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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.08.0121.F 

R. B., 

Mr. Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

MAQUET BELGIUM nv , 

Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Luik van 21 maart 

2008.  
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDELEN  

De eiser voert in zijn verzoekschrift negen middelen aan waarvan het eerste, zesde, 

zevende en achtste luiden als volgt: 

(…) 

Zesde middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- de artikelen 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;  

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek; 

- de artikelen 20, 3°, en 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten; 

- artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 in de 

Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 

wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens 

overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden 

bij overname van activa na faillissement, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 

besluit van 25 juli 1985; 

- artikel 149 van de Grondwet. 

Aangevochten beslissingen 

Het arrest wijst de vordering af waarbij de eiser de veroordeling eist van de verweerster tot 

betaling van de frequentiepremies (namelijk 1.200 euro voor 2003 en 2004 en 513,33 euro 

voor 2005) en, aangezien het arrest het ontslag wegens dringende reden gerechtvaardigd 

verklaart, wijst het zijn vordering af die strekt tot betaling van een compensatoire 

opzeggingsvergoeding gelijk aan tweeëntwintig maanden salaris, om alle redenen die worden 

geacht hier volledig te zijn weergegeven en inzonderheid op grond dat “de frequentiepremies 

vervangen werden door een gunstigere vergoeding die [de eiser] genoten heeft”; “[dat hij] 

niet het behoud van het vorige stelsel kan vorderen als hij tegelijkertijd eveneens het nieuwe 

stelsel geniet, dat voor hem minstens even gunstig is” en dat, wat betreft de dringende reden 

van het ontslag, “is aangetoond dat de eiser zonder objectieve en relevante rechtvaardiging, 

herhaaldelijk, en niettegenstaande de waarschuwingen en de aanmaningen zijn gedragingen 
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te staken, van een agressieve en onhoffelijke houding ten opzichte van de directie blijk heeft 

gegeven en zich meermaals aan weerspannige handelingen en lasterlijke aantijgingen 

schuldig heeft gemaakt”. 

Grieven  

Eerste onderdeel 

Krachtens artikel 7 van de in het middel bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst nr.32bis, 

gaan de rechten en verplichtingen, welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het 

tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de 

verkrijger over. Laatstgenoemde moet dus krachtens de artikelen 1134 van het Burgerlijk 

Wetboek en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 het tussen de werknemer en vervreemder 

overeengekomen salaris in al zijn elementen betalen. De verkrijger mag dus de aard van een 

element van het salaris en de toekenningsvoorwaarden ervan niet eenzijdig wijzigen om een 

voordeel van een andere aard, waarvan de toekenningsvoorwaarden, zelfs als die gunstiger 

zijn, niet dezelfde zijn, toe te kennen. 

De verweerster gaf in haar appelconclusie toe dat er onvermijdelijk enkele lichte wijzigingen 

in de salarisvoorwaarden van de overgenomen werknemers waren doorgevoerd. Zij verweet 

de eiser “te vitten over enkele aparte vergoedingen zonder het volledige bedrag van het 

salaris en van de voordelen in aanmerking te nemen. Zo heeft [de verweerster] niet de 

gewoonte frequentiepremies te betalen voor een door de werknemer verrichte wachtdienst. 

Zij betaalt een wachtdienstvergoeding per gepresteerde week. In plaats van een 

frequentiepremie toe te kennen, namelijk een premie ‘ter vergoeding van het ter beschikking 

staan tijdens de wachtdienst, berekend op basis van het aantal wachtdiensten en betaald aan 

het eind van het jaar’, kent [de verweerster] haar werknemers een dagelijkse premie toe 

gelijk aan 120 euro per week wachtdienst […]. Die vergoeding stemt immers beter overeen 

met de werkelijke terugbetaling van de kosten van de frequentiepremie”. 

De verweerster gaf aldus toe een frequentiepremie als vergoeding voor het ter beschikking 

staan met het oog op het presteren van wachtdiensten eenzijdig te hebben vervangen  door 

een andere premie die beter overeenstemde met de werkelijke terugbetaling van de kosten. 

Het arrest dat de vordering betreffende de frequentiepremies van de eiser afwijst en daartoe 

enkel overweegt dat deze "vervangen werden door een gunstigere vergoeding",  zonder aan 

te merken welke de aard ervan was en waarin het voordeel bestond, en zonder de instemming 

van de eiser vast te stellen, schendt de artikelen 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 

32bis, 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978. 

Als het arrest bovendien in die zin moet worden geïnterpreteerd dat de agressieve en 

onhoffelijke houding  jegens de directie, de weerspannigheid en de handelingen van 

lasterlijke aantijgingen die het beschouwt als ernstige tekortkomingen van de eiser hierin 

bestaan dat laatstgenoemde  onterecht het behoud van de frequentiepremie in zijn 
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salarisvoorwaarden geëist heeft en de niet-naleving, door de verweerster, van de collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 32bis aan de kaak heeft gesteld, ontslaat het de verweerster 

onrechtmatig van haar bewijslast dat dit gedrag "zonder objectieve en relevante 

verantwoording" werd aangenomen en bijgevolg onjuist was in de zin van artikel 35 van de 

wet van 3 juli 1978. Het arrest dat om die reden de vordering van de eiser tot betaling van 

een opzeggingsvergoeding afwijst, schendt de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 

van het Gerechtelijk Wetboek en 35 van de wet van 3 juli 1978. 

Tweede onderdeel 

De verkrijger die beweert een vergoeding door een andere te hebben vervangen, moet in elk 

geval het bewijs daarvan leveren, overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk 

Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Wat betreft de "interventiepremies en de frequentiepremies" betoogde de eiser in zijn 

appelconclusie het volgende:  

"Het personeelshandboek van Siemens voorziet in de toekenning van  interventie- en 

frequentiepremies; 

De interventiepremies hebben tot doel de persoon te vergoeden die bij een oproep tijdens de 

wachtdienst aan de klant een oplossing kan aanreiken. De frequentiepremies die bedoeld zijn 

als vergoeding voor het ter beschikking blijven tijdens de wachtdienst, [worden] berekend op 

basis van het aantal wachtdiensten en worden aan het einde van het jaar uitbetaald 

(uittreksel uit het handboek Siemens tot vaststelling van het bedrag van de premie en 

loonfiche van mei 2003, met invoeging van een bedrag van 200 euro voor vijf weken 

wachtdienst); 

Sinds de overgang naar een andere onderneming werd nog geen enkele interventiepremie 

toegekend. Maar de [eiser] heeft zes wachtdiensten verricht in 2003, tien wachtdiensten in 

2004 en 7,66 wachtdiensten in 2005 (wachtdienst van 3 tot 6 oktober 2005, een onvolledige 

week dus) (7 weken = 420 euro en 8 weken = 560 euro); 

[De verweerster] betwist die wachtdiensten niet;  

Om die premie niet te moeten betalen wijst [de verweerster] enkel erop dat zij niet de 

gewoonte had wachtvergoedingen toe te kennen en dat de [eiser] zich tevreden moest stellen 

met de dagvergoeding, en vervolgens voert zij aan dat zij haar werknemers een premie 

toekent als vergoeding voor het ter beschikking blijven tijdens de wachtdienst op basis van 

het aantal wachtdiensten die aan het einde van het jaar uitbetaald worden, hetzij tien euro 

per dag;  

De eerste rechter, die de beweringen van [de verweerster] bijtreedt, heeft geoordeeld dat die 

vergoeding van 2.200 euro per jaar meer bedroeg dan de vergoeding die de [eiser] vroeg 
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zodat hij  niet zowel én het voordeel van zijn vorige én tegelijkertijd het voordeel van de 

nieuwe arbeidsvoorwaarden, die voor hem minstens even gunstig zijn, kon vorderen; 

Eigenlijk stelt [de verweerster], al dan niet vrijwillig (zij schijnt helemaal niet op de hoogte 

te zijn van de salarisvoorwaarden), verkeerdelijk dat dit bedrag van tien euro per dag zou 

overeenstemmen met de wachtvergoeding (alle gepresteerde dagen zouden aldus dagen van 

wachttijd zijn, wat volstrekt onlogisch is); 

Daar is niets van aan; het bedrag van tien euro dat [de verweerster] toekent is eigenlijk  

logischerwijs de maaltijdvergoeding; het bewijs daarvan is dat de arbeidsovereenkomst die 

aan de [eiser] voor ondertekening was voorgelegd, preciseerde dat die vergoeding 9,92 euro 

bedroeg (die overeenkomst voorzag trouwens in een bedrag van 120 euro per week 

wachtdienst en dat bedrag staat los van de maaltijdvergoeding); 

De maaltijdvergoeding werd in het verloningsstelsel van de [verweerster] afgerond naar tien 

euro; voor zoveel als nodig genoot de  [eiser] bij Siemens reeds een vergoeding voor de 

middagmaaltijd (7,10 euro per dag destijds, en 47,50 euro voor het Groothertogdom 

Luxemburg);  

De wachtpremies hangen af van het aantal wachtdiensten die de techniekers verricht hebben 

en staan los van het globale salarisstelsel;  

Aangezien noch die wachtdiensten, noch de manier waarop ze volgens de door het 

personeelshandboek van Siemens vastgestelde methode berekend worden, ter discussie staan, 

moet de wachtpremie aan [de eiser] worden toegekend, vermits [de verweerster] zich niet 

kon onttrekken aan die salarisvoorwaarde die de [eiser] genoot bij de overdragende 

onderneming Siemens". 

De eiser betoogde aldus dat het voordeel waarvan de verweerster beweerde het hem te 

hebben toegekend in de plaats van de frequentiepremie, geen enkel voordeel verving dat door 

Siemens was toegekend, aangezien het bestond in een maaltijdvergoeding die hij reeds 

genoot bij de overdragende onderneming.  

Aangezien het arrest de vordering tot betaling van de frequentiepremies van de eiser afwijst 

en daartoe enkel overweegt dat die "zijn vervangen door een gunstigere vergoeding",  

ontslaat het de verweerster onrechtmatig van haar bewijslast (schending van artikel 1315 

van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en, vermits het de 

omstandige verdediging van de eiser niet in acht neemt, is het niet naar recht verantwoord 

(schending van artikel 149 van de Grondwet).  

Als het arrest bovendien in die zin moet worden geïnterpreteerd dat de agressieve en 

onhoffelijke houding  jegens de directie, de weerspannigheid en de handelingen van 

lasterlijke aantijgingen die het beschouwt als ernstige tekortkomingen van de eiser, hierin 

bestaan dat laatstgenoemde  onterecht het behoud van de frequentiepremie in de 
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salarisvoorwaarden geëist heeft en de niet-naleving, door de verweerster, van de collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 32bis aan de kaak heeft gesteld, ontslaat het de verweerster 

onrechtmatig van haar bewijslast dat dit gedrag "zonder objectieve en relevante 

verantwoording" werd aangenomen en bijgevolg onjuist was in de zin van artikel 35 van de 

wet van 3 juli 1978. Het arrest, dat om die reden de vordering van de eiser tot betaling van 

een compensatoire opzeggingsvergoeding afwijst, schendt de artikelen 1315 van het 

Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 35 van de wet van 3 juli 1978. 

Zevende middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- de artikelen 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek; 

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek; 

- de artikelen 20, 3°, en 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten; 

- artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 in de 

Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 

wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens 

overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden 

bij overname van activa na faillissement, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 

besluit van 25 juli 1985; 

- artikel 149 van de Grondwet. 

Aangevochten beslissingen 

Het arrest wijst de vordering af waarbij de eiser de veroordeling eist van de verweerster tot 

betaling van 2.024,70 euro bij wijze van jaarlijkse salarisverhoging, en wijst, na het ontslag 

van de eiser wegens dringende reden gerechtvaardigd te hebben verklaard, de vordering af 

die strekt tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding gelijk aan tweeëntwintig 

maanden salaris, om alle redenen die worden geacht hier volledig te zijn overgenomen en 

inzonderheid op grond dat “hetzelfde geldt voor de jaarlijkse salarisverhoging die door een 

eenmalige gunstigere premie is vervangen […]”; “[dat de eiser] niet het behoud van het 

vorige stelsel kan vorderen als hij tegelijkertijd eveneens het nieuwe stelsel geniet, dat voor 

hem minstens even gunstig is” en dat, wat betreft  de dringende reden van ontslag, “is 

aangetoond dat [de eiser] zonder objectieve en relevante rechtvaardiging herhaaldelijk, en 

niettegenstaande de waarschuwingen en de aanmaningen om zijn gedragingen te staken, 

blijk heeft gegeven van een agressieve en onhoffelijke houding en zich meermaals aan 

weerspannige handelingen en lasterlijke aantijgingen tegenover de directie schuldig heeft 

gemaakt”. 
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Grieven 

Eerste onderdeel 

Krachtens artikel 7 van de in het middel bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis 

gaan de rechten en verplichtingen, welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het 

tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de 

verkrijger over. Laatstgenoemde moet dus krachtens de artikelen 1134 van het Burgerlijk 

Wetboek en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 het tussen de werknemer en vervreemder 

overeengekomen salaris in al zijn elementen betalen. De verkrijger mag dus de aard van een 

element van het salaris en de toekenningsvoorwaarden ervan niet eenzijdig wijzigen om die 

te vervangen door een ander element van het salaris, ook als dat gunstiger lijkt.  

De eiser betoogde in zijn appelconclusie in hoofdzaak dat hij bij Siemens al twintig jaar lang 

een variabel salarisstelsel genoot dat bedoeld was als beloning voor de loontrekkende die de 

door de onderneming belangrijk geachte doelstellingen behaalt, en die zijn vastgesteld op 

basis van een jaarlijks gesprek tussen werkgever en werknemer, waarbij de berekeningswijze 

van die jaarlijkse verhoging bepaald werd door het personeelshandboek van Siemens, en de 

verweerster dat stelsel bijgevolg moest naleven, wat zij niet heeft gedaan, vermits zij geen 

verdere doelstellingen meer bepaald heeft en het jaarlijkse gesprek geschrapt heeft. 

De verweerster betwistte niet dat zij het bij Siemens toepasselijke variabele stelsel van 

jaarlijkse verhoging niet heeft aangenomen, en verweet de eiser "geen rekening te houden 

met het volledige salarispakket dat bij [haar] van kracht was" en dat hij weigerde "te 

erkennen dat hem in januari 2004 een eenmalige premie van duizend euro was toegekend".  

Wanneer er in een overdragende onderneming  een variabel salarisstelsel bestaat dat 

bedoeld is als beloning voor de werknemer die de door de onderneming belangrijk geachte 

doelstellingen heeft behaald, die zijn vastgesteld op basis van een jaarlijks gesprek en 

waarvoor  een premie wordt toegekend waarvan de berekeningswijze bepaald is, mag de 

verkrijger die niet vervangen door een eenmalige premie die voor een jaar wordt toegekend 

en die niet is vastgesteld volgens dezelfde modaliteiten.  

Het arrest dat de vordering betreffende de jaarlijkse salarisverhogingen van de eiser afwijst 

en daartoe enkel overweegt dat deze "zijn vervangen door een gunstigere vergoeding",  

schendt de artikelen 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, 1134 van het 

Burgerlijk Wetboek en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978. 

Als het arrest bovendien in die zin moet worden geïnterpreteerd dat de agressieve en 

onhoffelijke houding  jegens de directie, de weerspannigheid en de handelingen van 

lasterlijke aantijgingen die het beschouwt als ernstige tekortkomingen van de eiser, hierin 

bestaan dat laatstgenoemde onterecht het behoud van de jaarlijkse salarisverhoging in de 

salarisvoorwaarden geëist heeft en de niet-naleving, door de verweerster, van de collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 32bis aan de kaak heeft gesteld, ontslaat het de verweerster 
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onrechtmatig van haar bewijslast dat dit gedrag "zonder objectieve en relevante 

verantwoording" werd aangenomen en bijgevolg onjuist was in de zin van artikel 35 van de 

wet van 3 juli 1978. Het arrest, dat om die reden de vordering van de eiser tot betaling van 

een compensatoire opzeggingsvergoeding afwijst, schendt de artikelen 1315 van het 

Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 35 van de wet van 3 juli 1978. 

Tweede onderdeel 

De eiser betwistte in zijn appelconclusie alleszins dat het salarisstelsel bij de verweerster 

gunstiger was en dat het de opheffing van de jaarlijkse variabele vergoeding compenseerde. 

Zo betoogde hij het volgende: 

" De [eiser] heeft die jaarlijkse verhoging bij Siemens twintig jaar lang genoten; hij heeft 

steeds recht gehad op een verhoging van een bepaald percentage van de salarisdoelstelling 

en van het huidige salaris;  

Daardoor kon de [eiser] bijvoorbeeld flink opklimmen op de loonladder;  zo ontving hij bij 

zijn aanwerving in 1985 een salaris van 1.240 euro; met een klassieke indexverhoging van 

twee pct.  zou hij in 2005 een salaris van 1.800 euro hebben kunnen ontvangen; maar in 2005 

bedroeg het salaris van de [eiser] 3.525 euro, namelijk een verhoging van 2.285 euro in 

twintig jaar tijd; de gemiddelde verhoging over een periode van twintig jaar bedroeg dus 

114,25 euro per jaar (bedrag dat rekening houdt met de gebruikelijke indexering); 

Dit is een verworven voordeel als waardering voor het werk van de [eiser];  

[De verweerster] is op zijn minst slecht geplaatst om de door de [eiser] gevorderde 

verhoging op die manier te betwisten; enerzijds heeft ze hem nooit de mogelijkheid geboden 

een nieuwe salarisdoelstelling te bepalen aangezien ze het jaarlijks evaluatiegesprek 

gewoonweg geschrapt heeft, anderzijds betwist ze zelfs niet, en dat is veelbetekenend, dat 

[eisers] arbeid hem recht gaf op een jaarlijkse verhoging. 

[De verweerster] voert enkel aan, en wordt hierin gevolgd door de eerste rechter, dat de 

[eiser] in 2004  een eenmalige premie van duizend euro zou hebben ontvangen, en dat dit 

stelsel even gunstig als het vorige is;  

Die redenering gaat niet op, aangezien die posten niet vergelijkbaar zijn en de [eiser] 

benadeeld wordt door het stelsel dat hem door de [verweerster] is opgelegd; 

Bovendien kreeg de [eiser] bij Siemens ook een premie van 76.000 frank (1.883,99 euro), 

bovenop de jaarlijkse verhoging; ook kon hij Siemens-aandelen tegen halve prijs kopen, d.i. 

een winst van zevenhonderd euro op achttien aangekochte aandelen;  

Ook kreeg hij gedurende achttien jaar Siemens-aankoopbonnen voor de aanschaf van 

elektrische huishoudtoestellen;  
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Het verloningsstelsel was, in tegenstelling tot wat laatstgenoemde betoogt, bij Siemens zeker 

interessanter dan bij de [verweerster]; 

Men stelt vast dat het stelsel van jaarlijkse verhoging een verworven stelsel was dat twintig 

jaar lang een salarisverhoging opleverde, wat veel interessanter is dan een eenmalig 

uitgekeerde premie gelijk aan 436,75 euro netto”. 

Krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek 

moet de verkrijger die de bij de vervreemder verworven elementen van het salaris en de 

berekeningswijze ervan niet in acht neemt, het bewijs leveren dat het door hem toegepaste 

berekeningsstelsel van het salaris gunstiger is. 

Het arrest, dat de vordering tot betaling van 2.024,70 euro jaarlijkse salarisverhogingen van 

de eiser afwijst en daartoe enkel overweegt dat die "vervangen werd door een eenmalige 

gunstigere premie", ontslaat de verweerster onrechtmatig van haar bewijslast (schending van 

de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en is niet 

naar recht verantwoord aangezien het de omstandige verdediging van de eiser niet in acht 

neemt (schending van artikel 149 van de Grondwet). 

Als het arrest bovendien in die zin moet worden geïnterpreteerd dat de agressieve en 

onhoffelijke houding  jegens de directie, de weerspannigheid en de handelingen van 

lasterlijke aantijgingen die het beschouwt als ernstige tekortkomingen van de eiser, hierin 

bestaan dat laatstgenoemde onterecht het behoud van de jaarlijkse salarisverhoging in de 

salarisvoorwaarden geëist heeft en de niet-naleving, door de verweerster, van de collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 32bis aan de kaak heeft gesteld, ontslaat het de verweerster 

onrechtmatig van haar bewijslast dat dit gedrag "zonder objectieve en relevante 

verantwoording" werd aangenomen en bijgevolg onjuist was in de zin van artikel 35 van de 

wet van 3 juli 1978. Het arrest, dat om die reden de vordering van de eiser tot betaling van 

een compensatoire opzeggingsvergoeding afwijst, schendt de artikelen 1315 van het 

Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 35 van de wet van 3 juli 1978. 

Achtste middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- de artikelen 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;  

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek; 

- de artikelen 20, 3°, en 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten; 

- artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 in de 

Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 

wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens 
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overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden 

bij overname van activa na faillissement, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 

besluit van 25 juli 1985; 

- artikel 149 van de Grondwet. 

Aangevochten beslissingen 

Het arrest wijst de vordering af waarbij de eiser de veroordeling eist van de verweerster tot 

betaling van 4.341,04 euro loonachterstallen op basis van de groepsverzekerings-

overeenkomst en wijst, doordat het vernoemde arrest het ontslag wegens dringende reden 

gerechtvaardigd acht, zijn vordering af die strekt tot betaling van een compensatoire 

opzeggingsvergoeding gelijk aan tweeëntwintig maanden salaris, met alle redenen die 

worden geacht hier volledig te zijn weergegeven  en inzonderheid op grond dat “hetzelfde 

geldt voor het groepsverzekeringsstelsel”; “[dat de eiser] het behoud van het vorige stelsel 

niet kan vorderen als hij tegelijkertijd eveneens het nieuwe stelsel geniet, dat voor hem 

minstens even gunstig is" en dat, wat betreft de dringende reden van ontslag, “is aangetoond 

dat de eiser zonder objectieve en relevante rechtvaardiging, herhaaldelijk, en 

niettegenstaande de waarschuwingen en de aanmaningen zijn gedragingen te staken, van een 

agressieve en onhoffelijke houding ten opzichte van de directie blijk heeft gegeven en zich 

meermaals aan weerspannige handelingen en lasterlijke aantijgingen schuldig heeft 

gemaakt”. 

Grieven 

Krachtens artikel 7 van de in het middel bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst nr.32bis, 

gaan de rechten en verplichtingen, welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het 

tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de 

verkrijger over. Laatstgenoemde moet dus krachtens de artikelen 1134 van het Burgerlijk 

Wetboek en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 het met de vervreemder overeengekomen 

salaris betalen. 

De eiser heeft  in zijn appelconclusie betoogd dat de werkgeverspremies voor de 

groepsverzekering een element van het werknemerssalaris vormde dat ten laste van de 

verkrijger werd overgedragen overeenkomstig artikel 7 van de collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 32bis; dat de vergelijking tussen beide stelsels moest gebeuren op 

basis van werkgeverspremies die als salaris beschouwd worden; dat de verweerster een 

premie van 60,47 euro betaalde, terwijl het maandelijks door hem betaalde bedrag 25,76 

euro bedroeg; dat daarentegen bij Siemens het maandelijks door de vennootschap betaalde 

bedrag het laatste jaar 228,41 euro bedroeg en het maandelijks door hem betaalde bedrag 

14,40 euro en dat de werkgeverspremies van Siemens bovendien exponentieel waren en aan 

het eind van de overeenkomst ongeveer duizend euro bedroegen. 
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Het arrest dat enkel in aanmerking neemt dat het nieuwe groepsverzekeringsstelsel minstens 

even gunstig voor de eiser is als het vorige, antwoordt niet op de omstandige verdediging van 

de eiser. Bijgevolg is het niet regelmatig met redenen omkleed en ontslaat het de verweerster 

onrechtmatig van haar bewijslast dat het nieuwe groepsverzekeringsstelsel minstens even 

gunstig als het vorige is (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 

van het Gerechtelijk Wetboek). 

Als het arrest bovendien in die zin moet worden geïnterpreteerd dat de agressieve en 

onhoffelijke houding jegens de directie, de weerspannigheid en de handelingen van 

lasterlijke aantijgingen die het beschouwt als ernstige tekortkomingen van de eiser, hierin 

bestaan dat laatstgenoemde onterecht het behoud van het voordeel van de groepsverzekering 

in de salarisvoorwaarden geëist heeft en de niet-naleving, door de verweerster, van de 

collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis aan de kaak heeft gesteld, ontslaat het de 

verweerster onrechtmatig van haar bewijslast dat dit gedrag "zonder objectieve en relevante 

verantwoording" werd aangenomen en bijgevolg onjuist was in de zin van artikel 35 van de 

wet van 3 juli 1978. Het arrest, dat om die reden de vordering van de eiser tot betaling van 

een compensatoire opzeggingsvergoeding afwijst, schendt de artikelen 1315 van het 

Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 35 van de wet van 3 juli 1978. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Eerste middel 

(…) 

Zesde en zevende middel samen 

Betreffende de door de verweerster tegen het zevende middel aangevoerde grond van 

niet-ontvankelijkheid: het middel heeft geen belang. 

Uit de reden van het arrest dat de eiser “het eventuele bestaan van een handeling die 

gelijkstaat met contractbreuk niet heeft aangevoerd”  kan niet worden afgeleid dat het 

de instemming van laatstgenoemde met de wijziging van sommige elementen van 

zijn salaris zou vaststellen. 
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.  

Eerste onderdeel van elk middel 

Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 

juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de 

werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen 

krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die 

overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, algemeen verbindend 

verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985, gaan de rechten en verplichtingen, 

welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de 

zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de 

verkrijger over. 

Uit die bepaling volgt dat de verkrijger de binnen de overdragende onderneming van 

kracht zijnde salarisvoorwaarden niet mag wijzigen zonder instemming van de 

werknemer.  

Het arrest dat, om de vorderingen van de eiser tot betaling van frequentiepremies en 

een jaarlijkse verhoging van de bezoldiging af te wijzen, oordeelt dat “de 

frequentiepremies vervangen werden door een gunstigere vergoeding die [de eiser] 

genoten heeft”, en dat “hetzelfde geldt voor de jaarlijkse salarisverhoging die door 

[een] eenmalige gunstigere premie is vervangen”, en dat “[de eiser] het behoud van 

het vorige stelsel niet kan vorderen als hij tegelijkertijd eveneens het nieuwe stelsel 

geniet, dat voor hem minstens even gunstig is”, zonder de instemming van de eiser 

met die wijzigingen vast te stellen, schendt artikel 7 van de voormelde collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 32bis. 

De onderdelen zijn gegrond. 

Achtste middel 

Hoewel het middel, dat verschillende grieven aanvoert, het arrest verwijt niet te 

antwoorden op de conclusie van de eiser, die betoogde dat de werkgeverspremies van 
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de groepsverzekering een element van het salaris vormden en daaruit de gevolgen 

afleidde, wijst het, wat die grief betreft , de wet niet aan die het arrest zou schenden. 

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk. 

Luidens artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 

regelt die overeenkomst niet de overgang van de rechten der werknemers die 

voortspruiten uit de stelsels inzake ouderdoms-, overlevings- en invaliditeits-

uitkeringen, toegekend uit hoofde van aanvullende regimes van sociale 

voorzieningen. 

Uit die bepaling volgt dat de verkrijger de groepsverzekeringsstelsels die binnen de 

overgedragen onderneming bestonden, niet moet voortzetten. 

Het middel dat, in zoverre het ontvankelijk is, volledig uitgaat van het tegendeel, faalt 

naar recht.  

De vernietiging van de beslissing die de vordering van de eiser tot betaling van een 

compensatoire opzeggingsvergoeding afwijst, strekt zich uit tot diegene die hem 

jegens de verweerster veroordeelt tot schadevergoeding, die steunt op dezelfde 

onwettige reden. 

De andere middelen, noch de overige grieven van het zesde, zevende en achtste 

middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, hoeven te worden onderzocht.  

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vorderingen van de eiser tot betaling 

van een compensatoire opzeggingsvergoeding, frequentiepremies en een jaarlijkse 

salarisverhoging afwijst, hem veroordeelt tot schadevergoeding tegenover de 

verweerster en uitspraak doet over de kosten. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 

vernietigde arrest. 
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Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen. 

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door 

sectievoorzitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Mireille Delange, 

Michel Lemal en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 14 november 2016 

uitgesproken door sectievoorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-

generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Lutgarde Body. 

Vertaling opgemaakt onder toezicht van sectievoorzitter Eric Dirix en 

overgeschreven met assistentie van griffier Vanessa Van de Sijpe. 

De griffier,                                                           De sectievoorzitter, 

 


