of technische
reden moet erkennen;
Dat hieruit volgt dat voormeld artikel 3, § 1, vierde lid, niet toepasselijk is bij het ontslag van een beschermd
werknemer die niet werkzaam was in de afdeling die gesloten werd; dat in dit geval het causaal verband tussen
de ingeroepen economische of technische reden en het ontslag niet zodanig vaststaat, wat vereist dat de
arbeidsrechtbank voor de regelmatigheid van het ontslag die aangevoerde reden voorafgaandelijk dient te
onderzoeken en als dusdanig te erkennen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geen middel aanvoert, noch een wetsbepaling als geschonden aanwijst, mitsdien
niet ontvankelijk is;
Dat er bijgevolg geen aanleiding bestaat de prejudiciële vraag te stellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van achtentachtig euro vierennegentig cent jegens de eisende partij en op de som
van honderd en een euro vijfentachtig cent jegens de verwerende partij.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door de afdelingsvoorzitters Robert Boes
en Ernest Waûters, de raadsheren Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois en Eric Dirix, en in openbare terechtzitting
van vierentwintig oktober tweeduizend en vijf uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid
van advocaat-generaal Anne De Raeve, met bijstand van adjunct-griffier Johan Pafenols.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2006-07 (samenvatting), afl. 1, 14 en http://www.rw.be (18 september
2006)
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Cass. (3e k.) AR S.01.0182.N, 17 maart 2003 (A.F. / Benecor) Arr.Cass. 2003, afl. 3, 633; http://www.cass.be (21 mei
2003); JTT 2003, afl. 866, 367, noot -; Pas. 2003, afl. 3, 526; RW 2003-04, afl. 23, 895 en http://www.rw.be/ (8
februari 2004), noot ELIAERTS, L.; RW 2003-04 (verkort), afl. 28, 1101 en http://www.rw.be/ (17 maart 2004), noot
HUMBLET, P.; Soc.Kron. 2003, afl. 9, 431, noot Samenvatting 1
De werknemers die lid zijn van de vakbondsafvaardiging in een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minder dan
50 werknemers tewerkstelt, worden van rechtswege belast met de opdrachten van het veiligheidscomité vanaf hun
aanstelling als vakbondsafgevaardigde (Art. 1, § 4, b), 4, tiende lid, Gezondheids- en Veiligheidswet; Art. 839decies,
A.R.A.B.).
Commentaar:
Het tijdschrift «RW» 2003-04, afl. 28, 1101 vermeldt verkeerdelijk 17 maart 2002 als datum van het arrest.
Trefwoorden:
Syndicale afvaardiging, algemeen Ontslag personeelsafgevaardigden, algemeen
Samenstelling Comité voor Preventie en Bescherming au travail
Samenvatting 2
De ontslagbescherming voor de leden van een vakbondsafvaardiging die met de uitoefening van de opdrachten van
het veiligheidscomité zijn belast, bestaat vanaf het ogenblik dat de opdracht als vakbondsafgevaardigde wordt
opgenomen omdat hij vanaf dat ogenblik belast is met de opdrachten van het Comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, ook al heeft hij de effectieve uitvoering van zijn opdracht inzake veiligheid en
gezondheid nog niet aangevat (Art. 1, § 4, b), 4, elfde lid, Gezondheids- en Veiligheidswet).
Commentaar:
Het tijdschrift «RW» 2003-04, afl. 28, 1101 vermeldt verkeerdelijk 17 maart 2002 als datum van het arrest.
Trefwoorden:
Ontslagregeling personeelsafgevaardigden, toepassingsgebied, algemeen
Oprichting Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
Dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen
Samenvatting 3
Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering die daarin virtueel begrepen
is; voor de stuiting van laatstgenoemde vordering is vereist dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in
het voorwerp van de bij de dagvaarding ingestelde vordering (Art. 2244, B.W.).
Commentaar:
Het tijdschrift «RW» 2003-04, afl. 28, 1101 vermeldt verkeerdelijk 17 maart 2002 als datum van het arrest.
Trefwoorden:
Stuiting verjaring, algemeen
Samenvatting 4
Het voorwerp van de latere vordering tot verkrijging van de opzeggingsvergoeding en van de in artikel 22, 3°, van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983 bepaalde forfaitaire vergoeding zijn virtueel begrepen in het
voorwerp van de inleidende vordering van eiseres tot verkrijging op grond van artikel 1, § 4, b) negende lid, a van de
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wet van 10 juni 1952 van de bijzondere ontslagvergoeding van artikel 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991, die
zowel de schade ingevolge het onregelmatig ontslag, zijnde het ontslag zonder inachtneming van de wettelijk
verplichte opzeggingstermijn, als deze ingevolge de miskenning van de bijzondere bescherming van de werknemer,
syndicaal afgevaardigde, vergoedt; bijgevolg stuit de dagvaarding vóór het gerecht de verjaring van de latere bij
conclusie neergelegde vorderingen (Art. 2244, B.W.; Artt. 22, 3° en 39, C.A.O. 14 sept. 1983; Art. 1, § 4, b), negende
lid a, Gezondheids- en Veiligheidswet).
Commentaar:
Het tijdschrift «RW» 2003-04, afl. 28, 1101 vermeldt verkeerdelijk 17 maart 2002 als datum van het arrest.
Trefwoorden:
Stuiting verjaring, algemeen Ontslagvergoeding personeelsafgevaardigden
Welzijn van de werknemer bij uitvoering werk, algemeen
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

RW 2003-04, afl. 23, 895 en http://www.rw.be/ (8 februari 2004)

-

RW 2003-04 (verkort), afl. 28, 1101 en http://www.rw.be/ (17 maart 2004)

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Boes
Raadsheren: Waûters, Dhaeyer, Dirix, Stassijns
Openbaar Ministerie: De Raeve
Adjunct-griffier: De Prins
Advocaten: van Eeckhoutte, De Gryse
R.G. S.01.0182.N

Uitspraak
A.F. eiseres,
vertegenwoordigd door Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 9051
Gent, Driekoningenstraat 3, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
tegen
BENECOR, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2100 Deurne, Tweemontstraat 6670, ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen: nummer 260.110,
verweerster,
vertegenwoordigd door Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060
Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan.

I Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 11 september 2000 en 15 juni 2001 gewezen door het
Arbeidshof te Antwerpen.

II Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
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III Middelen
A In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van
11 september 2000
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
–

artikel 1, § 4, b), 4, tiende en elfde alinea, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, in de stand na
de wijziging door artikel 7 van de wet van 7 juli 1994 tot wijziging van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 10 juli 1952 betreffende de gezondheid en
de veiligheid van de werknemers, alsmede van de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen;

–

artikel 839decies van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij Besluit van
de Regent van 27 september 1947, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 september 1992 tot
uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 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;

–

de artikelen 16, 17, inzonderheid § 1, en 18 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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof wijst in het bestreden arrest, rechtsprekend over de vordering van eiseres tot het verkrijgen van de
vergoeding bepaald in artikel 17, § 1, van de wet van 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, begroot op 662.987 BEF, en de
vergoeding bepaald in artikel 16 van diezelfde wet, begroot op 1.325.974 BEF, die vorderingen af door het
hoofdberoep van verweerster gedeeltelijk gegrond te verklaren – in het hieronder bestreden arrest van 15 juni
2001 verbeterd in “volledig gegrond” – en te zeggen voor recht dat eiseres niet viel onder de ontslagregeling
bepaald in 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, zodat de daarop gebaseerde vergoedingen niet verschuldigd zijn,
op grond van de volgende motieven:
“Overwegende dat artikel 1, § 4, b, 4, alinea 10 en 11, van de wet van 10 juni 1952, betreffende de gezondheid en
de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, bepaalt:
“De Koning kan de syndicale afvaardiging van het personeel der onderneming ermede belasten de opdrachten uit
te oefenen van de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, wanneer de
onderneming gewoonlijk gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstelt. In dat geval genieten de leden van de
syndicale afvaardiging, onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen
gelden:
a) Dezelfde bescherming als de leden die het personeel van de comités vertegenwoordigen zoals die worden
bepaald in 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; deze bescherming vangt aan op de datum van het begin van hun
opdracht en eindigt op de datum van de volgende verkiezingen, door de Koning in uitvoering van artikel 1, § 4, b),
zesde lid, vastgesteld, voor de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden van de comités”;
Dat dit gebeurde bij artikel 84 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1990, thans, na de inwerkingtreding
van het wijzigend koninklijk besluit van 14 september 1992, bij artikel 839decies van het ARAB, dat bepaalt:
“Bij ontstentenis van een comité worden de opdrachten van dit comité uitgeoefend door de vakbondsafvaardiging
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van het personeel van de onderneming, en wanneer er geen vakbondsafvaardiging dient te worden opgericht, op
de wijze door ons bepaald.” (bladzijde 7, eerste tot vierde alinea van het arrest)”.
Overwegende dat de wetgever een duidelijk onderscheid maakte tussen de bescherming van rechtswege die de
kandidaten en de verkozen leden van het veiligheidscomité op grond van de wet van 19 maart 1991 genieten en
de bijzondere bescherming die de syndicale afgevaardigde in een bedrijf van minder dan 50 werknemers te beurt
valt, door uitdrukkelijk te stellen dat deze laatste bescherming slechts een aanvang neemt op de datum van het
begin van hun opdracht.
Dat hieruit volgt dat wanneer de syndicale afgevaardigde in een bedrijf van minder dan 50 werknemers zijn
functie van het veiligheidscomité niet daadwerkelijk uitoefent, deze opdracht geen aanvang heeft genomen en
hij/zij geen aanspraken kan doen gelden op de bijzondere ontslagbescherming bepaald bij de wet van 19 maart
1991 (Vannes, V., La protection contre le licenciement du délégué syndical exerçant les missions des membres
du comité de sécurité et d'hygiène, J.T.T., 1992, 2; Van Wassenhove, S., Controverses sur la protection contre le
licenciement réservée au délégué syndical exerçant les missions des membres du comité de sécurité et
d'hygiène, J.T.T., 1995, 381).
Dat immers artikel 839decies geen afbreuk kan doen aan het bepaalde in bovenvermeld artikel 1, § 4, van de wet
van 10 juni 1952 waar uitdrukkelijk aan de voorziene bescherming de voorwaarde wordt gekoppeld dat deze
slechts aanvangt op de datum van het begin van hun opdracht.
Dat de zinsnede “op de datum van het begin van hun opdracht” derhalve niet betekent, zoals (eiseres) voorhoudt,
dat het om de datum zou gaan dat de vakbondsafgevaardigde over de mogelijkheid zou beschikken om de taken
van het veiligheidscomité uit te oefenen.
Dat advocaat-generaal S. D'Halleweyn terzake in zijn schriftelijk advies terecht opmerkt en het (arbeidshof)
dezelfde mening is toegedaan:
“Nu de wetgever expliciet de bescherming laat ingaan bij het begin van de opdracht, dient deze datum concreet,
dit wil zeggen aan de hand van feitelijke elementen, te kunnen worden vastgesteld.
Zulke vaststelling is dan ook maar mogelijk als een effectief optreden van de syndicaal afgevaardigde kan worden
aangetoond, waaruit deze aanzet blijkt”. (blz. 8, tweede tot zevende alinea van het arrest)
en
“Overwegende dat de last van het bewijs, dat (eiseres) de opdracht daadwerkelijk had aangevat en waarnam, bij
haar berust; dat zij daarin faalt”. (blz. 9, tweede alinea van het arrest)

Grieven
Artikel 1, § 4, b, 4, tiende alinea, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, zoals in deze zaak van toepassing,
verleende aan de Koning de bevoegdheid om de vakbondsafgevaardigde ermee te belasten de opdrachten uit te
oefenen van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.
De Koning heeft van die bevoegdheid gebruik gemaakt door in artikel 839decies van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming, zoals in deze zaak van toepassing, te bepalen dat bij ontstentenis van een comité
de opdrachten van dit comité worden uitgeoefend door de vakbondsafvaardiging van het personeel van de
onderneming.
Ingevolge de voornoemde bepalingen worden de opdrachten van het comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen van rechtswege uitgeoefend door de vakbondsafvaardiging, zonder dat wordt
vereist dat de vakbondsafvaardiging op de een of andere wijze blijk geeft van de intentie die opdracht uit te
voeren.
Artikel 1, § 4, b, 4, elfde alinea, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, zoals in deze zaak van toepassing,
bepaalt dat de leden van de vakbondsafvaardiging in dat geval dezelfde bescherming genieten als de leden die
het personeel (in) de comités vertegenwoordigen, zoals die wordt bepaald in 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,
en dat die bescherming aanvangt op de datum van het begin van hun opdracht.
Artikel 839decies van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming wijst de opdrachten van het comité
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen van rechtswege toe aan de
vakbondsafvaardiging, zodat de opdracht van haar leden begint op het ogenblik dat zij de voorwaarden vervullen
waaronder de opdrachten van dat comité door de vakbondsafvaardiging worden uitgeoefend, dit is vanaf het
ogenblik waarop in een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minder dan vijftig werknemers tewerkstelt, een
vakbondsafvaardiging wordt samengesteld.
Het begin van “de opdrachten van dit comité” waarvan sprake in artikel 839decies van het Algemeen Reglement
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voor de Arbeidsbescherming, in een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minder dan vijftig werknemers telt en
waar geen comité is, valt voor de leden van de vakbondsafvaardiging dan ook samen met het begin van hun
opdracht als vakbondsafgevaardigde en de woorden “de datum van het begin van hun opdracht” gebruikt in
artikel 1, § 4, b, 4, elfde alinea, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen verwijzen derhalve naar het begin van
hun opdracht als lid van de vakbondsafvaardiging.
Het arbeidshof voegt aan de voornoemde bepalingen, zoals in deze zaak van toepassing, een voorwaarde toe
door te oordelen dat het niet volstaat dat eiseres vakbondsafgevaardigde was bij verweerster, waarvan het
arbeidshof vaststelt dat het een onderneming is die gewoonlijk gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstelt,
maar bovendien vereist dat zij het bewijs levert dat zij als vakbondsafgevaardigde de functie van het comité
daadwerkelijk had aangevat en waarnam.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de vordering van eiseres tot het verkrijgen van de
vergoedingen bepaald in de artikelen 16 en 17 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 ongegrond
is (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

B In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van
15 juni 2001
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
–

artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;

–

de artikelen 15 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

–

artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;

–

artikel 16 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;

–

artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983, gesloten in het Paritair Comité
voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 maart 1984.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, rechtsprekend over de vordering van eiseres tot het
verkrijgen van de forfaitaire vergoeding van één jaar loon bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van
14 september 1983, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut
van de syndicale afvaardiging, begroot op 662.987 BEF, en een opzeggingsvergoeding van 47.079 BEF, zoals
geformuleerd in de conclusie die eiseres op 16 november 2000 neerlegde ter griffie van het arbeidshof, die
vorderingen onontvankelijk wegens verjaring op (grond) van de volgende motieven:
“Dat de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek de mogelijkheid bieden de vordering in de loop van
het geding te wijzigen of uit te breiden voor zover de nieuwe vordering gesteund is op een feit of akte in de
dagvaarding vermeld en zij geformuleerd wordt bij op tegenspraak genomen conclusie.
Dat (verweerster) beaamt dat in casu aan deze voorschriften wordt voldaan.
Overwegende dat de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek evenwel niet gebruikt kunnen worden
om tussenvorderingen in te leiden die vervallen zijn door verjaring.
Dat de inleidende dagvaarding niet automatisch de nieuwe vordering stuit; dat een tegeneis volkomen
onafhankelijk blijft ten overstaan van de hoofdeis; dat de normale toelaatbaarheidsvereisten van toepassing zijn.
Dat de stuiting van de verjaring door de inleidende akte enkel geldt voor de vordering die daarmee wordt ingeleid
en niet voor de nieuwe of gewijzigde vordering. (Deconinck, B., Incidentele vorderingen in hoger beroep: nieuwe
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eis-tegeneis-addenda, R.W., 1986-87, 445; Van Boeckhout, J., Uitbreiding of wijziging van de aanhangige
vordering: een wondermiddel?, R.W. 1978-79, 2355 e.v.; Cass., 27 juni 1988, A.C., 1987-88, 1412).
Overwegende dat de huidige tegenvorderingen dan ook dienden te worden ingesteld binnen de voorziene
verjaringstermijn.
Dat het ontslag gebeurde op 15 juni 1994; dat de tegeneisen gesteld werden bij conclusie, neergelegd ter griffie
van het arbeidshof op 16 november 2000.
Dat zowel de verjaringstermijn van één jaar bedoeld bij artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet als, voor
zoveel als nodig, de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 26 V.T.Sv., ruim overschreden zijn.
Dat de tegeneisen derhalve vervallen zijn door verjaring.” (bladzijde 3, derde tot twaalfde alinea van het arrest).

Grieven
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of
een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen.
Krachtens die bepaling stuit een dagvaarding de verjaring van de vordering die ze inleidt en van de vordering die
virtueel daarin begrepen is.
Eiseres dagvaardde op 3 oktober 1994 verweerster voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen teneinde haar (onder
meer) te horen veroordelen tot de betaling aan eiseres van een vergoeding gelijk aan het loon voor twee jaar van
1.325.974 BEF.
Die vordering steunde op het in de dagvaarding aangevoerde onregelmatig ontslag wegens dringende redenen
waartoe verweerster op 15 juni 1994 was overgegaan.
Eiseres vorderde aldus de in de artikel 16 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 bepaalde vergoeding voor
werknemers met minder dan tien dienstjaren in de onderneming omdat zij meende onder de toepassing te vallen
van de in die wet bepaalde ontslagbescherming.
Eiseres vordert bij conclusie neergelegd op 16 november 2000 de toekenning van de forfaitaire vergoeding van
één jaar loon, bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983, gesloten in het Paritair
Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, evenals een
opzeggingsvergoeding met toepassing van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.
De in artikel 16 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 de kandidaat-personeelsvertegenwoordigers bepaalde vergoeding kan niet worden
gecumuleerd met de bijzondere vergoeding die verschuldigd is aan een onregelmatig ontslagen
vakbondsafgevaardigde en met een gewone opzeggingsvergoeding, omdat de in artikel 16 bepaalde vergoeding
het minimum uitmaakt van de opzeggingsvergoeding die verschuldigd is wegens de onregelmatige beëindiging
van de arbeidsovereenkomst en de andere wegens de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
verschuldigde vergoedingen door (die) vergoeding worden opgeslorpt als zij hoger is;
De vorderingen die eiseres instelde bij conclusie neergelegd op 16 november 2000 zijn dan ook geen nieuwe
vorderingen, maar waren virtueel begrepen in de oorspronkelijke vordering, ingesteld bij dagvaarding van
3 oktober 1994, aangezien zij berusten op hetzelfde feit, met name het onregelmatig ontslag wegens dringende
reden, en dezelfde oorzaak en voorwerp hebben, met name het verkrijgen van een vergoeding wegens die
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
De verjaring van deze vorderingen werd dan ook gestuit door de dagvaarding van 3 oktober 1994, zodat de
eenjarige verjaringstermijn van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de
vijfjarige verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering niet
verstreken was op het ogenblik van het instellen van de vorderingen.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig de vordering tot het verkrijgen van een forfaitaire vergoeding gelijk aan
één jaar loon met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983 betreffende het
statuut van de syndicale afgevaardigde, gesloten in het paritair comité voor de papier- en kartonverwerking, en de
opzeggingsvergoeding onontvankelijk kon verklaren wegens verjaring (schending van alle in de aanhef van het
middel vermelde bepalingen).

IV Beslissing van het Hof
A In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 11 september 2000
Overwegende dat artikel 1, § 4, b) 4, tiende lid, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de
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veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, zoals in deze zaak
van toepassing, bepaalt dat de Koning de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen ermee
kan belasten de opdrachten uit te oefenen van de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, wanneer de onderneming gewoonlijk gemiddeld minder dan vijftig werknemers tewerkstelt;
Dat de Koning van de hem bij deze wetsbepaling verleende bevoegdheid gebruik heeft gemaakt door in
artikel 839decies van het ARAB te bepalen dat, bij ontstentenis van een veiligheidscomité, de opdrachten van dit
comité uitgeoefend worden door de vakbondsafvaardiging van het personeel van de onderneming;
Dat op grond van deze bepalingen de werknemers die lid zijn van de vakbondsafvaardiging in een onderneming
die gewoonlijk gemiddeld minder dan vijftig werknemers tewerkstelt, van rechtswege belast worden met de
opdrachten van het veiligheidscomité vanaf hun aanstelling als vakbondsafgevaardigde;
Overwegende dat, krachtens artikel 1, § 4, b), 4, elfde lid, van de wet van 10 juni 1952, de leden van de syndicale
afvaardiging in dat geval, onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen
gelden, dezelfde bescherming genieten als de leden die het personeel van de comités vertegenwoordigen, zoals
die wordt bepaald in 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;
Dat het voornoemde elfde lid deze ontslagbescherming voor de leden van een vakbondsafvaardiging die met de
uitoefening van de opdrachten van het veiligheidscomité zijn belast, niet laat aanvangen voor hun verkiezing,
zoals voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het veiligheidscomité, maar slechts “op de
datum van het begin van hun opdracht” omdat de werkgever slechts kennis krijgt van hun aanstelling op het
ogenblik dat zij hun opdracht als vakbondsafgevaardigde opnemen; dat dit strookt met het doel van de bijzondere
ontslagregeling, namelijk de werknemers te beschermen tegen het risico dat zij zouden ontslagen worden omwille
van het feit dat zij belast zijn met de taken van het veiligheidscomité;
Overwegende dat het risico dat de vakbondsafgevaardigde zou worden ontslagen omwille van zijn taak inzake
veiligheid en gezondheid bestaat vanaf het ogenblik dat de opdracht als vakbondsafgevaardigde wordt
opgenomen omdat hij vanaf dat ogenblik belast is met de opdrachten van het comité voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen, ook al heeft hij de effectieve uitvoering van zijn opdracht inzake veiligheid en
gezondheid nog niet aangevat;
Overwegende dat het arbeidshof in het arrest van 11 september 2000 de vordering van eiseres tot het verkrijgen
van de vergoeding bepaald in artikel 17, § 1, van de wet van 19 maart 1991 en de vergoeding bepaald in artikel 16
van die wet afwijst op grond van de overwegingen dat “wanneer de syndicale afgevaardigde in een bedrijf van
minder van vijftig werknemers zijn functie van het veiligheidscomité niet daadwerkelijk uitoefent, deze opdracht
geen aanvang heeft genomen en hij/zij geen aanspraken kan doen gelden op de bijzondere ontslagbescherming
bepaald bij de wet van 19 maart 1991” en dat “de last van het bewijs dat (eiseres) de opdracht daadwerkelijk had
aangevat en waarnam bij haar berust; dat zij daarin faalt”;
Dat het arbeidshof aldus de aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

B In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 15 juni 2001
Overwegende dat een rechtsvordering die uit de arbeidsovereenkomst is ontstaan, een jaar na het beëindigen
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit deze vordering is ontstaan, verjaart, zonder dat deze termijn
een jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden;
Overwegende dat, krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, een dagvaarding de verjaring stuit voor de
vordering die ze inleidt en voor de vordering die daarin virtueel begrepen is; dat voor de stuiting van
laatstgenoemde vordering vereist is dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het voorwerp van
de bij dagvaarding ingestelde vordering;
Overwegende dat eiseres bij inleidende dagvaarding van 3 oktober 1994 aanvoerde dat:
1.
zij bij verweerster als arbeidster in dienst was sedert 9 november 1987 en op 15 juni 1994 ontslagen werd
om beweerde dringende redenen;
2.

zij sinds 27 oktober 1993 bij verweerster aangesteld was als syndicaal afgevaardigde, overeenkomstig de
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983, gesloten in het nationaal
paritair comité voor de papier- en kartonbewerking;

3.

zij in de onderneming van verweerster die gewoonlijk minder dan vijftig werknemers tewerkstelt,
krachtens artikel 839decies van het ARAB de opdrachten van het comité voor de veiligheid, gezondheid
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en verfraaiing van de werkplaatsen in de onderneming uitvoerde;
Dat zij in deze dagvaarding, benevens een vergoeding wegens morele schade en achterstallig loon, op grond van
artikel 1, § 4, b), negende lid, a, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede van de salubriteit van het werk en de werkplaatsen, als beschermde werkneemster wegens
een ontslag in strijd met de artikelen 4 tot en met 13 van de wet van 19 maart 1991, de beschermingsvergoeding
bepaald in de artikelen 16 en 17 van deze wet van 19 maart 1991 vorderde, zijnde een vergoeding gelijk aan het
loon voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat en een vergoeding gelijk aan
het loon voor twee jaar;
Overwegende dat eiseres bij appèlconclusie, neergelegd ter griffie van het Arbeidshof te Antwerpen op
16 november 2000, aanvoerde dat haar minstens wegens het onmiddellijk ontslag zonder dat er een dringende
reden bestond, op grond van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983 betreffende
het statuut van de syndicaal afgevaardigde, een forfaitaire ontslagvergoeding van één jaar loon en een
opzeggingsvergoeding van vier weken loon diende te worden toegekend;
Overwegende dat, krachtens artikel 22, 3°, en het voorlaatste lid van dit artikel van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 14 september 1983, onverminderd het recht van de werknemer op de in artikel 39 van
de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde opzeggingsvergoeding, een forfaitaire vergoeding, gelijk aan de
brutobezoldiging van een jaar, door de werkgever verschuldigd is indien de werkgever een syndicaal
afgevaardigde heeft ontslagen wegens een dringende reden en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft
verklaard;
Overwegende dat het laatste lid van voormeld artikel 22 bepaalt dat die forfaitaire vergoeding niet
verschuldigd is wanneer de syndicale afgevaardigde de vergoeding ontvangt, in artikel 1bis, § 7, van de
voormelde wet van 10 juni 1952 bepaald, zijnde thans de vergoeding bepaald in artikel 16 en 17 van de wet van
19 maart 1991; dat laatstgenoemde vergoeding voorts een minimum-opzeggingsvergoeding is en niet kan
gecumuleerd worden met de gewone opzeggingsvergoeding;
Overwegende dat het voorwerp van vordering tot verkrijging van de opzeggingsvergoeding en van de in
artikel 22, 3°, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983 bepaalde forfaitaire vergoeding
virtueel begrepen zijn in het voorwerp van de vordering van eiseres tot verkrijging op grond van artikel 1, § 4, b),
negende lid, a van de wet van 10 juni 1952 van de bijzondere ontslagvergoeding van artikel 16 en 17 van de wet
van 19 maart 1991, die zowel de schade ingevolge het onregelmatig ontslag, zijnde het ontslag zonder
inachtneming van de wettelijk verplichte opzeggingstermijn, als deze ingevolge de miskenning van de bijzondere
bescherming van de werknemer, syndicaal afgevaardigde, vergoedt; dat dienvolgens de verjaring van de
vorderingen van eiseres, ingesteld bij de ter griffie van het arbeidshof op 16 november 2000 neergelegde
appèlconclusie, met de dagvaarding van 3 oktober 1994 werd gestuit;
Overwegende dat het bestreden arrest deze stuiting door de dagvaarding verwerpt met de overweging dat zulke
stuiting “enkel geldt voor de vordering die daarmee wordt ingeleid” en zodoende de aangewezen wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest van 11 september 2000 behalve in zoverre het het hoger beroep en het incidenteel
hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Vernietigt het bestreden arrest van 15 juni 2001;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van
11 september 2000 en van het vernietigde arrest van 15 juni 2001;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Robert Boes, de
raadsheren Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Eric Dirix en Eric Stassijns, en in openbare terechtzitting van
zeventien maart tweeduizend en drie uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid van
advocaat-generaal Anne De Raeve, met bijstand van eerstaanwezend adjunct-griffier Lisette De Prins.

Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken
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Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

RW 2003-04, afl. 23, 895 en http://www.rw.be/ (8 februari 2004)

-

RW 2003-04 (verkort), afl. 28, 1101 en http://www.rw.be/ (17 maart 2004)
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Cass. (3e k.) AR S.00.0179.N, 4 februari 2002
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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;
http://www.cass.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,
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 4/10/2021

rn300000379 1/7

M&D Seminars

208

tegen
BR
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

© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 4/10/2021

rn300000379 4/7

M&D Seminars

211

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 advocaatgeneraal 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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Arbitragehof nr. 19/2002, 23 januari 2002 (prejudiciële vraag)

Arbitragehof nr. 19/2002, 23 januari 2002 (prejudiciële vraag) A.A. 2002, afl. 1, 195; http://www.const-court.be (29
maart 2002); BS 21 maart 2002 (tweede uitgave) (uittreksel), 12020 en http://staatsblad.be (29 maart 2002);
Juristenkrant 2002 (weergave DORSSEMONT, F.), afl. 54, 17; JLMB 2002, afl. 37, 1614 en http://jlmbi.larcier.be (28
november 2002), noot DUMONT, M; JTT 2002, afl. 834, 333, noot LENAERTS, H; RW 2002-03, afl. 9, 335 en
http://www.rw.be (13 november 2002), noot ELIAERTS, L
Samenvatting
Art. 21, par. 2 Wet Organisatie Bedrijfsleven en de art. 1 en 2 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
schenden art. 10 en 11 G.W. niet doordat het feit niet langer lid te zijn van de organisatie die de kandidatuur heeft
voorgedragen niet de bijzondere ontslagbescherming opheft die de wet garandeert aan diegenen die in de wet
'kandidaten' worden genoemd, ook al zijn ze verkozen, terwijl dezelfde omstandigheid voor de afgevaardigde tot
gevolg heeft dat hij niet die ontslagbescherming, maar de bescherming die verbonden is met het mandaat waaraan zij
een einde maakt, verliest.
Trefwoorden:
Beschermingsperiode (ontslagregeling personeelsafgevaardigden)
Ontslag personeelsafgevaardigden, algemeen
Ontslagregeling personeelsafgevaardigden, toepassingsgebied, algemeen
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake sociaal recht, algemeen
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

Juristenkrant 2002 (weergave DORSSEMONT, F.), afl. 54, 17

-

RW 2002-03, afl. 9, 335 en http://www.rw.be (13 november 2002)

Volledige tekst
Voorzitters: M. Melchior en A. Arts
Rechters: L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.P. Moerman en E. Derycke
Griffier: L. Potoms
19/2002
R.G. 2042

Uitspraak
I Onderwerp van de prejudiciële vraag
Bij vonnis van 2 oktober 2000 in zake M. Humblet tegen de n.v. Interbrew Belgium, waarvan de expeditie ter
griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 5 oktober 2000, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik de volgende
prejudiciële vraag gesteld:
«Schenden artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de
artikelen 1 en 2 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 4/10/2021

rn300000699 1/8

M&D Seminars

218

personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, in samenhang gelezen, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het feit niet langer aangesloten te zijn bij de representatieve
werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen de kandidaat-afgevaardigde het voordeel van de
bijzondere bescherming tegen ontslag niet ontzegt, terwijl dezelfde omstandigheid het voordeel van die
bescherming wel ontzegt aan de – gewone of plaatsvervangende – afgevaardigde?»

II De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil
De n.v. Interbrew Belgium, verwerende partij voor de Arbeidsrechtbank te Luik, heeft de eiser aangeworven als
arbeider met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De eiser was kandidaat bij de sociale verkiezingen
van 1995, voorgedragen door het Algemeen Belgisch Vakverbond (A.B.V.V.) voor de ondernemingsraad, maar
werd niet verkozen. In 1997 werd hij overigens door het A.B.V.V. aan de verwerende partij voorgesteld als
plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde. Op 4 oktober 1999 heeft de eiser verklaard zich niet langer aan te
sluiten bij de vakbond A.B.V.V. en dat ook in de toekomst niet meer te doen.
De n.v. Interbrew Belgium, die de eiser reeds een sanctie van vijf dagen buitendienststelling had opgelegd, heeft
hem op 5 oktober 1999 in kennis gesteld van zijn ontslag om dringende reden.
De eiser heeft gevraagd om opnieuw in de onderneming te worden tewerkgesteld, maar heeft geen antwoord
gekregen. Hij vraagt dat de verwerende partij zou worden veroordeeld tot betaling van de bijzondere
beschermingsvergoedingen die in geval van ontslag verschuldigd zijn aan de kandidaat bij de sociale
verkiezingen.
De vordering is gebaseerd op de bepalingen van de wet van 19 maart 1991, waarvan artikel 2 bepaalt dat
personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden alleen kunnen worden ontslagen om een
dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aangenomen, of om economische of technische
redenen. De verwerende partij doet gelden dat de eiser op het ogenblik van zijn ontslag die bescherming niet
meer genoot aangezien hij geen lid meer was van de vakbond die zijn kandidatuur had voorgedragen. Die stelling
gaat terug op artikel 21, § 2, 4°, van de wet van 20 september 1948, dat volgens de verwerende partij a fortiori op
de niet verkozen kandidaten moet worden toegepast omdat zij anders beter beschermd zouden zijn dan de
verkozen kandidaten, wat in strijd zou zijn met het doel van de wet.
Op grond van de rechtspraak en rechtsleer alsook van de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 2 van de wet
van 19 maart 1991 en van artikel 21, § 2, 4°, van de wet van 20 september 1948, gaat de Rechtbank ervan uit dat
de positie van een kandidaat niet kan worden gelijkgesteld met die van gewoon of plaatsvervangend
afgevaardigde omdat het niet gaat om een interpretatie van de wettekst maar om een uitbreiding ervan en omdat
de Rechtbank aan de wet geen bepaling kan toevoegen die er niet in is opgenomen.
De Rechtbank is echter van mening dat de verwerende partij terecht doet opmerken dat het verschil in
behandeling dat op die wijze ontstaat tussen afgevaardigden, enerzijds, en kandidaten, anderzijds, in die zin zou
kunnen worden geïnterpreteerd dat het niet beantwoordt aan de vereiste van een redelijk verband van
evenredigheid tussen het onderscheid dat door de wet wordt gemaakt en het door die wet nagestreefde doel;
«terwijl immers de niet verkozen kandidaat het voordeel van de bescherming blijft genieten wanneer hij niet
langer lid is van de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, is dit niet het geval voor degene die werd
verkozen als effectief afgevaardigde of als plaatsvervangend afgevaardigde, ondanks het feit dat hij vooraf en
onvermijdelijk kandidaat is geweest». Zij beslist dan ook om, op verzoek van de verwerende partij, aan het Hof
een prejudiciële vraag te stellen, zonder echter te verwijzen naar de interpretatie van de wettekst aangezien die
volgens haar niet kan worden geïnterpreteerd.
De Rechtbank weerlegt overigens de bezwaren van de eiser met betrekking tot het stellen van de prejudiciële
vraag.
De Rechtbank beslist de bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen maar geeft de verwerende partij de
toestemming om – als handeling tot bewaring om het verlies van bewijzen te vermijden – met alle wettelijke
middelen bepaalde feiten aan te tonen.

III De rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 5 oktober 2000 heeft de voorzitter in functie de rechters van de zetel aangewezen
overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
De rechters-verslaggevers hebben geoordeeld dat er geen aanleiding was om artikel 71 of 72 van de organieke
wet toe te passen.
Van de verwijzingsbeslissing is kennisgegeven overeenkomstig artikel 77 van de organieke wet bij op
21 november 2000 ter post aangetekende brieven.
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Het bij artikel 74 van de organieke wet voorgeschreven bericht is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
5 december 2000.
Memories zijn ingediend door:
–
de n.v. Interbrew Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1070 Brussel, Industrielaan
21, bij op 29 december 2000 ter post aangetekende brief;
–

de Ministerraad, Wetstraat 16, 1000 Brussel, bij op 8 januari 2001 ter post aangetekende brief.

Van die memories is kennisgegeven overeenkomstig artikel 89 van de organieke wet bij op 31 januari 2001 ter
post aangetekende brieven.
De n.v. Interbrew Belgium heeft een memorie van antwoord ingediend bij op 1 maart 2001 ter post aangetekende
brief.
Bij beschikkingen van 29 maart 2001 en 26 september 2001 heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest moet
worden gewezen, verlengd tot respectievelijk 5 oktober 2001 en 5 april 2002.
Bij beschikkingen van 20 maart 2001 en 22 mei 2001 heeft het Hof de zetel aangevuld respectievelijk met rechter
A. Alen en rechter J.-P. Moerman.
Bij beschikking van 13 juli 2001 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag van de terechtzitting
bepaald op 19 september 2001.
Bij beschikking van 13 juli 2001 heeft voorzitter M. Melchior de zaak voorgelegd aan het Hof in voltallige zitting.
Van de beschikking tot ingereedheidbrenging is kennisgegeven aan de partijen en hun advocaten bij op 17 juli
2001 ter post aangetekende brieven.
Bij beschikking van 19 september 2001 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de terechtzitting van 26 september
2001.
Op de openbare terechtzitting van 26 september 2001:
–
zijn verschenen:
•

Mr. J. Clesse, advocaat bij de balie te Luik, voor de n.v. Interbrew Belgium;

•

Mr. A. Feyt loco Mr. E. Maron, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad;

–

hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en E. Derycke verslag uitgebracht;

–

zijn de voornoemde advocaten gehoord;

–

is de zaak in beraad genomen.

De rechtspleging is gevoerd overeenkomstig de artikelen 62 en volgende van de organieke wet, die betrekking
hebben op het gebruik van de talen voor het Hof.

IV In rechte
–A–
Standpunt van de n.v. Interbrew Belgium
A.1.1.
De n.v. Interbrew Belgium herinnert eraan dat in het grootste deel van de rechtspraak en rechtsleer wordt
aangenomen dat bij het einde van het mandaat van een personeelsafgevaardigde voor deze de bijzondere
ontslagbescherming die is vastgelegd bij de wet van 19 maart 1991 wegvalt. Wat dit betreft, schaart het
verwijzingsvonnis zich achter die overheersende interpretatie. De vraag of voor de niet verkozen kandidaat bij het
einde van diens lidmaatschap van de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen die bijzondere
bescherming eveneens wegvalt, is daarentegen controversieel. De n.v. Interbrew Belgium steunt die stelling, in
tegenstelling tot de eiser, wiens stelling de Rechtbank in aanmerking heeft genomen, waardoor die eiser kan
aanvoeren dat zijn ontslag onregelmatig is omdat de werkgever de erkenning van de dringende reden door de
rechtbank niet heeft verkregen vóór de kennisgeving van de verbreking.
A.1.2.
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De partij licht de ontstaansgeschiedenis van de in het geding zijnde bepalingen toe. In de oorspronkelijke versie
beschermde de wet van 20 september 1948 alleen de afgevaardigden, en niet de kandidaten, om een goede
werking van de ondernemingsraden te garanderen. De bescherming van de kandidaten is bij de wet van 18 maart
1950 ingevoerd. Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever heeft geoordeeld dat de
bestaande maatregelen ontoereikend waren en dat uit verscheidene gevallen van ontslag bleek dat de
kandidaten bij de verkiezingen eveneens moesten worden beschermd.
In een arrest van 29 maart 1982 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat «de bijzondere bescherming voor
bepaalde werknemers niet enkel de uitoefening van hun opdracht binnen de onderneming wil mogelijk maken
doch ook, aangezien zij, zoals in dit geval, ook geldt voor de niet verkozen kandidaten, de volledige vrijheid van
de werknemers wil verzekeren om zich kandidaat te stellen voor het uitoefenen van die opdracht».
A.1.3.
De partij is van mening dat de interpretatie die in het verwijzingsvonnis in aanmerking wordt genomen, aanleiding
geeft tot een verschil in behandeling tussen, enerzijds, de werkgever die van plan is een vroegere
personeelsafgevaardigde die geen lid meer is van de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen te
ontslaan en, anderzijds, de werkgever die van plan is een kandidaat die geen lid meer is van de organisatie die
zijn kandidatuur heeft voorgedragen te ontslaan. Dat verschil in behandeling berust ongetwijfeld op een objectief
criterium, namelijk het al dan niet uitoefenen van een mandaat van personeelsafgevaardigde, maar is niet
pertinent ten opzichte van het nagestreefde doel of niet redelijk evenredig met dat doel: de kandidaat is immers
beter beschermd dan de afgevaardigde; bovendien beantwoordt de bescherming van de kandidaten – in
tegenstelling tot die van de afgevaardigden die tot doel heeft de goede werking van de ondernemingsraden niet te
belemmeren – aan de bekommernis om de vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich als kandidaat bij
de sociale verkiezingen voor te dragen, een bekommernis die betrekking heeft op alle kandidaten, zowel op de
verkozen als op de niet verkozen kandidaten. Ten aanzien van dat doel is er geen enkele reden om de
kandidaten een ruimere bescherming te bieden dan de afgevaardigden. Integendeel, indien men een eventueel
verschil in behandeling in gunstige zin zou overwegen, zou dat in het voordeel van de afgevaardigden zijn, die
zowel om individuele als om collectieve redenen moeten worden beschermd; die collectieve redenen gelden
echter niet voor de bescherming van de kandidaat.

Standpunt van de Ministerraad
A.2.1.
De Ministerraad herinnert aan de wordingsgeschiedenis en het doel van de regelgeving inzake bescherming van
de kandidaat-personeelsafgevaardigden bij de sociale verkiezingen. De voormelde wet van 20 september 1948
heeft in bescherming voorzien opdat het mandaat van afgevaardigde, in het collectief belang, in alle vrijheid kan
worden uitgeoefend. Twee jaar later heeft de wetgever de bescherming uitgebreid tot de kandidaten, om
ontslagen te verhinderen en de werknemers de volledige vrijheid te waarborgen om zich kandidaat te stellen. Die
individuele bescherming is niet ondergeschikt aan het uitoefenen van een mandaat.
A.2.2.
De Ministerraad is dan ook van mening dat de bestaansredenen van de bescherming van de kandidaat bij de
sociale verkiezingen losstaan van het uitoefenen van een mandaat en van het collectief belang van alle
werknemers. Het doel van die bescherming is enkel het risico verminderen dat de werknemer neemt wanneer hij
zich kandidaat stelt en hem beschermen tegen een mogelijk ontslag ten gevolge van zijn expliciete bereidheid tot
vakbondsactie. De Ministerraad besluit dan ook dat er geen discriminatie is omdat met de
beschermingsmechanismen die bij de wetten van 20 september 1948 en 19 maart 1991 zijn ingevoerd, twee
verschillende doelstellingen worden nagestreefd, namelijk een collectieve en een individuele.
De gevallen van verlies van de bijzondere bescherming zijn het indirecte gevolg van eenzelfde bekommernis. De
afgevaardigden van de werknemers zijn wegens hun mandaat beschermd. Het einde van dat mandaat impliceert
bijgevolg het wegvallen van de bescherming aangezien deze verantwoord wordt vanuit de noodzaak om het
uitoefenen van het mandaat voor hen mogelijk te maken. Wat daarentegen de kandidaat-afgevaardigden betreft,
kan geen verband worden gelegd tussen bescherming en mandaat. De bescherming is immers verbonden met de
kandidatuur van de werknemer. Het feit dat hij geen lid meer is van de vakbond heeft dus geen enkel gevolg voor
die bescherming.
A.2.3.
De verschillende behandeling kan overigens objectief worden verantwoord. Het verlies van het voordeel van de
bescherming is immers slechts een indirect gevolg van het einde van het mandaat waarin het voormelde
artikel 21, § 2, 4°, voorziet. Die bepaling heeft echter niets te maken met het verlies van de bijzondere
bescherming. Ze kan niet worden toegepast op de kandidaten bij de sociale verkiezingen omdat zij onmogelijk
een mandaat dat zij niet hebben, kunnen verliezen.
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Antwoord van de n.v. Interbrew Belgium
A.3.
De partij antwoordt dat de redenen van bescherming van de kandidaat eveneens gelden voor de afgevaardigde,
terwijl het omgekeerde niet geldt: de redenen van bescherming van de afgevaardigde – een onbelemmerde
uitoefening van het mandaat en een goede werking van de raad waarborgen – gelden niet voor de kandidaat.
Het is overigens niet ondenkbaar om ten aanzien van de kandidaten een verband te leggen tussen de
ontslagbescherming en het mandaat, of meer bepaald de oorzaken van het einde van een mandaat. Er bestaat
geen technisch of ander obstakel dat zou verhinderen dat de gebeurtenissen die het einde van een mandaat met
zich meebrengen, eveneens het einde van de ontslagbescherming van de kandidaten tot gevolg hebben. De partij
onderstreept dat in een gedeelte van de rechtsleer die stelling wordt gesteund, terwijl andere auteurs de kwestie
controversieel vinden.

–B–
B.1.
De artikelen 1 en 2 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, bepalen:
«Artikel 1. § 1. Deze wet is van toepassing:
1°
op de gewone en plaatsvervangende leden die het personeel in de ondernemingsraden en in de comités
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen vertegenwoordigen;
2°

op de kandidaten voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel in diezelfde
organen;

3°

op de werkgevers welke voormelde personen tewerkstellen.

§ 2. Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder:
1°
personeelsafgevaardigde: het gewoon of het plaatsvervangend lid als bedoeld in § 1[, 1°];
2°

kandidaat-personeelsafgevaardigde: de kandidaat als bedoeld in § 1, 2°;
[...]

Artikel 2. § 1. De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen slechts worden
ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of
technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Voor de toepassing van dit artikel geldt als ontslag:
1°
elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, gedaan met of zonder vergoeding, al
dan niet met naleving van een opzegging, die ter kennis wordt gebracht gedurende de periode bedoeld in
de § § 2 of 3;
2°

elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een reden uitmaken
die ten laste van de werkgever kan gelegd worden;

3°

het niet in acht nemen door de werkgever van de beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank,
genomen met toepassing van artikel 5, § 3 en waarin besloten wordt tot de voortzetting van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst tijdens de procedure voor de arbeidsgerechten.

§ 2. De personeelsafgevaardigden genieten het voordeel van de bepalingen van § 1 gedurende een periode die
loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt,
tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.
Wanneer de minimumpersoneelsbezetting voorzien voor de oprichting van een raad of een comité niet meer is
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bereikt en er bijgevolg geen aanleiding is tot hernieuwing van deze organen, genieten de bij de vorige
verkiezingen verkozen kandidaten verder het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf gedurende zes
maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de door de Koning vastgestelde periode der verkiezingen. Dit is
eveneens het geval wanneer er geen nieuwe verkiezingen moeten georganiseerd worden bij ontstentenis van de
vereiste kandidaturen.
Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt niet meer toegekend aan de
personeelsafgevaardigden die de leeftijd van vijfenzestig jaar bereiken, behoudens wanneer de onderneming de
gewoonte heeft de categorie van werknemers, waartoe zij behoren, in dienst te houden.
§ 3. De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het
personeel voor de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid
voldoen, genieten het voordeel van de bepalingen van de § § 1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur betreft.
De kandidaat-personeelsafgevaardigden als bedoeld in het eerste lid genieten het voordeel van de bepalingen
van de § § 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van
het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de
uitslag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.
Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt eveneens toegekend aan de kandidaten voorgedragen
bij verkiezingen die nietig werden verklaard.
§ 4. Het mandaat van de personeelsafgevaardigden, of de hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde
mag voor de betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen tot gevolg hebben.
§ 5. De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden mogen niet worden overgeplaatst
van een technische bedrijfseenheid naar een andere van een zelfde juridische entiteit, tenzij zij schriftelijk hun
instemming betuigen op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen of indien er economische of technische
redenen aanwezig zijn die vooraf door het bevoegd paritair orgaan in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, werden
erkend.
De overplaatsing van één afdeling van een technische bedrijfseenheid naar een andere van dezelfde technische
bedrijfseenheid wordt beschouwd als niet bestaande voor de toepassing van deze wet indien zij gebeurd is
binnen de zes maanden die de sluiting van deze nieuwe afdeling voorafgaan.
§ 6. Geen enkele andere wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan die bepaald in § 1, mag
ingeroepen worden, met uitzondering van:
–
de afloop van de termijn;
–

de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst werd gesloten;

–

de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de werknemer;

–

het overlijden van de werknemer;

–

overmacht;

–

het akkoord tussen de werkgever en de werknemer.»

Artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven bepaalt:
«§ 2. Het mandaat van de personeelsafgevaardigde neemt een einde:
[...]
4° indien de betrokkene geen lid meer is van de representatieve werknemersorganisatie of van de
representatieve organisatie van kaderleden die zijn kandidatuur heeft voorgedragen;
[...]».
B.2.
Het geschil dat bij de verwijzende rechter aanhangig is, heeft betrekking op het ontslag van een kandidaat bij de
sociale verkiezingen. Volgens de verwijzende rechter verleent artikel 2 van de voormelde wet van 19 maart 1991
uitdrukkelijk ontslagbescherming aan de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden,
terwijl artikel 21, § 2, 4°, van de voormelde wet van 20 september 1948 uitdrukkelijk bepaalt dat, indien de
betrokkene geen lid meer is van de representatieve werknemersorganisatie die zijn kandidatuur heeft
voorgedragen, het mandaat van personeelsafgevaardigde eindigt, wat een einde zou maken aan de
ontslagbescherming. De verwijzende rechter gaat ervan uit dat de in het geding zijnde bepalingen niet in die zin
kunnen worden geïnterpreteerd dat zij, in zekere zin bij analogie, voor de kandidaat die geen lid meer is van de
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representatieve werknemersorganisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, een einde zouden maken aan
de ontslagbescherming. Het zou daarbij gaan om een uitbreiding van de wet omdat de Rechtbank aan de wet een
bepaling zou moeten toevoegen die er niet in staat.
B.3.
Volgens de verwijzende rechter volgt uit de combinatie van de bepalingen waarop de vraag betrekking heeft dat
een gewoon of plaatsvervangend personeelsafgevaardigde die geen lid meer is van de representatieve
werknemersorganisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, het voordeel verliest van de ontslagbescherming
waarin artikel 2, § 1, van de wet van 19 maart 1991 voorziet, terwijl een kandidaat-personeelsafgevaardigde in
dezelfde situatie dat voordeel niet verliest. De verwijzende rechter stelt het Hof bijgevolg een vraag over de
bestaanbaarheid van dat verschil in behandeling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
B.4.
De ontslagbescherming die is gewaarborgd bij de voormelde wet van 19 maart 1991 geldt voor een periode die
langer duurt dan de verkiezingen en gedurende welke de begunstigden die in de wet brevitatis causa
«kandidaten» worden genoemd strikt genomen geen kandidaten meer zijn. Hieruit volgt dat in de terminologie van
de wet het woord «kandidaat» niet alleen de eigenlijke kandidaat aanduidt maar ook de werknemer die
beschermd is omdat hij kandidaat is geweest.
B.5.
De ontslagbescherming waarop een gewezen kandidaat recht heeft, wordt door geen enkele bepaling
voorbehouden aan de kandidaat die niet is verkozen. Binnen de logica van het systeem is er weliswaar geen
reden om bijzondere bescherming toe te kennen aan een gewezen kandidaat zolang deze die bescherming
geniet in zijn hoedanigheid van afgevaardigde; uit geen enkele tekst, noch uit de logica van het systeem kan
echter worden afgeleid dat een kandidaat, door zijn verkiezing tot afgevaardigde, definitief, wat er ook gebeurt, de
bescherming zou verliezen die gerechtvaardigd is door de risico's die een kandidaat bij de sociale verkiezingen
gedurende een bepaalde periode loopt. Die risico's kunnen zelfs groter zijn wanneer de betrokkene geen lid meer
is van een vakorganisatie omdat hij zich dan in een geïsoleerde en bijzonder weerloze positie bevindt. De
artikelen 10 en 11 van de Grondwet zouden bijgevolg geschonden zijn indien het feit niet langer aangesloten te
zijn bij de organisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen de personeelsafgevaardigde het voordeel van de
bescherming die aan de kandidaat-afgevaardigde is toegekend, zou ontzeggen, zoals de in de vraag gebruikte
bewoordingen, «het voordeel van «die» bescherming», doen veronderstellen.
B.6.
De regel die de afgevaardigde zijn bescherming als afgevaardigde doet verliezen wanneer hij geen lid meer is
van een vakorganisatie, is niet zonder pertinentie omdat hij dan niet meer de gelegenheid heeft om de werkgever
door het uitoefenen van zijn mandaat te ontstemmen. Wat de evenredigheid betreft, dient te worden opgemerkt
dat het gevolg van de regel wordt verzacht door de vaststelling, toegelicht in B.5, dat de wet voor de
«kandidaten» bijzondere bescherming garandeert zonder een onderscheid te maken naargelang zij al dan niet
verkozen zijn en zonder te bepalen dat die bescherming definitief wordt opgeheven wanneer zij afgevaardigde
worden.
B.7.
Het verschil in behandeling dat het gevolg is van het feit dat het lidmaatschap van een bepaalde vakorganisatie
noodzakelijk is om afgevaardigde te blijven terwijl dat lidmaatschap niet noodzakelijk is om als kandidaatafgevaardigde zijn ontslagbescherming te behouden, kan worden verantwoord door het feit dat de wetgever, door
middel van het statuut van afgevaardigde, niet alleen de persoon van de afgevaardigde en de instelling van de
vertegenwoordiging van de werknemers op het niveau van de onderneming heeft willen beschermen, maar
eveneens de belangen van de organisatie die het aan een gemandateerde heeft toevertrouwd om binnen officiële
organen vorm te geven aan haar beleidsopties.
B.8.
De vraag dient ontkennend te worden beantwoord.
OM DIE REDENEN,
HET HOF
zegt voor recht:
Artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de artikelen 1
en 2 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 schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet doordat het
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feit niet langer lid te zijn van de organisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen niet de bijzondere
ontslagbescherming opheft die de wet garandeert aan diegenen die in de wet «kandidaten» worden genoemd ook
al zijn ze verkozen, terwijl dezelfde omstandigheid voor de afgevaardigde tot gevolg heeft dat hij niet die
ontslagbescherming, maar de bescherming die verbonden is met het mandaat waaraan zij een einde maakt,
verliest.
Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 23 januari 2002.

Volledige tekst, De Juristenkrant
Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

Juristenkrant 2002 (weergave DORSSEMONT, F.), afl. 54, 17

-

RW 2002-03, afl. 9, 335 en http://www.rw.be (13 november 2002)
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Eric BATTISTONI
Juge au tribunal du travail de Verviers

Jurisprudence:
Conciliation – Médiation

Rechtspraak:
Verzoening – Bemiddeling
Cass. (3de k.), 15 mei 2000

Zet.: HH. Marchal, eerste voorz.; Boes (verslagg.), Waûters, Dhaeyer en Mw. Bourgeois, raadsh.
Op. min.: Mw. De Raeve, adv.-gen.
Pleit.: MMrs Verbist en van Eeckhoutte
n.v. D.R. - & T t/ V.H. (S.99.0194.N)
ÉLECTIONS SOCIALES – RETRAIT DE LA CANDIDATURE –
TRANSACTION – CONTRAINTE MORALE – MENACE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF GRAVE – LOI D’ORDRE PUBLIC –
CONCLUSION D’UNE TRANSACTION

SOCIALE VERKIEZINGEN – INTREKKING VAN KANDIDATUUR – DADING – MORELE DWANG – DREIGING MET ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN – WET VAN OPENBARE ORDE –
MOGELIJKHEID VAN EEN DADING

1. L’arrêt qui considère que le retrait par le travailleur
de sa candidature aux élections sociales n’était pas valide
au motif qu’ «un tel retrait doit se faire en toute liberté et
non à la suite d’une négociation au cours de laquelle l’intéressé a été menacé d’une procédure en reconnaissance d’un
motif grave de licenciement», ne justifie pas légalement sa
décision car il ne précise pas en quoi la contrainte morale
était illégale et illicite et entachait dès lors la validité du
consentement.
2. L’article 36 de l’arrêté royal du 12 août 1994 prévoit
la possibilité pour le travailleur de retirer sa candidature
provisoire aux élections sociales. Les articles 5 et 8 de la
loi du 19 mars 1991 supposent en outre en principe une
conciliation ou un accord entre les parties dans le cadre de
la procédure de reconnaissance du motif grave du licenciement. Il s’ensuit que bien que la protection prévue par la
loi du 19 mars 1991 soit d’ordre public, la conclusion
d’une transaction par laquelle le travailleur retire sa candidature n’est nullement exclue.
L’arrêt qui considère qu’en vertu des articles 1108 et
1131 du Code civil, une telle transaction ne peut avoir
d’effet juridique en raison de sa cause illicite, contraire à
l’ordre public, ne justifie pas légalement sa décision.

1. Het arrest dat oordeelt dat de intrekking van kandidatuur van de werknemer voor de sociale verkiezingen ongeldig was, mede op grond dat «zulks veronderstelt dat dit in
volledige vrijheid gebeurt en niet in het kader van een dading, waarin betrokkene, zoals terzake, met de dreiging geconfronteerd wordt van een procedure tot erkenning van
dringende reden tot zijn ontslag», verantwoordt de beslissing niet naar recht omdat het niet aantoont in hoeverre de
morele dwang onrechtmatig of ongeoorloofd was en de
geldigheid van de toestemming bijgevolg aantastte.
2. Artikel 36 van het koninklijk besluit van 12 augustus
1994 bepaalt uitdrukkelijk dat een werknemer een voorlopige kandidatuur voor de sociale verkiezingen kan intrekken. De artikelen 5 en 8 van de wet van 19 maart 1991
stellen bovendien in beginsel een verzoening of een akkoord
tussen de partijen voorop in het kader van de procedure tot
erkenning van de dringende reden tot ontslag. Hieruit volgt
dat, hoewel de in de wet van 19 maart 1991 bepaalde bescherming van openbare orde is, zulks geenszins het sluiten
van een dading, waarbij de werknemer zijn kandidatuur
intrekt, in de weg staat.
Het arrest dat oordeelt dat zulk een dading, krachtens de
artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek geen
rechtsgevolg kan hebben wegens haar ongeoorloofde oorzaak, strijdig met de openbare orde is, is niet naar recht
verantwoord.
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Mais surtout, relativisons nos «constructions juridiques
personnelles de la médiation et du monde» car, comme le
raillait un anonyme en 1622, si subtils sommes-nous qu’impossibles seront toujours nos accords et nos accordailles:
«Si tu prends l’Italienne,
Le poison tu craindras, Colas;
Si tu prends l’Espagnole,
Esclave te fera, Colas;
Si tu prends la Française,
Elle t’en cornera, Colas;
Si tu prends l’Allemande,
Ivrogne elle sera, Colas;
Si tu prends la Wallonne,
Têtue elle sera, Colas;
Si tu prends la Flamande,
Trop d’enfants te fera, Colas;
Quand même tu prendrais l’anglaise,
Trop fade te sera, Colas.»
Et sourions du haut de nos points de vue opposés...
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– les parties qui renoncent, sont-elles capables et bien informées sur les droits qu’elles consentent à abandonner?
– connaissent-elles l’étendue exactes des droits subjectifs
renoncés?
– ces droits renoncés se trouvent-ils en libre disponibilité?
– l’accord ne heurte t’il pas l’ordre public?
– l’accord ne préjudicie t’il pas aux droits des tiers?
Mais en vue de rendre cette hypothèse effective, il faudrait que la loi précise qu’un visa judiciaire doit purger l’accord de tous les vices apparents ci-dessus évoqués! Si cela
ne fut pas prévu, nous risquons alors de retrouver de futurs
litiges aussi inextricables que l’annulation des accords
dûment consommés ...
3. Le verre sera t’il à moitié vide? Le verre sera t’il à
moitié plein?
La réponse est notre histoire.
Nous l’écrirons tous ensemble: le législateur en premier,
les avocats en seconds, les juges favorables à la médiation
en troisième lieu, et enfin tout pareillement, les juges qui
ont le souhait de ne pas la pratiquer!
Il ne faut pas avoir peur de la médiation judiciaire ... l’instrument contient la liberté dans sa substance, y compris
celle du libre choix de son utilisation!
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(1) Arbh. Antwerpen, 3 juni 1999.

terwijl, eerste onderdeel, de kandidaat-personeelsafgevaardigden in het comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing der werkplaatsen overeenkomstig artikel 2, § 1,
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 kandidaatpersoneelsafgevaardigden slechts kunnen worden ontslagen
om een vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen dringende reden of om een vooraf door het bevoegde paritair
orgaan erkende economische of technische reden;
de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het comité overeenkomstig artikel 2, § 3, van dezelfde wet het voordeel van
die ontslagbescherming slechts geniet, zo hij bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers wordt voorgedragen;
overeenkomstig artikel 36 van het indertijd toepasselijke
koninklijke besluit van 12 augustus 1994 betreffende de
ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, de representatieve
werknemersorganisaties tot de veertiende dag vóór de verkiezingen een kandidaat kunnen vervangen ingeval van
intrekking door de kandidaat van zijn kandidatuur en overeenkomstig artikel 37 van hetzelfde besluit in de dertien
dagen die aan de verkiezingen voorafgaan, de kandidatenlijsten niet meer mogen worden gewijzigd;
uit die wetsbepalingen volgt dat een kandidaat slechts
rechtsgeldig als kandidaat wordt voorgedragen en bijgevolg
de wettelijke ontslagbescherming geniet, indien hij zijn kandidatuur niet intrekt en indien hij op de definitieve kandidatenlijst wordt vermeld;
de intrekking van de kandidatuur, ook al maakt zij deel
uit van een dading, overeenkomstig de artikelen 1109,
1111, 1112 en 2053 van het Burgerlijk Wetboek slechts dan
nietig is door geweld, indien het geweld waaraan de kandidaat heeft blootgestaan, van die aard is dat het op een
redelijk mens indruk moet maken en hem kan doen vrezen
dat hij zelf of zijn vermogen aan een aanzienlijk en dadelijk
kwaad is blootgesteld, rekening houdend met zijn leeftijd,
het geslacht en de stand van de personen;
de feitenrechter derhalve bij de beoordeling van de
geldigheid van een dading rekening moet houden met de
door de wetgever opgesomde eigenschappen van de partij
die zich op de nietigheid van de dading beroept;
morele dwang de geldigheid van de wil slechts aantast,
als hij onrechtmatig en ongeoorloofd is en de dreiging met
een ontslag om dringende reden alleen niet bewijst dat de
werkgever misbruik heeft gemaakt van zijn rechten op het
ogenblik waarop hij een werknemer met ontslag heeft
bedreigd;
eiseres in haar appèlconclusie heeft aangevoerd dat verweerder na de intrekking van zijn kandidatuur niet meer
voorkwam op de definitieve kandidatenlijst en bijgevolg
geen bescherming als kandidaat-personeelsafgevaardigde
genoot en dat van dwang bij het sluiten van de dading geen
sprake kon zijn, vermits verweerder werd bijgestaan door
verweerster die eveneens de dading heeft ondertekend (pagina’s 4 tot 8 van de conclusie in hoger beroep);
het arbeidshof evenwel beslist dat artikel 2, § 3, van de
wet van 19 maart 1991 geen onderscheid maakt tussen
voorlopige en definitieve kandidatenlijsten en dat een geldige intrekking van de kandidatuur in volle vrijheid en niet
in het kader van een dading en onder de dreiging van een
procedure tot erkenning van de dringende reden moet
geschieden;
de appèlrechters derhalve de artikelen niet naar recht beslissen dat kandidaten die niet op de definitieve kandidatenlijst voorkomen, toch de bij de wet van 19 maart 1991 vastgestelde ontslagbescherming genieten (schending van de
artikelen 1 en 2, § 1, § 3 en § 6, en 16 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 der
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(...)
doordat het arbeidshof(1) het hoger beroep van eiseres
tegen het vonnis van 24 juni 1998 waarbij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen eiseres veroordeelt tot betaling van de
som van 2.222.566 BEF als bijzondere ontslagvergoeding,
ongegrond verklaart;
het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden:
«(Eiseres) bewijst niet dat (verweerder) zijn kandidatuur
vóór het afsluiten van de dading reeds had ingetrokken.
Zulks blijkt evenmin uit de akte van de dading, die geen
datum vermeldt waarop (verweerder) zijn kandidatuur
ingetrokken heeft die valt vóór de datum van de akte van
dading. Bijgevolg valt de intrekking van de kandidatuur van
(verweerder) samen met de akte van dading en maakt zij er
een essentieel deel van uit (...). (Verweerder) was bijgevolg
nog kandidaat op het ogenblik van het afsluiten van de dading zodat hij toen nog de hieraan verbonden bescherming
genoot. De door (eiseres) aangehaalde rechtsleer, die stelt
dat alleen de kandidaten die op de definitieve lijst voorkomen de bescherming genieten, vindt geen steun in de tekst
van de wet van 19 maart 1991, die in artikel (2), § 3 stelt dat
de kandidaten de wettelijke voorziene bescherming tegen
ontslag genieten zo het hun eerste kandidatuur betreft vanaf
de dertigste dag voor de aanplakking van de verkiezingsdatum tot de datum van aanstelling van de verkozen kandidaten bij de volgende verkiezingen. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen voorlopige en definitieve kandidatenlijsten. Het is duidelijk dat de wetgever de kandidatuurstelling zelf wil beschermen, zodat de werknemer deze
in volledige vrijheid moet kunnen stellen zonder vrees voor
ontslag, wat het algemeen belang raakt en bijgevolg van
openbare orde is, zodat het de kandidaat niet geoorloofd is
hierover te onderhandelen en er in dit kader aan te verzaken
(...).
Weliswaar heeft de kandidaat eveneens het recht zijn kandidatuur in te trekken tot de veertiende dag voor de verkiezingen, zoals bepaald door artikel 36 van het koninklijk
besluit van 12 augustus 1994, maar zulks veronderstelt dat
dit in volledige vrijheid gebeurt en niet in het kader van een
dading, waarin hij, zoals terzake met de dreiging geconfronteerd wordt van een procedure tot erkenning van dringende
redenen tot zijn ontslag.
De eerste rechter heeft terecht gesteld dat aan de dading
geen rechtsgevolgen kunnen verleend worden wegens haar
ongeoorloofde oorzaak, zulks in toepassing van de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat
de rechter zich over de ontbinding moet uitspreken die niet
gevorderd werd. Hierin is geen tegenstrijdigheid te vinden
in de argumentatie van de eerste rechter. De eerste rechter
heeft bijgevolg terecht tot de ongeldigheid van de dading
beslist, zodat de vorderingen van (verweerder) ontvankelijk
zijn. (...).
1. De voorwaarden tot toekenning van dit bedrag, dat op
zich niet betwist wordt, is de eenzijdige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst enerzijds en de bijzondere bescherming van de wet van 19 maart 1991 anderzijds.
De wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijkt
uit de vermelding op het C4-formulier dat een verbrekingsvergoeding betaald werd voor de periode van 8 april tot
7 mei 1995.
2. Het is niet betwistbaar dat (verweerder) door de bekendmaking van de kandidatenlijst op 5 maart 1995 de bijzondere bescherming van de wet van 19 maart 1991 genoot
(...).
(Verweerder) kwam voor op de kandidatenlijst van
15 maart 1995 zodat hij hierdoor beschermd was. Bijgevolg
is (verweerder) gerechtigd op de gevorderde bijzondere
ontslagvergoeding, zodat dit deel van de vordering gegrond
is»,
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daat niet geoorloofd is hierover te onderhandelen en er in
dit kader aan te verzaken;
de appèlrechters derhalve, de artikelen 1, 2, § 3 en § 6, 5
en 8 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 der werkplaatsen, alsmede voor
de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 36 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1984 (lees: 1994) betreffende
de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, zoals gepreciseerd in het middel, en 1108, 1109, 1128, 1131, 1133,
2044 en 2045 van het Burgerlijk Wetboek schenden door op
die grond te beslissen dat aan de dading tussen partijen geen
rechtsgevolgen kunnen worden verleend wegens haar
ongeoorloofde oorzaak;
terwijl, derde onderdeel, de omstandigheid dat de wettelijke ontslagbescherming van kandidaat-personeelsafgevaardigden van openbare orde is, niet impliceert dat alle uit
die bescherming voortvloeiende rechten de openbare orde
raken en niet vatbaar voor afstand door de kandidaat zouden
zijn;
dat indien de werkgever de ontslagprocedure heeft
geschonden en de ontslagbescherming bijgevolg haar doel
niet heeft bereikt, de resterende toekenning van een ontslagvergoeding nog slechts de particuliere belangen van de
ontslagen kandidaat beschermt, zodat de ontslagen kandidaat afstand van zijn recht op de ontslagvergoeding kan
doen, vermits hij op dat ogenblik zijn recht op de vergoeding reeds heeft verworven en hij zich niet meer in een
band van ondergeschiktheid ten opzichte van de werkgever
bevindt;
eiseres in haar appèlconclusie (pagina 14 van de conclusie hoger beroep) heeft aangevoerd dat, zelfs indien verweerder de ontslagbescherming genoot, niets zich ertegen
verzette dat verweerder na de eenzijdige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst een dading sloot omtrent zijn resterende financiële belangen;
het arbeidshof vaststelt dat de intrekking van de kandidatuur niet vóór het sluiten van de dading heeft plaatsgevonden en dat de intrekking van de kandidatuur deel uitmaakt van de tussen partijen gesloten dading;
indien zou moeten worden aangenomen dat verweerder
de ontslagbescherming genoot, uit de vaststellingen van de
appèlrechters volgt dat eveneens moet worden aangenomen
dat verweerder de dading heeft aanvaard, op een ogenblik
waarop hij het recht op de ontslagvergoeding had verworven en zich niet meer in een band van ondergeschiktheid ten
opzichte van eiseres bevond;
het arbeidshof niettemin beslist dat aan de tussen partijen
gesloten dading geen rechtsgevolgen kunnen worden verleend;
de appèlrechters derhalve, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen schenden door op die gronden te beslissen
dat verweerders vordering tot betaling van de bij artikel 16
van de wet van 19 maart 1991 bedoelde ontslagvergoeding
gegrond is:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 2, § 3, 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, de kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij
de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen,
van de beschermingsbepalingen van de §§ 1 en 2 van dit
artikel genieten;
Dat slechts de kandidaat-personeelsafgevaardigden die
vermeld zijn op de definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen, die binnen de dertien dagen die aan de dag van
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werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 35, 36 en 37 van het koninklijk besluit van
12 augustus 1984 (lees: 1994) betreffende de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, zoals gepreciseerd in het
middel), en niet naar recht beslissen dat de intrekking van
de kandidatuur niet geldig is om reden dat zij deel uitmaakt
van een dading en onder dreiging van een procedure tot erkenning van een dringende reden tot ontslag zonder rekening te houden met de leeftijd, het geslacht en de stand van
de persoon van verweerder (schending van de artikelen
1109, 1111, 1112, 2044, 2045 en 2053 van het Burgerlijk
Wetboek) en de artikelen 1 en 2, § 1, § 3 en § 6, en 16 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 der werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 35, 36 en 37 van het koninklijk
besluit van 12 augustus 1984 (lees: 1994) betreffende de
ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, zoals gepreciseerd
in het middel, en 1109, 1111, 1112, 2044, 2045 en 2053 van
het Burgerlijk Wetboek schenden door op grond van die
overwegingen te beslissen dat verweerder de bij de wet van
19 maart 1991 vastgestelde ontslagbescherming genoot;
terwijl, tweede onderdeel, een dading slechts nietig is
wegens een ongeoorloofd voorwerp of een ongeoorloofde
oorzaak, wanneer zij door de wet verboden is of wanneer zij
strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde;
artikel 2 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, het ontslag
van een kandidaat-personeelsafgevaardigde, enerzijds,
beperkt tot het ontslag om een dringende dan wel economische of technische reden, maar, anderzijds, het akkoord
tussen de werkgever en de werknemer niet als een onrechtmatig ontslag beschouwt;
overeenkomstig artikel 36 van het koninklijk besluit van
12 augustus 1984 (lees: 1994) betreffende de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, de kandidaten hun kandidatuur kunnen intrekken tot de veertiende dag voor de
verkiezingen;
artikel 5 van dezelfde wet bepaalt dat nadat de procedure
tot erkenning van de dringende reden bij de voorzitter van
de arbeidsrechtbank aanhangig is gemaakt, een onderhandelingsperiode loopt en dat ook op de nieuwe rechtsdag die
na het verstrijken ervan wordt vastgelegd, de voorzitter van
de arbeidsrechtbank tracht de partijen te verzoenen;
artikel 8 van dezelfde wet bepaalt dat de zaak door de
arbeidsrechtbank in behandeling wordt genomen ten einde
de partijen te verzoenen;
uit die wetsbepalingen volgt dat de procedure slechts
moet leiden tot een beslissing van de arbeidsrechtbank
waarbij het bestaan van een dringende reden al dan niet
wordt erkend, voor zover de gedingpartijen zelf in de loop
van het geding zich niet verzoenen of geen akkoord bereiken;
de wettelijke regeling inzake de ontslagbescherming van
kandidaat-personeelsafgevaardigden bijgevolg geenszins
een dading tussen partijen verbiedt;
eiseres in haar appèlconclusie (pagina 8 conclusie in
hoger beroep) heeft aangevoerd dat de tussen partijen gesloten dading rechtsgeldig is en niet in strijd is met regels die
de openbare orde raken;
het arbeidshof evenwel beslist dat het duidelijk is dat de
wetgever de kandidatuurstelling zelf wil beschermen, zodat
de werknemer deze in volledige vrijheid moet kunnen stellen zonder vrees voor ontslag, wat het algemeen belang
raakt en bijgevolg van openbare orde is, zodat het de kandi-
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OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot het betalen aan verweerder van een bijzondere
ontslagvergoeding van 2.222.566 BEF, te verminderen met
de wettelijke verplichte inhoudingen en met de interest op
het netto-opeisbaar gedeelte (...)
NOOT
Over het eerste punt, zie ook Cass., 24 maart 2003, Soc. Kron.,
2003, 449.
Over het tweede punt, zie ook Arbrb. Brussel, 31 januari 2003,
Soc. Kron., 2003, 445, noot B. NYSSEN.

Cass. fr. (chambre mixte), 14 février 2003
Prés.: M. Canivet, pr. prés.
Rapp.: M. Bailly, cons.
Min. publ.: M. Benmakhlouf, pr. av. gén.
Plaid.: MMes Capron et Bouthors
(arrêt n° 217; aff. 00-19.423, 00-19.424)
DROIT JUDICIAIRE – PROCÉDURE CIVILE – RÈGLEMENT
AMIABLE – CLAUSE DE CONCILIATION PRÉALABLE ENTRE
PARTIES – FIN DE NON-RECEVOIR DE L’ACTION EN JUSTICE

GERECHTELIJK RECHT – RECHTSPLEGING IN BURGERLIJKE
ZAKEN – MINNELIJKE SCHIKKING – CONTRACTCLAUSULE
LEGT PARTIJEN VOORAFGAANDE POGING TOT MINNELIJKE
SCHIKKING OP – MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID

La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la
mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au
juge si l’une des parties l’invoque.

Een contractuele bepaling houdende een verplichte poging tot minnelijke schikking voorafgaand aan elk aanhangig maken van een geschil bij een rechter en bovendien
bepalend dat de verjaring niet zal lopen zolang deze poging
haar beslag niet heeft gekregen, zal bij niet-naleving grondslag kunnen zijn van een middel van niet-ontvankelijkheid
dat de rechter bindt indien het door één der partijen wordt
ingeroepen.

(...)
Sur le moyen unique de chacun des pourvois:
Attendu, selon les arrêts attaqués(1), que M. et Mme X.
ont cédé à M. et Mme Y. leur participation dans le capital
d’une société Le Point Service, M. Y. s’engageant à cette
(1) Paris, 18 avril 2000.

20

occasion à se substituer aux cédants dans les engagements
souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales;
que l’acte de cession stipulait notamment que pour toute
contestation qui s’élèverait entre les parties, relativement à
l’interprétation ou à l’exécution de la convention, celles-ci
s’engageaient à soumettre leur différend, préalablement à
toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par
chacune d’elles, à moins qu’elles ne s’entendent sur la
désignation d’un conciliateur unique, et que les concilia-

Editions Kluwer / Chr. D.S. – Soc. Kron., 2004, 01

Download date: 04-10-2021

werknemer van een voorlopige kandidatuur voor de sociale
verkiezingen uitdrukkelijk bepaalt; dat de artikelen 5 en 8
van de wet van 19 maart 1991 in beginsel een verzoening of
een akkoord tussen de partijen vooropstelt in het kader van
de procedure tot erkenning van de dringende reden tot
ontslag;
Dat hieruit volgt dat, hoewel de in de wet van 19 maart
1991 bepaalde bescherming van openbare orde is, zulks
geenszins het sluiten van een dading, waarbij de werknemer
zijn kandidatuur intrekt, in de weg staat;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat zulk een dading,
krachtens de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk
Wetboek geen rechtsgevolg kan hebben wegens haar ongeoorloofde oorzaak;
Dat het arrest zodoende de in het onderdeel aangewezen
wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Company: x

de verkiezingen voorafgaan overeenkomstig de te dezen
toepasselijke artikelen 35 en 37 van het koninklijk besluit
van 12 augustus 1994 niet meer kan worden gewijzigd, van
de voormelde bescherming genieten;
Overwegende dat morele dwang de geldigheid van de
toestemming slechts aantast voor zover hij onrechtmatig of
ongeoorloofd is;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerder kandidaat-personeelsafgevaardigde was voor de verkiezingen
van 19 mei 1995 van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen en als dusdanig van de
bescherming, bepaald in artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van
19 maart 1991, genoot, hoewel het vaststelt dat verweerder
niet op de definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen
was vermeld, nu hij zijn kandidatuur had ingetrokken; dat
het arrest dienaangaande oordeelt dat de intrekking van verweerders kandidatuur ongeldig was, mede op grond dat
«zulks veronderstelt dat dit in volledige vrijheid gebeurt en
niet in het kader van een dading, waarin hij, zoals terzake,
met de dreiging geconfronteerd wordt van een procedure tot
erkenning van dringende redenen tot zijn ontslag»;
Dat het arrest op die gronden de beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek, een verbintenis uit een ongeoorloofde oorzaak geen gevolg kan hebben; dat, krachtens artikel 1133
van het Burgerlijk Wetboek, de oorzaak van een verbintenis
ongeoorloofd is, voor zover ze door de wet verboden is, of
wanneer ze strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde;
Overwegende dat artikel 36 van het koninklijk besluit van
12 augustus 1994 de mogelijkheid tot intrekking door een
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Cass. (3e k.) AR S.97.0054.N, 1 december 1997 (Desouter / B.A.S.F. N.V.)

Cass. (3e k.) AR S.97.0054.N, 1 december 1997 (Desouter / B.A.S.F. N.V.) https://juportal.be (18 oktober 2001);
Arr.Cass. 1997, 1255; Bull. 1997, 1315; Pas. 1997, I, 1315; Soc.Kron. 1998, 292, noot.
Samenvatting 1
Bedrog komt enkel in aanmerking voor de beoordeling van de geldigheid van de overeenkomst als de vermeende
kunstgrepen op de wilsovereenstemming enige invloed hebben gehad (art. 1116 B.W.).
Trefwoorden:
Bedrog, algemeen
Samenvatting 2
De werkgever, die bij toepassing van de bepalingen van art. 1bis, par. 5 Gezondheids- en Veiligheidswet, de
werknemer in de onderneming herplaatst, moet het loon betalen dat gederfd werd ten gevolge van het ontslag en de
werkgevers- en werknemersbijdragen storten welke met dit loon verband houden. Deze wetsbepaling stelt voormelde
betaling van loon en storting van bijdragen niet als vereiste voor een geldige herplaatsing in de zin van art. 1bis, par.
5 van die wet (art. 1bis, par. 5 en 6 Gezondheids- en Veiligheidswet).
Trefwoorden:
Re-integratie (ontslag personeelsafgevaardigden)
Samenvatting 3
De bijzondere bescherming voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en comité's voor veiligheid
en hygiëne heeft tot doel, enerzijds, aan de werknemers-personeelsafgevaardigden de gelegenheid te geven hun
opdracht in de onderneming uit te oefenen en, anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers te waarborgen om
zich kandidaat te stellen teneinde die opdracht uit te oefenen; die wettige bescherming is in het algemeen belang
ingevoerd en raakt de openbare orde (art. 1bis, par. 2 tot 8 Gezondheids- en Veiligheidswet).
Trefwoorden:
Ontslagregeling personeelsafgevaardigden, algemeen
Samenvatting 4
Aan de herplaatsing van de beschermde werknemer 'onder de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst' zoals
bedoeld in art. 1bis, par. 5 Gezondheids- en Veiligheidswet, is voldaan, wanneer de werkgever zich binnen de
gestelde termijn onvoorwaardelijk ertoe verbindt de werknemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen
tewerk te stellen; aan het beoogde doel van de bescherming is immers voldaan wanneer de werknemer binnen de
gestelde termijn de zekerheid heeft dat zijn ontslag ongedaan is gemaakt.
Trefwoorden:
Re-integratie (ontslag personeelsafgevaardigden)
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Cass. AR S.95.1.F, 4 september 1995

M&D Seminars

236

M&D Seminars

237

Cass. AR S.95.1.F, 4 september 1995 (Baldassare / Fabrique de fer de Charleroi)

Cass. AR S.95.1.F, 4 september 1995 (Baldassare / Fabrique de fer de Charleroi) https://juportal.be (18 oktober
2001); Arr.Cass. 1995, 740; Bull. 1995, 767; JTT 1995, 493, noot WANTIEZ, C.; Pas. 1995, I, 767; RW 1996-97
(verkort), 63 en http://www.rw.be (12 juli 2006); Soc.Kron. 1995, 474, noot FUNCK, H.
Samenvatting
De in het algemeen belang ingevoerde bijzondere bescherming van de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraad en in het veiligheidscomité en van de niet verkozen kandidaten heeft tot doel, enerzijds, aan de
werknemers-personeelsafgevaardigden de gelegenheid te geven hun opdracht in de onderneming uit te oefenen en,
anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen
(art. 14 tot 17 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden).
Trefwoorden:
Re-integratie (ontslag personeelsafgevaardigden)

Openbare orde en goede zeden

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 1996-97 (verkort), 63 en http://www.rw.be (12 juli 2006)

Volledige tekst
3e kamer
Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: mevr. Charlier
Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
Advocaten: mrs Gérard en Simont
Ondernemingsraad en veiligheidscomité
– Beschermde werknemers – Bescherming – Doel
Samenvatting
De in het algemeen belang ingevoerde bijzondere bescherming van de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraad en in het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing en van de niet verkozen
kandidaten heeft tot doel, enerzijds, aan de werknemers-personeelsafgevaardigden de gelegenheid te geven hun
opdracht in de onderneming uit te oefenen en, anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers te waarborgen
om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen(1). (Artt. 14 tot 17 wet van 19 maart 1991)
R.G. S.95.0001.F

Uitspraak
HET HOF; ― Gelet op het bestreden arrest op 14 juli 1994 door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 14 tot 17 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, 6 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde
Grondwet en, voor zoveel nodig, van de artikelen 21, §§ 2 tot 8, van de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en 1bis, §§ 2 tot 8,
van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de
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salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978,
doordat het arrest beslist dat eiser rechtsgeldig heeft afgezien van de bijzondere bescherming tegen ontslag, die
hij genoot als niet verkozen kandidaat in de ondernemingsraad en in het comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, op grond dat “(eiser) tevergeefs beweert dat hij niet heeft afgezien van zijn
bijzondere bescherming, vermits, volgens hem, het desbetreffende stuk van een latere datum was dan het hem
gegeven eenzijdig ontslag; dat (eiser) immers niet betoogt dat de verandering van werk, waardoor hij van
brugman verlaagd is tot gewone handarbeider, waaruit volgens hem duidelijk blijkt dat het de bedoeling was de
overeenkomst te beëindigen, hem terecht deed protesteren; dat hij, integendeel, zijn overeenkomst is blijven
uitvoeren tot op het ogenblik van de hem door (verweerster) op 27 juni 1991 ter kennis gebrachte beslissing om
de overeenkomst te beëindigen; dat hij overigens, in zijn appelakte, toegeeft dat er tussen zijn vrijgestelde en
(verweerster) contacten zijn geweest met het oog op een beëindiging in der minne van zijn arbeidsovereenkomst;
dat het om een beëindiging in der minne gaat, blijkt uit de duur van de hem toegekende opzeggingstermijn ― 56
dagen, wat betekent dat (verweerster) ervan heeft afgezien zich te beroepen op de ernstige grieven die zij hem
ter kennis heeft gebracht en die zij, gelet op zijn huidige houding, weer te berde brengt (...); dat de eerste rechters
terecht erop wijzen dat, anders dan hij beweert, (eiser)s afstand van zijn bijzondere bescherming volkomen
regelmatig is en zijn toestemming geenszins nietig maakt; dat (eiser) niet bewijst of aanbiedt te bewijzen dat hij
een vergissing heeft begaan waardoor zijn toestemming nietig is of dat zijn 'vrijgestelde' ― welke derde hij niet in
de zaak heeft betrokken, die toestemming door zijn bedrog verkeerdelijk heeft kunnen beïnvloeden”,
terwijl, eerste onderdeel, de bijzondere bescherming die bij de wet van 19 maart 1991, en vóór de
inwerkingtreding van die wet, bij de wetten van 20 september 1948 en van 10 juni 1952, is ingevoerd ten
voordele van niet verkozen kandidaten in de ondernemingsraad of in het comité voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen de openbare orde raakt; de beschermde werknemer, bijgevolg, geenszins
kan afzien van de bepalingen tot invoering van die bescherming en iedere afstand volstrekt nietig is; daaruit
volgt dat het arrest waarin wordt vastgesteld dat eiser “een bijzondere bescherming (...) genoot als niet
verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen van 5 juni 1991, die door de “C.S.C.” werd voorgedragen”, niet
naar recht beslist dat eiser rechtsgeldig van die bescherming heeft afgezien (schending van de artikelen 14 tot
17 van de wet van 19 maart 1991 en van artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, van
artikel 21, §§ 2 tot 8, van de wet van 20 september 1948 en van artikel 1bis, §§ 2 tot 8, van de wet van 10 juni
1952);
tweede onderdeel, het arrest, ter verantwoording van het feit dat eiser van zijn bijzondere bescherming heeft
afgezien, erop wijst dat verweerster hem ter kennis heeft gebracht dat zij had beslist dat zijn
arbeidsovereenkomst op 27 juni 1991 te beëindigen en dat “(eiser) overigens, in zijn appelakte, toegeeft dat er
tussen zijn vrijgestelde en (verweerster) contacten zijn geweest met het oog op een beëindiging in der minne van
zijn arbeidsovereenkomst; dat het om een beëindiging in der minne gaat, blijkt uit de duur van de hem
toegekende opzeggingstermijn (...)”; in de onderstelling dat, anders dan in het eerste onderdeel van het middel
wordt betoogd, aan de wetsbepalingen tot regeling van de bijzondere bescherming een louter dwingend karakter
diende te worden toegekend, die reden in het onzekere laat of de feitenrechter van oordeel is dat het feit dat eiser
heeft afgezien van de bijzondere bescherming, die hem wordt verstrekt door de wet van 19 maart 1991 en, voor
zoveel nodig, de wetten van 20 september 1948 en van 10 juni 1952, van een latere datum was dan de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wat, in de bedoelde onderstelling, wettig is, of van een vroegere datum,
wat dan onwettig is; de redengeving van het arrest, bijgevolg dubbelzinnig is, wat met een gebrek aan redenen
gelijkstaat (schending van artikel 149 van de Grondwet);
derde onderdeel, hoewel het arrest in die zin dient te worden uitgelegd dat eiser van zijn bijzondere
bescherming tegen het ontslag heeft afgezien voordat de overeenkomst werd beëindigd, die afstand niet
rechtsgeldig is; immers, de bepalingen van de wet van 19 maart 1991 en, voor zoveel nodig, van de wetten
van 20 september 1948 en van 10 juni 1952 althans van dwingende aard zijn; de beschermde werknemer,
bijgevolg, van die bescherming niet kan afzien voordat zijn overeenkomst is beëindigd; hij immers, niet kan
afzien van een recht dat te zijnen opzichte nog niet is ontstaan, nu zijn werkgever hem nog geen kennis heeft
gegeven van de beëindiging van de overeenkomst; hij zich bovendien nog onder diens gezag bevindt en hij
dus niet vrij kan beslissen dat hij van zijn bijzondere bescherming afziet; daaruit volgt dat het arrest zijn
beslissing dat eiser van de bijzondere bescherming rechtsgeldig afstand heeft gedaan, niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 14 tot 17 van de wet van 19 maart 1991 en, voor zoveel nodig, van
artikel 21, §§ 2 tot 8, van de wet van 20 september 1948 en van artikel 1bis, §§ 2 tot 8, van de wet van 19 maart
1952):
Wat het eerste onderdeel betreft:
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel is zonder
belang:
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Overwegende dat het arrest erop wijst dat “er contacten zijn geweest tussen (...) met het oog op de beëindiging in
der minne van (de) arbeidsovereenkomst”; dat het arrest, evenwel, vaststelt dat verweerster aan eiser bij een
aangetekende brief heeft betekend dat zijn arbeidsovereenkomst wegens “herhaalde nalatigheden en
tekortkomingen” was beëindigd met een opzeggingstermijn van 56 dagen; dat het arrest zegt dat “de beëindiging
in der minne blijkt uit de duur van de opzeggingstermijn (...), wat erop wijst dat (verweerster) de door haar (tegen
eiser) verweten ernstige grieven niet heeft willen aanvoeren”;
Overwegende dat al blijkt uit die vermeldingen dat het arrest oordeelt dat de besprekingen tussen partijen
verweerster ertoe aangezet hebben de wijze te veranderen waarop zij eerst voornemens was ontslag te geven,
daaruit echter niet volgt dat het arbeidshof heeft beslist dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd met instemming
van partijen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel:
Overwegende dat de bijzondere bescherming voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in
het gezondheids- en veiligheidscomité, die eveneens voor de niet verkozen kandidaten geldt, tot doel heeft,
enerzijds, aan de werknemers-personeelsafgevaardigden de gelegenheid te geven hun opdracht in de
onderneming uit te oefenen en, anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich
kandidaat te stellen teneinde die opdracht uit te oefenen;
Dat vermits die wettige bescherming in het algemeen belang is ingevoerd, zij de openbare orde raakt;
Overwegende dat het arrest de aard van de bescherming miskent en derhalve de artikelen 14 tot 17 van de wet
van 19 maart 1991 schendt, doordat het beslist dat eiser van die bescherming rechtsgeldig heeft kunnen afzien;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, 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.

(1)

(1) Cass., 29 maart 1982, A.R. 6517 (A.C., 1981–82, nr. 454); zie de noot J.F.L. bij Cass., 8 jan. 1990,
A.R. 8600 (ibid., 1989–90, nr. 275), inz. p. 592.

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 1996-97 (verkort), 63 en http://www.rw.be (12 juli 2006)
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Cass. AR S.94.0054.N, 21 november 1994
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Cass. AR S.94.0054.N, 21 november 1994 (Cemstobel Brussel / Blana en A.B.V.V.)

Cass. AR S.94.0054.N, 21 november 1994 (Cemstobel Brussel / Blana en A.B.V.V.) https://juportal.be (18 oktober
2001); Arr.Cass. 1994, 999; Bull. 1994, 993; JTT 1995, 26, noot; P.&&B. 1995, 74; Pas. 1994, I, 993; R. Cass. 1995,
130, noot DE MEULEMEESTER, D., DE CORTE, R.; RW 1995-96 (verkort), 848.
Samenvatting
De termijn van 3 werkdagen voorzien door art. 4, par. 1 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden waarin de
procedure van erkenning van een dringende reden bij verzoekschrift bij de voorzitter van de rechtbank moet ingeleid
worden, is noch een verjaringstermijn, noch een termijn van rechtspleging in de zin van de Taalwet Gerechtszaken,
maar een fatale termijn waarvan het verstrijken leidt tot verval van het recht zelve.
Trefwoorden:
Procedure (ontslag om dringende reden personeelsafgevaardigden)
Taalgebruik in gerechtszaken in eerste aanleg

Volledige tekst
3e kamer
Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de h. Verougstraete
Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. De Bruyn en Bützler
1oOndernemingsraad en veiligheidscomité
– Beschermde werknemers – Ontslag om dringende reden – Aanhangigmaking van
geschil – Verzoekschrift – Termijn – Aard
2oVerjaring
– Algemeen – Sociale zaken – Beschermde werknemers – Ontslag om dringende
reden – Verzoekschrift – Termijn – Aard
3oOndernemingsraad en veiligheidscomité
– Beschermde werknemers – Ontslag om dringende reden – Verzoekschrift – Termijn van
rechtspleging – Taalgebruik – Gerechtszaken
4oTaalgebruik
– Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) – In eerste aanleg – Andere zaken – Beschermde werknemers – Ontslag om
dringende reden – Verzoekschrift – Termijn – Termijn van rechtspleging
Samenvatting
1o
De termijn, waarin het verzoekschrift moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met
toepassing van art. 4, § 1, wet van 19 maart 1991, is een fatale termijn waarvan het verstrijken leidt tot verval van
het recht zelve(1).
2o
De termijn, waarin het verzoekschrift moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met
toepassing van art. 4, § 1, wet 19 maart 1991, is geen verjaringstermijn en kan niet gestuit noch geschorst
(1)
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worden (1).
3o en 4o
De termijn, waarin het verzoekschrift moet worden neergelegd bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met
toepassing van art. 4, § 1, wet 19 maart 1991, is geen termijn van rechtspleging in de zin van de wet op het
gebruik der talen in gerechtszaken. (Art. 48 Ger.W.; art. 40, derde lid Taalwet Gerechtszaken.) (1).
R.G. S.94.0054.N

Uitspraak
HET HOF; ― Gelet op het betreden arrest, op 14 januari 1994 door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 4, par. 1, tweede zin, en 4, par. 3 en 4 van
de wet van 19 maart 1991 “houdende bijzondere ontslagregeling voor personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden”, 2 en 48 van het Gerechtelijk Wetboek en 40, alinea 3, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het arbeidshof, na te hebben beslist dat het verzoekschrift dat op 10 juni 1993 bij toepassing van artikel 4
van de wet van 19 maart 1991 ingediend werd een gedinginleidende akte was zoals bedoeld door artikel 4, alinea
1 en 2, van de wet van 15 juni 1935 en dat dit verzoekschrift, dat in het Frans is opgesteld in de plaats van in het
Nederlands, nietig was bij toepassing van artikel 40, alinea 1, van dezelfde wet, beslist dat dit nietig verzoekschrift
de rechtsplegingstermijn bedoeld in artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 niet heeft gestuit zodat het
verzoekschrift dat op 24 juni 1993 in het Nederlands werd ingediend, laattijdig is daar het ingediend werd meer
dan drie werkdagen volgend op de dag gedurende welke eiseres kennis heeft gekregen van de feiten die het
ontslag zouden rechtvaardigen, het beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond verklaart en bijgevolg het
vonnis van 28 september 1993 bevestigt dat beslist had dat de procedure die ingeleid werd door de twee
verzoekschriften van 10 en 24 juni 1993 niet ontvankelijk was,
terwijl artikel 4, §§ 1 tot 3, van de wet van 19 maart 1991 twee afzonderlijke verplichtingen oplegt aan de
werkgever die het voornemen heeft om een beschermde werknemer wegens dringende redenen te ontslaan; dat
zijn eerste verplichting erin bestaat de werknemer en de organisatie die hem heeft voorgedragen in te lichten
omtrent de feiten die aan eerstgenoemde verweten worden en omtrent het feit dat hij het voornemen heeft hem
wegens dringende redenen te ontslaan; dat conform de eerste zin van artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart
1991 dit bij een ter post aangetekende brief moet geschieden binnen de drie werkdagen volgend op de dag
gedurende welke de werkgever kennis heeft gekregen van de zwaarwichtige feiten; dat dit geschrift niet
onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 maar wel aan de wetten betreffende het gebruik
der talen in administratieve zaken zoals gecoördineerd door het K.B. van 18 juli 1966 en meer in het bijzonder
aan de artikelen 52, § 1, al. 2, en 59 van dit K.B.; dat deze eerste verplichting van de werkgever, zoals het
arbeidshof het ook stelt, enkel de transpositie is op de werknemers bedoeld door de wet van 19 maart 1991, van
de verplichting bedoeld door artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten dewelke
de vormvoorschriften en termijnen vastlegt voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende
redenen; dat de termijn van drie dagen voorzien door artikel 4, § 1, eerste zin, van de wet van 19 maart 1991,
noch een verjaringstermijn is, noch een rechtsplegingstermijn; dat echter vaststaat dat deze termijn in onderhavig
geval in acht werd genomen; dat de tweede verplichting die aan de werkgever wordt opgelegd door de tweede zin
van artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart 1991, erin bestaat binnen dezelfde hoger vermelde termijn van drie
werkdagen een verzoekschrift neer te leggen voor de arbeidsrechtbank waaraan een copie wordt gehecht van de
aangetekende brieven die aan de beschermde werknemer en aan de organisatie die hem heeft voorgedragen
werden gestuurd; dat deze tweede verplichting, zelfs indien deze binnen dezelfde termijn als de eerste moet
worden vervuld, een afzonderlijke verplichting is: zij heeft als voorwerp en voor gevolge een procedure aanhangig
te maken terwijl de eerste verplichting enkel als voorwerp heeft de werknemer en de organisatie die hem heeft
voorgedragen in te lichten omtrent het voornemen om eerstgenoemde wegens dringende redenen te ontslaan en
omtrent de aangeklaagde feiten zelf; dat het arbeidshof ten andere beslist dat dit verzoekschrift de
gedinginleidende akte is zoals bedoeld door artikel 4 van de wet van 15 juni 1935. Dat de termijn waarin het
verzoekschrift moet worden neergelegd derhalve een rechtsplegingstermijn is en dus, conform artikel 48 van het
Gerechtelijk Wetboek een termijn is voor de vervulling van een akte van rechtspleging; dat volgens artikel 40, al.
3, van de wet van 15 juni 1935 “de akten, nietig verklaard wegens overtreding van deze wet, ... de termijnen van
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rechtspleging toegekend op straf van verval (stuiten)”; dat uit deze bepaling volgt dat de omstandigheid dat de
rechtsplegingstermijn op straffe van verval voorgeschreven wordt, niet uitsluit dat hij gestuit wordt door de nietig
verklaarde akte van rechtspleging; dat, anderzijds, gezien artikel 4 van de wet van 15 juni 19835 de
gedinginleidende akte bedoelt, de “termijnen van rechtspleging” voorzien door artikel 40, al. 3, noodzakelijk slaan
op de termijnen waarin het geding moet worden aanhangig gemaakt en niet alleen op de termijnen van verzet of
van beroep; dat, ten slotte, noch de bepalingen van de wet van 19 maart 1991, noch haar bestaansredenen
toelaten te beschouwen dat de termijn voorzien door artikel 4, § 1, een vast vervaltermijn zou zijn waarvan het
verstrijken het verval van het recht zelf tot gevolg zou hebben en die noch gestuit noch geschorst zou kunnen
worden;
zodat het arbeidshof niet wettig beslist dat de procedure ingeleid bij verzoekschrift van 10 juni 1993, gesteld in het
Frans, de rechtsplegingstermijn van artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart 1991 niet heeft gestuit, ook niet nu
deze termijn op straffe van verval voorgeschreven is, en bijgevolg evenmin wettig beslist dat het verzoekschrift
van 24 juni 1993, gesteld in het Nederlands, laattijdig is ingediend (schending van al de in het middel ingeroepen
wettelijke bepalingen):
Overwegende dat, krachtens artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de
akten, nietig verklaard wegens overtreding van die wet, de verjaring stuiten alsmede de termijnen van
rechtspleging toegekend op straf van verval;
Overwegende dat, krachtens artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart 1991, de werkgever die het voornemen heeft
een personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan, hem en de organisatie die hem heeft
voorgedragen hierover moet inlichten bij een ter post aangetekende brief, die verstuurd wordt binnen drie
werkdagen volgend op de dag gedurende welke hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou
rechtvaardigen, en eveneens, binnen dezelfde termijn bij verzoekschrift zijn zaak aanhangig moet maken bij de
voorzitter van de rechtbank;
Overwegende dat de laatstbedoelde termijn van drie werkdagen noch een verjaringstermijn noch een termijn van
rechtspleging is als bedoeld in de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken, maar een fatale termijn waarvan
het verstrijken leidt tot verval van het recht zelve;
Overwegende dat het arrest vaststelt, zonder deswege te worden bekritiseerd, dat eiseres op 10 juni 1993
eensdeels een brief richtte aan verweerster, een personeelsafgevaardigde, waarin eiseres haar voornemen uitte
verweerster te ontslaan en anderdeels op dezelfde dag in het Frans een verzoekschrift neerlegde voor de
voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Brussel; dat het oordeelt dat dit verzoekschrift wegens schending van de
wet op het gebruik der talen in gerechtszaken nietig was en de termijn van drie dagen niet kon stuiten;
Dat het arbeidshof dat in die omstandigheden oordeelt dat het op 24 juni 1993 neergelegde verzoekschrift tardief
was, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

(1)

(1), (2) en (3) Zie Cass., 1 maart 1993, A.R. nr. 9603 (A.C., 1992–93, nr. 122).
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Arbitragehof nr. 57/93, 8 juli 1993 (prejudiciële vraag)

Arbitragehof nr. 57/93, 8 juli 1993 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (18 oktober 2001); A.A. 1993, 605;
BS 28 augustus 1993, 19.019; JTT 1993, 426; RW 1993-94, 538, noot; Soc.Kron. 1993 (verkort), 424, noot.
Samenvatting 1
Zegt voor recht dat art. 21, par. 2 Wet Organisatie Bedrijfsleven en art. 3, par. 1 Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden de art. 6 en 6bis G.W. schenden.
Trefwoorden:
Ontslag wegens economische of technische reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Ondernemingsraad, algemeen Gelijkheid en niet-discriminatie inzake collectief arbeidsrecht
Samenvatting 2
Het antwoord van het Hof op een prejudiciële vraag met betrekking tot twee bepalingen met dezelfde draagwijdte, die
echter in twee verschillende wetten zijn opgenomen, waarvan de ene van kracht is en de andere erdoor wordt
opgeheven, heeft betrekking op beide bepalingen, zelfs wanneer slechts één ervan toepasselijk is op het geschil dat
bij de verwijzende rechter aanhangig is gemaakt.
Trefwoorden:
Formulering prejudiciële vraag (Grondwettelijk Hof)
Samenvatting 3
Wanneer een kritiek van niet-ontvankelijkheid, die is afgeleid uit de onnauwkeurigheid van de bewoordingen waarin
de prejudiciële vraag is gesteld, eveneens betrekking heeft op de inhoud van de bepalingen in het geding, valt het
onderzoek ervan samen met dat van de grond van de zaak.
Trefwoorden:
Onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid (prejudiciële vraag, Grondwettelijk Hof)
Samenvatting 4
Het antwoord van het Hof op een prejudiciële vraag met betrekking tot een volledige bepaling blijft beperkt tot die
bestanddelen ervan welke betrekking hebben op het onderwerp van het geding en in de overwegingen van het
verwijzingsvonnis zijn vermeld.
Trefwoorden:
Prejudiciële vraag (Grondwettelijk Hof), algemeen
Samenvatting 5
De bekwaamheid om voor het Hof tussen te komen van een vakorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid, die echter
partij is in het geding dat voor de verwijzende rechter hangende is, vloeit voort uit de art. 77 en 85 Bijzondere Wet
Arbitragehof.
Trefwoorden:
Bekendmaking en kennisgeving (Grondwettelijk Hof) Memorie (Grondwettelijk Hof)
Prejudiciële vraag (Grondwettelijk Hof), algemeen Rechtsvordering vakbond
Samenvatting 6
De loutere hoedanigheid van partij in een rechtspleging die analoog is aan die welke prejudicieel voor het Hof is
gebracht, volstaat niet om het belang aan te tonen dat vereist is om in de rechtspleging op prejudiciële vraag tussen
te komen.
Trefwoorden:
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Memorie van tussenkomst (Grondwettelijk Hof)
Grondwettelijk Hof, prejudiciële vraag, specifieke procedureregels, algemeen
Samenvatting 7
Een vakorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen partij is in het geding dat voor de verwijzende rechter
hangende is, heeft krachtens art. 87, par. 1 Bijzondere Wet Arbitragehof, in samenhang gelezen met art. 24, par. 1,
1° Wet Organisatie Bedrijfsleven, de bekwaamheid om tussen te komen voor het Hof, waarbij een prejudiciële vraag
aanhangig is gemaakt aangaande een geschil met betrekking tot de bepalingen betreffende de ondernemingsraden.
Trefwoorden:
Memorie van tussenkomst (Grondwettelijk Hof) Rechtsvordering vakbond Werking ondernemingsraad
Grondwettelijk Hof, prejudiciële vraag, specifieke procedureregels, algemeen
Samenvatting 8
De vakorganisatie die, net zoals iedere representatieve organisatie, bij de wet uitdrukkelijk is gemachtigd om bij de
arbeidsgerechten een vordering in te stellen die strekt tot het beslechten van een geschil met betrekking tot de
bepalingen betreffende de ondernemingsraden, en waarvan de tussenkomst in een dergelijk geschil derhalve
ontvankelijk had kunnen worden verklaard, doet blijken van het belang om tussen te komen in de procedure op
prejudiciële vraag, hoewel zij geen partij is in de zaak die voor de verwijzende rechter hangende is.
Trefwoorden:
Memorie van tussenkomst (Grondwettelijk Hof) Rechtsvordering vakbond
Grondwettelijk Hof, prejudiciële vraag, specifieke procedureregels, algemeen
Samenvatting 9
De wettelijke bepalingen tot
bescherming tegen ontslag van de
personeelsafgevaardigden en de
kandidaat-personeelsafgevaardigden in
de ondernemingsraden en in de comités
voor veiligheid en gezondheid komen
voort uit de idee dat een dergelijk
ontslag verdacht is en onderwerpen
het derhalve aan een stelsel van
voorwaardelijke toestemming dat
verschilt naargelang die toestemming
gegrond is op de dringende reden (en
in dat geval door de arbeidsrechtbank
wordt verleend) of op een economische
of technische reden (en in dat geval
in beginsel door een paritair orgaan
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wordt verleend). Dat verschil in
behandeling kan worden verantwoord op
grond van de omstandigheid dat de
dringende reden tot verbreking een
klassiek begrip is, dat in verband
met de overeenkomst van alle
loontrekkenden wordt gebruikt, en de
arbeidsrechtbanken beschikken terzake
over een aanzienlijke ervaring, zoals
uit een overvloedige rechtspraak
blijkt, terwijl het begrip
economische of technische reden eigen
is aan het specifieke geval van het
ontslag van de beschermde werknemers.
Aangezien de paritaire organen, die
uit werkgevers- en
werknemersorganisaties zijn
samengesteld, zich enkel bij
eenparigheid kunnen uitspreken,
vloeit bovendien uit de betwiste
bepalingen voort dat een beschermde
werknemer bij ontstentenis van
dringende reden enkel met instemming
van de leden van het paritair orgaan
die er de vakorganisaties
vertegenwoordigen, kan worden
ontslagen. Aangezien het verbod de
regel is en een gewettigde verdenking
de grondslag van die regel, is een
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dergelijke vereiste niet
onverantwoord. Het aanvaarden van
economische of technische redenen die
het ontslag van een beschermde
werknemer verantwoorden gaat immers
niet gepaard met de vaststelling van
precieze feiten aangaande de
werknemer, maar impliceert een
opportuniteitsbeoordeling ten aanzien
van de toestand van de onderneming en
de beoogde maatregel. Er bestaan
weliswaar gevallen waarin de
beoordeling aan de rechter wordt
toevertrouwd, maar dat gebeurt dan
enkel in ondergeschikte orde en in
een beperkt aantal gevallen: het is
vereist dat het paritair orgaan zich
niet binnen de bij de wet
vastgestelde termijn heeft
uitgesproken (wat echter niet zelden
gebeurt, gelet op de samenstelling
van dat orgaan en de
eenparigheidsregel) en bovendien,
sedert 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
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alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden,
dat het ontslag van de beschermde
werknemer het gevolg is van het
ontslag van een personeelscategorie
of van een sluiting.
Trefwoorden:
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake collectief arbeidsrecht
Ontslag om een dringende reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Ontslag wegens economische of technische reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Samenvatting 10
Het Hof kan geen rekening houden met een grief die, afgeleid zijnde uit de omstandigheid dat het gevaar bestaat dat
de ontslagvergunning makkelijker of minder makkelijk kan worden verkregen naargelang de werknemer wiens ontslag
wordt gevraagd al dan niet lid is van één van de organisaties die van het bevoegde paritairorgaan deel uitmaken,
erop neerkomt dat het Hof wordt verzocht de wijze waarop de Koning over de representativiteit van de diverse
organisaties heeft geoordeeld, te kritiseren.
Trefwoorden:
Onbevoegdheid Grondwettelijk Hof (getoetste normen)
Samenvatting 11
Om de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde normen met de art. 6 en 6bis G.W. te beoordelen, dient het Hof
eerst te onderzoeken of de categorieën van personen ten aanzien van wie een ongelijkheid wordt aangevoerd,
voldoende vergelijkbaar zijn.
Trefwoorden:
Vergelijkbaarheid (gelijkheid en niet-discriminatie)
Samenvatting 12
De argumentatie die steunt op een vergelijking tussen het stelsel van het ontslag van de beschermde werknemers en
het gewone stelsel van het ontslag of, meer in het algemeen, van de ontbinding van overeenkomsten bij eenzijdige
beslissing, kan niet worden aanvaard omdat die ontslagen het voorwerp uitmaken van vormen van toetsing die, in het
eerste geval a priori en in het tweede geval a posteriori uitgeoefend, niet hetzelfde onderwerp hebben en niet
voldoende met elkaar vergelijkbaar zijn opdat er aanleiding toe bestaat een verantwoording te zoeken voor het
verschil ten aanzien van de wettelijke voorwaarden van de uitoefening ervan. Dat de betwiste wet in bepaalde
gevallen de beschermde werknemers zou benadelen ten aanzien van de gewone werknemers, is onjuist. Zelfs
ingeval een paritair orgaan het ontslag van de eerstgenoemden toestaat, blijft dat ontslag immers evenzeer
onderworpen aan de regels die de laatstgenoemden beschermen.
Trefwoorden:
Vergelijkbaarheid (gelijkheid en niet-discriminatie)

Ontslag personeelsafgevaardigden, algemeen

Samenvatting 13
Is ongegrond, de grief die, inzake ontslag van de beschermde werknemers, is afgeleid uit een verschil in behandeling
tussen werkgevers die beschikken over voor een paritair orgaan te doen gelden rechten en werkgevers die
beschikken over voor de arbeidsrechtbank te doen gelden rechten, waarbij de eerstgenoemden alle economische of
technische redenen ter verantwoording van het ontslag kunnen aanvoeren, terwijl de laatstgenoemden er slechts een
beperkt aantal kunnen aanvoeren. Het ontslag van een beschermde werknemer kon immers minder verdacht lijken
wanneer het zich voordoet naar aanleiding van de sluiting van de onderneming of van een afdeling ervan of het
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ontslag van een welbepaalde personeelsgroep, dan in andere omstandigheden. Derhalve kan worden aanvaard dat
de werkgever, wanneer dit het geval is en het paritair orgaan zich niet uitspreekt, van de wet een tweede kans krijgt
om dat principiële verbod te laten opheffen. Men merke overigens op dat de wetgever, in geval van sluiting van de
onderneming of van een afdeling ervan waarbij de verdenking die op de beweegredenen van het ontslag rust minder
verantwoord is dan in geval van ontslag van een welbepaalde personeelsgroep, de strengheid van het
beschermingsstelsel nog heeft verzacht door de werkgever niet langer te verplichten zich voorafgaandelijk tot de
rechter te wenden wanneer het paritair orgaan zich niet binnen de wettelijke termijn heeft uitgesproken.
Trefwoorden:
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake collectief arbeidsrecht
Ontslag wegens economische of technische reden personeelsafgevaardigden, algemeen
Samenvatting 14
Is gegrond, de grief die, inzake ontslag van beschermde werknemers, is afgeleid uit een verschil in behandeling
tussen, enerzijds, werkgevers en beschermde werknemers die zich tot de arbeidsrechtbank kunnen wenden wanneer
het paritair orgaan binnen de wettelijke termijn geen beslissing heeft genomen betreffende de economische of
technische redenen waarbij dat ontslag wordt verantwoord, en, anderzijds, werknemers die geen toegang hebben tot
die rechtbank omdat het paritair orgaan zich heeft uitgesproken. Er bestaat immers een onevenredigheid doordat
tegen de binnen de wettelijke termijn genomen beslissing van het paritair orgaan in geen enkel jurisdictioneel beroep
is voorzien en doordat aldus op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan het recht, waarover eenieder
krachtens art. 6 E.V.R.M. beschikt, om een beslissing waarbij zijn burgerlijke rechten worden vastgesteld, aan een
rechter te kunnen voorleggen.
Trefwoorden:
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake collectief arbeidsrecht
Verdragsrecht (toetsingsnormen Grondwettelijk Hof, gelijkheid en niet-discriminatie)
Ontslag wegens economische of technische reden personeelsafgevaardigden, algemeen

Volledige tekst
voorzitters: F. Debaedts en M. Melchior
Rechters: K. Blanckaert, L.P. Suetens, L. François, P. Martens en Y. de Wasseige
Griffier: H. Van der Zwalmen
57/1993
424 en 436

Uitspraak
I Onderwerp
Bij vonnis van 30 juni 1992 in zake de n.v. FN Moteurs tegen N. De Schietere en de Bond der bedienden, technici
en kaders heeft de Arbeidsrechtbank te Luik de volgende vraag gesteld:
«Schendt artikel 3 van de wet van 19 maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid en gezondheid, de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, in zoverre er een schending van
de gelijkheid van de Belgen voor de wet uit voortvloeit, doordat het een discriminerende behandeling in het leven
roept, namelijk doordat een werkgever die de economische of technische redenen om beschermde werknemers
te mogen ontslaan, wil laten erkennen, niet dezelfde rechten kan doen gelden naargelang zijn zaak door het
paritair comité of door de arbeidsrechtbank wordt behandeld?».
Die zaak is op de rol van het Hof ingeschreven onder het nummer 424.
Bij vonnis van 5 oktober 1992 in zake F. Verbeke tegen de n.v. Metropolitan Finance vraagt de
Arbeidsrechtbank te Brussel het Hof «te zeggen of de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948
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houdende organisatie van het bedrijfsleven en 3, § 1, 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, een schending inhouden van de artikelen 6 en 6bis van de
Grondwet, juncto artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en het in de artikelen 92 en 93 van de Grondwet verankerde grondbeginsel van de
Belgische rechtsorde, in zoverre die bepalingen de beschermde werknemers en de werkgevers niet de
gelegenheid bieden zich tot een rechtbank te wenden wanneer het paritair comité bij unanimiteit een beslissing
heeft gewezen, uitspraak doende over het verzoek van de werkgever tot erkenning van de economische of
technische redenen op grond waarvan het ontslag van de beschermde werknemer wordt toegestaan».
Die zaak is op de rol van het Hof ingeschreven onder het nummer 436.

II De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil
In de zaak met rolnummer 424
N. De Schietere, bediende bij de n.v. FN Moteurs te Herstal en verweerster voor de feitenrechter, is een nietverkozen kandidate van de Bond der bedienden, technici en kaders (B.B.T.K.) in het comité voor veiligheid en
gezondheid van de onderneming. Aangezien de werkgever drie beschermde werknemers, onder wie de
verweerster, wilde ontslaan, en het bevoegd paritair comité zich niet bij eenparigheid kon uitspreken over het
bestaan van de economische of technische redenen op grond waarvan de wettelijke bescherming van de
beschermde werknemers kan worden opgeheven, heeft hij de voorzitter van de Arbeidsrechtbank verzocht die
redenen te erkennen, met toepassing van artikel 3, § 1, vierde lid, van de voormelde wet van 19 maart 1991.
Voor de rechtbank heeft de werkgever erop gewezen dat die bepaling een discriminatie inhoudt, in zoverre zij de
werkgever niet toestaat het geschil zoals het door het paritair comité is beslecht, voor het gerecht te brengen,
aangezien de Arbeidsrechtbank, in tegenstelling tot het paritair comité (dat alle door de werkgever aangevoerde
redenen als economische of technische redenen kan aanvaarden), het bestaan van economische of technische
redenen enkel kan erkennen indien zij betrekking hebben op de sluiting van de gehele onderneming, van een
afdeling ervan of nog op het ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. De werkgever meent derhalve dat te
zijnen aanzien de toegang tot het gerecht, die aan alle rechtzoekenden is verzekerd bij de artikelen 92 en 93 van
de Grondwet en bij artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, wordt beperkt. Hij betoogt dat die beperking des te meer kan worden aangevochten, daar
de bescherming die bepaalde werknemers genieten in hunnen hoofde een subjectief recht vormt, waarvan de
hoven en rechtbanken krachtens de artikelen 92 en 93 van de Grondwet de hoeders zijn.
De Arbeidsrechtbank heeft het verzoek van de werkgever ingewilligd en het Hof de hiervoor weergegeven
prejudiciële vraag gesteld.

In de zaak met rolnummer 436
F. Verbeke, tewerkgesteld bij de n.v. Metropolitan Lease en eiser voor de feitenrechter, is een plaatsvervangend
afgevaardigde die de kaderleden in de ondernemingsraad vertegenwoordigt. Naar aanleiding van een
herstructurering heeft het bevoegd paritair comité, waarbij de zaak door de werkgever aanhangig was gemaakt,
de economische en technische redenen erkend op grond waarvan het ontslag van de eiser wordt toegestaan. De
arbeidsovereenkomst werd beëindigd tegen betaling van een opzeggingsvergoeding van tien maanden. De
Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel heeft de wederindienstneming van de eiser gevorderd en die
laatste heeft zich tot de arbeidsrechtbank gewend om met name de betaling te verkrijgen van een bijzondere
beschermingsvergoeding en een bijkomende verbrekingsvergoeding.
De rechtbank wijst er met name op dat artikel 3 van de wet van 19 maart 1991 een tweevoudige economische of
technische reden invoert, die eng of ruim is naargelang van de instelling of het orgaan dat wordt verzocht zich uit
te spreken. Zij voegt daaraan toe dat de beslissing van het paritair comité, die niet vatbaar is voor beroep, afbreuk
doet aan het recht op toegang tot het gerecht van de werknemer die zijn betrekking en het subjectief recht op
bescherming tegen ontslag definitief verliest, zonder over de mogelijkheid te beschikken het geschil voor de
rechtbank te brengen – wanneer het comité de door de werkgever aangevoerde redenen aanvaardt – of aan dat
van de werkgever die het recht verliest een beschermde werknemer te ontslaan, behalve indien hij de bij de
artikelen 16 en 17 van de voormelde wet vastgestelde bijzondere beschermingsvergoedingen betaalt, zonder
over de mogelijkheid te beschikken het geschil voor de rechtbank te brengen – wanneer het comité die redenen
niet aanvaardt. De enige mogelijkheid die in dat geval overblijft voor de werkgever die niet in staat is de
vergoedingen te betalen en om economische of technische redenen verplicht is zijn personeelsbestand in te
krimpen, is niet-beschermde werknemers te ontslaan.
Uit de overwegingen van de rechtbank kunnen drie discriminaties worden afgeleid:
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1°

tussen beschermde en niet-beschermde werknemers die in dezelfde onderneming werken; die
discriminatie zou niet zijn verantwoord op grond van een objectief en redelijk criterium dat door een
onpartijdige en onafhankelijke rechtbank kon worden beoordeeld, aangezien enkel de laatste categorie
van werknemers de zaak voor de rechterlijke macht kan brengen om de werkelijkheid van de
economische aard van het ontslag te betwisten en in voorkomend geval de betaling van een bijzondere,
op het burgerlijk recht steunende vergoeding te verkrijgen;

2°

tussen burgers, aangezien het de vraag is of een wet die een welbepaalde categorie van burgers
verbiedt hun betwistingen voor de rechtbank te brengen, in overeenstemming is met de artikelen 6 en 6bis
van de Grondwet, alsmede met het evenredigheidsbeginsel; anders gezegd, de vraag rijst of de
bescherming van het vakbondsmandaat en de bescherming tegen afdanking die de beschermde
werknemer geniet, noodzakelijkerwijze verantwoorden dat de beslissing van het paritair comité in eerste
en laatste aanleg wordt gewezen, zonder dat de betrokken werknemers en werkgevers wordt verzekerd
dat de gegrondheid van een dergelijke beslissing aan de rechtbank kan worden voorgelegd;

3°

tussen de beschermde werknemers onderling, naargelang zij zijn ontslagen om een dringende reden (die
moet worden erkend door de rechtbank, waarvan de beslissing vatbaar is voor beroep) of om een
economische of technische reden die moet worden erkend door het paritair comité, waarvan de beslissing
niet vatbaar is voor beroep voor de rechtbanken; het probleem van de inachtneming van de rechten van
de verdediging is des te acuter daar, zoals ten deze, de vakbondsorganisatie waartoe de beschermde
werknemer behoort, niet in het paritair comité is vertegenwoordigd, terwijl dat comité op stukken beslist,
zonder in beginsel de werkgever en de werknemer te horen.

Op grond van die overwegingen heeft de rechtbank het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag gesteld.

III De rechtspleging voor het Hof
a In de zaak met rolnummer 424
De prejudiciële vraag is bij het Hof aanhangig gemaakt door de overzending van een expeditie van de voormelde
verwijzingsbeslissing, die op 6 juli 1992 op de griffie is ontvangen.
Bij beschikking van dezelfde dag heeft de voorzitter in functie de rechters van de zetel aangewezen conform de
artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
De rechters-verslaggevers hebben geoordeeld dat er ten deze geen aanleiding was tot toepassing van de
artikelen 71 en volgende van de voormelde bijzondere wet.
Van de verwijzingsbeslissing is kennisgegeven conform artikel 77 van de organieke wet bij op 31 augustus 1992
ter post aangetekende brieven, die op 1, 2 en 3 september 1992 aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.
Het bij artikel 74 van de voormelde wet voorgeschreven bericht is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
2 september 1992.
–
Nora De Schietere, die keuze van woonplaats heeft gedaan op het kantoor van Mr. P. Crahay, advocaat,
rue Charles Morren 2 te Luik,
–

de naamloze vennootschap FN Moteurs, die keuze van woonplaats heeft gedaan op het kantoor van Mr.
Ph. Hallet en Mr. P. Lejeune, advocaten, boulevard Frère Orban 34/24 te Luik,

–

Vittorio Borrini, Marc Slechten en de Bond der bedienden, technici en kaders (afgekort B.B.T.K.), die
keuze van woonplaats hebben gedaan op het kantoor van Mr. F. Kerstenne, advocaat, rue d'Artois 12 te
Luik,

–

en de Ministerraad, vertegenwoordigd door de Eerste Minister, wiens kabinet gevestigd is te Brussel,
Wetstraat 16,

hebben elk een memorie ingediend bij respectievelijk op 9 oktober 1992, 14 oktober 1992, 15 oktober 1992 en
16 oktober 1992 ter post aangetekende brieven.
Afschriften van die memories zijn conform artikel 89 van de organieke wet overgezonden bij op 21 oktober 1992
ter post aangetekende brieven, die op 22 oktober 1992 aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.
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Nora De Schietere, de Ministerraad en de naamloze vennootschap Techspace Aero (voorheen FN Moteurs)
hebben elk een memorie van antwoord ingediend bij respectievelijk op 17 november 1992, 19 november 1992 en
20 november 1992 ter post aangetekende brieven.
Bij beschikking van 8 december 1992 heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest moet worden gewezen, tot
6 juli 1993 verlengd.

b In de zaak met rolnummer 436
De prejudiciële vraag is bij het Hof aanhangig gemaakt door de overzending van een expeditie van de voormelde
verwijzingsbeslissing, die op 13 oktober 1992 op de griffie is ontvangen.
Bij beschikking van dezelfde dag heeft de voorzitter in functie de rechters van de zetel aangewezen conform de
artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
De rechters-verslaggevers hebben geoordeeld dat er ten deze geen aanleiding was tot toepassing van de
artikelen 71 en volgende van de voormelde bijzondere wet.
Van de verwijzingsbeslissing is kennisgegeven conform artikel 77 van de organieke wet bij op 6 november 1992
ter post aangetekende brieven, die op 9, 10 en 14 november 1992 aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.
Het bij artikel 74 van de voormelde wet voorgeschreven bericht is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
10 november 1992.
De «Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel – Confédération nationale des cadres», waarvan de zetel
gevestigd is te Sint-Agatha-Berchem (1080 Brussel), Josse Goffinlaan 199, bus 7, heeft een memorie van
tussenkomst ingediend bij op 8 december 1992 ter post aangetekende brief.
De naamloze vennootschap Metropolitan Lease (voorheen Metropolitan Finance), waarvan de zetel gevestigd is
te Oudergem (1160 Brussel), Vorstlaan 191-197, bus 12, de Ministerraad, vertegenwoordigd door de Eerste
Minister, wiens kabinet gevestigd is te Brussel, Wetstraat 16, en François Verbeke, wonende te Bergen, avenue
du Quatrième Middlesex 31, hebben elk een memorie ingediend bij respectievelijk op 18 december 1992,
24 december 1992 en 28 december 1992 ter post aangetekende brieven.
Afschriften van die memories zijn conform artikel 89 van de organieke wet overgezonden bij op 18 januari 1993
ter post aangetekende brieven, die op 19 en 30 januari 1993 aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.
De Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel, de Ministerraad en F. Verbeke hebben elk een memorie van
antwoord ingediend bij respectievelijk op 15 februari 1993, 18 februari 1993 en 28 februari 1993 ter post
aangetekende brieven.
Bij beschikking van 4 februari 1993 is rechter G. De Baets aangewezen als lid van de zetel en als verslaggever
ter vervanging van rechter F. Debaedts, die tot voorzitter van het Hof is verkozen.
Bij beschikking van 2 maart 1993 heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest moet worden gewezen, tot
13 oktober 1993 verlengd.

c In de twee zaken
Het Hof heeft bij beschikking van 21 april 1993 de zaken met rolnummers 424 en 436 samengevoegd.
Conform artikel 100 van de organieke wet van 6 januari 1989 worden samengevoegde zaken onderzocht door de
zetel waarbij de eerste zaak aanhangig is gemaakt, en zijn de rechters-verslaggevers degenen die zijn
aangewezen voor de eerste zaak.
Bij beschikking van 21 april 1993 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de terechtzitting op 19 mei
1993 vastgesteld.
Van die beschikking is kennisgegeven aan de partijen, die, evenals hun advocaten, van de datum van de
terechtzitting op de hoogte zijn gebracht bij op 22 april 1993 ter post aangetekende brieven, die op 23 april 1993
aan de geadresseerden ter hand zijn gesteld.
Op de terechtzitting van 19 mei 1993:
–
zijn verschenen:
•

Mr. P. Crahay, advocaat bij de balie te Luik, voor N. De Schietere;

•

Mr. Ph. Hallet en Mr. P. Lejeune, advocaten bij de balie te Luik, voor de n.v. Techspace Aero
(voorheen FN Moteurs);

•

Mr. F. Kerstenne, advocaat bij de balie te Luik, voor V. Borrini, M. Slechten en de B.B.T.K.;

•

Mr. M. Henrard, advocaat bij de balie te Brussel, voor F. Verbeke en voor de Nationale
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Confederatie van het Kaderpersoneel;
•

Mr. H. Scheyvaerts, advocaat bij de balie te Brussel, voor de n.v. Metropolitan Lease;

•

Mr. G. Demez, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad;

–

hebben de rechters L. François en K. Blanckaert verslag uitgebracht;

–

zijn voornoemde advocaten gehoord;

–

is de zaak in beraad genomen.

Bij beschikking van 1 juli 1993 heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest moet worden gewezen, tot 6 januari
1994 verlengd.
De rechtspleging is gevoerd overeenkomstig de artikelen 62 en volgende van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof, die betrekking hebben op het gebruik van de talen voor het Hof.

IV De bepalingen in het geding
1.1.
Artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (opgeheven bij
artikel 22, 1°, 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), dat van toepassing was op het
tijdstip van de feiten die ter onderzoek zijn voorgelegd aan de Arbeidsrechtbank te Brussel (zaak nr. 436)
bepaalde:
«§ 2. De leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten kunnen slechts worden ontslagen om een
dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd of om economische of technische redenen
die vooraf door het bevoegd paritair comité werden erkend.
De werkgever maakt het geschil aanhangig bij de arbeidsrechtbank binnen drie werkdagen na de kennisname
van het feit dat de dringende reden uitmaakt.
Na de partijen bij gerechtsbrief met dagbepaling te hebben opgeroepen, alsmede de representatieve
werknemersorganisatie of de representatieve organisatie van de kaderleden die de kandidatuur van de
werknemer heeft voorgedragen, doet de rechtbank uitspraak binnen acht werkdagen na de inleiding. Het vonnis
wordt aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief.
Tegen het vonnis kan bij verzoekschrift hoger beroep ingesteld worden binnen acht werkdagen na de
kennisgeving.
De partijen, alsmede de representatieve werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen, worden
bij de gerechtsbrief met dagbepaling opgeroepen voor het arbeidshof. Het doet uitspraak binnen acht werkdagen
na de inleiding. Het arrest wordt bij gerechtsbrief aan de partijen ter kennis gebracht.
De leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten mogen niet worden overgeplaatst van een
technische bedrijfseenheid naar een andere van een zelfde juridische entiteit, tenzij zij, op het ogenblik dat de
beslissing wordt genomen, schriftelijk hun instemming betuigen of indien er economische of technische redenen
aanwezig zijn die vooraf door het bevoegd paritair comité werden erkend.
Het paritair comité moet zich uitspreken over het al dan niet bestaan van economische of technische redenen
binnen twee maanden van de datum af van de aanvraag die hiertoe door de werkgever werd gedaan.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als ontslag beschouwd:
1°
elke beëindiging van de overeenkomst door de werkgever, gedaan met of zonder opzeggingsvergoeding,
zonder opzegging of met een opzegging die werd betekend gedurende de periode bedoeld bij § 3 of 4;
2°

elke beëindiging van de overeenkomst door de werknemer wegens feiten die voor hem een reden
uitmaken die de beëindiging zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn rechtvaardigt.»

1.2.
In dat stelsel, dat bij de wet van 18 maart 1950 is ingevoerd, stond het:
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–

aan het paritair comité om vóór het ontslag van de beschermde werknemer de economische of technische
redenen te erkennen die het ontslag verantwoorden. Te dien einde beschikte het over een termijn van
twee maanden, te rekenen vanaf het verzoek tot erkenning van de werkgever.
Tijdens de parlementaire voorbereiding van die bepaling waren die redenen omschreven als
redenen die verband houden met de stopzetting van de gehele onderneming, van een afdeling ervan
en met de buitendienststelling van een welbepaalde, bijzondere personeelsgroep (Gedr. St., 19491950, nrs. 174 en 204). In zijn arresten van 14 januari 1980 (Pas. 1980, I, 550) en 30 april 1984 (Pas.
1984, I, 1067), heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de interpretatie van het begrip economische en
technische reden niet beperkt mocht blijven tot die drie gevallen;

–

aan de arbeidsrechtbank om vóór het ontslag van de beschermde werknemer de dringende reden te
erkennen die dat ontslag verantwoordt;

–

eveneens aan de arbeidsrechtbank om kennis te nemen van de betwisting, door de beschermde
werknemer, van de economische of technische redenen die voor zijn ontslag waren aangevoerd, wanneer
het paritair comité zich niet binnen de wettelijke termijn had uitgesproken en de werkgever derhalve de
beschermde werknemer had kunnen ontslaan.

2.1.
De artikelen 2, § 1, eerste lid, en 3 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 bepalen:
«Art. 2. § 1. De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen slechts worden
ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of
technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Art. 3. § 1. De werkgever die een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde wil
ontslaan om economische of technische redenen, moet vooraf de zaak bij een ter post aangetekende brief
aanhangig maken bij het bevoegd paritair comité. Bij ontstentenis van een paritair comité of zo het paritair comité
niet werkt, moet hij de zaak bij de Nationale Arbeidsraad aanhangig maken.
Het paritair comité of, in voorkomend geval, de Nationale Arbeidsraad moet zich uitspreken over het al dan niet
bestaan van economische of technische redenen binnen twee maanden vanaf de datum van de aanvraag die
hiertoe door de werkgever werd gedaan.
Bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de termijn, vastgesteld in het vorige lid, mag de
werkgever de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel ontslaan in geval van
sluiting van de onderneming of van een afdeling van de onderneming of in geval van het ontslag van een
welbepaalde personeelsgroep.
Behalve in het geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling hiervan, mag de werkgever niet tot
ontslag overgaan alvorens de arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen erkend
hebben. Om deze erkenning te verkrijgen, moet de werkgever, bij dagvaarding, een verzoek tot erkenning van de
economische of technische redenen die het ontslag van een personeelsafgevaardigde of van een kandidaatpersoneelsafgevaardigde, rechtvaardigt, bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig maken. De
procedure wordt geregeld door de bepalingen die zijn vastgesteld door de artikelen 8, 10 en 11 van deze wet. De
werkgever moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verzekeren tijdens de procedure voor de
arbeidsgerechten. Hij mag, in geval het vonnis de economische of technische redenen erkent, het ontslag enkel
ter kennis brengen vanaf de derde werkdag na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of, indien er hoger
beroep is ingesteld, de derde werkdag na de kennisgeving van het arrest dat de economische of technische
redenen erkent.
§ 2. Het feit dat de werknemer een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat
zijn kandidatuur ingediend is door een welbepaalde representatieve werknemersorganisatie mag in geen geval de
beslissing van de werkgever om hem te ontslaan beïnvloeden.
§ 3. De werkgever behoort het bewijs te leveren van de voor het ontslag ingeroepen technische en economische
redenen evenals van het feit dat het ontslag niet indruist tegen het bepaalde in § 2.»
In zaak nr. 424 heeft de vraag betrekking op het volledige artikel 3. In zaak nr. 436 is enkel § 1 beoogd.
2.2.
De aanneming van die bepaling vloeit voort uit de moeilijkheden die de toepassing van de vroegere bepalingen
met zich meebracht. In de Nationale Arbeidsraad liepen de meningen uiteen, wat de Minister van Tewerkstelling
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en Arbeid ertoe bracht, ten einde het sluiten van het interprofessioneel akkoord 1988 niet in gevaar te brengen,
zelf het wetsontwerp in te dienen dat tot de voormelde bepaling heeft geleid (Memorie van toelichting aan de
Senaat, 1105-1 (1990-1991), p. 2 en 3) en waarmee men met name een beter wettelijk kader wilde scheppen
voor het ontslag om economische of sociale redenen (Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
1471/3 – 90/91, p. 19).
Ten aanzien van de economische en technische redenen, wijzigde het ontwerp, volgens de memorie van
toelichting, de ontslagprocedure niet (de Minister preciseerde dat zijn ontwerp evenmin «de algemene principes
van de bestaande wetgeving» wijzigde. Verslag aan de Senaat, nr. 1105-2 (1990-1991), p. 5), «voor zover het
gaat om de sluiting van de onderneming of een afdeling ervan; gaat het daarentegen om het ontslag van een
welbepaalde personeelscategorie dan zal de werkgever, voor hij tot ontslag overgaat, in het geval het paritair
orgaan zich niet binnen de opgelegde termijn heeft uitgesproken, de erkenning door het arbeidsrecht moeten
bekomen van de economische en technische redenen; deze erkenning kan worden bekomen na een versnelde
procedure die te vergelijken is met deze die bestaat voor de erkenning van de dringende reden; bij ontstentenis
van een beslissing van het paritair orgaan, mag geen enkele andere reden dan de drie hogervermelde, het
ontslag rechtvaardigen» (Senaat, nr. 1105-1, voormeld, p. 5).
In de memorie van toelichting werd gepreciseerd dat de beslissing van het paritair comité voor geen enkel beroep
vatbaar was (Senaat, nr. 1105-1, voormeld, p. 8; nr. 1105-2, p. 6; verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, nr. 1471/3 – 90/91, p. 17), en werd voorts de bij artikel 3, § 1, ingevoerde
ontslagregeling beschreven:
«Indien het bevoegd orgaan zich niet uitspreekt binnen de opgestelde termijn en indien het gaat om een sluiting
van de onderneming of een afdeling ervan, heeft de werkgever een alternatief zo hij bij zijn voornemen blijft om
het lid, dat het personeel vertegenwoordigt, te ontslaan:
–

ofwel maakt hij zijn verzoek tot erkenning van de economische of technische redenen bij het
arbeidsgerecht aanhangig;

–

ofwel ontslaat hij het lid, dat het personeel vertegenwoordigt, en kan dat lid zijn wederopneming vragen;
wordt hem dit geweigerd, dan kan hij bij het arbeidsgerecht vragen uitspraak te doen over de
economische of technische redenen, die werden ingeroepen om zijn ontslag te rechtvaardigen.

Gaat het daarentegen om het ontslag van een welbepaalde personeelscategorie, het onderhoudspersoneel
bijvoorbeeld, dan zal de werkgever, in het geval het paritair orgaan zich niet heeft uitgesproken binnen de
opgelegde termijn, de beschermde werknemer pas kunnen ontslaan nadat de technische en economische
redenen zijn erkend geworden door de arbeidsgerechten.» (Senaat, nr. 1105-1, voormeld, p. 8 en 9).
In de Senaatscommissie werd een amendement op § 1, derde lid, aangenomen opdat het derde geval van
ontslag (ontslag van een welbepaalde personeelsgroep) erin wordt vermeld. De aldus gewijzigde bepaling werd
als dusdanig door de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen.
2.3.
In dat stelsel staat het derhalve:
–
aan het paritair comité om, zoals in het verleden, vóór het ontslag van de beschermde werknemer de
economische of technische redenen die het ontslag verantwoorden, te erkennen. Te dien einde beschikt
het comité over een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf het verzoek tot erkenning dat de
werkgever heeft ingediend;
–

aan de arbeidsrechtbank:
1)
om, zoals in het verleden, vóór het ontslag van de beschermde werknemer de dringende reden die
dat ontslag verantwoordt, te erkennen;
2)

om vóór het ontslag van de beschermde werknemer de economische en technische redenen die
dat ontslag verantwoorden, te erkennen, wanneer het paritair comité zich niet binnen de wettelijke
termijn heeft uitgesproken, in geval van ontslag van een welbepaalde personeelsgroep;

3)

om vóór het ontslag van de beschermde werknemer de economische of technische redenen die
dat ontslag verantwoorden, te erkennen, of om naar aanleiding van het ontslag kennis te nemen
van de betwisting van die redenen door de werknemer, wanneer het paritair comité zich niet
binnen de wettelijke termijn heeft uitgesproken, in geval van een sluiting van de onderneming of
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van een afdeling ervan.

V In rechte
Ten aanzien van de omvang van de prejudiciële vragen
Standpunt van de Ministerraad in de zaak met rolnummer 436
A.1.1.
De Arbeidsrechtbank te Brussel preciseert in haar prejudiciële vraag dat artikel 21, § 2, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven op het ogenblik van de feiten van toepassing was.
De toepassing van de wet van 19 maart 1991 op onderhavig geval, die door het verwijzende rechtscollege opzij is
geschoven, wordt uitsluitend aangevoerd als verlengstuk van de bepalingen van de wet van 20 september 1948,
die is vervangen door de wet van 1991. Het Hof dient de vraag derhalve enkel te beantwoorden in zoverre zij
betrekking heeft op de wet van 20 september 1948.
A.1.2.
Het verwijzende rechtscollege duidt de bepalingen waarvan de schending voor het Hof aan de orde is gesteld, op
weinig precieze wijze aan:
–

de verwijzing naar artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, dat in samenhang met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet is aangevoerd,
mist relevantie ten aanzien van de saisine van het Hof;

–

het in de artikelen 92 en 93 van de Grondwet verankerde grondbeginsel van de Belgische rechtsorde is
een formulering die te weinig nauwkeurig is, aangezien niet is aangegeven of de artikelen 92 en 93 de
toepassing vormen van een grondbeginsel dat eraan ten grondslag zou liggen, of daarentegen wordt
bedoeld dat die bepalingen zelf een fundamenteel karakter hebben.

Het Hof zou geen kennis kunnen nemen van de rechtstreekse schending van een dergelijk grondbeginsel. Die
verwijzing is evenmin relevant ten aanzien van de omvang van de saisine van het Hof. Bijgevolg zou de
prejudiciële vraag als volgt moeten worden geformuleerd:
«Schendt artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven de
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, in zoverre die bepaling de beschermde werknemers en de werkgevers niet
toestaat zich tot een rechtbank te wenden wanneer het paritair comité bij eenparigheid een beslissing heeft
genomen, uitspraak doende over het verzoek van de werkgever de economische of technische redenen te
erkennen op grond waarvan het ontslag van de beschermde werknemer wordt toegestaan?».

Standpunt van F. Verbeke (memorie van antwoord in de zaak met rolnummer 436)
A.1.3.
De wet van 20 september 1948 is weliswaar toepasselijk op onderhavig geval, maar de wet van 19 maart 1991 is
het verlengstuk ervan en handhaaft hetzelfde beginsel van een voorafgaande procedure voor het paritair comité;
de rechtszekerheid en het belang van een goede rechtsbedeling zouden er ongetwijfeld wel bij varen indien in de
motivering van het arrest wordt vastgesteld dat het om een verlengstuk gaat.
B.1.1.
De regel die in verband met zaak nr. 436 is gekritiseerd, is dezelfde in de wet van 19 maart 1991 en in die van
20 september 1948, welke, volgens de Ministerraad, als enige op onderhavig geval toepasselijk was. Aangezien
de overige door de Ministerraad opgeworpen vragen samenhangen met de inhoud van de prejudiciële vraag,
zullen zij bij het onderzoek ten gronde worden behandeld.
B.1.2.
Blijkens het onderwerp van het geschil dat aan de Arbeidsrechtbank te Luik is voorgelegd en de overwegingen
van het vonnis (zaak nr. 424), is enkel paragraaf 1 van artikel 3 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,
ter toetsing voorgelegd aan het Hof.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de tussenkomsten
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Standpunt van V. Borrini, M. Slechten en de Bond der bedienden, technici en kaders (B.B.T.K.) in
de zaak met rolnummer 424
A.2.1.
Net zoals N. De Schietere, zijn V. Borrini en M. Slechten personeelsleden van de n.v. FN Moteurs en zijn zij
beschermde werknemers in de zin van artikel 1, § 1, van de wet van 19 maart 1991; zij doen blijken van hun
belang bij de tussenkomst door erop te wijzen dat zij partij zijn in een betwisting die analoog is aan die welke
aanleiding heeft gegeven tot de prejudiciële vraag in zaak nr. 424.

Standpunt van de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (N.C.K.) in de zaak met
rolnummer 436
A.2.2.
Het belang bij de tussenkomst is verantwoord op grond van de omstandigheid dat de N.C.K. de beschermde
werknemer wiens ontslag aan de oorsprong ligt van zaak nr. 436 als kandidaat heeft voorgedragen.

Standpunt van F. Verbeke (memorie van antwoord in de zaak met rolnummer 436)
A.2.3.
De memorie van de Ministerraad is niet ontvankelijk, want laattijdig: zij werd ingediend na het verstrijken van de
termijn van dertig dagen die is vastgesteld bij artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 en de
termijn van vijfenveertig dagen die wordt toegekend wanneer de kennisgeving gebeurt in het kader van de
artikelen 76 en 77 van de wet op het Arbitragehof (zie artikel 85, eerste lid) kan niet in aanmerking worden
genomen, aangezien die artikelen geen betrekking hebben op prejudiciële vragen.
B.2.1.
Artikel 87, § 1, van de bijzondere wet op het Arbitragehof bepaalt dat, wanneer het Hof, bij wijze van prejudiciële
beslissing, uitspraak doet op vragen als bedoeld in artikel 26, ieder die van een belang doet blijken in de zaak
voor de rechter die de verwijzing gelast, een memorie aan het Hof kan richten binnen dertig dagen na de
bekendmaking voorgeschreven in artikel 74 en daardoor geacht wordt partij in het geding te zijn.
In de zaak met rolnummer 424 dienden V. Borrini, M. Slechten en de Bond der bedienden, technici en kaders
(B.B.T.K.) gezamenlijk een memorie in. Enkel de B.B.T.K. is partij in het geding dat voor de Arbeidsrechtbank te
Luik hangende is en naar aanleiding waarvan het Hof een vraag is gesteld. Zijn bekwaamheid om voor het Hof
tussen te komen zonder rechtspersoonlijkheid te hebben, vloeit voort uit de artikelen 77 en 85 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989. In zoverre de memorie is ingediend door V. Borrini en M. Slechten, is zij niet-ontvankelijk,
want de loutere hoedanigheid van partij in een rechtspleging die analoog is aan die welke prejudicieel voor het
Hof is gebracht, volstaat niet om het bij artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 vereiste belang
aan te tonen.
B.2.2.
In de zaak met rolnummer 436 heeft de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (N.C.K.) twee stukken
ingediend, die respectievelijk «memorie» en «memorie van antwoord» zijn genoemd. Hoewel zij geen
rechtspersoonlijkheid heeft, vloeit uit de combinatie van artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
en artikel 24, § 1, 1°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voort dat zij
de bekwaamheid heeft om tussen te komen voor het Hof, waarbij een prejudiciële vraag aanhangig is gemaakt in
verband met een geschil dat betrekking heeft op de bepalingen betreffende de ondernemingsraden. Hoewel de
N.C.K. geen partij is in het geding dat hangende is voor de arbeidsrechtbank die de vraag heeft gesteld, kon haar
tussenkomst in dat geschil ontvankelijk worden verklaard, omdat zij uitdrukkelijk bij de wet gemachtigd is, net
zoals elke andere representatieve organisatie, om bij de arbeidsrechtbanken een vordering in te stellen die ertoe
strekt elk soortgelijk geschil te beslechten. Zij doet derhalve blijken van het belang dat bij het voormelde
artikel 87, § 1, is vereist.
B.2.3.
Artikel 85, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt: «Binnen 45 dagen na
ontvangst van de door de griffie krachtens de artikelen 76, 77 en 78 gedane kennisgevingen kunnen de
Ministerraad, de Executieven, de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en de personen aan wie die
kennisgevingen zijn gericht, een memorie bij het Hof indienen.» Met toepassing van artikel 77 van genoemde wet
heeft de Ministerraad op 9 november 1992 kennisgeving ontvangen van de verwijzingsbeslissing. Zijn op
24 december 1992 ter post afgegeven memorie is derhalve binnen de bij de wet vastgestelde termijn ingediend.
De exceptie wordt verworpen.
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Ten gronde
In de zaak met rolnummer 424
Standpunt van N. De Schietere
A.3.1.
Artikel 3 van de wet van 19 maart 1991 is in de prejudiciële vraag slechts beoogd in zoverre een werkgever niet
dezelfde rechten zou kunnen doen gelden naargelang zijn zaak door het paritair comité of door de
arbeidsrechtbank wordt behandeld, in die zin dat hij zich in het eerste geval op alle economische of technische
redenen zou kunnen beroepen, terwijl hij zich in het tweede geval enkel op de sluiting van de onderneming, van
een afdeling ervan of op het ontslag van een welbepaalde personeelsgroep zou kunnen beroepen.
A.3.2.
De artikelen 6 en 6bis bieden geen bescherming aan personen die zich in verschillende situaties bevinden;
analoge situaties kunnen overigens onvergelijkbaar worden doordat zij zich voordoen in onderscheiden juridische
sferen.
De erkenning van de economische of technische redenen kan worden verkregen op twee wijzen, die verschillend
zijn en op grond waarvan niet kan worden gesteld dat de werkgevers zich in vergelijkbare situaties zouden
bevinden: de rechterlijke macht treedt enkel op ingeval het paritair comité te kort schiet en niet als instantie van
beroep. Zij beslecht een geschil volgens de regels van de gerechtelijke procedure, terwijl het paritair comité een
eenparige beslissing neemt na onderhandeling en overleg.
De artikelen 6 en 6bis van de Grondwet zijn derhalve niet toepasselijk.
A.3.3.
In de veronderstelling dat ze dat wel zijn, moet worden erkend dat de wetgever, wanneer hij de bescherming van
de vakbondsafgevaardigden tegen ontslag wil verbeteren door een einde te maken aan de extensieve
interpretatie van het begrip «economische en technische redenen», op grond waarvan onder de gelding van de
oude wet al te gemakkelijk kon worden overgegaan tot ontslagen die steunden op «de reorganisatie van de
onderneming», een limitatieve opsomming kan geven van de economische en technische redenen die het ontslag
van die afgevaardigden kunnen verantwoorden. De redenen dringen zich bij ontstentenis van beslissing van het
paritair orgaan op aan de werkgevers die willen overgaan tot een ontslag, alsook aan de arbeidsrechtbanken
waarbij zij vóór een ontslag de zaak aanhangig zouden maken, zonder dat dezelfde beperkende definitie zou
worden opgelegd voor de erkenning van de economische of technische redenen in de paritaire organen, die de
opdracht hebben te verzoenen.

Standpunt van de n.v. FN Moteurs
A.4.1.
In het geding is de vraag aan de orde of de wetgever al dan niet een stelsel mag invoeren waarin een persoon
aanspraak kan maken op het statuut van beschermde werknemer en op grond daarvan van zijn werkgever de
betaling van zeer zware schadevergoedingen kan eisen in geval van ontslag, terwijl de opheffing van de
bescherming afhangt van economische of technische omstandigheden, waarvan het bestaan als dusdanig niet
wordt betwist, enkel op grond van het feit dat de wet de vaststelling van die omstandigheden aan een paritair
comité voorbehoudt, dat ten deze geen standpunt inneemt, en dat de rechterlijke macht niet bevoegd is om een
dergelijke vaststelling te doen.
A.4.2.
Het recht een geschil bij de rechterlijke macht aanhangig te maken, vormt ongetwijfeld een grondbeginsel van de
Belgische rechtsorde. Het is aan elke burger gewaarborgd, niet alleen bij artikel 92 van de Grondwet, maar ook bij
artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
dat zowel de toegang tot het gerecht veronderstelt, zoniet wordt de zaak niet gehoord, als het billijke karakter van
de rechtspleging, dat één van de pleiters verbiedt zich in een bevoorrechte positie te bevinden ten aanzien van
zijn tegenpartij.
A.4.3.
De wetgever heeft het beginsel gehandhaafd dat de bescherming wordt opgeheven wanneer bepaalde
economische of technische omstandigheden, in ruime zin opgevat, voorhanden zijn. Enkel ingeval het paritair
orgaan geen standpunt inneemt binnen de wettelijke termijn veranderen die criteria, aangezien de rechtbank
slechts het bestaan kan beoordelen van drie limitatief opgesomde omstandigheden.
Door het paritair comité toe te staan de werkelijkheid te beoordelen van de economische en technische
redenen en door de rechterlijke macht te verbieden op verzoek van de werkgever over te gaan tot een
onderzoek waarbij een identiek criterium wordt aangewend, heeft de wetgever de artikelen 6 en 6bis van de
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Grondwet geschonden.

Standpunt van de Bond der bedienden, technici en kaders (B.B.T.K.)
A.5.
Terwijl een werkgever, voor het paritair comité, zich kan beroepen op alle economische of technische redenen om
een ontslag te verantwoorden, kan hij voor de arbeidsrechtbank enkel de sluiting van de onderneming of van een
afdeling ervan, of het ontslag van een welbepaalde personeelsgroep aanvoeren.
Voor het verschil in behandeling, dat enkel bestaat tussen sommige categorieën van personen, kan een
objectieve en redelijke verantwoording worden gegeven, aangezien het paritair comité door de wetgever werd
beschouwd als een vorm van overleg en samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, en niet
als een toevallige groepering van werkgevers en werknemers die uitsluitend hun persoonlijk belang zouden
verdedigen.
De wetgever wilde trouwens het begrip «economische of technische redenen» beperken en terzelfder tijd die
doelstelling verzoenen met het beginsel van de autonomie van het sociaal recht.

Standpunt van de Ministerraad
A.6.1.
Uit de opmerking volgens welke de beoordelingsbevoegdheid van het paritair comité ruimer is dan die van de
feitenrechter blijkt dat de werkgever zich ten aanzien van zichzelf op twee verschillende tijdstippen van de
procedure in niet-identieke situaties zou bevinden. Er bestaat derhalve geen verschil in behandeling onder
degenen op wie de bestreden norm van toepassing is.
A.6.2.
Subsidiair kan de argumentatie van de n.v. FN Moteurs, volgens welke zij het verzoek tot opheffing van de
bescherming niet in dezelfde bewoordingen aan de arbeidsrechtbank zou kunnen voorleggen als die welke voor
het paritair comité zijn gebruikt, niet worden volgehouden, aangezien de betrokkene onmiskenbaar over een
gerechtelijk beroep beschikt: de wet van 19 maart 1991 organiseert en waarborgt immers de saisine van de
arbeidsrechtbank. Derhalve ondergaat zij geen enkele «discriminatie» in de mogelijkheid haar aanspraken voor
een jurisdictionele overheid te brengen.
De grief heeft in werkelijkheid betrekking op het verschil tussen de argumentatie die de werkgever kan doen
gelden voor het paritair comité en die welke hij kan doen gelden voor de arbeidsrechtbank, of nog op een
eventueel verschil tussen de behandeling door het paritair comité en die door de arbeidsrechtbank. Een
dergelijke grief is irrelevant ten aanzien van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet.
A.6.3.
De analyse volgens welke een verschil zou bestaan tussen mogelijke verantwoordingen van het ontslag van
beschermde werknemers die voor het paritair comité kunnen worden aangevoerd (alle redenen zouden kunnen
worden aanvaard), en degene waarop men zich voor de arbeidsrechtbank kan beroepen (drie redenen zouden
kunnen worden aanvaard), is niet in overeenstemming met de tekst van de wet, waarin geen onderscheid wordt
gemaakt tussen de economische en technische redenen die in elk stadium van de procedure kunnen worden
aangevoerd.
In een eerste fase moet de werkgever een verzoek richten tot het paritair comité om het bestaan van de
economische en technische redenen te laten erkennen (artikel 3, § 1, eerste lid). Bij ontstentenis van beslissing
van dat comité beschikt de werkgever over de volgende mogelijkheden:
–
of het ontslag past in het kader van een veronderstelling van sluiting van de onderneming of van een
afdeling ervan. De sluiting van de onderneming of van een afdeling ervan is een geval dat op zichzelf een
«welbepaalde groep» of een objectieve categorie van werknemers definieert (alle werknemers van de
onderneming of van de afdeling ervan). Dat objectief geheel van werknemers omvat, op nietdiscriminerende wijze, alle werknemers (de beschermde en de niet-beschermde), zodat een controle a
priori van de nietdiscriminerende aard van het ontslag niet noodzakelijk blijkt;
–

of het ontslag past niet in het kader van de objectieve veronderstellingen van sluiting van de onderneming
of van een afdeling ervan. In dat geval beweert de werkgever dat hij een «welbepaalde personeelsgroep»
heeft gedefinieerd, namelijk een objectieve en ten aanzien van de beschermde werknemers nietdiscriminerende categorie. In een dergelijk geval blijkt enkel ten aanzien van de beweringen van de
werkgever een preventieve controle noodzakelijk. In dat geval heeft de arbeidsrechtbank de bevoegdheid
kennis te nemen van «het verzoek tot erkenning van de economische of technische redenen» die het
ontslag verantwoorden. Anders gezegd, de rechtbank spreekt zich uit over dezelfde vraag als het paritair
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comité, namelijk de vraag of redenen voorhanden zijn die het ontslag verantwoorden van een
welbepaalde personeelsgroep, waartoe de beschermde werknemers behoren.
A.6.4.
Op grond van het argument dat is afgeleid uit het bestaan van een fase vóór het geschil, die aan de gerechtelijke
fase voorafgaat, kan het discriminerend karakter van de bepaling in het geding op het vlak van de toegang tot het
gerecht, niet worden aangetoond, aangezien die fase – die overigens in alle gevallen bestaat – a priori gunstiger
(cf. de interne administratieve beroepen die aan de jurisdictionele beroepen voorafgaan) uitvalt voor de werkgever
in zaak nr. 424.
A.6.5.1.
Ten aanzien van de grief betreffende de objectieve beperking van het begrip «economische of technische
redenen» voor de arbeidsrechtbank, heeft het enige gemaakte «onderscheid» betrekking op de macht waarover
de werkgever beschikt ten aanzien van de beschermde werknemers, enerzijds, en ten aanzien van de nietbeschermde werknemers, anderzijds. Dat onderscheid vormt geenszins een discriminerende behandeling, in
zoverre alle werkgevers ten aanzien van beide categorieën van werknemers aan eenzelfde stelsel zijn
onderworpen.
A.6.5.2.
De voormelde beperking is onlosmakelijk verbonden met de invoering van een objectieve wettigheidstoetsing in
het kader van de arbeidsbetrekkingen. Tussen de bij overeenkomst vastgelegde rechten van de werknemer op
werk en de rechten van de werkgever om ten dele over de arbeidsbetrekking te beschikken, heeft de wetgever
door middel van specifieke instellingen in het Belgisch sociaal recht een objectieve wettigheidstoetsing van de
ontslagmaatregelen ingevoerd. Naast iedere afweging van de onderhavige subjectieve rechten, is het de
wettigheid zelf van het ontslag die aldus marginaal is getoetst.
A.6.6.
In de veronderstelling dat in de betwiste norm een schending van de gelijkheid zou moeten worden gezien, quod
non, dan nog moet worden opgemerkt dat in de parlementaire voorbereiding een objectieve en redelijke
verantwoording van dat onderscheid is gegeven. Het algemene beginsel is dat de beschermde werknemer niet
kan worden ontslagen en de uitzonderingen op dat algemene beginsel blijven beperkt tot de dringende reden en
de economische of technische redenen waartussen een objectief onderscheid wordt gemaakt ingeval het paritair
orgaan te kort schiet: in de gevallen van sluiting van de onderneming of sluiting van een afdeling van de
onderneming, is het risico van een discriminatoir optreden van de werkgever miniem, terwijl in geval van ontslag
van een welbepaalde personeelsgroep een voorafgaande gerechtelijke controle noodzakelijk werd geacht.
A.6.7.
Rekening houdend met de in die aangelegenheid toepasselijke beginselen, heeft de wetgever, die diende op te
treden om in het kader van een compromis tussen de sociale gesprekspartners de bescherming van de
vakbondsafgevaardigden te verbeteren, onmiskenbaar middelen aangewend die evenredig zijn ten aanzien van
het beoogde doel. Door het paritair orgaan een ruime beoordelingsbevoegdheid te verlenen, komt de wetgever
tegemoet aan de door de vertegenwoordigers van de werkgevers geuite bezorgdheid. Door een stelsel in te
voeren dat in werking moet treden wanneer het paritair orgaan te kort schiet, heeft de wetgever een mechanisme
ingesteld dat de bescherming van de personeelsafgevaardigden tegen discriminerende ontslagen en het recht
van de werkgevers om beschermde werknemers te kunnen ontslaan indien economische of technische redenen
dat vereisen, waarborgt.

Antwoord van N. De Schietere
A.7.1.
In tegenstelling tot wat de n.v. FN Moteurs betoogt, is de vraag niet of het recht op toegang van de werkgevers of
de beschermde werknemers tot het gerecht niet zou zijn aangetast wanneer een paritair comité bij eenparigheid
heeft beslist de economische of technische redenen te erkennen of te weigeren ze te erkennen. Wanneer het
comité daarentegen geen beslissing heeft genomen, verbiedt de wet de werkgever een beschermde werknemer
te ontslaan, behalve om drie redenen van economische of technische aard. Het recht op toegang tot een
rechtbank om een eventuele betwisting over het bestaan of de draagwijdte van de aldus bij de wet vastgestelde
rechten te laten beslechten, is de werkgever geenszins ontnomen. Verre van de werkgever de toegang tot het
gerecht te ontnemen, bepaalt de wet dat de betwistingen die zich voordoen, zullen worden beslecht door de
arbeidsrechtbank, die alle vereiste waarborgen biedt ten aanzien van de rechtspleging.

Antwoord van de Ministerraad
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A.8.1.
De werkgever moet in de gelegenheid worden gesteld voorafgaandelijk de erkenning te verkrijgen van het
bestaan van de economische of technische redenen waarop het ontslag van personeelsafgevaardigden steunt,
ongeacht het geval waarin hij dat ontslag beoogt. Hij moet preciseren welke die redenen zijn en de bevoegde
instanties beschikken over de volledige vrijheid om al dan niet het bestaan van de aangevoerde redenen te
erkennen. Die controle gebeurt door het paritair orgaan en, ingeval dat orgaan te kort schiet, door de
arbeidsgerechten, zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt tussen de bevoegdheden die aan het
eerstgenoemde orgaan en die welke aan het laatstgenoemde orgaan zijn toegewezen voor de erkenning van het
al dan niet bestaan van de door de werkgever aangevoerde economische of technische redenen.
A.8.2.
Er gaat slechts één proceduremogelijkheid gepaard met het geval waarin de economische en technische redenen
leiden tot de sluiting van de onderneming of van een afdeling van de onderneming: in dat geval kan de werkgever
immers ofwel preventief het verzoek tot erkenning van de aangevoerde redenen voor de arbeidsgerechten
brengen, ofwel onmiddellijk tot ontslag overgaan onder voorbehoud van een controle a posteriori van het bestaan
van de economische of technische redenen, op verzoek van de ontslagen afgevaardigde. Dat alternatief, wat de
procedure betreft, dat aan de werkgever is geboden in de eerste twee gevallen van ontslag, is echter verantwoord
en evenredig omdat de afwezigheid van discriminatie in een dergelijk geval en de waarschijnlijkheid van het
bestaan van economische of technische redenen die tot de sluiting leiden, verklaren waarom een stelsel van
preventieve bescherming dat ertoe strekt een discriminatie te vermijden, niet verantwoord is, terwijl een dergelijk
stelsel wel verantwoord is wanneer tegengestelde redenen worden aangevoerd in geval van ontslag van een
welbepaalde personeelsgroep.

Antwoord van de n.v. Techspace Aero, voorheen n.v. FN Moteurs
A.9.1.
De overige partijen verschillen van mening over de vraag of de bepaling in het geding al dan niet een
discriminatie invoert. Sommige partijen betwisten de toepasselijkheid van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet
bij gebreke van identieke, of tenminste vergelijkbare situaties.
A.9.2.
De wetgever mag een rechtzoekende niet verschillend behandelen naargelang diens subjectief recht al dan niet
voor het gerecht wordt betwist. Aangezien in een rechtsstaat elke rechtzoekende over de mogelijkheid beschikt
zijn zaak voor de rechterlijke macht te brengen om de omvang van zijn recht te laten vaststellen, is het ten
aanzien van alle rechtzoekenden – en niet ten aanzien van zichzelf – dat de n.v. Techspace Aero (en andere
werkgevers die zich in dezelfde omstandigheden bevinden) het slachtoffer van een discriminatie meent te zijn.
A.9.3.
De toegang tot het gerecht kan niet alleen worden verhinderd wanneer hij wordt verboden – dat is waarin de wet
van 19 maart 1991 voorziet, die bepaalt dat een beslissing van het paritair comité voor geen enkel beroep vatbaar
is –, maar eveneens wanneer de omvang van een subjectief recht, namelijk het onderwerp van het geding, wordt
gewijzigd door het loutere feit dat de zaak voor de rechtbank is gebracht. Dat geldt voor diezelfde wet, die de
gevallen waarin de rechterlijke macht het bestaan van de economische of technische redenen kan erkennen,
beperkt tot drie exhaustief opgesomde gevallen. Derhalve ontneemt de wet, in zoverre zij een recht verleent
zonder, in geval van geschil, de gerechtelijke bekrachtiging ervan toe te staan, de werkgever een essentiële
jurisdictionele waarborg en voert zij een discriminatie in tussen die laatste en alle rechtzoekenden.
A.9.4.
In tegenstelling tot wat de Ministerraad betoogt, laat de lezing van artikel 3 geen enkele twijfel bestaan over het
feit dat de arbeidsrechtbank het bestaan van de economische of technische redenen die de opheffing van de
bescherming verantwoorden slechts in drie limitatief opgesomde gevallen kan erkennen, terwijl voor het paritair
comité een dergelijke beperking niet bestaat. Aangezien de rechter die de prejudiciële vraag heeft gesteld het lot
van die argumentatie reeds heeft bezegeld, staat het niet aan de partijen een debat dat reeds gesloten is voor het
Hof, opnieuw aan te vangen.
A.9.5.1.
De argumentatie van de Ministerraad volgens welke de arbeidsrechtbank slechts een objectieve
wettigheidstoetsing zou uitvoeren die verschilt van de door het paritair comité gegeven opportuniteitsbeoordeling,
en volgens welke de werkgever er derhalve niet over zou kunnen klagen dat hem een procedure vóór het geschil,
met een ruimer spectrum, wordt geboden, kan evenmin worden gevolgd omdat ten deze een dergelijke
beoordelingsbevoegdheid niet voorhanden is, aangezien de wet het criterium heeft vooropgesteld dat het paritair
comité dient aan te wenden. De werkgever heeft immers het subjectief recht over te gaan tot het ontslag van de
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beschermde werknemers zonder zich bloot te stellen aan de betaling van hoge vergoedingen, wanneer
economische of technische redenen dat verantwoorden, en het zou tevergeefs zijn te stellen dat een dergelijk
subjectief recht in zijnen hoofde pas bestaat na aanvaarding van de redenen door het paritair comité.
A.9.5.2.
In de veronderstelling dat een dergelijke beoordelingsbevoegdheid effectief bestaat, verklaart dat nog niet
waarom voor het paritair comité en voor de arbeidsrechtbank niet dezelfde regels zouden worden gevolgd. In de
gevallen van interne administratieve beroepen die aan de door de Ministerraad geciteerde (A.6.4) jurisdictionele
beroepen voorafgaan, zijn de rechtsregels identiek en wordt de wettigheidstoetsing niet gewijzigd, ongeacht het
stadium van de procedure.
A.9.5.3.
Ten slotte is de door de arbeidsrechtbank verrichte toetsing geen objectieve wettigheidstoetsing (cf. A.6.5.2),
maar een beslissing met betrekking tot subjectieve rechten.
A.9.6.
De discriminatie in het geding is geenszins verantwoord. Het is onjuist te beweren dat de wetgever het ontbreken
van een wettelijke definitie van de economische of technische reden heeft willen verhelpen (A.3.3). Het kwam
hem niet toe een compromis in te stellen door een begrip in het leven te roepen met wijzigende inhoud
naargelang het al dan niet voor het gerecht is gebracht, maar wel stelling te nemen. Bovendien kan geen enkele
verantwoording worden voorgesteld wegens de aard zelf van de fundamentele rechten van de n.v. Techspace
Aero die zijn geschonden: de ongelijkheid die in het leven is geroepen tussen partijen die in een proces pleiten, is
immers op de spits gedreven, aangezien ze in een wettekst is verankerd. Ten slotte was het doel van de
wetgever iedere discriminatie ten aanzien van de beschermde werknemers te vermijden, zonder evenwel
privileges te verbinden aan die functie. Dat doel is niet bereikt, aangezien, inzake faillissement, de rechtspraak de
curator ertoe verplicht het paritair comité te raadplegen alvorens de beschermde werknemers te ontslaan, terwijl
iedereen het erover eens is dat die raadpleging zonder voorwerp is geworden. De al te formalistische wettekst
veroordeelt de nagestreefde doelstelling.

In de zaak met rolnummer 436
Standpunt van de N.C.K. en van F. Verbeke
A.10.1.
De bepalingen die in de prejudiciële vraag zijn beoogd, schenden verscheidene internationale bepalingen in
samenhang met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, namelijk:
–

de artikelen 6 (recht op toegang tot de rechter, procedure op tegenspraak, controle a posteriori
onmogelijk, ontbreken van motivering), 13 (ontbreken van daadwerkelijke rechtshulp ten gronde voor een
nationale instantie), 11.1 en 14 (discriminatie op grond van overtuiging – keuze om zich bij een bepaalde
organisatie van kaderleden aan te sluiten – en andere status – afwezigheid van de gekozen organisatie in
het paritair comité en derhalve onmogelijkheid om er door haar te worden verdedigd) van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

–

de artikelen 14 (gelijkheid voor het gerecht en voor het recht op toegang tot een rechtbank) en 26
(gelijkheid voor de wet, gelijke bescherming door de wet en discriminatie op grond van overtuiging en
andere status), van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;

–

de artikelen 6 en 7 (bescherming van het recht op werk van de beschermde werknemer) en 8
(bescherming van het recht van de beschermde werknemer tot een organisatie van kaderleden van zijn
keuze toe te treden), van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

A.10.2.
De wetgever had de bedoeling het ontslag van de beschermde werknemer toe te staan om twee soorten redenen:
een reden die verband houdt met de werknemer persoonlijk (ernstige tekortkoming van zijn kant) en een reden
die geen verband houdt met de werknemer, namelijk een algemene en objectieve (economische of technische)
reden, zonder dat blijkt waarom de bevoegdheid met betrekking tot de erkenning van de economische of
technische redenen aan de paritaire comités is toegewezen. Net zoals de feitenrechter kan men weliswaar menen
dat met name het stelsel van vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers in het paritair orgaan een uitleg
biedt voor de bevoegdheidstoewijzingen door de wetgever, maar dat biedt geen verklaring voor de ontstentenis
van beroep voor de arbeidsgerechten, aangezien die eveneens paritair zijn samengesteld.
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A.10.3.
Net zoals in het geval van ontstentenis van beslissing van het paritair comité, dat door het Hof van Cassatie in zijn
arresten van 30 juni 1960 en 4 november 1961 werd beoogd, dient men, in onderhavig geval, ervan uit te gaan
dat de rechten die ter discussie staan burgerlijke rechten zijn waarvoor, naar luid van artikel 92, de rechtbanken
bij uitsluiting bevoegd zijn en dat, tenzij men uitgaat van de veronderstelling dat de wetgever de bedoeling had
een rechtsweigering tegen te werpen aan de partijen, hun eisen, waarvan de kennisneming tot de bevoegdheid
van de rechtbanken behoort, onder de rechtsmacht van die rechtbanken valt.
A.10.4.
Ten aanzien van het evenredigheidsbeginsel biedt de bescherming die is verleend aan het mandaat van
afgevaardigde en aan diegene die het uitoefent, geenszins een verantwoording voor de ontstentenis van beroep
ten gronde voor dat andere paritair orgaan, namelijk het arbeidsgerecht, in het bijzonder wanneer, zoals ten deze,
de vakbondsorganisatie waartoe de beschermde werknemer behoort geen lid is van het paritair comité en dat
comité zijn beslissing niet heeft gemotiveerd.
A.10.5.
In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie beslist: «de rechterlijke macht is bevoegd om de ongeoorloofde
schending van een burgerlijk recht te voorkomen of te vergoeden, wie er ook verantwoordelijk voor is». In de
gevallen waarin het voorafgaande beroep bij het paritair comité onmogelijk is omdat er geen comité is ingesteld –
het ging telkens om een O.C.M.W. -, hebben het Arbeidshof te Luik (22.12.1988, J.T.T. 1989, p. 300) en de
Arbeidsrechtbank te Charleroi (14.10.1986, T.S.R. 1987, p. 133) zich bevoegd verklaard om de economische
reden voor het ontslag te onderzoeken, daarbij met name steunend op de omstandigheid dat het een
aangelegenheid van openbare orde betreft.

Standpunt van de n.v. Metropolitan Lease (voorheen n.v. Metropolitan Finance)
A.11.1.
De rechter die de prejudiciële vraag heeft gesteld, is a priori van oordeel dat de beslissing van een paritair comité
inzake erkenning van de economische of technische redenen niet vatbaar is voor beroep tot vernietiging voor de
Raad van State, aangezien het paritair comité geen administratieve overheid is, enerzijds, en dat het noch de
werkgever, noch de werknemer mogelijk is de gegrondheid te betwisten van een beslissing van het paritair comité
waarbij dergelijke redenen worden erkend of afgewezen, anderzijds. Die uitgangspunten zijn voor kritiek vatbaar.
A.11.2.
Aangezien, zo schijnt het, bij de Raad van State geen beroep aanhangig is gemaakt tot vernietiging van een
beslissing van een paritair comité, die is genomen op grond van artikel 21, § 2, van de wet van 20 september
1948, heeft de Raad nooit de gelegenheid gehad zich uit te spreken over zijn bevoegdheid in die aangelegenheid.
De rechter oordeelt dat hij zich onbevoegd zou verklaren maar steunt daarbij op oude rechtspraak en rechtsleer,
waarin wordt verwezen naar wetgeving die nu niet langer bestaat. In de rechtspraak van de Raad van State
(arresten nrs. 22.444, 22.763 en 32.348), in de wetgeving (artikel 26, derde lid, van de wet van 5 december 1968)
en in een deel van de rechtsleer wordt erkend dat de paritaire comités de hoedanigheid van administratieve
overheid hebben en het is duidelijk dat zij voldoen aan de organieke en functionele criteria die voortvloeien uit de
rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Raad van State met betrekking tot de erkenning van die
hoedanigheid; men lijkt echter wel degelijk te kunnen besluiten dat de beslissing van het paritair comité
betreffende het bestaan van economische of technische redenen een administratieve handeling met juridische
draagwijdte is: het heeft de opdracht gekregen uit te maken of de materiële feiten die het vaststelt, al dan niet
onder het begrip «economische of technische redenen» vallen. Het dient zich aldus uit te spreken over het al dan
niet bestaan van een juridisch feit en die kwalificatie blijkt duidelijk uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie,
dat zich bevoegd acht om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten op wettige wijze het
bestaan of de ontstentenis van economische of technische redenen heeft kunnen afleiden. Derhalve was een
jurisdictionele toetsing van de beslissing van het paritair comité mogelijk, in tegenstelling tot hetgeen de
verwijzende rechter meent.
A.11.3.
De hoven en rechtbanken kunnen, van hun kant, de toepassing van een administratieve handeling die zij onwettig
achten, opzij schuiven, ongeacht of dat artikel een reglementaire of een individuele draagwijdte heeft. Of het
paritair comité nu een toetsing van de juridische kwalificatie uitoefent of zich ertoe beperkt materiële
vaststellingen te doen, het kan terecht verbazing wekken dat de arbeidsgerechten zich in het algemeen
onbevoegd achten om de wettigheid te toetsen van de erkenning, door een paritair comité, van economische of
technische redenen door een min of meer vooronderstelde wil van de wetgever te laten prevaleren, die is afgeleid
uit enkele uittreksels uit de parlementaire voorbereiding, zonder rekening te houden met het voorschrift van
artikel 107 van de Grondwet. De enige beperking van de macht van de rechter is dat hij een toetsing van de
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wettigheid, en niet een toetsing ten aanzien van de opportuniteit dient uit te voeren.
A.11.4.
Het uitgangspunt dat de arbeidsrechtbank in haar vonnis van 5 oktober 1992 heeft geformuleerd, kan niet worden
aanvaard, aangezien geen enkel recht zonder rechterlijke bescherming kan blijven en het Hof van Cassatie,
precies om een dergelijke toestand te vermijden, de opdracht heeft gekregen de conflicten van attributie te
regelen. Hieruit vloeit voort dat het Hof de prejudiciële vraag enkel kon worden gesteld wegens het niet-optreden
van de eisende partij voor de arbeidsrechtbank, die zich ervan heeft onthouden een beroep voor de Raad van
State in te stellen om de wettigheid te laten toetsen van de beslissing van het paritair comité in onderhavig geval
de economische of technische redenen te erkennen die haar ontslag verantwoorden. Indien de Raad van State,
waarbij een dergelijke vraag aanhangig zou zijn gemaakt, had geoordeeld dat hij niet bevoegd was, en indien de
arbeidsrechtbank had geoordeeld geen kennis te kunnen nemen van een dergelijk geschil, zou het Hof van
Cassatie dat conflict van attributie hebben moeten regelen. Een rechter zou uitspraak hebben moeten doen.

Standpunt van de Ministerraad
A.12.1.
De schending van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet door de bepaling in het geding zou bestaan in:
a)
drie discriminaties:

b)

–

tussen beschermde werknemers onderling, naargelang zij worden geconfronteerd met het feit dat
ofwel een dringende reden, ofwel economische of technische redenen worden aangevoerd
(A.12.2);

–

tussen beschermde en niet-beschermde werknemers, in zoverre die laatsten beschikken over een
beroep bij de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde (A.12.3);

–

tussen werkgevers, naargelang die laatsten economische of technische redenen aanvoeren ten
aanzien van beschermde werknemers of ten aanzien van niet-beschermde werknemers (A.12.4);

een ontstentenis van evenredigheid, in zoverre de bescherming van de beschermde werknemers niet
noodzakelijkerwijze, op zichzelf, zou impliceren dat een bevoegdheid wordt toegewezen aan een paritair
comité dat in eerste en laatste aanleg uitspraak doet (A.12.5).

A.12.2.
De eerste discriminatie die in beschouwing wordt genomen, is een geval waarin eenzelfde categorie van
werknemers is geraakt, maar in verschillende situaties. Het verschillend behandelen van niet soortgelijke situaties
is a priori meer in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel dan de gelijke behandeling van uiteenlopende
situaties.
Het tweevoudig karakter van het ontslagstelsel – het ontslag om een dringende reden, enerzijds, en het ontslag
om een reden van economische en technische aard, anderzijds – verantwoordt het verschil in behandeling dat
ermee gepaard gaat. Terwijl de grondslag van het ontslag om dringende reden de door de medecontractant
aangevoerde tekortkoming is, wordt door de werkgever als motivering van het ontslag om economische of
technische redenen de situatie van de onderneming aangevoerd. Bovendien is het beginsel van de nietgemotiveerde opzegging, dat het ontslag wegens dringende reden beheerst, vervangen door een
beschermingsstelsel dat noodzakelijk is om de werking van de representatieve organen in de onderneming te
waarborgen. De wetgever heeft een dergelijke bescherming ingevoerd in het belang van de functie die de
werknemer vervult, en niet in het belang van de werknemer zelf. De twee bijzonderheden die dat stelsel
kenmerken (controle op het bestaan van economische of technische redenen door het paritair comité en
ontstentenis van beroep voor de rechtbanken) zijn nauw met elkaar verbonden: het is omdat de wetgever heeft
geoordeeld dat het niet gepast was in een eerste fase het debat aan de gerechtelijke instanties toe te vertrouwen,
dat die zelfs niet op beroep kennis kunnen nemen van de beslissingen die het paritair comité bij eenparigheid
heeft genomen. In tegenstelling tot het begrip «dringende reden», is het begrip «economische of technische
reden» niet bij wet gedefinieerd. Zowel wat de materiële definitie als wat de procedurele controle betreft, heeft de
wetgever het (qua opportuniteit) verkieslijk geacht de beoordeling en de definitie van een dergelijke vereiste toe te
vertrouwen aan de paritaire organen zelf, waarin de belangen in het geding zijn vertegenwoordigd.
A.12.3.
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Ten aanzien van de tweede discriminatie – tussen de beschermde werknemer en de niet-beschermde werknemer
in geval van ontslag om redenen die vreemd zijn aan het gedrag van de betrokkene –, wordt in het
verwijzingsvonnis ten onrechte de algemene bevoegdheid van de niet-beschermde bedienden aangevoerd om
«zich tot de rechterlijke macht te wenden om de werkelijkheid van de economische aard van het ontslag te
betwisten», aangezien aan elke partij een absolute bevoegdheid wordt verleend om het contract te verbreken op
het door haar gekozen tijdstip, en de niet-beschermde bedienden, afgezien van de specifieke
beschermingsstelsels en het rechtsmisbruik, niet het recht hebben de onderliggende redenen van het ontslag
waarvan hun kennis wordt gegeven, als dusdanig aan de orde te stellen. Zij kunnen weliswaar steeds de duur van
de opzeggingstermijn of het bedrag van de compenserende vergoeding betwisten of de onrechtmatigheid van het
ontslag aanvoeren, maar dat geldt evenzeer voor de beschermde werknemer. Bij gebreke van specifiek optreden
van de (niet-beschermde) werknemer om voor de rechterlijke macht de werkelijkheid te betwisten van de
economische of technische aard van het ontslag, is er te dien aanzien geen enkele discriminatie tussen de
beschermde en de niet-beschermde werknemer.
A.12.4.
De derde discriminatie – tussen werkgevers in hun bevoegdheid om de beschermde en de niet-beschermde
werknemers te ontslaan –, kan niet in aanmerking worden genomen, aangezien alle werkgevers aan dezelfde wet
zijn onderworpen. Zij worden weliswaar met fundamenteel verschillende situaties geconfronteerd, die voortvloeien
uit het beschermingsstelsel van de afgevaardigden en de kandidaten, maar de invoering van een dergelijke
tweeledigheid maakt deel uit van het wezenlijke van dat stelsel.
A.12.5.
Ten slotte is de vraag niet of uit het door de wetgever nagestreefde doel (de bescherming van de afgevaardigden
van de werknemers) noodzakelijkerwijze de bestreden maatregel voortvloeit (toewijzing van een bevoegdheid aan
het paritair comité dat in eerste en laatste aanleg uitspraak doet), maar wel of de gekozen maatregel een verband
van evenredigheid vertoont met de aangenomen doelstellingen. Het komt het Hof toe dat verband te beoordelen,
maar niet zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de wetgever ten aanzien van de keuze van de aan te
wenden middelen. De door de wetgever gekozen maatregel was ongetwijfeld niet de enige die kon worden
overwogen. In theorie kon hij gaan van het verbod, zonder meer, van ontslag, tot de afwezigheid van iedere
bescherming. De wetgever heeft gekozen voor een stelsel dat in eerste instantie de controle a priori, door een
paritair orgaan, van de redenen van het ontslag oplegt. De vraag of een dergelijke controle a priori adequaat is,
kan niet worden besproken en de toewijzing van die controle aan een paritair orgaan past in de logica van de
middelen voor sociaal overleg die het Belgisch sociaal beleid kenmerken.

Antwoord van F. Verbeke en van de N.C.K.
A.13.1.
De argumentatie van de n.v. Metropolitan Lease volgens welke een beroep voor de Raad van State zou bestaan
(A.11.2), kan niet worden gevolgd omdat de burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken behoren. Bovendien ligt het voor de hand dat het «recht op een rechter», dat door artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is afgekondigd, zowel inzake
rechten en verplichtingen van burgerlijke aard als inzake strafrechtelijke beschuldiging, moet worden beschouwd
als een recht op een rechter met volle rechtsmacht, en niet enkel op een rechter die de wettigheid beoordeelt.
A.13.2.
Het beroep op de instanties van de rechterlijke orde en op artikel 107 van de Grondwet (A.11.3) vormt, van zijn
kant, in procedurele zin niet alleen een exceptie om een vordering te doen mislukken, maar ook een middel om ze
te doen zegevieren. Anders gezegd, artikel 107 is geen uitzonderlijke en smalle weg, die beperkt is tot een loutere
wettigheidstoetsing, maar een toegangsweg tot een rechtbank die een toetsing van volle rechtsmacht uitoefent.
A.13.3.
De argumentatie die is afgeleid uit de bevoegdheid van het Hof van Cassatie, ten slotte, (A.11.4), kan evenmin
worden gevolgd, gezien de termijnen van behandeling en verjaring (vastgesteld op één jaar bij artikel 15 van de
wet van 3 juli 1978) die eruit zouden voortvloeien.
A.13.4.
De arresten van de Raad van State die zijn vermeld onder A.11.2 tonen aan dat een beroep dat geen beroep van
volle rechtsmacht is, zoals het beroep voor een rechter van de rechterlijke orde, geen concrete efficiëntie heeft en
daardoor niet volstaat om aan de vereisten van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden te voldoen. Eén van die beroepen was gericht tegen de koninklijke besluiten
betreffende de organisatie van het statuut van de havenarbeiders (objectief recht), en niet tegen een beslissing tot
intrekking van de erkenning als havenarbeider (subjectief recht). Het andere beroep betrof weliswaar een
beslissing van een paritair comité met betrekking tot die erkenning, maar de Raad van State heeft opgemerkt dat
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die erkenning een eenzijdige handeling vormt van de overheid die de havenarbeider de mogelijkheid biedt een
arbeidsovereenkomst af te sluiten met één of meer werkgevers in de havenzone, en op zichzelf geen burgerlijk
recht op werk verleent. Ten slotte verschillen die beide gevallen van dat van F. Verbeke, aangezien in zijn geval
de beslissing van het paritair comité slechts een voorafgaande – zij het onontbeerlijke – fase vóór het ontslag
vormt. In de veronderstelling dat een analogie zou kunnen worden vastgesteld tussen die gevallen en het
hangende geding, zou moeten worden opgemerkt dat de Raad van State hieraan heeft toegevoegd dat de
motivering van de beslissing uit de bestreden beslissing of het administratieve dossier moest blijken. F. Verbeke
heeft enkel toegang gekregen tot de gegevens die de vennootschap heeft willen verstrekken.
A.13.5.
De n.v. Metropolitan Lease legt geenszins uit in welk opzicht de wijziging van de wetgeving ten deze
doorslaggevend zou zijn en, door de verschillende bevoegdheden van de paritaire comités (A.11.2) met elkaar te
verwarren, toont zij geenszins de uitbreiding aan tot onderhavig geval van de theorieën in de rechtsleer met
betrekking tot de aard van de collectieve overeenkomsten.
A.13.6.
De Ministerraad schuift ten onrechte de argumenten opzij die zijn afgeleid uit artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden – aangezien het Hof bevoegd is om
er kennis van te nemen, door de samenhang tussen de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet en die bepalingen –
en uit het in de artikelen 92 en 93 van de Grondwet verankerde grondbeginsel van de Belgische rechtsorde –
aangezien in de rechtspraak van het Hof wordt verwezen naar de grondbeginselen van de Belgische rechtsorde
en uit het vonnis van de Arbeidsrechtbank duidelijk blijkt dat het beginsel in het geding, dat overigens in verband
wordt gebracht met artikel 6 van het voormelde Verdrag, het beginsel is waarbij de toegang tot de rechtbank van
de rechterlijke orde wordt gewaarborgd.
A.13.7.
De overige ontwikkelingen in de memorie van de Ministerraad wijken af van de prejudiciële vraag en zijn niet
relevant. Men kan niet op logische wijze verantwoorden dat de controle door het gerecht in geval van beroep zou
moeten worden uitgesloten omdat ze in eerste aanleg als ongepast zou zijn beschouwd. De vraag is precies of
het redelijk is elk gerechtelijk beroep uit te sluiten.

Antwoord van de Ministerraad
A.14.1.
Het staat niet aan de partijen de toepassing, door de rechtscolleges, van artikel 26, § 2, van de wet op het
Arbitragehof aan de orde te stellen (Arbitragehof 23/91), waardoor de bijzondere interpretatie van de bepalingen
in het geding, die de n.v. Metropolitan Lease heeft gegeven en die ertoe leidt de noodzaak van een prejudiciële
vraag opzij te schuiven, uit de debatten moet worden geweerd.
A.14.2.
De analyse van de n.v. Metropolitan Lease ten aanzien van de mogelijke beroepen voor de Raad van State en de
bij artikel 107 van de Grondwet vastgestelde wettigheidstoetsing, steunt evenwel op een verwarring in de analyse
van de opdrachten die de paritaire comités vervullen: zij oefenen hun bevoegdheden uit in diverse
hoedanigheden, zodat bij iedere kwalificatie rekening moet worden gehouden met de bijzondere kenmerken van
iedere tussenkomst, zoals zij in de memorie van de Ministerraad zijn beschreven (A.12.2 tot A.12.5).
B.3.1.
Hierna zullen «beschermde werknemers» worden genoemd die werknemers die door de wet tegen ontslag
worden beschermd omdat hun functie van vertegenwoordiging van het personeel ten overstaan van hun
werkgever of hun kandidatuur voor een dergelijke functie hen blootstelt aan ontslag om redenen die verband
houden met de omstandigheid dat zij belangen moeten verdedigen die tegen die van de werkgever kunnen
ingaan.
B.3.2.
Het wettelijk stelsel, in de opeenvolgende stadia ervan, komt voort uit de idee dat het ontslag van een
beschermde werknemer verdacht is. Het gevolg is het principiële verbod van een dergelijk ontslag, onder
voorbehoud van uitdrukkelijke toestemming. Bovendien is die toestemming slechts in een beperkt aantal gevallen
mogelijk; tevens moet zij bijna altijd voorafgaandelijk worden gegeven; ten slotte moet zij worden gegrond ofwel
op een «dringende reden», ofwel op een reden die niets uit te staan heeft met de houding van de werknemer,
«economische of technische reden» genoemd.
B.4.
Een van de kritische opmerkingen over het stelsel steunt op het feit dat de toestemming door de arbeidsrechtbank
moet worden gegeven wanneer zij op een dringende reden is gegrond, terwijl, indien zij op een economische of
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technische reden is gegrond, in principe enkel wordt verleend door een paritair orgaan waarvan de tussenkomst
niet met een jurisdictionele waarborg gelijkstaat.
Dat verschil in behandeling kan worden verantwoord.
De dringende reden tot verbreking is een klassiek begrip, dat in verband met de overeenkomst van alle
loontrekkenden wordt gebruikt, en de arbeidsrechtbanken beschikken ter zake over een aanzienlijke ervaring,
zoals uit een overvloedige rechtspraak blijkt, terwijl het begrip «economische of technische reden» eigen is aan
het specifieke geval van het ontslag van de beschermde werknemers. Wanneer een dringende reden voorhanden
is, maakt het op de beschermde werknemers toepasselijke stelsel het ontslag mogelijk en wijkt het in hoofdzaak
van het op de gewone werknemers toepasselijke recht enkel af in zoverre de vaststelling van de reden aan het
ontslag vooraf dient te gaan.
Aangezien de paritaire organen, die uit werkgevers- en werknemersorganisaties zijn samengesteld, zich enkel bij
eenparigheid kunnen uitspreken, vloeit bovendien uit de betwiste bepalingen voort dat een beschermde
werknemer bij ontstentenis van dringende reden enkel met instemming van de leden van het paritair orgaan die er
de vakorganisaties vertegenwoordigen, kan worden ontslagen. Aangezien het verbod de regel is en een
gewettigde verdenking de grondslag van die regel, is een dergelijke vereiste niet onverantwoord. Het aanvaarden
van economische of technische redenen die het ontslag van een beschermde werknemer verantwoorden gaat
immers niet gepaard met de vaststelling van precieze feiten aangaande de werknemer, maar impliceert een
opportuniteitsbeoordeling ten aanzien van de toestand van de onderneming en de beoogde maatregel. Er
bestaan weliswaar gevallen waarin de beoordeling aan de rechter wordt toevertrouwd, maar dat gebeurt dan
enkel in ondergeschikte orde en in een beperkt aantal gevallen: het is vereist dat het paritair orgaan zich niet
binnen de bij de wet vastgestelde termijn heeft uitgesproken (wat echter niet zelden gebeurt, gelet op de
samenstelling van dat orgaan en de eenparigheidsregel) en bovendien, sedert de wet van 19 maart 1991, dat het
ontslag van de beschermde werknemer het gevolg is van het ontslag van een personeelscategorie of van een
sluiting.
B.5.
De grief volgens welke het gevaar bestaat dat de ontslagvergunning makkelijker of minder makkelijk kan worden
verkregen naargelang de werknemer wiens ontslag wordt gevraagd al dan niet lid is van één van de organisaties
die van het bevoegde paritair orgaan deel uitmaken, komt erop neer dat het Hof wordt verzocht de wijze waarop
de Koning over de representativiteit van de diverse organisaties heeft geoordeeld, te kritiseren. Het Hof zou die
grief derhalve niet in overweging kunnen nemen.
B.6.
Een ander punt van kritiek op de betwiste bepalingen is het volgende:
–

enerzijds, in zoverre de voorafgaande controle die de betwiste bepalingen invoeren enkel door een paritair
orgaan wordt uitgeoefend wanneer dat orgaan de economische of technische redenen die het ontslag
verantwoorden aanvaardt of weigert te aanvaarden, terwijl dezelfde controle door een rechter wordt
uitgeoefend wanneer het paritair orgaan zich niet uitspreekt (zaak met rolnummer 436);

–

anderzijds, in zoverre, wanneer het paritair orgaan zich niet uitspreekt, de voorafgaande controle enkel
door de rechter wordt uitgeoefend in de drie gevallen die limitatief zijn opgesomd in artikel 3, § 1, van de
wet van 19 maart 1991 (zaak met rolnummer 424).

De beschermde werknemers, die om de voormelde redenen worden ontslagen, en de werkgevers die hen
wensen te ontslaan, zouden aldus, ten aanzien van de mogelijkheid zich tot een rechter te wenden, het
slachtoffer zijn van beperkingen waardoor zij ten aanzien van andere rechtzoekenden worden gediscrimineerd.
B.7.
Om de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde normen met de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet te
beoordelen, dient het Hof eerst te onderzoeken of de categorieën van personen ten aanzien van wie een
ongelijkheid wordt aangevoerd, voldoende vergelijkbaar zijn.
B.8.
Het ontslag dat met schending van het verbod wordt gegeven, is niet nietig, maar het wordt bestraft, met name
doordat de werkgever bijzondere vergoedingen verschuldigd is. De rechter bij wie een vordering aanhangig is
gemaakt tot betaling van dergelijke vergoedingen, beschikt over geen enkele beoordelingsbevoegdheid. Zijn taak
beperkt zich in dat geval tot een toetsing a posteriori, die zich niet van de gewone jurisdictionele toetsing
onderscheidt, hoewel ze betrekking heeft op de toepassing van een bijzondere wetgeving. Die taak verschilt
volkomen van de toetsing a priori, die leidt tot het verlenen of het weigeren van de voorafgaande toestemming tot
ontslag bij ontstentenis van dringende reden, welke taak overigens in principe, zoals is gezegd, aan een uit
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beroepsorganisaties samengesteld paritair orgaan is toevertrouwd. Om de hoger aangegeven redenen hebben
die twee vormen van toetsing niet hetzelfde onderwerp; in eenzelfde zaak kan de ene op de andere volgen. Ze
zijn niet voldoende vergelijkbaar opdat er aanleiding toe bestaat een verantwoording te zoeken voor het verschil
ten aanzien van de wettelijke voorwaarden van de uitoefening ervan. De argumentatie van de partijen kan
derhalve niet worden aanvaard in zoverre zij steunt op een vergelijking tussen het stelsel van het ontslag van de
beschermde werknemers en het gewone stelsel van het ontslag of, meer in het algemeen, van de ontbinding van
overeenkomsten bij eenzijdige beslissing.
B.9.
Dat de betwiste wet in bepaalde gevallen de beschermde werknemers zou benadelen ten aanzien van de gewone
werknemers, is onjuist. Zelfs ingeval een paritair orgaan het ontslag van de eerstgenoemden toestaat, blijft dat
ontslag immers evenzeer onderworpen aan de regels die de laatstgenoemden beschermen.
B.10.
De vergelijking van de situaties waarin diverse personen zich bevinden die zijn onderworpen aan normen welke in
een controle a priori voorzien, is daarentegen relevant. Artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 maakt te dien
aanzien het voorwerp uit van een kritische opmerking die verschilt van de vorige. Ze houdt in dat de werkgever,
wanneer het paritair orgaan zich niet binnen de wettelijke termijn uitspreekt, voor de rechter niet dezelfde rechten
kan doen gelden als die welke hij voor dat orgaan zou hebben doen gelden, omdat de rechter enkel bevoegd is in
beperktere gevallen dan die waarin het paritair orgaan bevoegd was.
De grief kan worden begrepen als een aanklacht tegen een discriminatie tussen werkgevers die een toestemming
tot ontslag aanvragen die enkel tot de bevoegdheid van het paritair orgaan behoort, en die welke een
toestemming tot ontslag aanvragen waarvoor de rechter bevoegd is.
B.11.
De ene vraag nodigt uit tot een vergelijking tussen de werkgevers die beschikken over voor een paritair orgaan te
doen gelden rechten en werkgevers die beschikken over voor de arbeidsrechtbank te doen gelden rechten; de
andere tussen beschermde werknemers of werkgevers die toegang hebben tot die rechtbank en werknemers die
er geen toegang toe hebben omdat het paritair orgaan zich heeft uitgesproken.
Het verschil in behandeling tussen de beschermde werknemers en hun werkgever is niet in het geding.
B.12.
Het ontslag van een beschermde werknemer kon minder verdacht lijken wanneer het zich voordoet naar
aanleiding van de sluiting van de onderneming of van een afdeling ervan of het ontslag van een welbepaalde
personeelsgroep, dan in andere omstandigheden. Derhalve kan worden aanvaard dat de werkgever, wanneer dit
het geval is en het paritair orgaan zich niet uitspreekt, van de wet een tweede kans krijgt om dat principiële
verbod te laten opheffen. Men merke overigens op dat de wetgever, in geval van sluiting van de onderneming of
van een afdeling ervan waarbij de verdenking die op de beweegreden van het ontslag rust minder verantwoord is
dan in geval van ontslag van een welbepaalde personeelsgroep, de strengheid van het beschermingsstelsel nog
heeft verzacht door de werkgever niet langer te verplichten zich voorafgaandelijk tot de rechter te wenden
wanneer het paritair orgaan zich niet binnen de wettelijke termijn heeft uitgesproken.
B.13.1.
Indien men het voorbehoud waaraan hierna uiting wordt gegeven, buiten beschouwing laat, kan worden aanvaard
dat het aangevochten onderscheid op een objectieve en redelijke verantwoording berust en dat een verband van
evenredigheid bestaat tussen de aangeklaagde ongelijkheden en het nagestreefde doel.
B.13.2.
Er bestaat echter een onevenredigheid doordat tegen de binnen de wettelijke termijn genomen beslissing van het
paritair orgaan in geen enkel jurisdictioneel beroep is voorzien. Aldus wordt op discriminerende wijze afbreuk
gedaan aan het recht waarover eenieder krachtens artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden beschikt, om een beslissing waarbij zijn burgerlijke rechten worden
vastgesteld, aan een rechter te kunnen voorleggen.
OM DIE REDENEN,
HET HOF
zegt voor recht:
1.
artikel 3, § 1, 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 schendt de
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet in zoverre die bepaling de werkgever die economische of
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technische redenen wil laten erkennen waarbij het ontslag van beschermde werknemers wordt
verantwoord de mogelijkheid niet biedt om voor het paritair comité en voor de arbeidsrechtbank dezelfde
rechten te doen gelden;
2.

artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en
artikel 3, § 1, 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 schenden de
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet in zoverre ten aanzien van de beslissing van het paritair orgaan in
geen enkel jurisdictioneel beroep is voorzien.

Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 8 juli 1993.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof
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Cass. AR 3331, 23 november 1981
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Cass. AR 3331, 23 november 1981 (Anciens Etablissements Deguisne Père et Fils N.V.
/ Van den Bossche)

Cass. AR 3331, 23 november 1981 (Anciens Etablissements Deguisne Père et Fils N.V. / Van den Bossche)
Arr.Cass. 1981-82, 404; Bull. 1982, 403; JTT 1982, 201; Pas. 1982, I, 403; TSR 1982, 138.; https://juportal.be (30 mei
2000)
Samenvatting 1
Wanneer een technische bedrijfseenheid waar gewoonlijk gemiddeld minder dan 50 werknemers worden
tewerkgesteld, deel uitmaakt van een juridische entiteit waar tenminste dit aantal werknemers wordt tewerkgesteld,
moet een veiligheidscomite worden opgericht in de juridische entiteit, doch niet in de technische bedrijfseenheid (art.
1, par. 4, b, lid 1, 2, 4 Wet 10 juni 1952, gew. Wet 23 januari 1975).
Trefwoorden:
Comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen
Oprichting Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Welzijn van de werknemer, algemeen

Samenvatting 2
De bijzondere ontslagregeling neergelegd in art. 1bis, par. 2 tot 7 Wet 10 juni 1952, geldt niet voor de
werknemersafgevaardigden en kandidaat-afgevaardigden in een veiligheidscomité dat de werkgever opricht zonder
daartoe wettelijk verplicht te zijn.
Trefwoorden:
Ontslag personeelsafgevaardigden, algemeen

Oprichting Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
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