
CASSATIERECHTSPRAAK IN SOCIALE ZAKEN 

I. INLEIDING 

door 

Prof. H. LENAERTS 
Advocaat-Generaal bij het Hof van Cassatie 
Buitengewoon hoogleraar aan de R.U.Gent 

1. HerHof van Cassatie Is geen A:caaemie voor Reclrtswetenscliap
pen, maar een rechtscoilege dat uitspraak doet over de geschillen die 
de partijen voorleggen en dit binnen de grenzen van de wettelijk 
omschreven bevoegdheid en overeenkomstig de eveneens door de wet 
voorgeschreven procedureregelen. 

Hieruit volgen noodzakelijk een aantal beperkingen aan de mogelijk
heden van het Hof om zijn dubbele opdracht te vervuilen: waken 
voor een goede rechtsbedeling door toezicht te houden op de feiten
rechters en de eenheid van rechtspraak handhaven door een eenvor
mige interpretatie van de toepasselijke rechtsregels, vooral met het 
doel de rechtszekerheid te waarborgen. Deze beperkingen betreffen 
zowel de onderwerpen die in de rechtspraak van het Hof aan de orde 
komen, als de wijze waarop de rechtsvragen worden behandeld. 

2. Van de rechtspraak van het Hof kan daarom geen synthese 
worden gemaakt die het ganse sociaal recht bestrijkt en waarin aile 
sociaalrechtelijke regelingen in een evenwichtige verhouding aan bod 
komen. 

Begrijpelijkerwijze is de rechtspraak inzake arbeidsrecht hoofdza
kelijk geconcentreerd rond het ontslagrecht .. In het sociale-zeker
heidsrecht ligt het zwaartepunt bij de arbeidsongevailenverzekering 
en bij de werkloosheidsverzekering. Voor elk van beide materies ligt 
het aantal cassatieberoepen even hoog als voor aile andere takken 
van de sociale zekerheid sensu lato samen, zowel die van de werkne
mers als die van de zelfstandigen, de geschillen inzake bijdrageplicht 
inbegrepen. 

In plaats van een voiledig overzicht van de sociale rechtspraak van 
het Hof te geven, is het misschien nuttiger, aan de hand van een 
aantal voorbeelden, na te gaan hoe die rechtspraak tot stand komt 
om alzo de betekenis en de draagwijdte ervan beter te begrijpen. 
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I. FEITENRECHTER EN CASSA TIERECHTER 

3. Voor een goed begrip van de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
moet vooraf de opdracht van de cassatierechter duidelijk worden 
onderscheiden van de taak van de feitenrechter. 

Opdracht van de cassatierechter 

4. De taak van het Hof wordt nauwkeurig omschreven in artikel 95 
van de Grondwet en artikel608 van het Gerechtelijk Wetboek. Het 
Hof treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf (art. 95 G.W.), 
maar , ,neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor 
het Hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens 
schending van substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormen" (art. 608 Ger.W.)(l). 
Het begrip ,wet" heeft in dit artikel een zeer ruime betekenis(2). 
Hieronder valt elke afdwingbare rechtsregel, zowel aile door de 
nationale overheden uitgevaardigde regelingen als het Europees Ge
meenschapsrecht en het internationaal verdragsrecht, evenals de 
door het Hof als rechtsregel erkende algemene rechtsbeginselen. 
Andere dan door de overheid uitgevaardigde of verbindend verklaar
de regelingen vallen er niet onder. 

5. In het sociaal recht krijgt het begrip , , wet'' een bijzondere beteke
nis wat de collectieve arbeidsovereenkomsten betreft. 
Ben C.A.O. is in wezen een overeenkomst en de uitlegging van een 
overeenkomst is in cassatie onaantastbaar; deze staat uitsluitend ter 
beoordeling van de feitenrechter. Voor het Hof van Cassatie kan dus 
niet de schending worden aangevoerd van een niet algemeen verbin
dend verklaarde C.A.0.(3), evenmin overigens als van een individue
le arbeidsovereenkomst( 4). 

De nonnatieve bepalingen van een algemeen verbindend verklaarde 

(1) Met het begrip ,substantieie vormen" moet in burgerlijke zaken wei voorzichtig worden 
omgesprongen; want artikei 860 verbiedt precies proceshandelingen nietig te verkiaren wegens 
verzuimde of onregelmatig verrichte vormen, indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukke
Iijk heeft bevoien (VAN REEPINGHEN, Versiag over de Gerechtelijke Hervorming, I, 351; 
Cass., 26 mei 1976, Arr. Cass., 1976, 1070, met concl. O.M. in R. W., 1976-77, 149). 
(2) Zie o.m. de concl. van Proc.-Gen. DUMON, toen eerste adv.-gen., bij Cass., 30 januari 
1976, Arr. Cass., 1976, 632 (zie inzonderheid biz. 637). 
(3) Cass., 21 december 1981, Arr. Cass., 1981-82, 541, met concl. O.M. in R. W., 1981-82, 
2525. 
(4) Cass., 9 oktober 1978 en 26 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 156 en 877. 
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C.A.O. daarentegen hebben de juridiscbe waarde van een verorde
ning. Zij zijn dus een wet in de zin van artikel 608, waarvan de 
schending een grond tot vernietiging kan opleveren, en zij kunnen 
door het Hof worden uitgelegd(5). Hetzelfde geldt voor de beslissin
gen van de paritaire comites(6). 

6. Het Europees Sociaal Handvest is geen wet in de zin van artikel 
608, omdat het , ,noch de instemming van de wetgevende kamers 
heeft verkregen noch geratificeerd werd"(7). 

Taak van de feitenrechter 

7. Treedt het Hof van Cassatie niet in de beoordeling van de zaken, 
dan is het precies de taak van de feitenrecbter geschillen tussen 
partijen te beslechten. De feitenrechter is de rechter van de partijen; 
bet Hof van Cassatie is de rechter van de recbters. 
Om het geschil te beslechten stelt de feitenrecbter de feiten vast en 
past daarop de rechtsregel toe. Vaststelling en beoordeling van de 
feiten komen uitsluitend hem toe; zij .zijn in cassatie onaantastbaar. 
Het Hof van Cassatie mag zelf geen andere feiten in aanmerking 
nemen dan die welke in de bestreden beslissing zij n vastgesteld. Het 
beschikt overigens niet over de dossiers van de partijen, alleen over 
bet dossier van de rechtspleging. En daaruit mag in de regel nog niet 
worden geput om de beantwoording van de voorziening te laten 
steunen op feitelijke gegevens die niet uit de bestreden beslissing 
blijken. 

Toezicht op de beoordeling van de jeiten 

8. Dat het Hof niet in de beoordeling van de feiten treedt, belet 
evenwel niet dat het erop toeziet dat de feitenrechter bij die beoorde
ling het recbtsbegrip niet verkeerd interpreteert. Op dit stuk liggen 
het toezicht van het Hof en de beoordeling van de feitenrecbter soms 
dicht bij elkaar. 
Voorbeelden biervan vindt men in alle regelingen, o.m. in het ont-

(5) Cass., 14 april1980, Arr. Cass., 1979-80, 998, met cone!. O.M. in R. W., 1980-81, 112. 
Impliciet in dezelfde zin: Cass., 22 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 238; Cass., 13 oktober 
1976, Arr. Cass., 1977, 191; Cass., 29 november 1978, Arr. Cass., 1978-79, 360; Cass., 10 
oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 170; Cass., 19 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 534; 
Cass., 8 en 11 februari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 733 en 764. 
(6) Cass., 14 februari 1964, Pas., 1964, I, 635. 
(7) Cass., 25 juni 1974, Arr. Cass., 1975, 1196, met cone!. van Proc.-Gen. DuMON, toen eerste 
adv.-gen. 
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slagrecht t.a. v. het begrip ,dringende reden"(8), in het arbeidsonge
vallenrecht t.a. v. het begrip ,normaal traject" voor de bepaling van 
bet ongeval op de weg naar en van het werk(9). 

9. Het duidelijkst komt dit wellicht tot uitdrukking in de rechtspraak 
betreffende het begrip ,gezag" of ,ondergeschiktheid" als essen
tieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. 
Of iemand arbeid verricht onder het gezag van een ander persoon, 
is een feitelijke kwestie. Om die vraag te beantwoorden dient het 
arbeidsgerecht, volgens het arrest van 11 januari 1978(10) ,de feite
lijke toestand aan de hand van aile feitelijke elementen van de zaak 
te onderzoeken''. Het Hof van Cassatie gaat echter na of de rechters 
uit de door hen vastgestelde feiten wettig hebben kunnen afleiden of 
er aldan niet een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen 
bestaat(ll); m.a.w. het Hof oordeelt of de rechters het begrip 
,gezagsverhouding" juist hebben gei:nterpreteerd. 
De tendens van de rechtspraak is wei dat aan de feitenrechters een 
zeer ruime beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten. Meestal zal bet 
Hof oordelen dat het arbeidshof uit de vastgestelde feiten heeft 
kunnen afleiden dat er een gezagsverhouding bestond of niet be
stond. 

10. Ben duidelijke illustratie van deze rechtspraak vindt men in de 
3 arresten van 16 januari 1978 die de rechtsbetrekking van de 
filiaalhouders betreffen. 
In twee arresten oordeelt het Hof dat het arbeidshof uit de vastgestel
de feiten heeft kunnen afleiden dat de filiaalhoudster in het ene geval 
wei en in het andere niet onder gezag stond(12). In de derde zaak 
daarentegen vernietigt het Hof het bestreden arrest, omdat bet 
oordeelt dat er geen gezagsverhouding kan bestaan, wanneer de 
filiaalhouder ,de overeenkomst uitvoert met de medewerking van 
door hem in dienst genomen en betaald personeel en wanneer de 
uitvoering van de overeenkomst door deze medewerking leidt tot de 

(8) Cass., 29 januari 1975, Arr. Cass., 1975, 616; Cass., 12 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 
514; Cass., 15 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, nr. 21. 
(9) Cass., 17 februari 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 390. 
(10) Arr. Cass., 1978, 558. 
(11) Cass., 5 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, nr. 189; Cass., 30 september, 30 december 
1985 en 3 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, nrs.54, 282 en 421. 
(12) Arr. Cass., 1978, 586; zie ook Cass., 11 september en 20 november 1978, Arr. Cass., 
1978-79, 29 (1e en 2e zaak) en 322; Cass., 10 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 222; 
Cass., 2 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, nr. 221. 
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exploitatie van een eigen onderneming"(13). Een filiaalhouder die 
over een zodanige zelfstandigheid beschikt dat hij het filiaal als een 
eigen zaak mag exploiteren, is geen ondergeschikte. Door er anders 
over te beslissen miskent het arbeidshof het juridische begrip , ,ge
zagsverhouding''. 

11. Bij de regel dat de vaststelling en de beoordeling van de feiten 
uitsluitend aan de feitenrechter toekomt, dient wei een voorbehoud 
te worden gemaakt. Het Hof van Cassatie kan erop toezien dat de 
rechter bij die beoordeling de bewijskracht van de akten niet miskent, 
wat wordt aangemerkt als schending van de artikelen 1319, 1320 en 

--~1322-B-:-W-:-;-Qie oetrekkmg neooen op netscnnftelij1Coewl'~JSo-.------

Miskenning van de bewijskracht betekent dat de rechter aan een akte 
iets doet zeggen water niet in staat of, in strijd met de werkelijkheid, 
zegt dat er iets niet in staat, m.a.w., zoals Procureur-Generaal 
Dum on het heeft geformuleerd, dat de rechter de · akte doet lie-
gen(14). Dit betekent een vervalsing van de feitelijke gegevens waar-
op de rechtsregel wordt toegepast. Daarom onderzoekt het Hof 
vooraf een middel betreffende de miskenning van de bewijskracht, 
alvorens na te gaan of de rechter de wet juist heeft toegepast. 
Het belangrijke stakingsarrest van 21 december 1981(15) is bijvoor-
beeld voorafgegaan door een vernietiging van het arrest van het 
Arbeidshof te Antwerpen wegens miskenning van de bewijskracht 
van het verzoekschrift in hoger beroep en van eisers conclusie in 
hoger beroep; hierin had deze de feiten uitdrukkelijk ontkend, terwijl 
het arbeidshof vaststelt dat hij ze niet had ontkend(16). De rechters 
hebben hier onmiskenbaar een fout begaan die het proces nutteloos 
heeft vertraagd en gecompliceerd. 

Toepassing van de rechtregel 

12. De feitenrechter stelt niet aileen de feiten vast, hij moet ook in 
rechte uitspraak over het geschil doen en dit met inachtneming van 
aile door partijen aangevoerde middelen. 

(13) Arr. Cass., 1978, 577, met concl. O.M. 
(14) De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten, nr. 14, biz. 
31, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie de 1 e september 
1978. 
(15) Arr. Cass., 1981-82, 541, met concl. O.M. in R. W., 1981-82, 2525. 
(16) Niet gepubliceerd arrest van 26 november 1979. 
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Het Hof van Cassatie past niet zelf de rechtsregel op de feiten toe, 
maar oordeelt of de feitenrechter er een juiste toepassing van heeft 
gemaakt. Partijen mogen dus voor het Hof geen middel aanvoeren 
dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd(17). Zulke aanvoering 
wordt als nieuw middel niet ontvankelijk verklaard. 
Deze regel vindt geen toepassing, wanneer de rechtsregel waarvan de 
schending wordt aangeklaagd, van openbare orde is(18), omdat de 
rechter deze zo nodig ambtshalve moet toepassen. De rechtspraak 
breidt deze uitzondering thans ook uit tot de bepalingen van dwin
gend recht(19). 
Hieruit volgt dat in vele sociale zaken wel kans bestaat om nieuwe 
middelen in cassatie aan te voeren. De meeste bepalingen van de 
sociale-zekerheidswetgeving, en de arbeidsongevallen- en beroeps
ziektenwetgeving, evenals de algemeen verbindend verklaarde collec
tieve arbeidsovereenkomsten zijn immers van openbare orde(20), 
terwijl de Arbeidsovereenkomstenwet dwingend ten voordele van de 
werknemer is(21). 

13. Aangezien de feitenrechter over de feiten en de betwiste rechtsre
gel eerst uitspraak moet doen, moet de oplossing die hij aan het 
geschil geeft, ook duidelijk uit het bestreden arrest blijken. Is de 
redengeving zo vaag, tegenstrijdig of dubbelzinnig dat niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld wat de feitenrechter precies heeft 
beslist, dan kan het Hof niet nagaan of de beslissing juist is en 
derhalve zijn wettigheidscontrole niet uitoefenen. 
Het onderzoek van de redengeving van de bestreden beslissing gaat 
dus eveneens de beoordeling van de rechtsregel noodzakelijk vooraf. 
Aangezien het Hof nagaat of de feitenrechter de rechtsregel juist 
heeft toegepast, moet deze laatste ook zelf uitspraak hebben gedaan 
over alle middelen die partijen voor hem hebben aangevoerd. Daar
om gaat het Hof eerst in op de bewering van een partij dat de rechter 

(17) Cass., 26 november 1979 en 25 februari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 379 en 759. 
(18) Cass., 16 juni 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 577. 
(19) Cass., 19 maart 1971, Arr. Cass., 1971, 699; Cass., 16 februari en 4 mei 1984, Arr. Cass., 
1983-84, nrs. 338 en 509; Cass., 17 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 452. 
(20) Zie o.m. Cass., 6 september 1968, Arr. Cass., 1969, 17; Cass., 26 februari 1975, Arr. 
Cass., 1975, 729, met cone!. O.M.; Cass., 23 maart 1977, Arr. Cass., 1977, 796; Cass., 8 
oktober 1979, Arr. Cass., 1978-79, 159. 
(21) Art. 6. Cass., 25 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1146; Cass., 8 oktober 1975, Arr. Cass., 
1976, 166; Cass., 3 juni 1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 595, met cone!. van Eerste Adv.-Gen. 
DucHATELET in Pas., zelfde nr., Cass., 17 maart en 9 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, nrs. 
452 en 627. Zie ook Cass., 10 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 269, met cone!. O.M. 
in R. W., 1983-84, 120. 
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niet geantwoord heeft op haar conclusie. Want aileen in bevestigend 
geval kan bet Hof oordelen of de uitspraak verantwoord is. 

14. Uit bet voorgaande blijkt welke belangrijke rol de feitenrechter 
in bet cassatieberoep speelt. Hij bepaalt de te beantwoorden rechts
vraag en de gegevens die eraan ten grondslag liggen. 
Maar van zijn beslissing hangt ook af of het Hof van Cassatie tot 
bet beantwoorden van die rechtsvraag kan komen. En bier schieten 
sommige feitenrechters schromelijk te kort. Het Hof moet al te vaak 
beslissingen vernietigen op gronden die op de slechte werking van bet 
rechtscoilege steunen, zoals gebrekkige motivering en miskenning 
van bewijskracht. Wat meer aanoacfit en zorgvuloiglieiaoi]a-::-e---
behandeling van de zaken door sommige rechters zou bet Hof veel 
tijd en energie kunnen besparen. Maar ook de advocaten gaan niet 
altijd vrij uit; de slordigheid waarmee de conclusies soms worden 
opgesteld, maken bet de rechters niet altijd gemakkelijk om het 
geschil in feite en in rechte nauwkeurig te omschrijven. 

II. TOTSTANDKOMING VAN DE CASSATIERECHTSPRAAK 

15. Wat hiervoor over de feitenrechter is gezegd, geldt niet aileen 
voor sociale zaken, maar vormt de regel voor aile cassatieberoepen. 
Bij de bespreking van de totstandkoming van de cassatierechtspraak 
moet daarentegen wel enig onderscheid worden gemaakt tussen de 
verscheidene materies waarmee bet Hof van Cassatie te maken 
heeft. 
De behandeling van de sociale zaken is volkomen gelijk aan die van 
de burgerlijke. Het gaat om dezelfde aard van geschillen- betwistin
gen tussen partijen over hun wederzijdse rechten en plichten - en 
ook de cassatieprocedure is dezelfde. Anders is het daarentegen met 
de strafzaken. 

Cassatiemiddelen 

16. Het belangrijkste verschil tussen de burgerlijke en sociale zaken 
enerzijds en de strafzaken anderzijds ligt hierin dat bet Hof van 
Cassatie in strafzaken middelen ambtshalve onderzoekt, terwijl bet 
in burgerlijke en sociale zaken zeer strikt gebonden is aan de midde
len die de eiser aanvoert. 
Wanneer de aangevochte beslissing op een verkeerde rechtsgrond 
steunt maar niettemin naar recht verantwoord is, mag bet Hof de 
juiste rechtsgrond wei in de plaats steilen om de voorziening te 
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verwerpen(22). Maar het mag in geen geval de beslissing vernietigen 
op grond van een niet aangevoerd middel, hoe flagrant de niet 
aangeklaagde wetsschending ook moge zijn, zelfs zo het een wet van 
openbare orde betreft. 
Dit kan commentatoren die met de cassatietechniek niet vertrouwd 
zijn, soms vertwijfelde kreten van ontgoocheling doen slaken. Waar
om heeft het Hof verwaarloosd ook dit aspect van het probleem te 
bespreken? W aarom heeft het de gelegenheid niet te baat genomen 
om de kwestie in haar geheel, althans in een ruimer kader te behande
len? W aarom heeft het deze of gene aanverwante rechtsvraag niet 
meteen opgelost? 
Het antwoord is eenvoudig: het Hof van Cassatie maakt geen rechts
geleerde studies maar arresten waarin de rechtsvragen worden beant
woord op grond van de aangevoerde middelen. 

17. Wat onder het aangevoerde middel moet worden verstaan, moet 
daarbij dan nog eng worden ge!nterpreteerd. 
Het volstaat niet dat het middel aangeeft welke rechtsregel verkeerd 
is toegepast; vereist is bovendien dat ook de grief precies wordt 
omschreven, d.w.z. dat nauwkeurig wordt bepaald waarin de aange
voerde wetsschending bestaat(23). 
Die omschrijving moet ook in het voorgestelde middel zelf worden 
gegeven; niet in de daaropvolgende ontwikkeling en nog minder in 
een latere memorie of mondeling ter terechtzitting. 

18. De nauwkeurigheid waarmee de middelen moeten worden voor
dragen, is de voornaamste reden waarom de cassatieberoepen in 
burgerlijke en sociale zaken door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie moeten worden ingediend. 
Men zal misschien de vraag stellen of dit monopolie de rechtszoeken
den in sociale zaken niet afschrikt om hun rechten tot in cassatie te 
verdedigen. Wanneer men echter ziet hoe niet gespecialiseerde advo
caten bijvoorbeeld memories in strafzaken opstellen, lijdt het geen 
twijfel dat het afschaffen van dit monopolie tot een zeer groot aantal 
niet ontvankelijke voorzieningen en middelen zou leiden. Het zou de 
cassatierechtspraak in sociale zaken zeker niet ten goede komen. 

(22) Cass., 12 november 1979,Arr. Cass., 1978-79, 323, met concl. O.M.; Cass., 22 september 
1980, Arr. Cass., 1980-81, 78; Cass., 21 december 1981, 2 arresten, Arr. Cass., 1981-82, 539 
en 541, het 2e arrest met concl. O.M. in R. W., 1981-82, 2525; Cass., 8 februari 1982, Arr. 
Cass., 1981-82, 733. 
(23) Cass., 6 november 1974, Arr. Cass., 1975, 305; Cass., 29 maart 1982, Arr. Cass., 1981-82, 
943. Zie ook Cass., 24 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, nr. 106. 
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"--o--==-=-=---=---- _-,o_o_-_------ --------:-1__ ---

19. De advocaten bij het Hof van Cassatie zijn ook best geplaatst 
om te oordelen of een voorziening enige kans op slagen heeft. Zij 
beklagen er zich wei eens over dat zij door hun correspondenten 
gedwongen worden een cassatieberoep in te dienen of bepaalde 
middelen voor te dragen, waarvan zij overtuigd zijn dat het tot een 
verwerping moet leiden. 
Onverantwoorde cassatieberoepen betekenen niets anders da:h tijd
verlies en energieverspilling voor het Hof, het parket en de balie. 
Bovendien leiden zij tot nutteloze kosten en tijdverlies voor de 
rechtszoekenden en zijn zij daarom ook sociaal niet gerechtvaar
digd. 

Verloop van de cassatieprocedure 

20. Niet aileen bij het opstellen van de voorzieningen bestaat geen 
verschil tussen de burgerlijke en de sociale zaken; ook in het verdere 
verloop van de procesvoering wordt geen onderscheid gemaakt. 

Het cassatieberoep wordt eerst door een raadsheer-verslaggever be
handeld die een ontwerp-arrest opstelt. Vervolgens wordt het onder
zocht door een lid van het parket, dat zo nodig opmerkingen bij het 
ontwerp maakt, eventueel wijzigingen voorstelt en desnoods een 
tegenvoorstel maakt. Aan het on twerp of de ontwerpen kunnen beide 
magistraten vanzelfsprekend de gewenste toelichting tot staving van 
hun standpunt bijvoegen. 

Het aldus samengestelde dossier wordt vervolgens aan aile leden van 
de kamer medegedeeld. Ieder van hen kan er nog aile gewenste 
opmerkingen, varianten of tegenvoorsteilen aan toevoegen. 

De openbare terechtzittingen zijn doorgaans betrekkelijk kort: ge
pleit wordt er bijna nooit, aileen het openbaar ministerie wordt 
gehoord in zijn conclusie. 

Aangezien aile leden van de kamer het dossier vooraf hebben bestu
deerd, kan onmiddellijk na de terechtzitting over de zaak worden 
beraadslaagd. In de regel wordt het arrest nog dezelfde dag uitge
sproken, wat niet belet dat, zo nodig, er eerst nog zeer grondig over 
gedebateerd is. 

21. Kenmerkend voor de cassatieprocedure is ongetwijfeld de zeer 
nauwe en vruchtbare samenwerking tussen de leden van de kamer en 
het openbaar ministerie, dat overigens de beraadslaging bijwoont. 
Uit het verloop van het proces kan de buitenstaander niet afleiden 
dat het Hof het openbaar ministerie heeft gevolgd, zoals soms wordt 
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gezegd. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Dat wordt aan de 
buitenwereld niet meegedeeld. Aileen wordt bij de publikatie van de 
arresten vermeld of de conclusie van het openbaar ministerie eenslui
dend of andersluidend is. 

22. Volgen de sociale zaken de burgerlijke procedure, dan worden 
zij wei behandeld door een speciale kamer. 

De leden van de sociale kamer hebben doorgaans echter ook zitting 
in een van beide andere kamers, meestal de burgerlijke. De samen
stelling van het Hof maakt het overigens niet mogelijk dat in de 
sociale kamer uitsluitend magistraten zitting hebben die uit een 
arbeidsgerecht komen. Ook niet in het sociaal recht gespecialiseerde 
magistraten beslissen dus mede over de sociale zaken en worden als 
verslaggever aangewezen. 

Dit kan op het eerste gezicht bevreemding wekken en misschien als 
een bedreiging voor de eigenheid en de autonomie van het sociaal 
recht worden beschouwd. De ervaring leert echter dat zulks niet het 
geval is. Het is integendeel een waarborg voor de integratie van het 
sociaal recht in het geheel van het recht. Het bevordert het voor een 
goede rechtsbedeling noodzakelijke evenwicht tussen de autonomie 
van het sociaal recht en de verbondenheid met de andere takken van 
het recht waaruit vele sociaalrechtelijke regelingen zijn ontstaan en 
waarmee zij nog steeds verband houden. 

Sociaal recht en andere takken van het recht 

23. Dit verband komt bijvoorbeeld duidelijk tot uitdrukking in het 
arbeidsovereenkomstenrecht dat zijn oorsprong uiteraard in het 
verbintenissenrecht heeft. 

De Arbeidsovereenkomstenwet wijst zelf op dit verband in het ont
slagrecht. Artikel 32 onderstreept dat naast de specifieke arbeids
rechtelijke ontslagregelen, ook ,de algemene wijzen waarop de 
verbintenissen teniet gaan" op de arbeidsovereenkomst toepasselijk 
zijn. 

24. Ben illustratie hiervan vindt men in de rechtspraak betreffende 
de beeindiging door eenzijdige wijziging van de arbeidsovereen
komst. 

Aangezien daaromtrent geen enkele bijzondere regeling bestaat, 
heeft het Hof vooreerst nauwkeurig moeten bepalen onder welke 
voorwaarden een wijziging tot beeindiging kan leiden: vereist is dat 
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het om een belangrijke wijziging(24) van een essentieel bestanddeel 
van de arbeidsovereenkomst gaat(2S). Voorts heeft het Hof de 
aandacht erop gevestigd dat deze wijze van beeindiging duidelijk 
moet worden onderscheiden van het niet of gebrekkig uitvoeren van 
de verbintenis, bijvoorbeeld het niet of niet tijdig uitbetalen van het 
loon: op zichzelf doet een tekortkoming van een partij aan haar 
verplichtingen de arbeidsovereenkomst niet eindigen(26). Niet uit
voeren kan een reden zijn om ontbinding aan de rechter te vragen 
met toepassing van artikell184 B.W.(27); gebrekkige uitvoering kan 
leiden tot ontslag op staande voet wegens dringende reden. 
Ontbreekt een wettelijke regeling van de beeindiging door wijziging, 
dan volgrnietremin-uit-artikel-1-1-34-B-~W-;-dat-deze-wijze-van-beeindil=-----
ging aldan niet rechtmatig is, naargelang de overeenkomst in gemeen 
overleg of eenzijdig wordt gewijzigd(28). 

25. Nauw verwant met het verbintenissenrecht is ook de vraag of de 
arbeidsovereenkomst wordt beeindigd door overmacht. Nadere rege
ling van deze rechtsvraag vindt men echter in de Arbeidsovereenkom
stenwet. Uit de artikelen 26 en 32, S0

, kan worden afgeleid dat 
overmacht de beeindiging of de schorsing tot gevolg heeft, naarge
lang de niet uitvoering van de overeenkomst blijvend of tijdelijk is. 
Het Hof heeft hiervan een belangrijke toepassing gemaakt in ver
band met de arbeidsongeschiktheid. Artikel31, § 1, volgens hetwelk 
arbeidsongeschiktheid de uitvoering schorst, geldt aileen, wanneer de 
ongeschiktheid tijdelijk is, hoe lang deze ook moge duren; is zij 
evenwel blijvend ,waardoor het de werknemer definitief onmogelijk 
is de bedongen arbeid te hervatten'', dan vormt zij een geval van 
overmacht, waardoor de overeenkomst krachtens artikel 32, S0

, 

wordt beeindigd(29). 

(24) Cass., 15 januari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 544; Cass., 1 december 1980, Arr. Cass., 
1980-81, 361; Cass., 7 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 324. 
(25) Cass., 27 januari 1971, Arr. Cass., 1971, 514; Cass., 29 september 1976 en 27 apri11977, 
Arr. Cass., 1977, 119 en 883; Cass., 4 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 1; Cass., 22 maart 
1982, Arr. Cass., 1981-82, 906; Cass., 7 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 264. 
(26) Cass., 5 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 487, met noot; Cass., 14 april1980, Arr. Cass., 
1979-80, 1002, met cone!. O.M. in R. W., 1980-81, 979; Cass., 21 november 1983 en 26 maart 
1984, Arr. Cass., 1983-84, nrs. 155 en 425; Cass., 13 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 
310. 
(27) Cass., 7 mei 1975, Arr. Cass., 1975, 979. 
(28) Cass., 13 september 1972, Arr. Cass., 1973, 55. 
(29) Cass., 5 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 480, met cone!. Adv.-Gen. DECLERCQ in 
J.T.T., 1981, 184; Cass., 15 februari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 771; Cass., 8 oktober 1984, 
Arr. Cass., 1984-85, nr. 99; Cass., 21 apri11986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 511. Zie ook Cass., 
10 november 1976, Arr. Cass., 1977, 288. 
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26. Verband tussen sociaal recht en andere rechtstakken vindt men 
uiteraard ook op het gebied van het sociaal procesrecht. Op dit 
terrein heeft het Hof reeds enkele belangrijke arresten gewezen die 
van grote betekenis zijn voor de werking van het arbeidsauditoraat. 
De rechtspraak die daarop ongetwijfeld de meest ingrijpende weer
slag heeft gehad, betreft de verplichte mededeelbaarheid van de 
geschillen bedoeld in artikel 578, 7°, van het Gerechtelijk Wet
boek(30). In mijn conclusie bij het arrest van 12 december 1984 heb 
ik voldoende gelegenheid gehad te wijzen op het verband tussen dit 
artikel en de bepalingen van de Voorafgaande Titel van het W etboek 
van Strafvordering die betrekking hebben op de burgerlijke rechts
vordering, en de rechtspraak inzake de verjaring van deze vordering. 
Ik meen niet hierop te moeten terugkomen. Deze rechtspraak is voor 
de praktijk overigens van geen belang meer, nu de wet van 26 
november 1986 artikel 764, 12°, van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
opgeheven en de in artikel 578, 7°, bedoelde zaken dus niet meer 
verplicht mededeelbaar zijn. 
Recenter is het arrest van 24 maart 1986(31) betreffende de bevoegd
heid van het arbeidsauditoraat om bestuurlijke inlichtingen van de 
overheid te vorderen. De draagwijdte van dit arrest wordt hierna 
besproken(32). 

Ill. KENMERKEN VAN DE CASSA TIERECHTSPRAAK 

27. Het verb and van het sociaal recht met de andere takken van het 
recht belet natuurlijk niet dat de cassatierechtspraak in sociale zaken 
haar eigen kenmerken vertoont en onontbeerlijk is voor de harmoni
sche ontwikkeling van het sociaal recht. 

Geleidelijke evolutie van de rechtspraak 

28. De bijdrage tot die ontwikkeling wordt echter wel beperkt door 
de cassatietechniek. Zoals is uiteengezet, is de cassatierechter gebon
den aan de bestreden beslissing, zowel in feite als in rechte, alsmede 
aan de aangevoerde middelen. 

(30) Cass., 6 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, nr. 304; Cass., 12 december 1984, Arr. Cass., 
1984-85, nr. 234, met cone!. O.M. en J.T.T., 1985, 7; Cass., 17 december 1984 en 22 april 
1985, Arr. Cass., 1984-85, nrs. 239 en 497; Cass., 17 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 
453. 
(31) Arr. Cass., 1985-86, nr. 462, met cone!. O.M. eveneens in J.T.T., 1986, 186. 
(32) Zie nr. 32. 
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Die gebondenheid verklaart waarom het Hofvele belangrijke rechts
vragen slechts fragmentarisch kan behandelen en de rechtspraak 
vaak stapvoets evolueert. 
Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken. 

29. De vraag of nieuwjaarspremies loon zijn in de zin van de Wet 
bescherming loon en dus ook in aanmerking komen voor de bereke
ning van de sociale-zekerheidsbijdragen, heeft het arrest van 18 
december 1974(33) bevestigend beantwoord op grond dat de werkne
mers hun recht daarop ontleenden aan ,een eenzijdige door de 
werkgever aangegane verbintenis". 
In latere voorzteningen IJleekUifOeoestreaen arresten niet of O"e ____ _ 
werkgever enigerlei verbintenis had aangegaan om de nieuwjaarspre-
mie toe te kennen. Het is pas dan dat het Hof - en voor de eerste 
maal in 1977- heeft beslist dat zulke premies in beginselloon zijn, 
omdat zij worden toegekend ,wegens ter uitvoering van (de) arbeids
overeenkomst verrichte arbeid"(34). In de desbetreffende arresten 
heeft het Hof de algemene betekenis van het begrip ,loon" nader 
toegelicht en daarvan menige toepassing gemaakt in de verscheidene 
wetgevingen, inzonderheid in het arbeidsovereenkomstenrecht en het 
sociale-zekerheidsrecht(35). 

30. Een belangrijke ontwikkeling heeft ook de rechtspraak in ver
band met het stakingsrecht doorgemaakt. Vele jaren gold als regel 
dat de feitenrechter in elk geval in feite oordeelde of staking de 
arbeidsovereenkomst schorst of beeindigt(36). De tendens dat het 
eerder om een schorsing ging, vond een sterke steun in het arrest van 
23 november 1967, volgens hetwelk ,de deelneming aan een staking 
op zichzelf de wil niet insluit om de arbeidsovereenkomst voor 
arbeiders of voor bedienden te verbreken"(37). Het arrest van 14 

(33) Arr. Cass., 1975, 460, met concl. O.M. in J.T.T., 1975, 53. 
(34) Cass., 20 april 1977, Arr. Cass., 1977, 862, met concl. O.M. in R. W., 1977-78, 1871 en 
J.T.T., 1977, 180. 
(35) Cass., 12 september 1977, Arr. Cass., 1978, 41; Cass., 3 apri11978, Arr. Cass., 1978, 
872 en 876, met concl. O.M. in R. W., 1977-78,2441 en J.T.T., 1978, 173; Cass., 9 oktober 
1978 en 26 februari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 156 en 761; Cass., 29 oktober en 24 december 
1979, Arr. Cass., 1979-80, 272 en 501; Cass., 24 maart 1980, Arr. Cass., 1979-80, 913; Cass., 
22 februari 1982, Arr. Cass., 1981-82, nr. 371; Cass., 28 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 
nr. 130. 
(36) Zie o.m. Cass., 24 apri11947, Arr. Cass., 1947, 133; Cass., 9 juni 1961, Pas., 1961, I, 
1104; Cass., 28 mei 1965, Pas., 1965, I, 1051 en Cass., 9 september 1965, Pas., 1966, I, 47. 
(37) Arr. Cass., 1968, 421, met concl. Adv.-Gen. CoLARD in J.T., 1968, 41. 
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april 1980(38) ten slotte beslist resoluut dat ,staken, op zichzelf, de 
arbeidsovereenkomst in geen geval doet eindigen". 
Daarmee is evenwel nog geen uitspraak gedaan over andere vragen, 
bijvoorbeeld of staking in bepaalde omstandigheden als dringende 
reden kan worden aangemerkt, dan wei of de werkgever met toepas
sing van artikel 1184 B.W., de ontbinding van de arbeidsovereen- ' 
komst- eventueel met schadevergoeding -, kan vorderen op grond 
dat de werknemer zijn verbintenis niet uitvoert. Misschien bieden 
toekomstige cassatieberoepen de gelegenheid deze vragen te beant
woorden. 

31. Dat het Hof van Cassatie geen ruimer antwoord geeft dan de 
bestreden beslissing en het aangevoerde middel vergen, wordt ook 
gei:Ilustreerd door het arrest van 21 december 1981(39) nopens de 
vraag of het recht op staking in Belgie wettelijk is erkend. 
Dit arrest beslist niet zonder meer dat staken rechtmatig is, maar 
verwerpt het middel dat het opzettelijk niet verrichten van de bedon
gen arbeid een tekortkoming is aan de door artikel 1134 B. W. 
opgelegde verplichting de aangegane verbintenis uit te voeren. In de 
Wet prestaties algemeen belang in vredestijd vindt het Hof de wets be
paling die de werknemer het recht geeft ,om de contractueel bedon
gen arbeid wegens staking niet te verrichten en om, derhalve, met 
afwijking van artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek, de door de 
arbeidsovereenkomst opgenomen verplichting niet ten uitvoer te 
brengen". 
Weliswaar leidt het Hof daaruit af dat ,de deelneming aan een 
staking op zichzelf dus geen onrechtmatige daad is". Maar het 
besluit niet dat het stakingsrecht wettelijk erkend is; want het oor
deelt dat , ,de aangevochten beslissing op de voornoemde gronden 
naar recht verantwoord is", ,ook al is het stakingsrecht als zodanig 
niet uitdrukkelijk door de wet erkend". 
Deze voorzichtige houding heeft het Hof later aangehouden, toen het 
bij arrest van 7 mei 1984(40) dezelfde redenering toepaste op de 
uitsluiting. 
Daarmee is de ganse problematiek rond het recht op staking en 
uitsluiting niet opgelost. Maar de rechtspraktijk zal er waarschijnlijk 
niet meer zoveel moeite mee hebben, vooral nu het Verdrag economi-

(38) Arr. Cass., 1979-80, met concl. O.M. in R. W., 1980-81, 979. 
(39) Arr. Cass., 1981-82, 541, met concl. O.M. in R. W., 1981-82, 2525. 
(40) Arr. Cass., 1983-84, nr. 512. 
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sche, sociale en culturele rechten, dat het recht op staking en uitslui
ting wel erkent, intussen door Belgie is bekrachtigd(41). Wellicht zal 
in de toekomst dan de vraag rijzen of de desbetreffende bepaling van 
artikel 8, lid 1, d, directe werking heeft, welke vraag reeds ontken
nend is beantwoord door de Hoge Raad van Nederland(42). 

32. Een laatste voorbeeld van de soms fragmentarische oplossing die 
het Hof aan de rechtsvragen geeft, vindt men in het sociaal proces
recht. 
Artikel13 8, derde lid, van het Gerechtelij k W etboek ver leent aan het 
arbeidsauditoraat de bijzondere bevoegdheid om , van de bevoegde 

- - . l = ~ ====-==-=-

--ministerof---van-de-beveegae-epenbaFe-instellingen-oLdiensten_d_e~---
nodige bestuurlijke inlichtingen (te) vorderen". Deze bepaling doet 
o.m. de vraag rijzen of inlichtingen ook van particulieren kunnen 
worden gevorderd. 
Het Hof heeft nog geen algemeen geldend antwoord op deze vraag 
gegeven, maar het antwoord toegespitst op het concrete geval: in een 
geschil tussen werkgever en werknemer omtrent de in acht te nemen 
opzeggingstermijn, had het arbeidsauditoraat inlichtingen gevraagd 
aan gewezen werknemers van de werkgever en aan personen die voor 
andere firma's werkten, om te achterhalen of de werknemer als 
werkman of als bediende tewerkgesteld was. Het arrest van 24 maart 
1986(43) beperkt zich ertoe te beslissen dat het arbeidsauditoraat 
geen inlichtingen mag inwinnen die ,verweerders hoedanigheid van 
werkman of bediende betreffen ten einde de opzeggingstermijn te 
kunnen bepalen welke eiseres had moeten naleven". 
Dit arrest wacht kennelijk nog op andere toepassingen in latere 
rechtspraak. 

Strikte toepassing van de wet 

33. Fragmentarische beantwoording van de gestelde rechtsvragen 
betekent hoegenaamd niet dat de cassatierechtspraak door de concre
te situatie van het geval wordt bei:nvloed. 
Enige leidraad voor het Hof is de strikte toepassing van de wet, 
uiteraard in de reeds omschreven ruime betekenis(44). 

(41) Wet 15 mei 1981, B.S., 6 juli 1983, en Decreet Vlaamse Raad 25 januari 1983, B.S., 26 
februari 1983. 
(42) H.R., 6 december 1983, Nederlandse Jurisprudentie, 1984, nr. 557, biz. 1954. 
(43) Arr. Cass., 1985-86, nr. 462, met cone!. O.M. in J.T.T., 1986, 186. 
(44) Zie nr. 4. 
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34. In de eerste plaats ziet het Hof erop toe dat de feitenrechter zich 
bij de beoordeling van het geschil uitsluitend door rechtsoverwegin
gen laat leiden. Nu hebben sommige arbeidsrechters misschien wei 
eens de neiging hun sociale bewogenheid te Iaten prevaleren op hun 
rechtsovertuiging en alzo een billijkheidsoplossing te verkiezen ho
ven de juridische oplossing. 
Tegen die menselijk verklaarbare maar daarom nog niet verantwoor
de neiging heeft het Hof reeds enige malen moeten reageren. 

35. Het arrest van 6 mei 1985(45) betreft een geschil tussen een 
sociaal verzekerde en een arts die weigert de door artikel 34 quater 
van de Ziekte- en Invaliditeitswet vereiste verklaring voor geneeskun
dige verzorging af te geven, zolang de verzekerde het verschuldigde 
ereloon niet heeft betaald. Het arbeidshof oordeelde dat de arts 
krachtens dit artikel34 quater wettelijk verplicht was tot afgifte, ook 
al was het ereloon nog niet betaald. Overigens stelde het vast dat de 
verzekerde geen terugbetaling meer kon verkrijgen, omdat de vorde
ring verjaard was. Maar op dit punt meende het arbeidshof dat de 
verzekerde nalatig was geweest door verwaarloosd te hebben de 
verjaring tijdig te stuiten. Omdat het arbeidshof bij beide partijen 
een fout vaststelde, veroordeelde het de verzekerde billijk_heidshalve 
tot betaling van het verschuldigde ereloon, verminderd met de helft 
van de tegemoetkoming die hij van zijn ziekenfonds voor de hem 
verleende geneeskundige verzorging had ontvangen, indien hij de 
geneeskundige verklaring tijdig had kunnen afgeven. 
Het Hof vernietigt dit arrest op grond dat de rechter om billijkheids
redenen niet van een wettelijke regeling mag afwijken. 

36. Sommige rechters hebben ook wei eens de neiging om de rechts
regel die zij onbillijk achten, te omzeilen door een beroep te doen 
op een of ander zgn. rechtsbeginsel. 
Hierbij moet wei duidelijk onderscheid worden gemaakt met de 
oplossing van het geschil op grond van een algemeen rechtsbeginsel 
dat het Hof als rechtsregel erkent(46), bijvoorbeeld het recht van 
verdediging. Te veroordelen is aileen het ter zijde schuiven van de 
wet en voor de billijkheidsoplossing een schijnverantwoording zoe
ken in een ongeschreven gedragsregel die tot rechtsregel wordt verhe
ven. 

(45) Arr. Cass., 1984-85, m. 533. 
(46) Zie nr. 4. 
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Twee arresten van 26 maart 1980(47) hebben tegen deze handelwijze 
gereageerd. Het tweede moge hierbij, bij wijze van voorbeeld, in 
herinnering worden gebracht. 
De Rijksdienst voor Werknemerspensioenen had een pensioen on
wettig verminderd, maar de herzieningsbeslissing was definitief ge
worden, zodat de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen het 
ten onrechte ontvangen bedrag terugvorderde. Het arbeidshof was 
van mening dat de R.R.O.P. de R.W.P. ervan had moeten verwitti
gen dat de herziening ,betwistbaar" was. Door dat niet te doen, 
heeft de R.R.O.P. zich, naar het oordeel van het arbeidshof, niet 
gedragen ,overeenkomstig de eisen van behoorlijk bestuur" en werd 

--haar-nuchtans-rechtmatige--eis-om-die-reden-afgewezen-;-Het-Hof-van----
Cassatie vernietigde dit arrest, omdat beginselen van behoorlijk 
bestuur niet kunnen beletten dat de R.R.O.P. haar wettelijke op-
dracht moet uitvoeren. 

37. Misschien zal de strikte toepassing van de wet, waaraan het Hof 
blijft vasthouden, bij sommigen de afkeurende bedenking oproepen 
dat de cassatierechters soms zin voor menselijkheid en sociaal gevoel 
missen. Dat zij daarbij dan echter niet vergeten dat de rechter die de 
wet niet meer toepast, deze overtreedt. 
De rechter die een partij bij de arbeidsovereenkomst veroordeelt op 
grond van billijkheidsoverwegingen, legt aan de andere partij on
rechtmatig verplichtingen op en pleegt dus onrecht. Kent hij ten laste 
van een sociale openbare dienst uitkeringen toe aan een sociaal 
verzekerde die daarop geen aanspraak heeft, dan wendt hij openbare 
gelden van hun bestemming af en brengt hij aldus de goede werking 
van de openbare dienst in het gedrang op kosten en ten nadele van 
de verzekerden die wei gerechtigd zijn. 

Eigen rechtsvorming 

38. De strikte toepassing van de wet maakt van het Hof echter geen 
rechtsautomaat, die elke vorm van eigen rechtsvorming uitsluit. 

39. Gelukkig zeer uitzonderlijk is de wettelijke regeling zo gebrekkig 
dat zij zonder meer onuitvoerbaar is. Een duidelijk voorbeeld daar
van is de bij koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 ingevoerde 

(47) Arr. Cass., 1979-80, 1323 en 1327; het tweede arrest verscheen eveneens in T.B.P., 1980, 
501, met cone!. O.M. 
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ontslagregeling wegens dringende reden voor beschermde werkne
mers(48). 
Hoewel de dringende reden, volgens de definitie van artikel 35 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, de samenwerking tussen werkgever 
en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, moet de 
werkgever de beschermde werknemer toch in dienst houden, totdat 
het arbeidsgerecht bij een in kracht van gewijsde gegane beslis
sing(49) de dringende reden heeft aangenomen. Omdat ,het begrip 
'dringende reden' als zodanig onverenigbaar is met het zelfs voor 
korte tijd voortduren van de dienstbetrekking", heeft het Hof, bij 
arrest van 1 juni 1981(50), niettemin geoordeeld dat ,de werkgever 
niet verplicht kan zijn de werknemer tewerk te stellen totdat het 
arbeidsgerecht definitief uitspraak heeft gedaan". Heeft de werkne
mer niet gewerkt en wordt de dringende reden aangenomen, dan mag 
de werkgever die het loon niettemin heeft doorbetaald, de terugbeta
ling ervan vorderen voor de rechter die, overeenkomstig de bijzonde
re procedureregeling, over het bestaan van de dringende reden uit
spraak doet. 
Bovendien beslist het arrest van 26 oktober 1981(51) dat de werkge
ver bij diezelfde gelegenheid de ontbinding van de arbeidsovereen
komst kan vorderen met toepassing van artikelll84 B.W. Daarbij 
heeft het Hof dan wei als voorwaarde gesteld dat het arbeidsgerecht 
het bestaan van een dringende reden vaststelt, hoewel beeindiging 
wegens dringende reden en ontbinding totaal verschillende rechtsfi
guren zijn: ontbinding eist dat een partij haar verbintenis niet uit
voert, de dringende reden sluit de uitvoering niet uit, maar vereist 
een gedraging die verdere samenwerking onmogelijk maakt. 
Ten slotte oordeelt het arrest van 7 november 1983(52) dat uit de 
enkele omstandigheid dat de werkgever gebruik maakt van zijn recht 
de werknemer tot de uitspraak van het arbeidsgerecht te blijven 
tewerkstellen, niet kan worden afgeleid dat de aangevoerde reden de 
samenwerking niet onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt en 
dientengevolge geen dringende reden is. 
Het Hof heeft er ongetwijfeld goed aan gedaan van meetaf aan te 

(48) Zie hierover in dit nummer eveneens DE GANCK, Ch., ,De ontslagprocedure van 
beschermde werknemers". 
(49) Cass., 24 mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1183; Cass., 27 januari 1986, Arr. Cass., 
1985-86, nr. 330. 
(50) Arr. Cass., 1980-81, 1128, met cone!. O.M. inR. W., 1981-82, 741, en J. T. T., 1981, 295. 
(51) Arr. Cass., 1981-82, 291. In dezelfde zin Cass., 23 november 1981, Arr. Cass., 1981-82, 
402. 
(52) Arr. Cass., 1983-84, nr. 133, met cone!. O.M. in R. W., 1983-84, 1543. 
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hebben getracht voor de grootste ongerijmdheden waartoe het ko
ninklijk besluit or. 4 van 11 oktober 1978 aanleiding geeft, voor de 
rechtspraktijk bruikbare oplossingen te zoeken. Want de wetgever 
blijft hier grotelijks in gebreke. Nog steeds heeft hij niet de tijd 
gevonden om de wetsvoorstellen tot wijziging van de betrokken 
regeling, die reeds sedert 1982 bij de Kamer zijn ingediend(53), te 
bespreken. 

40. Plaats voor eigen rechtsvorming is er eveneens, wanneer de 
wetgever zelf de nadere uitwerking van de uitgevaardigde regeling 
aan de rechtspraak overlaat. 

--vanzelfsprekendaenK:t men li1ermjonmiaaelhJk aan neCoegrip 
,arbeidsongeval". Uitdrukkelijk heeft de wetgever immers beves
tigd dat hij geen omschrijving van ,ongeval" in de wet heeft opgeno
men om de rechtspraak de mogelijkheid te bieden het begrip in de 
toekomst nog te verruimen(54). 
Het Hof heeft zulke verruiming na het arrest van 26 mei 1967(55), 
niet meer nodig geacht, omdat het door artikel9 van de Arbeidsonge
vallenwet ingestelde vermoeden voor de rechtspraktijk in ruime mate 
tegemoet komt aan de bezwaren die de rechtsleer tegen de definitie 
had naar voor gebracht(56). Dit vermoeden ontslaat de getroffene 
of zijn rechthebbenden ervan te bewijzen dat de oorzaak of een van 
de oorzaken van de plotselinge gebeurtenis buiten het organisme van 
de getroffene ligt; de bewijslast van het tegendeel ligt nu op de 
verzekeraar. Dat is de draagwijdte van de sedert het arrest van 28 
mei 1979 gevestigde rechtspraak(57). 
Overigens heeft het Hof een zeer ruime interpretatie gegeven aan het 
vereiste dat het ongeval moet gebeuren tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. Hieraan is ook voldaan, wanneer de werkne-

(53) Pari. St., Kamer, 1981-82, nrs. 155 en 172; Pari. St., Kamer, 1983-84, nr. 853; Pari. St., 
Kamer, 1985-86, nr. 504. 
(54) Pari. St., Senaat, 1969-70, nr. 328, 10; Pari. Hand., Senaat, 1970-71, 9 februari 1971, 
805. 
(55) Arr. Cass., 1967, 1178, met cone!. Proc.-Gen. GANSHOF VANDER MEERSCH, toen eerste 
adv.-gen. in Pas., 1967, I, 1138. 
(56) FRANc;:ms, L., ,Essai critique sur la notion d'accident du travail", Ann. Fac. Dr. Liege, 
1963, 229; FRAN<;:OIS, L., ,L'accident du travail ou les vicissitudes d'une definition juridi
que", J.T.T., 1972, 193; DucHATELET, L., noot bij Cass., 26 mei 1967 inR.C.J.B., 1968, 
293; VANDER VoRST, P., ,Redefinir la notion d'accident du travail", R.G.A.R., 1972, nr. 
8898; RAuws, J .R., ,De behoefte aan een definitie van het wettelijk be grip arbeidsongeval 
anno 1971", R. W., 1976-77, 2007. 
(57) Cass., 28 mei 1979 met cone!. O.M. inArr. Cass., 1978-79, 1127, enR. W., 1979-80, 1028; 
zie ook Cass., 17 maart 1980, Arr. Cass., 1979-80, 877; Cass., 27 juni 1983, Arr. Cass., 
1982-83, nr. 600. 
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mer de rustpauze doorbrengt op de plaats waar hij zijn arbeid 
verricht, en er zijn vrije tijd normaal doorbrengt; hetzelfde geldt bij 
langdurig verblijf buiten huis(58). 

41. Niet minder belangrijk is de uitvoerige rechtspraak in verband 
met de ongevallen op de weg naar en van het werk. Overeenkomstig 
de bedoeling van de wetgever(59) heeft het Hof steeds aangenomen 
dat het ongeval zich nog op de normale weg voordoet, wanneer de 
getrofferie om een wettige reden een omweg maakt of zijn verplaat
sing onderbreekt(60). Persoonlijke redenen volstaan niet om een 
omweg of een onderbreking te verantwoorden(61). 
Eigen vinding van de rechtspraak is daarbij echter het onderscheid 
dat wordt gemaakt tussen de belangrijke en de niet belangrijke 
omweg of onderbreking: is deze niet belangrijk, dan volstaat een 
wettige reden, zoniet moet de omweg of de onderbreking aan over
macht te wijten zijn(62). Een niet noemenswaardige afwijking van 
de normale weg wordt helemaal niet als een omweg beschouwd(63); 
en hetzelfde kan ongetwijfeld worden gezegd van de niet noemens
waardige onderbreking. 

42. Aan rechtsvonning doet het Hof van Cassatie ten slotte ook, 
wanneer het de rechtsregel moet toepassen op toestanden die bij het 
tot stand komen van de regel niet gekend waren, waarmee de wetge
ver althans geen rekening heeft gehouden. 
Een voorbeeld hiervan geeft het arrest van 12 maart 1984(64), dat 
de vraag beantwoordt of de werkman die zich laat steriliseren, recht 

(58) Cass., 3 mei 197S,Arr. Cass., 1978, 1127, met cone!. O.M. inR. W., 1977-78, 2775; Cass., 
15 januari 1979. Arr. Cass., 1978-79, 546; Cass., 26 april 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1027; 
Cass., 24 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 64, met cone!. O.M.; Cass., 1 april 1985, 
Arr. Cass., 1984-85, nr. 463. 
(59) Voordracht aan de Regent bij de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op de weg naar en van het werk 
voordoen, B.S., 16 februari 1946, biz. 1284. 
(60) Zie bijv. Cass., 1 april 1955, Pas., 1955, I, 854; Cass., 30 januari 1958, Pas, 1958, I, 581. 
(61) Cass., 15 juni 1967, Arr. Cass., 1967, 1263; Cass., 8 januari 1975, Arr. Cass., 1975, 520; 
Cass., 30 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, nr. 55. 
(62) Cass., 25 april 1968, Arr. Cass., 1968, 1075, met noot W.G.; Cass., 9 januari 1974, Arr. 
Cass., 1974, 515; Cass., 11 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 928, met cone!. Adv.-Gen. VELU in 
Pas., 1977, I, 918; Cass., 6 november 1978, Arr. Cass., 1978-79, 266, met andersluidende 
cone!. O.M.; Cass., 25 januari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 661; Cass., 17 december 1984, 25 
februari en 11 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, nrs. 241, 380 en 413; Cass., 17 februari 1986, 
Arr. Cass., 1985-86, nr. 390. 
(63) Cass., 20 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 839. 
(64) Arr. Cass., 1983-84, nr. 397, met cone!. O.M. eveneens in R. W., 1983-84, 2539. 
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heeft op gewaarborgd weekloon. Het gaat hier uiteindelijk om de 
vraag of die werkman kan worden beschouwd als arbeidsongeschikt 
wegens ziekte. Dat begrip vindt in deze contekst zijn oorsprong in 
de wet van 7 augustus 1922. Alsdan- en ook bij de latere wetswijzi
gingen - beeft de wetgever zeker niet gedacht aan de mogelijkheid 
dat de arbeidsongeschiktheid het gevolg kan zijn van medische 
ingrepen als sterilisatie, esthetiscbe cbirurgie of geslachtsverande
ring. Volgens het arrest van 12 maart 1984 beeft de werkman ook 
recht op gewaarborgd weekloon, wanneer zijn arbeidsonge
schiktheid bet gevolg is van een beelkundige behandeling die bij beeft 
Iaten uitvoeren om een andere reden dan het berstel of het behoud 
van zijn gezonaneicl;lenzij netiaten uitvoeren van aieDenanaelmg 
hem als ·een zware fout kan worden aangerekend. 

43. Onderstreept dient te worden dat zulke rechtspraak de wet 
toepast op nieuwe toestanden, maar de zin en de draagwijdte ervan 
niet wijzigt, omdat de feitelijke situatie niet meer dezelfde is als toen 
de wet werd uitgevaardigd. Wanneer de wet niet meer aangepast is 
aan de nieuwe toestand, moet de wetgever en niet de rechter de wet 
wijzigen. 
De toestand op de arbeidsmarkt is ongetwijfeld grondig veranderd 
sedert de besluitwet van 28 december 1944 de verplichte werkloos
heidsverzekering heeft ingevoerd. Daarom mag de rechtspraak nog 
geen ander begrip ,werkloosheid" hanteren dan aan het Werkloos
heidsbesluit ten grondslag ligt. Ten onrecht werd bet Hof verweten 
met het gewijzigde werkloosheidsbegrip in bet arrest van 26 septem
ber 1977(65) geen rekening te hebben gebouden(66). 

44. De besproken voorbeelden Iaten er geen twijfel over bestaan dat 
het Hof van Cassatie ook zonder zich in de plaats van de wetgever 
te stellen, nog voldoende gelegenbeid heeft om creatief te zijn. 

(65) Arr. Cass., 1978, 122, met concl. O.M. in J. T. T., 1978, 192. In dezelfde zin: Cass., 18 
april 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 447. 
(66) VAN LANGENDONCK, J., ,Vrijwillige en onvrijwillige werkloosheid", J. T. T., 1978, 189. 
Zie ook de repliek van VAN HooGENBEMT, H., ,De cassatierechtspraak over vrijwillige 
werkloosheid: hebben de critici het bij het rechte eind?", R. W., 1983-84, 1609. Zie eveneens 
het nawoord van VAN LANGENDONCK, J. en VAN HOOGENBEMT, H. in R. W., 1983-84, 2570 
en 2575. Zie tenslotte in dit nummer: VAN HOOGENBEMT, H., ,Sancties wegens verwezenlij
king van het risico door toedoen van de sociaal verzekerde", nrs. 29 e. v. 
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IV. BETEKENIS VAN DE CASSATIERECHTSPRAAK 

45. Om de betekenis van de cassatierechtspraak te omschrijven dient 
onderscheid te worden gemaakt tussen de gevolgen van het arrest 
voor het geschil waarop het betrekking heeft, en de invloed op de 
rechtsbedeling in het algemeen. 

Gevolg voor het geschil 

46. Ten aanzien van het geschil zelf dient te worden herhaald dat de 
oplossing daarvan uitsluitend in handen van de feitenrechter ligt. 
In zekere zin heeft deze niet aileen het eerste maar ook het laatste 
woord. Want in geval van vernietiging wordt de zaak verwezen naar 
een andere feitenrechter van dezelfde rang (art. 1110 Ger.W.), die 
opnieuw over de zaak uitspraak doet, in zoverre het bestreden arrest 
vernietigd is. 
De rechter op verwijzing is niet gebonden aan de uitlegging die het 
Hof aan de rechtsregel heeft gegeven. Maar indien hij ervan afwijkt 
en daartegen een nieuwe voorziening wordt ingediend, wordt over 
dezelfde rechtsvraag door de verenigde kamers van het Hof uitspraak 
gedaan (art. 1119 Ger. W.). V ernietigen deze de beslissing op dezelfde 
gronden, dan is de rechter op verwijzing wei verplicht zich naar de 
beslissing van het Hof te voegen wat het betwiste rechtspunt betreft 
(art. 1120 Ger.W.). 

47. Vanzelfsprekend zal de rechter op verwijzing slechts uitzonder
lijk tegen de rechtspraak van het Hof ingaan, omdat de kans begrij
pelijkerwijze klein is dat het Hof erop terugkomt. Daarvoor zal het 
nodig zijn de cassatierechters ervan te overtuigen dat zij zich vergist 
hebben. Dit veronderstelt in de regel dat de feitenrechter nieuwe 
·argumenten aanvoert, waarmee in het eerste cassatiearrest geen of 
onvoldoende rekening is gehouden. 
Een recent voorbeeld is de beslissing dat, voor de vaststelling van het 
recht op een uitwinningsvergoeding, de tewerkstelling van een jaar 
ook de perioden omvat gedurende welke de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst is geschorst. Aangezien de rechter op verwijzing 
tegen het cassatiearrest van 12 september 1983(67) geen nieuwe 
argumenten aanbracht, had het weinig zin er tegen in te gaan. Het 
arrest van 2 juni 1986(68) heeft dit dan ook bevestigd. 

(67) Arro Casso, 1983-84, nro 18. 

(68) Arro Casso, 1985-86, nr o 612, met cone!. OoMo eveneens in Ro Wo, 1986-87, 735 o 
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De verenigde kamers hebben bij arrest van 2 februari 1981(69) ook 
de vroegere beslissing van 29 mei 1978(70) bevestigd dat de opzeg
gingsvergoeding van de bediende, naast de wedde, niet het enkel 
vakantiegeld omvat(71). 

Invloed op de rechtsbedeling 

48. Belangrijker dan voor het geschil waarop het arrest betrekking 
heeft, is de cassatierechtspraak uiteraard voor de rechtsbedeling in 
het algemeen. 
Voornaamste opdracht van het Hof van Cassatie - zoals overigens 

--van-dk-met-reGhtspmak-belast-IJrgaan - is-recht-Szekerheid-bieden~. -----

Zekerheid voor de rechtszoekenden 

49. Zekerheid voor de rechtszoekenden betekent in de eerste plaats 
dat aan hun betwistingen zo vlug mogelijk een einde komt door een 
definitieve rechterlijke beslissing. Het Hof van Cassatie beschikt 
helaas niet over de mogelijkheid om de procesgang voor de hoven 
en rechtbanken te bespoedigen en evenmin om partijen- inzonder
heid de sociale-zekerheidsinstellingen - ertoe te bewegen soms geen 
jaren te wachten alvorens cassatieberoep in te stellen. Het Hof kan 
er alleen voor zorgen dat het cassatieberoep zelf niet aansleept. Op 
dat punt kan men het zeker geen verwijt maken, hoezeer de wanver
houding tussen de gestadige stijging van het aantal vooral Nederland
se zaken en de sedert 1970 ongewijzigde personeelsformatie ook 
toeneemt(72). Tijdens de laatste twee gerechtelijke jaren werden de 
sociale zaken in de Nederlandse afdeling van de Ille kamer gemid
deld binnen 7 maanden en een week afgehandeld. 

50. Rechtszekerheid betekent echter vooral dat allen die met de 
rechtsbedeling iets te maken hebben, een stevig houvast aan de 
rechtspraak van het Hof hebben. En hier is zowel voor de rechters, 
de rechtszoekenden en hun raadslieden als voor het Hof van Cassatie 
zelf een taak weggelegd. 

(69) Arr. Cass., 1980-81, 617. 
(70) Arr. Cass., 1978, 1148, met cone!. O.M. in R. W., 1978-79, 491, en in J. T. T., 1978, 327. 
(71) Zie ook, inzake pensioen van zelfstandigen, Cass., 21 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 
nr. 405, dat het arrest van 24 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 506, bevestigt. 
(72) De verhouding tussen het aantal Nederlandse en Franse sociale zaken bedroeg de Iaatste 
vijf jaar 64/36 op 100; het voorbije gerechtelijk jaar zelfs 66/34. 
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51. Degene die van de cassatierechtspraak gebruik maakt, moet 
allereerst trachten de arresten goed te begrijpen. 
Hoe een arrest moet worden gelezen heeft Afdelingsvoorzitter R. 
Soetaert zeer klaar uiteengezet, wanneer hij in het Rechtskundig 
Weekblad van 2 juni 1979 antwoordde op de vraag: , ,Is een cassatie
arrest leesbaar?"(73). 
Twijfelt men, na aandachtige lectuur, nog aan de juiste betekenis van 
een arrest, dan kan het nuttig zijn de , ,Arrest en van het Hof van 
Cassatie'' of eventueel de Pasicrisie te consulter en. Hierin vindt men 
immers de samenvatting en eventueel de nodige verwijzingen en 
toelichting die werden opgesteld door het lid van het Openbaar 
Ministerie dat de zaak behandeld heeft. 

52. Men beklaagt er zich soms over dat de cassatiearresten zo kort 
zijn en ook daardoor moeilijk leesbaar zijn. Die specifieke bondige 
stijl is het gevolg van de hiervoor uiteengezette eigen taak van het 
Hof de rechtsregel te interpreteren binnen de grenzen van de bestre
den beslissing en het aangevoerde middel. 
De beknoptheid van de belangrijkste arresten wordt overigens ge
compenseerd door de conclusie van het Openbaar Ministerie, waarin 
de ~stelling van het arrest · zo nodig uitvoerig wordt toegelicht en 
verantwoord. Daarbij mag dan wei niet uit het oog worden verloren 
dat de conclusie de persoonlijke mening van het Openbaar Ministerie 
weergeeft, die niet noodzakelijk op alle punten met die van het Hof 
overeenstemt, ook niet wanneer de conclusie eensluidend is. 

53. Voorzichtigheid bij de interpretatie van de rechtspraak van het 
Hof blijft in elk geval het hoogste gebod. 
Zoals reeds herhaaldelijk is gezegd, beantwoordt het Hof concrete 
rechtsvragen. Aileen het antwoord op de behandelde vraag is zeker. 
Gevolgtrekkingen en uitleggingen bij uitbreiding, naar analogie of 
a contrario zijn bijzonder gevaarlijk. Wie uit de arresten meer haalt 
dan er luidens de bewoordingen duidelijk insteekt, waagt zich op 
drijfzand. Het Hof denkt veel, maar zegt weinig. Men moet zich 
houden aan wat het zegt, niet aan wat men meent dat het gedacht 
heeft. 

(73) SoETAERT, R., ,Is een cassatiearrest leesbaar?", R.W., 1978-79,2609. 
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Stabiliteit van de rechtspraak 

54. Rechtszekerheid waarborgen is echter vooral een opdracht van 
het Hof zelf. Het is de rode draad die door zijn ganse rechtspraak 
loopt. Voor aile magistraten van het Hof is het een dwingende plicht 
angstvallig ervoor te waken dat op een eenmaal gevestigde recht
spraak aileen om zeer bijzondere en uitzonderlijke redenen wordt 
teruggekomen(7 4). 
Zoals reeds is opgemerkt en met een aantal voorbeelden verduide
lijkt, kan de rechtspraak van het Hof wei evolueren(75): vroegere 
stellingen worden bijgewerkt of verfijnd, aan eerder geformuleerde 

-·-regels--Worden-uitzonder.ingen-toegev:gegd-.---Maar-het-is-uiter-st-zeld------
zaam dat die evolutie ook met een ommekeer in de opvattingen 
gepaard gaat. 

55. Een voorbeeld van zulke ommekeer vinden wij in verband met 
de vraag of mandatarissen van vennootschappen door een arbeidso
vereenkomst kunnen gebonden zijn. 
Steeds is aangenomen dat bestuurders, naast hun mandaat van 
bestuurder, in de vennootschap nog een andere functie kunnen 
uitoefenen onder het gezag van een orgaan of een aangestelde van 
de vennootschap, waardoor tussen heiden dus een arbeidsovereen
komst ontstaat(76). Niet zo constant is daarentegen de rechtspraak 
van het Hof ten aanzien van de afgevaardigd bestuurder. 
Tot 1980 gold als vaste rechtsleer en rechtspraak dat het dagelijks 
bestuur in geen geval ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
kon worden waargenomen(77). Het arrest van 22 januari 1981(78) 
brengt in de rechtspraak een eerste wijziging aan door te beslissen 
dat de afgevaardigd bestuurder die geen mandaat van bestuurder in 
de vennootschap bekleedt, zijn opdracht als afgevaardigd bestuurder 
onder gezag en dus in dienstverband kan uitoefenen. Het arrest van 
28 mei 1984(79) ten slotte heeft die stelling verder doorgetrokken tot 
de afgevaardigd bestuurder die tevens bestuurder is, en beslist dat 

(74) Zie o.m. concl. Proc.-Gen. LEC;._ERCQ, P., bij Cass., 26 januari 1928, Pas., 1928, I, 63. 
(75) Zie nrs. 28 e.v. 
(76) Cass., 4 maart 1965, Pas., 1965, I, 675; Cass., 28 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, eerste 
zaak, nr. 548, met cone!. O.M. eveneens in R. W., 1984-85, 333. 
(77) Zie de overvloedige verwijzingen in de noot van NUDELHOLE, S.J. bij Cass., 22 januari 
1981, R.C.J.B., 1981, 503, nrs. 7 e.v. 
(78) Arr. Cass., 1980-81, 559. 
(79) Arr. Cass., 1983-84, tweede zaak, nr. 548, met cone!. O.M. eveneens in R. W., 1984-85, 
333. 
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ook hij door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap kan 
gebonden zijn. 
In deze aangelegenheid mag dus wel van een ommekeer in de recht
spraak worden gesproken. Wellicht is hieraan niet vreemd dat de 
laatste jaren die rechtsvraag ook meer vanuit de sociaalrechtelijke 
hoek is benaderd. 

56. Om over belangrijke rechtsvragen geen enkele twijfel omtrent de 
gevestigde rechtspraak te laten bestaan, kan de beslissing in voltallige 
zitting worden genomen, d.i. door negen in plaats van vijf leden. In 
voltallige zitting zijn bijvoorbeeld gewezen het arrest van 12 decem
ber 1984 over de mededeelbaarheid aan het openbaar ministerie van 
de geschillen bedoeld in artikel 578, 7°, van het Gerechtelijk Wet
boek(80) en het arrest van 24 maart 1986 betreffende de bevoegdheid 
van het arbeidsauditoraat om inlichtingen te vorderen met toepassing 
van artikel 138, derde lid, van dit wetboek(81). 
Door de voltallige zitting zijn eveneens gewezen de arresten van 26 
mei 1967(82) die een nieuwe definitie hebben gegeven van het begrip 
,ongeval" voor de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving. 

57. In voltallige zitting wordt ook uitspraak gedaan, wanneer een 
tegenstrijdigheid in de rechtspraak is ontstaan, bijvoorbeeld tussen 
de Nederlandse en de Franse afdeling van de kamer. In dat geval 
heeft het Hof immers zelf de rechtszekerheid in gevaar bracht. Zo 
heeft het arrest van 5 december 1977(83) de rechtspraak van de 
Nederlandse afdeling(84) bevestigd dat de opzeggingsvergoeding 
loon is in de zin van de Wet bescherming loon, nadat de Franse 
afdeling daar anders over had geoordeeld(85). 

58. Dit voorbeeld bewijst dat het Hof niet aan zijn gevestigde 
rechtspraak onverzettelijk vasthoudt, omdat het zich onfeilbaar acht 
en meent dat de ge'interpreteerde rechtsregel voor geen andere uitleg
ging vatbaar is. Niemand is meer van het tegendeel overtuigd dan de 
magistraten van het Hof zelf. 

(80) Zie nr. 26. 
(81) Zie nr. 32. 
(82) Arr. Cass., 1967, 1178 en 1179, het eerste arrest met concl. van Proc.-Gen. GANSHOF 
VANDER MEERSCH, toen eerste adv.-gen., in Pas., 1967, I, 1138. 
(83) Arr. Cass., 1978, 403, met concl. O.M. 
(84) Cass., 4 december 1974, Arr. Cass., 1975, 402. 
(85) Cass., 14 april1976, Arr. Cass., 1976, 942. 
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De hun voorgelegde betwistingen behoren uiteraard tot de meest 
delicate en vaak is meer dan een oplossing verdedigbaar. Aile beslis
singen worden dan ook niet eenparig door de vijf leden van de kamer 
onderschreven; sommige halen pas na levendige discussie een krappe 
meerderheid van drie tegen twee. 
Maar eenmaal de beslissing is gevailen, legt eenieder zich bij de 
uitspraak neer en wordt het precedent ook gevolgd door de magistra
ten die een andere mening zijn toegedaan. Dat wil dus hoegenaamd 
niet zeggen dat men zijn persoonlijke overtuiging verloochent; het 
betekent aileen dat de rechtszekerheid primeert. 

--59. Kan over een bepaalde oplossing meningsverschil in het Hof zelf 
bestaan, dan is het begrijpelijk dat niet aile arresten voiledige instem
ming vinden bij de buitenstaanders, die het verloop van de besprekin
gen niet hebben meegemaakt en niet weten welke redenen bij de 
besluitvorming uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. 
Sommige commentatoren zouden wellicht liever zien dat die redenen 
uitvoerig in het arrest worden uiteengezet en misschien zelfs dat ook 
de afwijkende mening of meningen van de minderheid eraan worden 
toegevoegd. Daarbij verliezen zij dan wel uit het oog dat de arresten 
niet dienen om juridische de batten uit te Iokken en nieuwe onderwer
pen voor verdere discussies te leveren. Cassatiearresten zijn normaal 
geen vertrekpunt maar een eindpunt van de discussie. Daarom is de 
oplossing belangrijker dan de redenen die ertoe geleid hebben. 
Ongetwijfeld kan gefundeerde kritiek nuttig zijn. Ook het Hof doet 
er soms zijn voordeel mee. Maar de rechtsleer moet er zich wei 
rekenschap van geven dat het Hofvan Cassatie aan zijn voornaamste 
opdracht zou tekort komen, zo het zijn rechtspraak voortdurend zou 
aanpassen aan de wijzigingen die auteurs voorsteilen, zelfs indien 
ook hun stelling niet helemaal zonder grond is. 
In het rechtsleven hebben rechtsleer en rechtspraak elk hun eigen 
taak. De rechtspraak is directer gericht op de praktijk. En deze heeft 
vooral behoefte aan vaste rechtsregels, ook al zijn die dan, althans 
volgens sommige rechtsgeleerden, misschien aanvechtbaar. 

BESLUIT 

60. Rechtszekerheid in de sociale rechtspraak is onmisbaar voor de 
verwezenlijking van de doeleinden van het sociaal recht: het recht op 
arbeid en het recht op bestaanszekerheid waarborgen. 
Sedert de gerechtelijke hervorming zijn de arbeidsgerechten erin 
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geslaagd deze voor een menswaardig bestaan noodzakelijke rechten 
doelmatiger te beschermen. 
Ook de cassatierechtspraak in sociale zaken tracht tot die rechtsbe
scherming bij te dragen. Dat is de enige ambitie van de derde kamer 
van het Hof, die met deze rechtspraak is belast. 
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