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Ten geleide 

 
“There is a crack in everything, that’s how the light gets in” 

Uit: Anthem, Leonard Cohen (The Future, 1992, Columbia) 

 

1. Verantwoording en afbakening van het onderzoek 

 

1.1. Situering van het doctoraatsonderzoek  

 

Dit doctoraatsonderzoek werd gefinancierd door het Steunpunt Bestuurlijke 

Organisatie Vlaanderen – Slagkrachtige Overheid (2012-2015).1 Meer concreet is het 

proefschrift gegroeid uit een onderzoeksproject met als titel ‘Flexicurity in de 

(Vlaamse) publieke sector’. De doelstelling van de projecten die worden gebundeld 

in het raam van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, is om aan de 

hand van wetenschappelijk onderzoek, de voorbereiding, uitvoering en evaluatie te 

ondersteunen van een aantal voor het beleid relevante kwesties.  

 

De analyses die we maken, zijn dus niet alleen fundamenteel wetenschappelijk van 

aard, maar beogen ook de kloof te overbruggen tussen theorie en praktijk. Om die 

reden refereren we regelmatig aan hoe men een en ander kan toepassen on the 

field. Ook ontrafelen we systematisch concrete voorbeelden om tot werkbare 

oplossingen te komen. We menen dat die kruisbestuiving tussen theorie en praktijk 

de maturiteit van ons onderzoek verhoogt.  

 

Daarnaast hopen we met ons onderzoek een steentje bij te kunnen dragen aan de 

bredere beleids- en maatschappelijke discussie die nu al een tijdje woedt over welke 

tewerkstellingsvorm (i.e. statutair of contractueel) het meest geschikt is voor de 

organisatie van een hedendaagse, efficiënte en doortastende overheid. Dit debat 

laat zich niet samendrukken in enkele slagzinnen. Om meteen met de deur in huis te 

vallen: ons onderzoek zal glashelder aantonen dat een radicale keuze voor de 

contractuele tewerkstelling, zonder ook alle omkaderende regelgeving van die 

tewerkstellingsvorm te herdenken, niet de fel begeerde flexibiliteit kan bieden die 

sommigen ervan verwachten. Het is onze overtuiging dat een soepel(er) verloop van 

de individuele én collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector een globale 

denkoefening vergt (infra, deel 3). Hierbij moeten verschillende alternatieven 

                                                           
1
 Voor meer informatie: www.steunpuntbov.be. 
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zorgvuldig worden gewikt en gewogen om aldus te komen tot evenwichtige 

hervormingen van het jurische kader dat de tewerkstelling in overheidsdienst 

omhelst. 

 

1.2. Tweesporenbeleid 

 

Aan ons onderzoeksproject ging een aantal vaststellingen en bekommernissen 

vooraf die hebben geleid tot een afbakening van het onderwerp van dit proefschrift 

tot een analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de individueel en collectief 

bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant.  

 

Vooraleer stil te staan bij onze centrale onderzoeksvraag en subvragen (infra, 2.), 

willen we eerst de bredere context schetsen waarin ons doctoraatsonderzoek zich 

situeert.2 

 

Overheidswerkgevers weten zich geconfronteerd met tal van uitdagingen, niet in het 

minst op het vlak van hun personeelsbeleid. De vergrijzingsproblematiek en vaak 

zorgwekkende leeftijdspiramides van het personeel,3 een groeiende war for talent, 

een toegenomen takenpakket en hoge verwachtingen naar efficiëntie en 

effectiviteit,4 het afslankingsdiscours dat als een mantra blijft weerklinken5 … het zijn 

maar enkele van die uitdagingen. Hierbij stopt het echter niet. Overheidswerkgevers 

worden bijkomend geconfronteerd met een aantal spanningen eigen aan de 

tewerkstelling van personeel in de publieke sector. Enerzijds is er de bijzondere 

spanning tussen management en recht, anderzijds het actuele tweesporenbeleid ten 

overstaan van ambtenaren versus contractanten. 

 

De spanning tussen management en recht kunnen we duiden aan de hand van 

onderstaand schema van HENDERICKX et al.6 Het illustreert welke de factoren zijn die 

het HR-beleid van een organisatie beïnvloeden. Recht speelt hierin een belangrijke 

rol. Voor overheidswerkgevers, meer nog dan voor werkgevers in de privésector, 

                                                           
2
 We grijpen hierbij terug naar onze duiding in I. DE WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, “De eenzijdige wijziging 

van de arbeidsvoorwaarden van het contractueel overheidspersoneel: paradoxale rigiditeit”, VTOM 
2013/4, 63-66 en I. DE WILDE, S. AERTS, en R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 3-9. 

3
 R. JANVIER en J. JANSSENS, De toekomst van de pensioenen in de overheidssector, Brugge, die Keure, 2014, 

grafieken 3 tot en met 5. 
4
 K. VAN DORPE, J. SPANHOVE en W. DE LETTER, “De Vlaamse overheid in actie met een modern HR-beleid in 

beslissende tijden”, VTOM 2012/3, 42-43. 
5
 A. HONDEGHEM, “Van efficiëntiediscours naar efficiëntieprogramma”, VTOM 2010/1, 2. 

6
 E. HENDERICKX, R. JANVIER, L. VAN BEIRENDONCK et al., Handboek HRM, Competentiemanagement en 

Arbeidsrecht, Leuven, Acco, 2010, 46. 
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speelt het beheersen van de relatie management-recht een cruciale rol. Regelmatig 

worden HR-verantwoordelijken geplaatst voor een weerbarstig gedetailleerd 

regulerend kader dat niet altijd toelaat de vooropgestelde doelstellingen en 

vereisten van een performant HR-beleid te realiseren.7 

 

Figuur 1: Factoren met invloed op het HR-beleid 
 

 
 

Wat betreft de juridische dichotomie of wat ook wordt omschreven als het 

tweesporenbeleid ten overstaan van ambtenaren versus contractanten8 is een 

volgend schema van JANVIER et al. een treffende samenvatting. Het toont zeer 

eenvoudig aan waar de juridische verschillen tussen ambtenaren en contractanten 

zich situeren. Deze differentiatie bemoeilijkt ontegensprekelijk het voeren van een 

deugdelijk HR-beleid omdat de arbeidsvoorwaarden van beide categorieën zo sterk 

van elkaar verschillen.9 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze” in A. 

HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen 
investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 72 et seq. 

8
 Cf. R. JANVIER, E. HENDERICKX, J. SEGERS en R. VALKENEERS, “Meer discriminatie door meer diversiteit: een 

paradox voor het Belgisch publiek management?”, Burger, Bestuur & Beleid 2011/1, (3) 6-8.  
9
 R. JANVIER, E. HENDERICKX, J. SEGERS en R. VALKENEERS, “Meer discriminatie door meer diversiteit: een paradox 

voor het Belgisch publiek management?”, Burger, Bestuur & Beleid 2011/1, (3) 7 et seq. 
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Figuur 2: Tweesporenbeleid
10

 

Gemeenschappelijke regeling collectieve arbeidsverhoudingen (vakbondsstatuut)

Arbeidsongevallen & beroepsziekten
(naar het model van de statutaire tewerkstelling)

TWEE SPOREN

AMBTENAREN CONTRACTANTEN

Rechtspositieregeling
Bestuursrecht
Arbeidsrecht

Hoogwaardige sociale bescherming
Specifiek ambtenarenpensioen

Arbeidsrecht
Rechtspositieregeling

Bestuursrecht

Socialezekerheidsrecht
Identiek wettelijk pensioen, zoals de

werknemers uit de particuliere sector

Raad van State versus arbeidsgerechten in geval van conflict

 

Die combinatie van uitdagingen en spanningsvelden moet(en) de 

overheid(swerkgevers) verzoenen met een dringende noodzaak om een meer 

efficiënt, resultaatgericht en strategisch geïnspireerd beleid te voeren.11  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Cf. R. JANVIER, E. HENDERICKX, J. SEGERS en R. VALKENEERS, “Meer discriminatie door meer diversiteit: een 
paradox voor het Belgisch publiek management?”, Burger, Bestuur & Beleid 2011/1, (3) 7. Het 
schema werd door ons aangevuld wat betreft het regelgevende kader waardoor de rechtspositie van 
beide personeelsgroepen wordt bepaald. 

11
 Cf. OECD, Government at a Glance, 2013, Parijs, OECD Publishing, 2013, 52 en 56. 
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1.3. Flexicurity 

 

Tussen werkgever en werknemer kan een uitwisseling plaatsvinden over wensen 

inzake flexibiliteit en zekerheid. De introductie van het flexicuritydenken als 

interveniërende factor in de relatie tussen de organisatie en de medewerkers 

benaderen we voornamelijk vanuit de idee van het nieuwe psychologische contract. 

Het oude psychologische contract tussen werkgever en werknemer is zeer 

voorspelbaar en stabiel en berust op kenmerken zoals jobzekerheid, vooruitzichten 

op promotie en opleiding binnen de organisatie en als return voor de werkgever een 

grote mate van loyaliteit en betrokkenheid. Het nieuwe psychologische contract 

vertrekt hoofdzakelijk vanuit de idee van inzetbaarheid (‘employability’) en 

flexibiliteit, waarbij rekening wordt gehouden met de aspiraties van zowel de 

werkgever als de werknemer.12 Om die wederzijdse verwachtingen in het nieuwe 

psychologische contract in kaart te brengen, worden vragenlijsten gebruikt waarbij 

algemene termen als flexibiliteit en zekerheid worden geoperationaliseerd. Men 

peilt dan naar zaken zoals: 

 

〉 Onder de noemer organisatieflexibiliteit: de mogelijkheid om werktijd flexibel in 

te delen naar de behoeften van de organisatie, inzetbaarheid op verschillende 

locaties, de bereidheid om onzekerheid te accepteren, veranderingsprocessen 

ondersteunen en mee helpen realiseren. 

 

〉 Onder de noemer werknemersflexibiliteit: de mogelijkheid om werkzaamheden 

vanaf kantoor, thuis of bij klanten te verrichten, de mogelijkheid om werktijden 

flexibel in te delen, met verschillende personen in projectverband samen kunnen 

werken, functiemobiliteit binnen de organisatie.13
 

 

Hoewel flexicurity de afgelopen jaren vooral aandacht genoot vanuit een 

macrobenadering,14 won ook het wetenschappelijk onderzoek naar de toepassing en 

                                                           
12

 C. FREESE, R. SCHALK en J. PAAUWE, New psychological contracts and flexicurity HR practices, Kopenhagen, 
paper voorgesteld op de IIRA Conference, 28 juni – 1 juli 2010, 5-6; A. KORNELAKIS, “Balancing 
Flexibility With Security in Organizations? Exploring the Links Between Flexicurity and Human 
Resource Development”, Human Resource Development Review 2014/7, (1) 10-12. 

13
 R. SCHALK en S. RAEDER, “Flexicurity gemeten. Een vragenlijst over flexibiliteit en zekerheid voor 

organisatie en werknemer”, Gedrag & Organisatie 2011 (24) 3, (286) 302. 
14

 M. DE VOS, M., “Perspectief op oorsprong, realiteit en duurzaamheid van flexizekerheid” in X., 
Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, (729) 736-737; A. KORNELAKIS, “Balancing Flexibility With Security in Organizations? 
Exploring the Links Between Flexicurity and Human Resource Development”, Human Resource 
Development Review 2014/7, (1) 3-7; W. VANDEPUTTE,  Flexizekerheid: het beste van twee werelden”, 
TSR 2007/3, (303) 310 et seq. 
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invloed ervan in de relatie tussen de organisatie en de medewerker aan belang.15 

Het is die laatste piste die wij aanhouden.16 Het zoeken naar een evenwicht tussen 

flexibiliteit binnen bijvoorbeeld een modern people management aan de ene kant en 

zekerheid via onder andere het recht en de rechtsregels aan de andere kant is een 

thema dat extrapoleerbaar is op de tewerkstelling van personeel in het algemeen en 

door publieke werkgevers in het bijzonder. 

 

Zowel in de private als in de publieke sector bestaat aan de kant van de werkgevers 

de roep naar meer flexibiliteit, vanuit het streven naar een soepele inzet van 

personeel. Ook de personeelsleden zelf zijn vragende partij, maar dan voor een 

ander type van flexibiliteit, die vooral is ingegeven vanuit een zo gebalanceerd 

mogelijke combinatie tussen professioneel en persoonlijk bestaan. Beide vormen 

van streven naar flexibiliteit zijn niet altijd even compatibel en kunnen zelfs 

conflicteren. Tegelijk wil het personeel zekerheid en vooral in de publieke sector 

lijken de werkgevers hierin te volgen.17  

 

Indien het streven naar flexicurity wordt toegespitst op de publieke sector,18 rijst 

onder andere de vraag naar de mogelijkheid om (eenzijdig) 19 wijzigingen aan te 

brengen aan arbeidsvoorwaarden van personeelsleden, waarbij vooral de groep van 

de overheidscontractanten zich in een bijzondere juridische constellatie bevindt.  

 

Het gaat hier om de vraag naar de grenzen van het (eenzijdige) wijzigingsrecht bij 

contractuele tewerkstelling. In de arbeidsrechtelijke rechtsleer werd dit thema al 

                                                           
15

 A. KORNELAKIS, “Balancing Flexibility With Security in Organizations? Exploring the Links Between 
Flexicurity and Human Resource Development”, Human Resource Development Review 2014/7, (1) 
9; R. SCHALK en S. RAEDER, “Flexicurity gemeten. Een vragenlijst over flexibiliteit en zekerheid voor 
organisatie en werknemer”, Gedrag & Organisatie 2011 (24) 3, 286-289. 

16
 Wij worden recent in die benadering gevolgd door I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van bedongen arbeid 

als modaliteit van vastheid van betrekking. Een onderzoek naar de draagwijdte en de rol van 
wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot 
een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, Doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Antwerpen, 2015, 8-11. 

17
 R. JANVIER, “De mens, het management en hun actuele uitdagingen”, OCMW Visies 2011/3, 6-14.  

18
 In het raam van ons proefschrift focussen we hoofdzakelijk op het luik flexibiliteit van het 

flexicurityconcept. Voor een analyse van een aantal elementen die verband houden met het streven 
naar een evenwichtige balans tussen werk en privéleven, verwijzen we naar I. DE WILDE en R. JANVIER, 
Jaarlijkse vakantieregelingen bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, knelpunten en 
beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2012, 300 p. en I. DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, 
Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, knelpunten en beleidsvoorstellen, 
Brugge, die Keure, 2014, 376 p. 

19
 Zoals infra in hoofdstuk I van deel 2 nog duidelijk zal worden, richt onze blik zich niet alleen op 

eenzijdige wijzigingen. Ook wijzigingen die het gevolg zijn van de doorwerking van externe bronnen 
en wijzigingen die voortvloeien uit een wederzijdse toestemming, vallen binnen de scoop van ons 
onderzoek. Om die reden kiezen we ervoor om ‘eenzijdig’ tussen ronde haken te plaatsen zodat 
duidelijk gemaakt wordt dat het om meer dan enkel eenzijdige wijzigingen gaat.  
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talloze keren besproken, zij het dat hierbij vrijwel altijd wordt gefocust op de private 

sector, waar de relatie tussen werkgever en werknemer zuiver arbeids- en 

verbintenisrechtelijk van aard is.20 In die zin was de vraag naar de toepasselijkheid 

van bepaalde bestuursrechtelijke principes niet aan de orde. Een van de 

theoretische grondslagen voor de principiële statutaire tewerkstelling is de 

veranderlijkheid als een van de drie algemene wetten van de openbare dienst (infra, 

deel 2, hoofdstuk II, 5.4.). Juridisch-theoretisch impliceert het genoemde 

veranderlijkheidsbeginsel dat de overheid te allen tijde de arbeidsvoorwaarden van 

het statutair tewerkgestelde personeel moet kunnen aanpassen aan de wisselende 

noden van de openbare dienst.21  

 

Zonder uit te wijden over de relativiteit van dit beginsel in de praktijk,22 roept de 

toegenomen contractuele tewerkstelling (infra, deel 1, hoofdstuk II) vragen op in 

hoeverre de overheid in het algemeen belang ook eenzijdig kan raken aan de 

arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractanten. Hoewel overeenkomsten, en 

dus ook arbeidsovereenkomsten, de partijen tot wet strekken en in beginsel slechts 

kunnen worden gewijzigd in onderlinge overeenstemming (infra, deel 2, hoofdstuk I, 

1.), aanvaarden de rechtsleer en de rechtspraak ook voor de private sector in 

bepaalde omstandigheden een zeker recht van de werkgever om eenzijdig de 

arbeidsvoorwaarden van de werknemer te wijzigen. 

 

In ons onderzoek willen we dan ook een stap verdergaan dan wat de meeste andere 

auteurs ons al hebben voorgedaan. We willen de problematiek van het (eenzijdige) 

wijzigingsrecht benaderen rekening houdend met de eigenheden van de publieke 

sector. 

 

2. Onderzoeksvragen  

 

Voormelde vaststellingen vormen de aanleiding voor de centrale onderzoeksvraag 

die we in dit proefschrift zullen ontleden en beantwoorden: Wat zijn de 

mogelijkheden en beperkingen van de kant van de overheidswerkgever om 

                                                           
20

 Voor een uitstekende recente analyse verwijzen we naar het proefschrift van VAN PUYVELDE (cf. I. VAN 

PUYVELDE, Aanpasbaarheid van bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Een 
onderzoek naar de draagwijdte en de rol van wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, Doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 611 p.). 

21
 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 27-31 en 206 et seq. wat betreft de analyse van de draagwijdte 
van het veranderlijkheidsbeginsel.  

22
 Cf. R. JANVIER, “Over overheden, contractanten en ambtenaren: geen vrijblijvende ‘ménage à trois’” in M. 

DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (1) 10. 
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(eenzijdig) wijzigingen aan te brengen aan de individueel en collectief bepaalde 

arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant?  

 

De centrale onderzoeksvraag hebben we opgedeeld in een aantal subvragen en 

hypotheses waarvan we het nuttig vonden om die te onderzoeken, om aldus te 

komen tot een zo compleet mogelijke beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag. 

 

Een eerste subvraag betreft het onderzoek naar de juridische grondslag van de 

tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst in de publieke sector en, 

vervolgens, de vraag naar welke juridische en numerieke evolutie hierin te 

onderkennen valt? Een overzicht van de juridische grondslag en de cijfermatige 

evolutie van de contractuele tewerkstelling in de Belgische publieke sector is volgens 

ons noodzakelijk om tot een duidelijk inzicht te komen van de bijzondere juridische 

constellatie waarin ons voornaamste onderzoeksvoorwerp − de 

overheidscontractant – zich bevindt. Het laat ons eveneens toe om in een volgende 

fase de belangrijkste juridische determinanten van de rechtspositie van de 

overheidscontractant accuraat in beeld te brengen. 

 

Vervolgens werpen we de vraag op over welke mogelijkheden een werkgever uit de 

private sector beschikt om de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers (eenzijdig) te 

wijzigen. Een analyse van het (eenzijdige) wijzigingsrecht vanuit een zuiver 

privaatrechtelijke oogpunt is vereist om in de stap die daarop volgt, na te gaan in 

welke mate de bestuursrechtelijke context waarin een overheidswerkgever 

opereert, de grenzen van het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten overstaan van die 

overheidscontractant beïnvloedt. In de loop van de bespreking van het (eenzijdige) 

wijzigingsrecht vanuit het perspectief van de privaatrechtelijke werkgever, en meer 

concreet in het raam van de uiteenzetting van de incorporatieleer en de wettelijke 

conversie, besteden we ook ruim aandacht aan enkele algemene leerstukken zoals 

dat van de hiërarchie van de rechtsnormen. 

 

Om een juiste analyse te kunnen maken van de doorwerking van de normen en de 

beginselen uit het bestuursrecht op de rechtspositie van de overheidscontractant 

(en, vervolgens, het (eenzijdige) wijzigingsrecht), moet vanzelfsprekend preliminair 

een stand van zaken worden opgemaakt van welke nu precies de juridische 

determinanten zijn van de rechtspositie van die overheidscontractant. Aan de hand 

van een ontleding van de toepassingsgebieden en de werkingssfeer van regelgeving 

en beginselen uit zowel het arbeidsrecht als uit het bestuursrecht, willen we een zo 
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volledig mogelijk overzicht opstellen van het juridische kader dat de rechtspositie 

van de overheidscontractant bepaalt. 

 

Een volgende subvraag luidt als volgt: In welke mate kan een werkgever uit de 

publieke sector de individueel bepaalde arbeidsvoorwaarden van de 

overheidscontractant (eenzijdig) wijzigen?  

 

De hypothese die we aan de hand van die onderzoeksvraag willen toetsen, is de 

volgende: 

 

Een werkgever uit de publieke sector kan zich niet op het veranderlijkheidsbeginsel 

beroepen om over een ruimer (eenzijdig) wijzigingsrecht te beschikken dan een 

werkgever uit de private sector. 

 

Na een ontleding van het (eenzijdige) wijzigingsrecht in relatie tot de individuele 

arbeidsverhoudingen, rijst de vraag of een wijziging van de collectief bepaalde 

arbeidsvoorwaarden, zoals neergelegd in de rechtspositieregeling, na een procedure 

van onderhandeling of overleg in overeenstemming met het vakbondsstatuut, 

automatisch gevolgen sorteert voor de overheidscontractant? 

 

De hypothese die we via die subvraag willen testen, is de volgende: 

 

Een wijziging van de rechtspositieregeling na onderhandeling of overleg volgens het 

vakbondsstatuut werkt niet automatisch door ten overstaan van de 

overheidscontractant. 

 

Het antwoord op bovenstaande subvragen, moet ons finaal in staat stellen om na te 

gaan in welke mate het (eenzijdige) wijzigingsrecht van een publiekrechtelijke 

werkgever ten overstaan van zijn contractanten, onder invloed van bepaalde 

bestuursrechtelijke beginselen en normen, al dan niet verschillend (lees: ruimer) kan 

worden toegepast dan het (eenzijdige) wijzigingsrecht van een private werkgever in 

relatie tot zijn werknemers. 

 

3. Bronnen en methode 

 

De onderzoeksmethodologie die we hanteren voor het bestuderen van de 

opeenvolgende onderzoeksvragen, is grotendeels geënt op een klassieke juridisch-

wetenschappelijke benadering. Dit betekent dat hoofdzakelijk gebruik wordt 

gemaakt van een doorgedreven documentenanalyse van de relevante wet- en 
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regelgeving (met inbegrip van de parlementaire voorbereiding en de adviezen van de 

afdeling wetgeving van de Raad van State), dat de betrokken rechtspraak wordt 

bestudeerd en geïnterpreteerd, alsook dat een uitgebreide literatuurstudie (infra, 

bibliografie) wordt gemaakt van de beschikbare rechtsleer.  We beperken ons in het 

raam van ons proefschrift tot een onderzoek van het (eenzijdige) wijzigingsrecht in 

handen van een publiekrechtelijke werkgever volgens het Belgische recht. We zullen 

geen systematische rechtsvergelijking uitvoeren aan de hand van een analyse van de 

juridische constellatie in enkele referentielanden. Een dergelijke rechtsvergelijkende 

studie van het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten overstaan van contractueel 

overheidspersoneel maakt het voorwerp uit van het doctoraatsonderzoek van 

mevrouw Elisabeth AERTS (onder promotorschap van prof. dr. Alexander DE BECKER en 

prof. dr. Ria JANVIER). 

 

Aan de hand van de fasering van de centrale onderzoeksvraag in subvragen, lichten 

we hieronder de concrete methoden die we vooropstellen, nader toe. 

 

De vraag naar de juridische grondslag van de tewerkstelling op grond van een 

arbeidsovereenkomst in de Belgische publieke sector en de evolutie die hierin zowel 

in rechte als in de feiten valt te onderkennen (infra, deel 1), bouwt voort op een 

ontleding van de opeenvolgende statuten sinds de introductie van het statuut Camu, 

de relevante rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Raad van State, alsook de 

betrokken rechtsleer (infra, deel 1, hoofdstuk I). De cijfergegevens die we 

verzamelen en verwerken om een beeld te schetsen van de numerieke ontwikkeling 

van de contractuele tewerkstelling in de Belgische publieke sector (infra, deel 1, 

hoofdstuk II), halen we enerzijds uit een aantal (gearchiveerde) rapporten van het 

vroegere ministerie van het openbaar ambt en anderzijds uit verschillende andere 

bronnen en databanken waaronder die van de bevoegde 

socialezekerheidsinstellingen en de personeelsgegevens aanwezig in de systemen 

van de betrokken overheidsinstellingen. We hebben de cijfers zo goed als mogelijk 

verwerkt en vervolgens in overzichtelijke tabellen en figuren gegoten.  

 

De volgende subvragen onderzoeken systematisch de grenzen van het (eenzijdige) 

wijzigingsrecht van een publiekrechtelijke werkgever ten overstaan van de 

overheidscontractanten. We starten hierbij met een overzicht van de toepassing van 

het leerstuk van het (eenzijdige) wijzigingsrecht in de private sector (infra, deel 2, 

hoofdstuk I). De overvloedige rechtspraak en rechtsleer die over dit thema 

beschikbaar is, hebben we zo gesynthetiseerd mogelijk verwerkt, zonder daarbij aan 

volledigheid in te boeten. In een volgend hoofdstuk brengen we de belangrijkste 

juridische determinanten van de rechtspositie van de overheidscontractant in kaart 
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(infra, deel 2, hoofdstuk II). Dit heeft een diepgravend onderzoek gevergd van de 

betrokken regelgeving en algemene beginselen, aangevuld met standpunten en 

interpretaties die we hebben getoetst aan rechtspraak en rechtsleer.  

 

Voormelde combinatie van documentenonderzoek, literatuurstudie en analyse van 

de rechtspraak is ook de methode die we hebben aangewend voor de ontleding van 

de daaropvolgende onderzoeksvragen. Omdat over de toepassing van het 

(eenzijdige) wijzigingsrecht in de context van een publieke werkgever weinig 

doctrine bestaat, hebben we de hypotheses die we vooropstellen, beoordeeld in het 

licht van de (gepubliceerde, maar deels ook ongepubliceerde) rechtspraak die over 

dit thema voorhanden is. Met behulp van enkele algemene theoretische leerstukken 

(o.a. de hiërarchie van de rechtsnormen), komen we tot betekenisvolle uitspraken 

die leiden tot een antwoord op onze centrale onderzoeksvraag. 

 

Omwille van de eigenheid van het project waarin dit doctoraatsonderzoek zich 

situeert, werd in de loop ervan (2012-2015) door ons al heel wat wetenschappelijke 

output gerealiseerd die de toets van de peer review vlot doorstond.23 Een gedeelte 

van die publicaties houdt verband met de centrale onderzoeksvraag die we in het 

raam van ons doctoraatsonderzoek analyseren. In dit proefschrift zal dan ook 

regelmatig worden gerefereerd aan die publicaties.24 We geven telkens in een 

voetnoot aan op welke wijze we op dit materiaal hebben voortgebouwd. 

                                                           
23

 Het gaat om beleidsondersteunend onderzoek waarbij aan de onderzoekers wordt gevraagd om in de 
loop van het project op zeer regelmatige tijdstippen (tussentijdse) onderzoeksresultaten te 
publiceren. Voor een overzicht van de gerealiseerde output verwijzen we naar onze academische 
bibliografie via www.uantwerpen.be/en/rg/mb/. 

24
 Het betreft (in volgorde van relevantie) I. DE WILDE, S. AERTS, en R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de 

arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 327 p.; I. DE WILDE, S. AERTS, en R. 
JANVIER, “De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het contractueel 
overheidspersoneel: paradoxale rigiditeit”, VTOM 2013/4, 63-80; I. DE WILDE, “Collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een tweeluik. Deel 2: Over dromen, daden, wetten en 
praktische bezwaren”, TSR 2015/1-2, 338-370; I. DE WILDE en P. JOASSART, “La modification unilatérale 
des conditions de travail du personnel contractuel: l’impossible alchimie”, TSR 2015/1-2, (73) 79-89; 
R. JANVIER, I. DE WILDE, en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources humaines” 
in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le 
droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (31) 59-73 en 89-110; R. 
JANVIER, I. DE WILDE en P. HUMBLET, “Leçon 5: Les relations collectives de travail: théoriquement 
unilatérales, pratiquement inapplicables?” in R. JANVIER (ed.), Le droit social de la fonction publique, 
Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la 
Charte, 2015, (273) 277-313; R. JANVIER en I. DE WILDE, “Collegiale en collectieve arbeidsverhoudingen 
in de publieke sector” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen 
opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 105-119.  
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Graag willen we nog een algemene opmerking maken rond de stijl die we 

hanteren.25 Die is soms enigszins beknopt - bijvoorbeeld wat betreft de bespreking 

van het (eenzijdige) wijzigingsrecht in de private sector (infra, deel 2, hoofdstuk I). 

Dit is een bewuste keuze vanuit de betrachting om de lengte van het proefschrift zo 

goed als mogelijk binnen de grenzen van de facultaire richtlijnen te houden. Dit 

heeft ook tot gevolg dat er af en toe interessante uitweidingen en nuances in 

voetnoot worden opgenomen. We willen de lezer vragen om die passages te 

beschouwen als een evenwaardig onderdeel van het proefschrift. 

 

Tot slot willen we enkele terminologische verduidelijkingen aanbrengen. Bepaalde 

woorden die we zeer vaak gebruiken, zullen we onder verschillende varianten 

aanwenden. Zo wordt een statutair personeelslid ook benoemd als ambtenaar, lid 

van het statutair overheidspersoneel, (vast)benoemd personeelslid of gewoon 

statutair. Zijn collega die tewerkgesteld wordt via een arbeidsovereenkomst26 duiden 

we ook aan als (overheids)contractant, contractueel personeel(slid) of 

arbeidscontractant. Alternatieve benamingen voor een overheidswerkgever zijn 

publiek(rechtelijk(e)) werkgever, overheid(sorganisatie) of gewoon bestuur. Het 

geheel van eenzijdig vastgelegde regels waarbij de rechten en verplichtingen van het 

overheidspersoneel op algemene en onpersoonlijke wijze zijn vastgelegd, betitelen 

we doorgaans als rechtspositieregeling, maar dit kan evengoed worden vermeld als 

het (administratief en geldelijk) statuut.27  

 

4. Structuur 

 

De structuur van ons proefschrift vatten we hierna schematisch samen, met daaraan 

gekoppeld per deel of hoofdstuk de betrokken onderzoeksvragen die erin worden 

behandeld.  

                                                           
25

 Wat betreft de referenties in de voetnoten en de bibliografie, hebben we ons zo goed als mogelijk 
gericht naar de aanwijzingen uit de gids juridische verwijzingen & afkortingen (zesde editie – online 
raadpleegbaar via www.legalworld.be). 

26
 In de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet.  

27
 Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen het administratief statuut, waarin de relatie tussen 

de overheid en haar personeelsleden wordt bepaald, en het geldelijk statuut, ook wel 
bezoldigingsregeling genoemd, waarin de financiële aspecten van het dienstverband worden 
geregeld (cf. o.a. RvS 17 maart 2005, nr. 142.309, Tasson). Actueel vinden we beide elementen vaak 
terug in één en dezelfde tekst. Wanneer we toch slechts een van beide voor ogen hebben, zullen we 
dit als dusdanig vermelden. 
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Figuur 3: Structuur proefschrift 

 

TEN GELEIDE 

 
DEEL 1 – BEKNOPTE SCHETS VAN DE CONTRACTUELE ARBEIDSVERHOUDING IN DE BELGISCHE PUBLIEKE SECTOR IN RECHTE EN IN DE FEITEN 

 

〉 Hoofdstuk I: Contractuele arbeidsverhouding in de Belgische publieke sector in rechte 

〉 Hoofdstuk II: Contractuele arbeidsverhouding in de Belgische publieke sector in de feiten 
 
Onderzoeksvraag:  
- Wat is de juridische grondslag voor de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst in de Belgische publieke sector en welke 
juridische en numerieke evolutie valt hierin te onderkennen? 
 

 
DEEL 2 – HET (EENZIJDIGE) WIJZIGINGSRECHT TEN AANZIEN VAN DE OVERHEIDSCONTRACTANT 

 

〉 Hoofdstuk I: Introductie tot de arbeidsrechtelijke invulling van het (eenzijdige) wijzigingsrecht 

〉 Hoofdstuk II: Overzicht juridische determinanten rechtspositie overheidscontractant 

〉 Hoofdstuk III: Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 
 
Onderzoeksvragen:  
- Over welke mogelijkheden beschikt een werkgever uit de private sector om de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers (eenzijdig) te 
wijzigen? 
- Welke zijn de juridische determinanten van de rechtspositie van de overheidscontractant? 
- In welke mate kan een werkgever uit de publieke sector de individueel bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant 
(eenzijdig) wijzigen? 
- Kan een wijziging van de collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals neergelegd in de rechtspositieregeling, na een procedure van 
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onderhandeling of overleg in overeenstemming met het vakbondsstatuut, automatisch gevolgen sorteren voor de overheidscontractant? 
 

 
DEEL 3 – QUO VADIS? EEN ONDERZOEKSAGENDA 

 
Centrale onderzoeksvraag: 
- Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de kant van de overheidswerkgever om (eenzijdig) wijzigingen aan te brengen aan de 
individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant? 
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Deel 1 - Beknopte schets van de contractuele 

arbeidsverhouding in de Belgische publieke sector in 

rechte en in de feiten 
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Inleiding 
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We willen de analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de individueel en 

collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant aanvatten met 

een oriënterende studie van het centrale voorwerp van ons doctoraatsonderzoek, 

met name de overheidscontractant. Een overzicht van de oorsprong en de 

ontwikkeling van de juridische grondslag van de contractuele tewerkstelling in de 

Belgische publieke sector is volgens ons noodzakelijk om tot een duidelijk inzicht te 

komen van de bijzondere juridische constellatie waarin de overheidscontractant zich 

bevindt. In een volgende fase (infra, deel 2, hoofdstuk II) knopen we hier opnieuw bij 

aan door dieper stil te staan bij de belangrijkste juridische determinanten van de 

rechtspositie van de overheidscontractant.  

 

We zullen in dit deel 1 in de eerste plaats aandacht besteden aan de 

rechtshistorische ontwikkeling van de juridische grondslag van de contractuele 

arbeidsverhouding in de Belgische publieke sector (infra, hoofdstuk I). Vervolgens 

willen we aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal een beeld schetsen van 

de evolutie van de contractuele tewerkstelling ‘in de feiten’, en dit sinds het einde 

van de jaren zestig van de twintigste eeuw tot en met 2015 (infra, hoofdstuk II).  

 

Op basis van een ontleding van de contractuele arbeidsverhouding in de Belgische 

publiek sector in rechte en in de feiten trekken we enkele algemene besluiten over 

de ontwikkeling van het gebruik van de contractuele weg voor de tewerkstelling van 

personeel in de Belgische publieke sector. Hierbij leggen we het uitdrukkelijke 

verband met onze centrale onderzoeksvraag (infra, uitleidende beschouwingen bij 

deel 1). 
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21 

 

Hoofdstuk I - Contractuele arbeidsverhouding in de 

Belgische publieke sector in rechte 
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1. De la nature du lien juridique 

1.1. Statutaire aard of niet, that is the question28
 

 

Voor de beoefenaars van het ambtenarenrecht anno 2016 zal het enigszins vreemd 

in de oren klinken wanneer we erop wijzen dat in de periode voor het ontstaan van 

het eerste algemene ambtenarenstatuut − het welbekende statuut Camu uit 1937 − 

in de doctrine grote onenigheid bestaat over de juridische aard29 van de 

arbeidsverhouding tussen de ambtenaren30 en de overheid.31 Dat die aard 

principieel32 statutair33 is, vinden niet alle rechtsgeleerden vanzelfsprekend.34 Een 

                                                           
28

 We erkennen schatplichtig te zijn aan JANVIER die deze parafrasering van een van de meest bekende 
versregels uit de wereldliteratuur al verwerkte in een titel van een van haar publicaties (cf. R. JANVIER, 
“Statutair of niet statutair: that’s the question” in M. STROOBANT en O. VANACHTER (eds.), Honderd jaar 
arbeidsovereenkomstenwet, Antwerpen, Intersentia, 2001, 125-163). 

29
 De juridische aard van een rechtsverhouding is niet helemaal hetzelfde als zijn juridische grondslag. De 

grondslag doelt op de oorsprong, de rechtsbron en dus de juridische basis van de rechtsverhouding. 
De aard duidt het karakter aan, zonder dat daarbij noodzakelijk een uitspraak wordt gedaan over de 
achterliggende rechtsbron. De precieze juridische grondslag van het statutaire dienstverband wordt 
vakkundig ontleed door DE BECKER in zijn doctoraatsthesis (A. DE BECKER, De overheid en haar 
personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 
672 p.). 

30
 Het betreft ambtenaren in de zin van “tous ceux qui, en vertu d’une nomination de l’autorité publique, 

sous le nom de fonctionnaires, employés, agents et sous-agents, appartiennent au cadre des emplois 
permanentes d’une administration publique” (cf. M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit 
public, 11

de
 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil Sirey, 1927, 589-590 – zie in het bijzonder de 

verwijzing op pagina 590 in voetnoot nr. 1). Zoals we infra, 2. nog zullen bespreken, heeft wat we de 
zuivere contractuele tewerkstelling kunnen noemen altijd een plaats gehad in de overheidssector – 
voor die groep van ‘hulppersoneel’ is er nooit een controverse gecreëerd over de aard van hun 
dienstverband (cf. L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van 
het Rijkspersoneel, Brussel, IMIFI, 30-31). Dit hulppersoneel maakt geen deel uit van het permanente 
kader en wordt om die reden niet aangemerkt als ambtenaar. 

31
 Koninklijk Commissaris CAMU haalt die discussie zelf aan in zijn Eerste Verslag over de Hervorming van 

het Bestuur dat zou uitmonden in het statuut Camu zoals vervat in het KB van 2 oktober 1937 
houdende statuut van het Rijkspersoneel. Zelf neemt hij ook een duidelijk standpunt in (cf. L. CAMU, 
Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, Brussel, 
IMIFI, 1937, 16-18 en infra, 1.4.). 

32
 Waarbij er ook uitzonderingen mogelijk zijn in de andere zin. Ook de aanhangers van de contractuele 

these ontkennen doorgaans niet dat bepaalde groepen personeelsleden in statutair dienstverband 
worden tewerkgesteld (cf. o.a. P. HORION, “Droit social et secteur public”, Ann.Fac.Dr.Lg. 1956, (23) 
30). Daar staat tegenover dat de voorstanders van het principiële statutaire dienstverband eveneens 
vaststellen dat er in bepaalde omstandigheden een beroep kan worden gedaan op contractanten. 

33
 We vinden verschillende terminologie terug om de niet-contractuele aard van het dienstverband te 

duiden. In oudere doctrine heeft men het doorgaans over “den wettelijken of reglementairen 
toestand van de ambtenaren” (cf. L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. 
Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, Brussel, IMIFI, 16-18) in plaats van het statutaire 
dienstverband. 

34
 B. LOMBAERT, “La distinction entre régime statutaire et régime contractuel est-elle encore pertinente? 

Faut-il repenser la nature juridique de la relation de travail dans la fonction publique?” in S. DEPRÉ en 
C. MOLITOR (eds.), Etat des lieux de la fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (61) 62-65. 
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gedeelte ervan35 verdedigt de stelling dat de rechtsverhouding tussen een publieke 

werkgever en zijn ambtenaren initieel bepaald wordt door het civiel recht en 

bijgevolg contractueel van aard is. Anderen betwisten dit en wijzen op de principiële 

wettelijke of reglementaire aard van de rechtspositie van de ambtenaar. Die 

vraagstelling is niet louter theoretisch, ze is daarentegen fundamenteel omdat het 

juridische regime dat eraan gekoppeld is, radicaal verschillend is.36 

 

We geven hierna de essentie weer van die controverse37 over “la nature du lien 

juridique entre les administrations publiques et leurs agents”.38 39 

 

1.2. De contractuele these 

 

De opvatting dat de aard van de relatie tussen het bestuur en zijn ambtenaren wordt 

bepaald door het civiele recht “est née de la tentation que l’on a eue d’assimiler les 

fonctionnaires des administrations publiques aux employés des entreprises privées, 

lesquels sont sous le régime du contrat de travail”.40 Zo wijst VAUTHIER op het 

wederkerige karakter van de verbintenissen tussen het bestuur en de ambtenaar. Hij 

gaat evenwel niet zover om een volledige gelijkstelling te bepleiten, maar kiest voor 

de tussenweg van ‘le contrat de service public’.41 Andere auteurs zoals HORION 

                                                           
35

 In het begin van de twintigste eeuw was dit zelfs het meerderheidsstandpunt (cf. A. BUTTGENBACH en J. 
DEMBOUR, “Nature du lien juridique unissant les administrations publiques à leurs agents”, RJDA 
1958, (1) 6; P.-O. DE BROUX, “De Camu à Copernic: l’évolution de la fonction publique en Belgique”, 
APT 2005, (158) 159; W. DE GROOTE, “Het evolutieproces van ambt en ambtenaar”, TBP 1950, (9) 23). 

36
 B. LOMBAERT, “La distinction entre régime statutaire et régime contractuel est-elle encore pertinente? 

Faut-il repenser la nature juridique de la relation de travail dans la fonction publique?” in S. DEPRÉ en 
C. MOLITOR (eds.), Etat des lieux de la fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (61) 63. 

37
 Het debat speelt zich grotendeels af in jaren voorafgaand aan het statuut Camu, maar kent af en toe een 

opflakkering zoals in 1956 met het verschijnen van het artikel van HORION en de daaropvolgende 
repliek van BUTTGENBACH en DEMBOUR in 1958 (cf. P. HORION, “Droit social et secteur public”, 
Ann.Fac.Dr.Lg. 1956, 23-54 en A. BUTTGENBACH en J. DEMBOUR, “Nature du lien juridique unissant les 
administrations publiques à leurs agents”, RJDA 1958, 1-12.) 

38
 In het Nederlands en met de woorden van CAMU klinkt het als volgt: “aard van den Rechtsband die den 

Rijksambtenaar met den Staat vereenigt” (cf. L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het 
Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, Brussel, IMIFI, 1937, 16). 

39
 We zijn ons ervan bewust dat we het debat enigszins vereenvoudigd en in grote lijnen weergeven. Voor 

een uitgebreide bespreking verwijzen we dan ook naar A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: 
juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 101 et seq. 

40
 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11

de
 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 

Sirey, 1927, 590. 
41

 M. VAUTHIER, Précis de droit administratif de Belgique, Bruxelles, Larcier, 1928, 40-41 zoals aangehaald 
door P. HORION, “Droit social et secteur public”, Ann.fac.dr.Lg. 1956, (23) 24 en L. MOUREAU, Le status 
des fonctionnaires: les principes fondamentaux du droit relatif aux fonctionnaires et l'arrêté royal du 
2 octobre 1937 portant statut des agents de l'état, Brussel, Bruylant, 1938, 18. Zie eveneens R. 
WILKIN, Le personnel communal, Luik, Imprimerie des Invalides, 1937, 11-15. BUTTGENBACH merkt in dit 
verband op dat de meeste auteurs die de contractuele these aanhangen inderdaad uitgaan van een 
soort sui generis overeenkomst “et ne vont pas jusqu’à nier que les fonctions publiques ne puissent 
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verdedigen de idee dat de contractuele tewerkstelling de algemene regel uitmaakt, 

maar wijzen erop dat het voor sommige functies ondenkbaar is dat die contractueel 

worden ingevuld. In die gevallen is er wel degelijk sprake van een statutair 

dienstverband.42  

 

De elementen die HORION aanhaalt ter verdediging van de principiële contractuele 

aard van de rechtsverhouding tussen een bestuur en zijn ambtenaren zijn velerlei. 

We vermelden er een aantal.43 De eedaflegging is volgens deze auteur een vorm van 

instemming die het eenzijdige karakter van de aanstelling van een ambtenaar zou 

tegenspreken.44 Ook de deelname aan een benoemingsprocedure is volgens HORION 

geen loutere formele aangelegenheid, maar houdt een zekere medewerking en 

aanvaarding in die het wederkerige karakter van de onderlinge relatie tussen het 

bestuur en de ambtenaar bewijst.45 Uit een vergelijking met de situatie in de private 

sector leidt HORION verder af dat er in se geen verschillen bestaan tussen de relatie 

van een private en een publieke werkgever ten overstaan van hun medewerkers. 

Men moet bovendien een onderscheid maken tussen de overheid in haar 

hoedanigheid van bestuurder en die van werkgever: “Le droit public a trait à 

l’organisation de l’Etat et aux rapports entre citoyens et l’Etat. Le droit privé traite 

des relations personnelles familiales et patrimoniales entre particuliers. Quand il ne 

leur demande pas d’autres prestations que celles qu’un entrepreneur privé peut 

demander à ses préposés, les relations entre l’Etat et ses collaborateurs sont tout au 

moins principalement des relations de droit privé, des relations contractuelles”.46 Ook 

het feit dat een aantal sociale wetten van toepassing worden verklaard op publieke 

werkgevers, ondersteunt volgens HORION zijn these dat de arbeidsrelaties in de 

publieke sector in beginsel contractueel van aard zijn.47 

 

De vele argumenten die HORION aandraagt, worden twee jaar later zorgvuldig 

gefileerd door BUTTGENBACH en DEMBOUR.48 Dit gebeurt in een onder de beoefenaars 

van het ambtenarenrecht bekend artikel getiteld “Nature du lien juridique unissant 

les administrations publiques à leurs agents”. BUTTGENBACH en DEMBOUR halen op hun 

                                                                                                                                                        
être unilatéralement supprimées, retirées ou réorganisées dans l’intérêt public” (cf. A. BUTTGENBACH, 
Théorie générale des modes de gestion des services publics, Brussel, Bruylant, 1952, 100 en meer in 
het bijzonder voetnoot nr. 1 van die pagina). 

42
 P. HORION, “Droit social et secteur public”, Ann.fac.dr.Lg.1956, (23) 30. 

43
 Voor een volledig overzicht, zie P. HORION, “Droit social et secteur public”, Ann.fac.dr.Lg. 1956, 23-54. 

44
 P. HORION, “Droit social et secteur public”, Ann.fac.dr.Lg. 1956, (23) 31. 

45
 P. HORION, “Droit social et secteur public”, Ann.fac.dr.Lg. 1956, (23) 31-32. 

46
 P. HORION, “Droit social et secteur public”, Ann.fac.dr.Lg. 1956, (23) 32-34. 

47
 P. HORION, “Droit social et secteur public”, Ann.fac.dr.Lg. 1956, (23) 42-51. 

48
 Naast BUTTGENBACH en DEMBOUR leveren ook nog andere auteurs kritiek op de contractuele these bepleit 

door o.a. HORION, zie bijvoorbeeld W. DE GROOTE, “Het evolutieproces van ambt en ambtenaar”, TBP 
1950, (9) 23-27. 
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beurt de mosterd bij HAURIOU, een van de belangrijkste auteurs voor de ontwikkeling 

van het Belgische bestuursrecht. 

 

1.3. Wettelijke of reglementaire aard van het dienstverband 

 

Volgens HAURIOU is het ontegensprekelijk: de aard van de tewerkstelling van een 

ambtenaar “est légal ou réglementaire et non point contractuel”.49 Een ambtenaar is 

lid van “l’institution administrative comme le citoyen est membre de l’institution de 

l’Etat”.50  

 

De elementen die zouden wijzen op het bestaan van een overeenkomst, zijn volgens 

HAURIOU afwezig. Zo is de benoeming een eenzijdige uitvoerbare rechtshandeling 

met onmiddellijke uitwerking, zonder dat moet worden gewacht op de instemming 

van de betrokken ambtenaar.51 De rechten en de verplichtingen van de ambtenaren 

worden neergeschreven in wetten en reglementen, “ni l’administration ni le 

fonctionnaire ne peuvent, en général, les modifier par des conventions particulières; 

ces accords sont nuls”.52  

 

Geheel in de lijn van zijn institutionele theorie betwist HAURIOU in forse 

bewoordingen de idee dat de organisatie van arbeid in de private sector en in de 

openbare sector vergelijkbaar zouden zijn: “Rien n’est plus faux que l’assimilation 

des fonctionnaires avec les salariés de l’industrie et du commerce. Les salariés sont 

des gens qui n’ont aucune participation à l’entreprise patronale qui les emploie, qui 

n’en sont pas les organes. Au contraire, les fonctionnaires sont des organes et des 

participants de l’entreprise de l’administration publique. Dans la réalité des choses, 

l’administration et les fonctionnaires ne sont pas opposables, ils ne font qu’un”.53 De 

ambtenaar wordt volgens hem vereenzelvigd met de administratie en ze vormen 

samen “l’institution administrative”.54  

 

                                                           
49

 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11
de

 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 
Sirey, 1927, 590. 

50
 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11

de
 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 

Sirey, 1927, 591. 
51

 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11
de

 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 
Sirey, 1927, 592. 

52
 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11

de
 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 

Sirey, 1927, 593. 
53

 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11
de

 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 
Sirey, 1927, 595. 

54
 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11

de
 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 

Sirey, 1927, 597. 
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HAURIOU ontkent niet dat er ook in de publieke sector uitzonderlijk gebruik wordt 

gemaakt van de aanwerving via contract, maar dit bewijst net dat er voor de 

overgrote meerderheid van de ambtenaren geen sprake is van een overeenkomst.55 

Kortom, volgens HAURIOU is er maar één juiste juridische analyse mogelijk en dat is 

dat de ambtenaar als orgaan van de administratie en onderworpen aan een wettelijk 

of reglementair statuut, in statutair dienstverband wordt aangesteld. Contractuele 

tewerkstelling is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk.56 

 

De statutaire these zoals HAURIOU die theoretisch onderbouwt, vindt navolging bij 

onder andere BUTTGENBACH en DEMBOUR.57 Een bijkomend argument dat deze laatste 

auteurs inbrengen, is de rol van het veranderlijkheidsbeginsel, “en vertu de laquelle 

le pouvoir qui crée un service public doit pouvoir modifier, en tout temps, ses règles 

d’organisation et de fonctionnement dans l’intérêt général et sans que des droits 

acquis puissent être opposés à l’exercice de cette prérogative”.58 De referentie aan 

dit bijzondere beginsel in het pleidooi voor de principiële statutaire tewerkstelling 

loopt gelijk met de opkomst en de ontwikkeling van de theorie van de openbare 

diensten.59 Later zou net dit veranderlijkheidsbeginsel worden aangeduid als de 

juridische grondslag van de (statutaire) rechtspositie van de ambtenaar.60 

 

De discussie over de juridische aard van de rechtsverhouding wordt niet enkel 

gevoerd in de doctrine. Ook het Belgische Hof van Cassatie oordeelt in een belangrijk 

arrest van 8 december 193261 dat “la collation des emplois publics et les allocations 

                                                           
55

 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11
de

 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 
Sirey, 1927, 594. 

56
 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 11

de
 editie, deuxième fascicule, Parijs, Recueil 

Sirey, 1927, 597. 
57

 Zie ook A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics, Brussel, Bruylant, 
1952, nr. 351 et seq.; C. CAMBIER, La responsabilité de la puissance publique et de ses agents, Brussel, 
Larcier, 1947, 203-211; L. CAMU, Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, Brussel, IMIFI, 1937, 16-18; 
L. MOUREAU, Le status des fonctionnaires: les principes fondamentaux du droit relatif aux 
fonctionnaires et l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'état, Brussel, 
Bruylant, 1938, 8 et seq.; P. WIGNY, Droit administratif. Principes généraux, Brussel, Etablissements 
Emile Bruylant, 1953, 242 et seq. 

58
 A. BUTTGENBACH en J. DEMBOUR, “Nature du lien juridique unissant les administrations publiques à leurs 

agents”, RJDA 1958, 1. 
59

 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 182-183. 

60
 “De statutaire tewerkstelling baseert zich inderdaad niet noodzakelijk op een expliciete wettelijke 

grondslag. Dit impliceert niet dat er een autonoom algemeen rechtsbeginsel van statutaire 
tewerkstelling in de openbare diensten bestaat, maar wel dat de statutaire tewerkstelling als 
dusdanig gegrondvest is op een ander autonoom algemeen rechtsbeginsel, met name het beginsel 
van de veranderlijkheid van de openbare dienst” (cf. A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: 
juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 210). 

61
 Cass. 8 december 1932, Pas. 1933, I, 44-48, met conclusie P. LECLERCQ.  
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qu’ils comportent sont en dehors des tractations contractuelles”.62 Personeelsleden 

die belast zijn met de uitoefening van een gedeelte van het openbaar gezag (het 

zogenaamde imperium) kennen een statutair dienstverband.63 Het Hof van Cassatie 

bevestigt deze these nog eens in 193664 en ook daarna zal het nog herhaaldelijk die 

zienswijze vooropstellen.65 Deze rechtspraak van het Hof van Cassatie vindt alvast 

zijn beslag in het statuut Camu (infra, 1.4.). Later zal het hof zijn rechtspraak nog 

verfijnen in die zin dat het hof oordeelt dat ook zonder wettelijke of reglementaire 

grondslag de statutaire tewerkstelling de regel vormt.66 Ook de Raad van State volgt 

even later - na wat aarzelingen - dit standpunt en laat er “geen twijfel over bestaan 

dat de algemene regel is dat het personeel van publiekrechtelijke entiteiten (indien er 

geen wettelijke of reglementaire bepaling voorhanden is) zich in een 

publiekrechtelijke (of statutaire dienstverhouding) bevindt”.67 

 

1.4. Statuut Camu trancheert: statutair dienstverband is de regel 

 

De koninklijk commissaris Louis CAMU
68

 
69

 verdedigt in de lijn van de heersende 

doctrine en de rechtspraak van het Hof van Cassatie de principiële statutaire 

rechtsverhouding van de ambtenaren. Hij gaat zelfs nog een stap verder dan wat het 

Hof van Cassatie vooropstelt. Volgens het hof is er een statutaire rechtspositie voor 

degenen die belast zijn met een deel van (de uitoefening van) “la puissance 

publique”, de zogenaamde organen van de overheid. CAMU breidt het 
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 Cass. 8 december 1932, Pas. 1933, I, 47. 
63

 E. GILLET, “Le fonction publique est morte. Vive la fonction publique”, Rev.dr.commun. 2003/4, (82) 85; E. 
HANNAY, “La contractualisation de la fonction publique en Belgique” in P. LEVERT en B. LOMBAERT (eds.), 
Droit et contentieux de la fonction publique, Parijs, Editions EFE, 2013, (197) 201. 

64
 Cass. 30 april 1936, Pas. 1936, I, 230-241 met conclusie P. LECLERCQ. 

65
 A. BUTTGENBACH en J. DEMBOUR, “Nature du lien juridique unissant les administrations publiques à leurs 

agents”, RJDA 1958, 1 (voetnoot nr. 2); A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische 
grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 121 et seq. en 
verwijzingen in voetnoot nr. 439; M. PÂQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action 
administrative, Brussel, Story, 1991, 114-119. 

66
 Cf. Cass. 29 april 1960, Pas. 1960, I, 1000; zie ook A. DE BECKER, “Kroniek van het Belgische 

ambtenarenrecht 1999-2008”, RW 2008-09, (1154) 1158. 
67

 Cf. A. DE BECKER, “Kroniek van het Belgische ambtenarenrecht 1999-2008”, RW 2008-09, (1154) 1158; M. 
PÂQUES en G. PARTSCH, “L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale”, TSR 1996/1, (3) 13 
met verwijzing naar de arresten Solon en Baeten (RvS 13 juli 1979, nr. 19.754, Arr.RvS 1979, 846, 
Solon en RvS 2 oktober 1990, nr. 35.619, Arr. RvS 1990, 130, Baeten). 

68
 CAMU wordt bij zijn (denk)werk over de hervorming van het bestuur bijgestaan door een exquis clubje 

van specialisten, met name Jules LESPES (ULB), Léon MOUREAU (Université de Liège), Yves DEVADDER en 
André MOLITOR (cf. P.-O. DE BROUX, “De Camu à Copernic: l’évolution de la fonction publique en 
Belgique”, APT 2005, (158) 160, voetnoot nr. 25). Het resultaat wat bekend zou worden onder het 
statuut Camu is dus deels ook hun verdienste. Voor een overzicht van de initiatieven en 
hervormingen die het statuut Camu voorafgaan, verwijzen we naar N. THIJS en S. VAN DE WALLE, “De 
Ducpétiaux à Copernic: 150 ans de réformes administratives en Belgique”, APT 2005/3-4, 33-35. 

69
 M. HERBIET en E. HANNAY, “Statut-contrat: deux points de vue sur une même réalité? Ou le recours à 

l’engagement contractuel dans la fonction publique belge”, APT 2005, (178) 179. 
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toepassingsgebied van de statutaire tewerkstelling uit tot de overgrote meerderheid 

van de personeelsleden in de openbare sector, ook wanneer het niet noodzakelijk 

‘organen van de Staat’ betreft.70 71 CAMU stelt dat “de administratie, bij uitzondering, 

het contract aanwendt voor de aanwerving van sommige beambten” en dat daaruit 

voortvloeit dat er “voor de overgroote meerderheid van de Rijksambtenaren geen 

contract bestaat”.72 DE BECKER en HUMBLET wijzen er terecht op dat die keuze voor de 

princiële statutaire aard van het dienstverband niet enkel is ingegeven door zuiver 

rechtstheoretische overwegingen. Ook de tijdsgeest en de realiteit van de 

arbeidsverhoudingen in de openbare sector hebben een duidelijke rol gespeeld.73 

 

We kunnen besluiten dat het sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw een 

uitgemaakte zaak is dat de ‘natuurlijke’ vorm van tewerkstelling van ambtenaren in 

de publieke sector van statutaire aard is. Dit beginsel vloeit evenzeer voort uit de 

artikelen 37 en 107, tweede lid Gw. “De federale uitvoerende macht, zoals zij door de 

Grondwet is geregeld, berust bij de Koning” en “Hij (de Koning, n.v.d.r.) benoemt de 

ambtenaren bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse betrekkingen, 

behoudens de door de wetten gestelde uitzonderingen”. Die artikelen verlenen de 

Koning de bevoegdheid “d’établir pour la fonction publique de l’Etat des relations de 

travail sur base unilatérale”.74 Hoewel dit op zich niet expliciet wordt vermeld in het 

tweede lid van art. 107 Gw., leidt men hieruit af dat de Koning niet alleen de 

ambtenaren bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse betrekkingen moet 

benoemen, maar eveneens over de bevoegdheid beschikt om de rechtspositie van 

die ambtenaren te bepalen.75 Zo is het statuut Camu inderdaad vervat in een besluit 

van de uitvoerende macht en niet in een wetskrachtige akte (wet) gestemd in het 

parlement.76  
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 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 126.  

71
 CAMU deelt ze als volgt in: de ‘ambtenaren’ door de Koning benoemd, de ‘beambten’ door de minister 

benoemd en de ‘bedienden’ die door de afgevaardigden van de minister worden benoemd (L. CAMU, 
Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, Brussel, 
IMIFI, 29). 

72
 L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, 

Brussel, IMIFI, 18. 
73

 Cf. A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 126 met verwijzing naar A. MOLITOR, “Les avatars d’un statut”, 
APT 1977, (1) 2; P. HUMBLET, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een 
tweeluik. Deel 1: Morceau de fantaisie”, TSR 2015/1-2, (317) 325-327. 

74
 M. PÂQUES en G. PARTSCH, “L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale”, TSR 1996/1, (3) 14. 

75
 Cf. A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 150. 
76

 Hoewel hierover onenigheid bestond in de toenmalige doctrine (cf. o.a. P. DE VISSCHER, “Le forme du 
statut des agents de l’Etat et la Constitution, in INSTITUT BELGE DES SCIENCES ADMINISTRATIVES, Session 
1949-1950, La réforme du statut des agents de l’état, Nivelles, Imprimerie pénitentiaire, 1949-1950, 
2-19; J. LESPES, “La constitutionnalité et l’opportunité d’une loi portant statut des agents de l’Etat’, in 
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Wanneer men afwijkt van de principiële statutaire aanwerving, met name in het 

raam van een tewerkstelling via arbeidsovereenkomst, moet een deugdelijke 

juridische grond(slag) worden gevonden (infra, 2.).  

 

2. Contractuele arbeidsverhouding als uitzondering op het principieel 

statutair dienstverband  

 

2.1. Rechtsbron contractuele tewerkstelling  

 

Een afwijking van het principe van de statutaire aanstelling kan worden gestoeld op 

uiteenlopende rechtsbronnen. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal een 

uitdrukkelijke wettelijke of reglementaire grondslag voorhanden zijn (voor een 

actuele stand van zaken, infra, 2.3.), maar het is niet uitgesloten dat ook wanneer 

die afwezig is, in uitzonderlijke gevallen en op grond van het 

veranderlijkheidsbeginsel gebruik wordt gemaakt van de aanwerving op grond van 

een arbeidsovereenkomst.77 In elk geval moet omwille van het uitzonderlijke 

karakter van het contractuele regime, de tewerkstelling onder arbeidsovereenkomst 

blijken uit een formele of een minstens zekere en ondubbelzinnige wilsuiting.78 Een 

ander gevolg van die regel is dat de omstandigheden waarin een contractuele 

tewerkstelling mogelijk is, restrictief moeten worden geïnterpreteerd.79 Een 

volwaardige keuzevrijheid tussen de statutaire en contractuele tewerkstellingswijze 

kan in elk geval enkel bestaan op basis van een regel met kracht van wet.80 

                                                                                                                                                        
INSTITUT BELGE DES SCIENCES ADMINISTRATIVES, Session 1949-1950, La réforme du statut des agents de 
l’état, 20-26; E. THIRY, “La constitution s’oppose-t-elle à ce que le statut des agents de l’Etat fase 
l’objet d’une loi?” in INSTITUT BELGE DES SCIENCES ADMINISTRATIVES, La réforme du statut des agents de 
l’état, Session 1949-1950, 26-29. 

77
 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 222-223 met verwijzing naar RvS 8 juni 1973, nr. 15.908, Arr. 
RvS 1973, 468, Jadot.  

78
 O.a. A. DE BECKER, “Kroniek van het Belgische ambtenarenrecht 1999-2008”, RW 2008-09, (1154) 1158; R. 

JANVIER, Contractanten in overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 1997, 8 en verwijzingen aldaar. Zie 
recent nog Arbh. Bergen 21 februari 2014, JTT 2014, 340-341: “Ainsi, la cour estime qu’il ressort de 
l’ensemble de ces décisions qu’il appartient au juge de rechercher dans chaque espèce, s’il se déduit, 
sans aucune équivoque possible, des éléments de la cause et plus spécialement de l’acte créateur des 
relations de travail que la volonté des parties était de placer ces relations dans un cadre contractuel”. 
Het is aan de rechter om in elk afzonderlijk geval op grond van de aanwezige elementen te oordelen 
of de arbeidsrelatie statutair dan wel contractueel van aard is (cf. M. HERBIET en D. DELHEZ, “Le 
situation juridique du personnel communal: de statut au contrat ou le constat d’une dérive”, 
Rev.dr.commun. 2003/4, (2) 11). 

79
 D. DELVAX, “Le recours au contrat de travail ou au statut dans la fonction publique  - Prolégomènes” in J. 

JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services publics, Bruylant, 2005, (1) 11 en 
verwijzingen aldaar. 

80
 Cf. A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 226-227 (randnummers 336 en 337). 
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Bovendien moet een overheid die in haar rechtspositieregeling zelf bepaalt dat de 

statutaire aanstelling de regel is, zich hieraan houden op basis van het principe 

patere legem quam fecisti.81 

 

We maken hierna een beknopt historisch overzicht van de situaties waarin volgens 

de op dat ogenblik geldende regelgeving een beroep kon worden gedaan op de 

aanwerving via arbeidsovereenkomst.82 Het gaat hierbij om die gevallen die expliciet 

in wet- en regelgeving worden vermeld. We maken dus geen analyse van de 

rechtspraak van de Raad van State of andere rechtscolleges wanneer die gevat 

worden om een uitspraak te doen over ‘onbepaalde’ of onduidelijk geregelde 

situaties.83  

 

We vatten het overzicht aan met het statuut Camu en schetsen in hoofdorde de 

belangrijkste ontwikkelingen voor de rijksbesturen.84 

 

2.2. Verankering in regelgeving  

 

2.2.1. Hulppersoneel en tijdelijk personeel in het raam van het statuut 

Camu 

 

Het hulppersoneel en het tijdelijk personeel “vallen niet binnen de termen van de 

bepalingen van de Rijksambtenaren. Zij zijn niet onderworpen aan het Statuut”.85 86 

                                                           
81

 Cf. M. PÂQUES en G. PARTSCH, “L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale”, TSR 1996, (3) 14). 
Voor een (algemene) bespreking van dit adagium – cf. infra, deel 2, hoofdstuk I, 2.3.4.3.1. 

82
 Zie ook: E. GILLET, “La nature juridique de la relation entre l’administration et son agent” in J. SAROT (ed.), 

Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, 11 et seq.; B. LOMBAERT, “La distinction entre 
régime statutaire et régime contractuel est-elle encore pertinente? Faut-il repenser la nature 
juridique de la relation de travail dans la fonction publique?” in S. DEPRÉ en C. MOLITOR (eds.), Etat des 
lieux de la fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (61) 70 et seq. 

83
 Hiervoor verwijzen we o.a. naar A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van 

de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 183 et seq en 196 et seq. 
84

 Hiermee bedoelen we de (vroegere) nationale ministeries of Rijksbesturen (dus niet de openbare 
instellingen in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut, BS 24 maart 1954). Na de verschillende staatshervormingen heeft men het 
doorgaans over de ‘federale overheidsdiensten’. 

85
 L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, 

Brussel, IMIFI, 30. 
86

 Voor de volledigheid vermelden we hier dat die twee groepen niet de enige zijn die buiten de 
werkingssfeer van het statuut Camu vallen, maar de reden voor de uitsluiting van andere 
personeelsleden houdt geen verband met de tijdelijke of contractuele aard van hun tewerkstelling. 
Het gaat om functies zoals de provinciegouverneur, de arrondissementscommissaris, het 
wetenschappelijk personeel van het hoger onderwijs en de wetenschappelijke instellingen, het 
kabinetspersoneel – cf. art. 2 KB 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel. Voor een 
uitgebreide bespreking verwijzen we naar L. MOUREAU, Le status des fonctionnaires: les principes 
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Strikt genomen is er enkel voor het hulppersoneel sprake van een zuiver 

contractueel dienstverband. CAMU onderscheidt deze groep ‘helpers’87 van het 

werkelijke rijkspersoneel “niet omdat hun werk minder onmisbaar is voor de goede 

werking der administratieve machine dan dat der Rijksambtenaren, maar omdat het 

geen specialisatie vereischt en de persoonlijkheid van den werker dus geen belang 

heeft. De diensten die aldus worden gepresteerd zijn blijkbaar van ondergeschikt 

belang en in geen geval administratief”.88 Concrete voorbeelden zijn volgens CAMU 

de schoonmaaksters en de helpers bij het bestuur van de Posterijen.89  

 

Het hulppersoneel wordt in dienst genomen voor het gewone werk, waarvan de 

duur in principe onbeperkt is. In die zin onderscheiden ze zich van het tijdelijk 

personeel dat voor de uitvoering van werken van voorbijgaande aard wordt 

aangesteld.90 De rechtstoestand van het hulppersoneel plaatst zich volledig buiten 

de bepalingen van het statuut CAMU.91 Als contractueel personeelslid wordt de 

rechtspositie van het hulppersoneel beheerst door het arbeidsrecht.92  

 

De rechtstoestand van het tijdelijk personeel wordt in het raam van het statuut 

Camu op een bijzondere wijze geregeld. MOUREAU heeft het over “un contrat 

administratif sui generis”.93 Hun tewerkstelling wordt gedeeltelijk beheerst door de 

(privaatrechtelijke) wetten op het dienstverband,94 maar toch gelden voor hen 

                                                                                                                                                        
fondamentaux du droit relatif aux fonctionnaires et l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut 
des agents de l'état, Brussel, Bruylant, 1938, 32-43.  

87
 In het Frans “agents auxiliaires”. 

88
 L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, 

Brussel, IMIFI, 31. 
89

 L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, 
Brussel, IMIFI, 31. 

90
 L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, 

Brussel, IMIFI, 32. 
91

 Het is in het raam van het statuut Camu wel uitdrukkelijk de bedoeling om in een later besluit 
maatregelen te nemen die deze groep personeelsleden aanbelangen (cf. verslag aan de Koning bij 
het KB van 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel, BS 8 oktober 1937, 6077). 

92
 Het hulppersoneel verricht hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) taken die men kan kwalificeren als 

handenarbeid (cf. L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van 
het Rijkspersoneel, Brussel, IMIFI, 31). Voor die groep geldt de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst (BS 14 maart 1900).  

93
 L. MOUREAU, Le status des fonctionnaires: les principes fondamentaux du droit relatif aux fonctionnaires 

et l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'état, Brussel, Bruylant, 1938, 41. 
94

 Met name de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, alsook de wet van 7 augustus 1922 
op de bediendenarbeidsovereenkomst (BS 16-17 augustus 1922). Over de toepassing van die laatste 
wet op het tijdelijk personeel is er grote controverse (zie verwijzingen in L. CAMU, Eerste Verslag over 
de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, Brussel, IMIFI, 33-36). De 
‘oplossing’ die CAMU uitdoktert, bestaat erin om via het statuut per analogie de bepalingen van die 
wet van toepassing te verklaren op het tijdelijk bediendenpersoneel en dit wat betreft: “1° de 
wederzijdse rechten en verplichtingen der partijen en de onderscheiden manieren waarop zij een 
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bepaalde artikelen uit het statuut Camu.95 Het tijdelijk personeel mag “slechts voor 

een zekeren termijn en voor buitengewoon werk aangeworven worden”.96 Het gaat 

dus om werken van voorbijgaande aard die volgens hun omvang niet kunnen 

worden verricht door het gewone personeel.97 Hoewel de rechtspositie van het 

tijdelijk personeel als zodanig niet (zuiver) contractueel van aard is, brengt men hen 

vaak onder bij die categorie van bijzondere, precaire vormen van tewerkstelling. Hun 

aandeel in de totale personeelspopulatie is sterk volatiel. CAMU vermeldt in zijn 

verslag over de hervorming van het bestuur enkele interessante cijfers over de 

tewerkstelling van de tijdelijke personeelsleden. Vóór de Eerste Wereldoorlog waren 

de tijdelijke beambten weinig talrijk. Ze werden voornamelijk aangeworven voor de 

volkstellingen die georganiseerd werd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

In de periode na WO I was de behoefte aan tijdelijk personeel veel groter. Camu 

heeft het over 4.800 à 5.000 aanwervingen in 1919. In 1937 zou dat aantal opnieuw 

zijn afgenomen tot een 700-tal tijdelijke bedienden waaronder er 436 één tot twee 

jaar dienst hadden.98  

 

2.2.2. Naoorlogse regentbesluiten  

 

In de periode na WO II worden onder het regentschap van prins Karel twee besluiten 

uitgevaardigd die de rechtspositie van het tijdelijk personeel en het tijdelijk 

werkliedenpersoneel uittekenen.  

 

Door de mobilisatie en vervolgens de oorlogssituatie wordt een wervingsstop voor 

ambtenaren in vast dienstverband afgekondigd.99 Een van de uitlopers van die 

                                                                                                                                                        
einde nemen; 2° de bezoldiging; 3° de opzegging, den opzeggingstermijn en de afdanking” (cf. art. 6, 
tweede lid KB 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel). 

95
 Bijvoorbeeld titel II-Plichten (art. 14 KB 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel), titel 

XII-Verlof (art. 98 KB 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel) en art. 83 KB 2 
oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel (tucht). 

96
 Art. 5 KB 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel. 

97
 Verslag aan de Koning bij het KB van 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel, BS 8 

oktober 1937, 6076. 
98

 L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, 
Brussel, IMIFI, 32. Wat de aantallen in de categorie hulppersoneel betreft, vermeldt Camu geen 
cijfers.  

99
 Art. 1 KB 16 mei 1940 houdende vaststelling van de bevoegdheid van de vaste wervingssecretaris in 

oorlogstijd (BS 17 mei 1940): “Tijdens den duur van den oorlogstoestand, wanneer de reserves die 
regelmatig, met het oog op de toelating tot de vaste Staatsbetrekkingen, werden aangelegd door 
middel van vergelijkende examens, welke reeds beëindigd of in gang zijn, zullen uitgeput zijn, zullen 
slechts nog benoemingen tot tijdelijke betrekkingen mogen geschieden”. Bij Regentbesluit van 12 
december 1944 wordt deze wervingsstop voor vaste aanstellingen opnieuw versoepeld (cf. art. 2 
Regentbesluit 12 december 1944 waarbij bij wijze van uitzondering, na uitputting van de reserves 
der candidaten toegestaan wordt over te gaan tot de aanwerving van vastaangestelde 
personeelsleden, BS 10-11 januari 1945). 
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beslissing is dat er massaal een beroep wordt gedaan op tijdelijk personeel, ook voor 

functies die in principe een aanstelling in vast dienstverband vereisen. Men werft 

personeelsleden onder dit tijdelijke statuut aan, maar voor een onbepaalde tijd.100 

Na de bevrijding neemt het aantal tijdelijke personeelsleden toe tot een populatie 

van ongeveer 50.000 arbeidskrachten.101 In 1947 vindt men het hoogtijd om dit 

oneigenlijke gebruik van tijdelijke personeelsleden een halt toe te roepen. De 

regering stelt dat het “van essentieel belang is terug te keeren tot een strenge 

toepassing van het principe dat een tijdelijk personeelslid slechts geroepen is zijn 

diensten aan den Staat te verleenen voor een beperkten termijn en voor 

buitengewone werken”.102  

 

De nieuwe regeling van het regentbesluit van 30 april 1947 bevat anders dan het 

statuut Camu (supra, 2.2.1.) geen enkele verwijzing meer naar de wetten die het 

dienstverband regelen.103 De tijdelijke personeelsleden bevinden zich dus niet langer 

in de schemerzone tussen een contractueel en een statutair dienstverband. Het 

verslag aan de regent stelt uitdrukkelijk dat de tijdelijke personeelsleden wel degelijk 

moeten worden beschouwd als – weliswaar in de tijd beperkt aangestelde − 

statutaire personeelsleden.104 105  

                                                           
100

 Verslag aan de Regent bij het Regentbesluit van 30 april 1947 houdende vaststelling van het statuut van 
het tijdelijk personeel, BS 15 mei 1947, 5015. 

101
 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif. Théorie générale du droit administratif belge, 3

de
 editie, 

Brussel, Larcier, 1966, 616. 
102

 Verslag aan de Regent bij het Regentbesluit van 30 april 1947 houdende vaststelling van het statuut van 
het tijdelijk personeel, BS 15 mei 1947, 5015. 

103
 Cf. art. 2 Regentbesluit 30 april 1947 houdende vaststelling van het statuut van het tijdelijk personeel, 

BS 15 mei 1947:  
“Het statuut van het tijdelijk personeel is geregeld door: 
a) de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 October 1937 houdende statuut van het 
rijkspersoneel welke hieronder opgesomd worden: (…); 
b) de van kracht zijnde regels voor het vast personeel inzake: (…); 
c) de bepalingen van dit besluit voor al wat niet geregeld is bij de bepalingen opgenomen onder a en 
b.” 

104
 “Immers is het Rijkspersoneel, zoowel het definitief als het tijdelijk, niet aangeworven in het verband van 

een dienstcontract, maar verbonden aan het bestuur bij een statuut dat hun administratieven 
rechtstoestand regelt. Hun wettelijke en reglementaire toestand verschilt van dien welke ontstaat 
naar aanleiding van de bediendenarbeidsovereenkomst, door het feit dat de Staat eenzijdig de 
voorwaarden mag wijzigen die de betrekkingen tusschen personeel en administratie beheerschen. De 
rede van die eenzijdige macht steunt op het begrip openbaren dienst”. De Staat beschikt over de 
mogelijkheid om het genot van sommige bepalingen uit de bediendenarbeidsovereenkomstenwet 
toe te kennen, maar is hiertoe geenszins verplicht omdat de onderliggende rechtsverhouding niet 
beheerst wordt door het contractenrecht (cf. verslag aan de Regent bij het Regentbesluit van 30 
april 1947 houdende vaststelling van het statuut van het tijdelijk personeel, BS 15 mei 1947, 5016). 

105
 We merken op dat die werkwijze niet vrij is van kritiek. Zo hebben BERCKX en JANVIER het over 

‘nepstatuten’: “We moeten inderdaad constateren dat de overheid, sedert tientallen jaren (eigenlijk 
reeds sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog) overheidspersoneel is gaan aanwerven bij 
‘contract”, maar dan, ofwel bij toepassing van de bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomst 
of van de wet op het bediendencontract, ofwel bij eigen overeenkomsten (nepstatuten – waarmee de 
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Het regentbesluit bevat voorts een vorm van rechtspositieregeling voor die groep 

personeelsleden. Met een besluit van dezelfde datum vindt overigens een 

regularisatieoperatie plaats voor een groot aantal van de tijdelijke personeelsleden 

die net voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst waren getreden.106 

Omwille van de oorlogsomstandigheden hadden vele personeelsleden immers 

noodgedwongen een beroep moeten doen op een tijdelijke aanstelling om in 

staatsdienst te kunnen treden.107 

 

In april 1948 wordt in het Belgisch Staatsblad een tweede regentbesluit gepubliceerd 

dat als bedoeling heeft de rechtspositie uit te tekenen van een andere categorie van 

tijdelijk tewerkgestelde personeelsleden: het tijdelijk werkliedenpersoneel.108 Voor 

hen zal voortaan “het stelsel van het contract vervangen worden door een statutair 

stelsel”.109 Ook het tijdelijk werkliedenpersoneel heeft van dan af een eigen 

rechtspositieregeling die geënt is op het statuut Camu. Het statuut van het tijdelijk 

werkliedenpersoneel wijkt niet erg af van dat van het tijdelijk (administratief) 

personeel zoals vervat in het Regentbesluit van 30 april 1947. De grootste verschillen 

tussen beide statuten houden voornamelijk verband met hun specifieke 

hoedanigheid. Beide regentbesluiten uit 1947 en 1948 zullen overigens nog lange 

tijd blijven bestaan en worden officieel pas met ingang van 1 januari 1992 

opgeheven.110 

 

De enige groep personeelsleden die nog over een zuiver contractueel dienstverband 

beschikt na de uitvaardiging van de regentbesluiten uit 1947 en 1948, is het 

hulppersoneel. Zij worden uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van 

                                                                                                                                                        
auteurs doelen op de statuten voor het tijdelijk personeel en het meesters-, vak- en 
dienstpersoneel, n.v.d.r.). Daarbij werd dan vaak wel terug verwezen naar de geldende statutaire of 
algemene arbeids- of tewerkstellingsvoorwaarden in de openbare diensten” (cf. P. BERCKX en R. 
JANVIER, Ambtenarenzakboekje 1991-1992, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 17, zie 
ook pagina 96 van dezelfde publicatie). 

106
 Regentbesluit 30 april 1947 betreffende de regularisatie in vast dienstverband van sommige tijdelijke 

personeelsleden in de besturen van den Staat, BS 15 mei 1947. 
107

 Verslag aan de Regent bij het Regentbesluit van 30 april 1947 betreffende de regularisatie in vast 
dienstverband van sommige tijdelijke personeelsleden in de besturen van den Staat, BS 15 mei 1947, 
5020. 

108
 Regentbesluit 10 april 1948 houdende statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel, BS 19-20 april 

1948. Ze worden ook wel het meesters-, vak- en dienstpersoneel genoemd en worden voor een 
zekere tijd en voor buitengewone werken en functies aangenomen (art. 1 van dit besluit). 

109
 Verslag aan de Regent bij het Regentbesluit van 10 april 1948 houdende statuut van het tijdelijk 

werkliedenpersoneel, BS 19-20 april 1948, 3205. 
110

 Art. 1 en art. 2 KB 6 november 1991 tot opheffing van het Regentbesluit van 30 april 1947 houdende 
vaststelling van het statuut van het tijdelijk personeel en van het Regentbesluit van 10 april 1948 
houdende statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel, BS 23 november 1991. 
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beide besluiten,111 net zoals ze ook al buiten de werkingssfeer van het statuut Camu 

waren begrepen112 (supra, 2.2.1.). Wel stelt men uitdrukkelijk dat voor die 

personeelsgroep op een later tijdstip nog bijzondere bepalingen zullen worden 

genomen.113  

 

Dit hulppersoneel wordt aangesteld voor “onvolledige of kortstondige taken”.114 De 

draagwijdte van het begrip hulppersoneel volgens de regentbesluiten is beperkter 

dan wat het geval is in het raam van het statuut Camu tien jaar voordien (supra, 

2.2.1.). Op zich is dit het logische gevolg van de uitbreiding van de ‘gunst’ van het 

statutaire dienstverband tot het tijdelijk personeel en het tijdelijk 

werkliedenpersoneel. BUTTGENBACH omschrijft de overblijvende contractuele 

personeelsleden in zijn ‘manuel de droit administratif’ uit 1966 als volgt: “En fait, 

sont considérés actuellement comme “agents auxiliaires” (en dus contractueel 

personeelslid, n.v.d.r.) tous ceux qui ne peuvent se prévaloir soit du statut des agents 

définitifs, soit du statut des agents ou des ouvriers temporaires de l’Etat”.115  

 

2.2.3. Tijdelijk hulppersoneel en andere bijzondere vormen van 

contractuele tewerkstelling 

 

We selecteren uit de periode tussen de naoorlogse regentbesluiten en de invoering 

van het enig statuut (infra, 2.4.) de voor ons twee belangrijkste ontwikkelingen. Het 

betreft in de eerste plaats de verdere invulling van de situaties waarin contractueel 

overheidspersoneel kan worden aangeworven onder de noemer ‘tijdelijk 

hulppersoneel’. Een tweede evolutie handelt over het ontstaan van bijzondere 

vormen van contractuele tewerkstelling in het raam van allerlei 

tewerkstellingsprogramma’s. 

 

Om meer controle uit te kunnen voeren op de (contractuele) aanwervingen die 

gebeuren in de (centrale) overheidsdiensten bepaalt artikel 51 van de wet van 28 

december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974 dat 

aanwervingen uitsluitend mogen gebeuren “volgens de regelen bepaald in de 

                                                           
111

 Art. 1, tweede lid, b) Regentbesluit 30 april 1947 houdende vaststelling van het statuut van het tijdelijk 
personeel en art. 1, tweede lid Regentbesluit 10 april 1948 houdende statuut van het tijdelijk 
werkliedenpersoneel. 

112
 L. CAMU, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, 

Brussel, IMIFI, 30-31. 
113

 Art. 1, derde lid, b) Regentbesluit 30 april 1947 houdende vaststelling van het statuut van het tijdelijk 
personeel. 

114
 Art. 1, tweede lid Regentbesluit 10 april 1948 houdende statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel. 

115
 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif. Théorie générale du droit administratif belge, 3

de
 editie, 

Brussel, Larcier, 1966, 590. 
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statuten van het personeel”.116 “Aldus zal niet meer kunnen worden beweerd dat de 

statutaire wervingsregelen andere wervingswijzen niet uitsluiten, alleen maar omdat 

deze niet verboden waren”.117 Hiermee wil men benadrukken dat de gebruikelijke 

wijze van tewerkstelling van statutaire aard is. Artikel 51 laat weliswaar afwijkingen 

toe, maar die moeten worden vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd KB.118 Op 

die wijze wil men een gemeenschappelijk kader creëren en wordt de beoordeling 

van de situaties waarin een beroep kan worden gedaan op de contractuele 

aanwerving, niet langer overgelaten aan de inschatting van de betrokken 

overheidsdiensten zelf.  

 

Een uitvoerings-KB komt er op 7 maart 1974 en bepaalt aanvankelijk slechts in 

algemene bewoordingen “In ambten waarvan de bekleder onder geen enkel statuut 

valt, kan bij overeenkomst worden aangeworven”.119 Al snel volgen enkele 

aanpassingen van dit artikel 5 van het KB van 7 maart 1974,120 wat uiteindelijk leidt 

tot een lijst van situaties waarin contractuele aanwerving mogelijk is, op voorwaarde 

dat de toestemming van de inspecteur van financiën wordt verkregen:121 

 

〉 het personeel belast met de schoonmaak en met de bediening in de 

restaurants;122 

〉 de personeelsleden die onvolledige prestaties verrichten; 

〉 het seizoenpersoneel (indien men uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is); 

〉 de studenten die voor de duur van de vakanties worden in dienst genomen; 

                                                           
116

 Art. 51, §2 Wet 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974, BS 29 december 
1973. 

117
 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974, Parl. 

St. Kamer 1973-1974, nr. 694/1, 34. 
118

 Art. 51, §3 Wet 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974. Deze regel is ook 
van toepassing wanneer er geen personeelsstatuut bestaat. 

119
 Art. 5 KB 7 maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere diensten 

van de ministeries, BS 22 maart 1974. 
120

 Zie (chronologisch, oplopend) KB 28 september 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 
1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere diensten van de 
ministeries, BS 16 oktober 1976; KB 4 januari 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 
maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere diensten van de 
ministeries, BS 7 april 1978; KB 23 maart 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 
1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere diensten van de 
ministeries, BS 19 mei 1981. Tot het wijzigend KB van 28 september 1976 worden de ambten 
waarvoor contractueel hulppersoneel kan worden aangesteld, bepaald bij een MB (cf. o.a. MB 3 
september 1974 tot aanwijzing van de door hulppersoneel te bekleden ambten waarin bij 
overeenkomst kan worden aangeworven, BS 25 september 1974). 

121
 Art. 5 KB 7 maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere diensten 

van de ministeries. 
122

 Zie ook MB 3 september 1974 tot aanwijzing van de door hulppersoneel te bekleden ambten waarin bij 
overeenkomst kan worden aangeworven. 
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〉 het noodzakelijke wetenschappelijke en technische personeel in het raam van 

onderzoeksprogramma’s;123 

〉 en vervolgens een aantal heel specifieke ambten zoals de personen die belast 

zijn met de exploitatie van de buitendiensten van de Centrale dienst voor sociale 

en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap die in 

de Bondsrepubliek Duitsland zijn opgericht.124 

 

Ook wanneer het onmogelijk is om tijdig vaste (statutaire) personeelsleden aan te 

werven, kan een machtiging worden gegeven om tijdelijke (contractuele) 

personeelsleden aan te stellen.125 In elk geval kunnen tijdelijke personeelsleden126 

niet langer dan voor een periode van twee jaar in dienst worden genomen.127
  

 

Naast voormelde gevallen van aanwerving van hulppersoneel, worden in de loop van 

de jaren in het raam van het tewerkstellingsbeleid allerlei bijzondere vormen van 

contractuele tewerkstelling gecreëerd. Het gaat onder meer over het zogenaamde 

‘bijzonder tijdelijk kader’ (BTK),128 het ‘derde arbeidscircuit’ (DAC),129 de 

‘tewerkgestelde werklozen’ (TWW130) en de opvolger131 van deze stelsels, de 

                                                           
123

 Art. 5bis KB 7 maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere 
diensten van de ministeries. 

124
 Zie 5° et seq. art. 5 KB 7 maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en 

andere diensten van de ministeries. 
125

 Art. 7 KB 7 maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere diensten 
van de ministeries. 

126
 Deze regel geldt zowel voor contractueel als voor tijdelijk statutair personeel. 

127
 Art. 9 KB 7 maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere diensten 

van de ministeries. 
128

 Dit is een tewerkstellingsprogramma met als bedoeling naast het eerste circuit (de private sector) en 
het tweede circuit (de publieke sector) een derde circuit te creëren gericht op het bevorderen van 
het welzijn en dit met werknemers die geen betrekking vinden in de traditionele circuits (R. WUYTS, 
Alternatieve tewerkstellingsvormen in de openbare besturen, Brugge, die Keure, 1986, 191). Het idee 
komt uit de koker van de studiedienst van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond). De 
belangrijkste bepalingen rond het bijzonder tijdelijk kader zijn terug te vinden in de wet van 22 
december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, BS 24 december 1977 (zoals 
gewijzigd bij KB nr. 20 8 december 1978, BS 20 december 1978, KB nr. 27 24 maart 1982, BS 26 
maart 1988, KB nr. 224 7 december 1983, BS 15 december 1983) en het KB van 29 maart 1982 tot 
uitvoering van afdeling 3, Bijzonder tijdelijk kader, van hoofdstuk III van de wet van 22 december 
1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, BS 9 april 1982 (zoals gewijzigd bij KB 28 
maart 1984, BS 20 april 1984). 

129
 De doelstellingen van het DAC zijn zeer gelijklopend met die van het BTK. Het betreft de stimulans van 

tewerkstelling in de niet-commerciële sector en dit voor onvrijwillig niet-beroepsactieve personen 
(R. WUYTS, Alternatieve tewerkstellingsvormen in de openbare besturen, Brugge, die Keure, 1986, 
339). De basisreglementering betreft het KB nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een 
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, BS 26 maart 
1982 (voor een overzicht van de wijzigende besluiten verwijzen we naar R. WUYTS, Alternatieve 
tewerkstellingsvormen in de openbare besturen, Brugge, die Keure, 1986, 341-349). 

130
 Dit stelsel is het oudste tewerkstellingsprogramma en dateert al van uit de periode van de economische 

crisis in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Naargelang de conjunctuur wordt het stelsel 
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‘gesubsidieerde contractuelen’132. De personeelsleden die via die 

tewerkstellingsprogramma’s worden aangeworven, zijn hoofdzakelijk op grond van 

een arbeidsovereenkomst met hun werkgever verbonden.133 Zo hebben de 

gesubsidieerde contractuelen134 lange tijd een substantieel aandeel uitgemaakt van 

het totaal aantal contractanten bij de lokale besturen.135  

 

2.2.4. Enig statuut  

 

Omdat “de overheid in de loop der laatste decennia meer en meer gebruik was gaan 

maken van allerhande ‘niet-statutaire’ aanwervingsmaatregelen waardoor een 

aantal ‘nep-statuten’ ontstonden die in feite a-sociale tewerkstellingen hebben 

ingevoerd waardoor personen, voor eenzelfde opdracht, op verschillende manieren 

tewerkgesteld konden worden maar op ongelijkmatige wijze werden behandeld”,136 

wordt met als uitdrukkelijke bedoeling schoon schip te maken, bij wet van 20 

februari 1990137 het zogenaamde ‘enig statuut’ ingevoerd. Voortaan bestaan er 

slechts twee categorieën, enerzijds de statutairen om te voldoen aan de permanente 

                                                                                                                                                        
afgebouwd of uitgebreid. Men wil met de maatregelen rond de TWW vooral voorkomen dat 
werklozen door het niet-tewerkgesteld zijn hun vakbekwaamheid verliezen (R. WUYTS, Alternatieve 
tewerkstellingsvormen in de openbare besturen, Brugge, die Keure, 1986, 569). Voor een historisch 
overzicht en opsomming van de betrokken reglementering verwijzen we naar dezelfde publicatie, 
pagina’s 570-583. 

131
 Het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen wordt in het leven geroepen om de doeltreffendheid 

van de tewerkstellingsprogramma’s te verhogen en de administratieve last voor de (lokale) besturen 
te verlagen (R. WUYTS, Alternatieve tewerkstellingsvormen in de openbare besturen, Brugge, die 
Keure, 1986, 10).  

132
 KB nr. 474 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde 

contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 20 november 1986 en art. 93 tot en met 
101quater programmawet 30 december 1988, BS 5 januari 1989. 

133
 Cf. art 94 programmawet 30 december 1988 en art. 2 KB nr. 474 28 oktober 1986 tot opzetting van een 

stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen. 
134

 Later volgen nog een aantal nieuwe tewerkstellingsprogramma’s, naast het stelsel van de 
gesubsidieerde contractuelen (SINE, WEP-plus – voor meer details verwijzen we naar www.werk.be). 

135
 Voor een recent overzicht verwijzen we naar R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, 

équité et gestion des ressources humaines” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, 
Collection de l'Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la 
Charte, 2015, (31) 82-84. Merk op dat wat de Vlaamse lokale besturen betreft de contingent gesco’s 
met ingang van 1 april 2015 werden geregulariseerd. Dit houdt in dat de bijzondere 
gescovoorwaarden vervallen en ze ‘gewone’ contractanten worden, met een compensatie voor het 
wegvallen van de bijdragevermindering (cf. B.Vl.Reg. 27 februari 2015 houdende regularisatie van de 
gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in 
artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van 
het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat 
gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 25 maart 2015).  

136
 P. BERCKX en R. JANVIER, Ambtenarenzakboekje 1991-1992, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 

1991, 96. 
137

 Wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen 
van openbaar nut, BS 13 maart 1990. 
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personeelsbehoeften, en anderzijds de contractanten.138 De specifieke regelingen 

die bestonden voor tijdelijk statutairen (supra, 2.2.2.), houden op te bestaan.139  

 

Aanwervingen geschieden principieel op statutaire basis en afwijkingen zijn slechts 

mogelijk in een limitatief aantal gevallen: 

 

〉 om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen. Het betreft 

ofwel in de tijd beperkte acties ofwel een buitengewone toename van werk; 

〉 om ambtenaren te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds 

bekleden, met inbegrip van de ambtenaren in loopbaanonderbreking en 

onverminderd de mogelijkheid om een statutair personeelslid door een ander 

statutair personeelslid te vervangen; 

〉 om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen.140 

 

Sinds de bijzondere wet van 8 augustus 1988141 beschikken de gemeenschappen en 

de gewesten over de mogelijkheid om eigen statuten uit te werken voor hun 

personeel, dit binnen de grenzen van een aantal algemene principes die bij KB 

worden bepaald. De bestaansreden voor dit algemene principes KB is de vrees dat 

een te grote autonomie voor de gemeenschappen en de gewesten zou kunnen 

leiden tot bepaalde ‘ontsporingen’. “Zodoende worden de nieuwe (deelstatelijke) 

                                                           
138

 Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet betreffende het personeel van de overheidsbesturen 
en van sommige instellingen van openbaar nut, Parl. St. Senaat 1988-89, nr. 777/1, 3. 

139
 Die personeelsleden wordt wel bij overgangsmaatregel de mogelijkheid geboden om in vast 

dienstverband te worden aangesteld, op voorwaarde dat ze slagen voor een wervingsexamen (cf. 
art. 9 wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige 
instellingen van openbaar nut). Formeel schaft een KB van 16 november 1991 de Regentbesluiten uit 
1947 en 1948 af (cf. KB 6 november 1991 tot opheffing van het besluit van de Regent van 30 april 
1947 houdende vaststelling van het statuut van het tijdelijk personeel en van het besluit van de 
Regent van 10 april 1948 houdende statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel, BS 23 november 
1991). 

140
 Art. 4 wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige 

instellingen van openbaar nut dat het artikel 8 wijzigt van het KB nr. 56 van 16 juli 1982 betreffende 
de werving in sommige overheidsdiensten, BS 24 juli 1982. Hiermee komen de gevallen bepaald in 
art. 5 KB 7 maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en andere 
diensten van de ministeries (supra, 2.3.) meteen ook te vervallen omdat voortaan in het KB nr. 56 
zelf een gedetailleerde opsomming wordt vermeld, wat voordien niet het geval was. In de memorie 
van toelichting wordt nog verduidelijkt dat het niet de bedoeling is om via het stelsel van de 
gesubsidieerde contractuelen andere categorieën van contractanten in het leven te roepen dan de 
drie bij wet bepaalde gevallen (cf. memorie van toelichting bij het ontwerp van wet betreffende het 
personeel van de overheidsbesturen van sommige instellingen van openbaar nut, Parl. St. Senaat 
1988-89, nr. 777/1, 5). Gesco’s kunnen dus enkel worden aangesteld wanneer men zich in één van 
de drie uitzonderingsgevallen op de regel van de statutaire aanstelling bevindt (R. JANVIER, 
Contractanten in overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 1997, 12). 

141
 Bijz. wet 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, BS 13 augustus 1988 (meer in het bijzonder artikel 12 van die wet). 
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statuten ondergeschikt aan de algemene principes van het administratief en geldelijk 

statuut van het rijkspersoneel zoals die overeenkomstig artikel 87, §4 BWHI door de 

Koning werden vastgelegd”.142 Meer concreet moet men het algemene principes KB 

lezen als een maatregel die in het verlengde ligt van artikel 87, §§3 en 4 BWHI (in de 

bewoordingen van vóór 1 juli 2014143 – infra, 2.3.2.1.). Omwille van de identificatie 

met die bepalingen uit de BWHI, bezit het algemene principes KB het karakter van 

een bevoegdheidsverdelende maatregel. Het gevolg van die kwalificatie is dat men 

het besluit moet behandelen als een referentienorm in het raam van de controle 

door het Grondwettelijk Hof bij de beslechting van bevoegdheidsconflicten.144  

 

Op grond van het algemene principes KB145 zijn dezelfde uitzonderingsgevallen van 

toepassing als degene die gelden voor de federale overheidsdiensten. Met andere 

                                                           
142

 F. LEURQUIN-DE VISSCHER, “Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het openbaar 
ambt: normatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen” in R. ANDERSEN en K. LEUS (eds.), Hervorming 
van het openbaar ambt, Brugge, die Keure, 2002, (31) 33). 

143
 Art. 87, §§3 en 4 BWHI in de bewoordingen van vóór 1 juli 2014:  

“§ 3. Onverminderd § 4, stellen de Gemeenschappen en de Gewesten de regeling vast die betrekking 
heeft op het administratief en geldelijk statuut van hun vast, tijdelijk en hulppersoneel, met 
uitzondering van de pensioenregeling. Inzake de pensioenregeling is hun personeel onderworpen aan 
de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van 
het Rijk. 

  § 4. Een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, genomen na advies van de Regeringen, wijst die 
algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van het Rijkspersoneel aan, welke van 
rechtswege van toepassing zullen zijn op het personeel van de Gemeenschappen en de Gewesten, 
evenals op het personeel van de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, met uitzondering van het personeel bedoeld in artikel 17 van de 
Grondwet”. 

144
 LEURQUIN-DE VISSCHER merkt in dit verband op dat “Het komt erop neer te stellen dat het APKB zich 

opdringt aan de wetgevers die onder de toepassingssfeer ervan vallen en, anderzijds, betekent dit 
dat het aan het Hof (Grondwettelijk Hof, n.v.d.r.) toekomt om zich, bij de uitoefening van zijn 
toezicht, uit te spreken over de interpretatie die moet worden verleend aan de bevoegdheidsregels 
die het besluit omvat” (F. LEURQUIN-DE VISSCHER, “Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene 
principes van het openbaar ambt: normatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen” in R. ANDERSEN en 
K. LEUS (eds.), Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, die Keure, 2002, (31) 48-49). 

145
 Art. 2 KB 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk 

statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de 
Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de 
publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, BS 1 oktober 1994. Een eerdere versie van 
het algemene principes KB wordt door de Raad van State vernietigd (KB 22 november 1991 tot 
bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de 
rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de Executieven en van de 
publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, BS 24 december 1991, vernietigd bij arrest 
van de Raad van State van 31 mei 1994, nr. 47.689). We merken voor de volledigheid op dat het 
algemene principes KB uit 1994 vervangen wordt door een nieuwe versie eind 2000 (KB 22 
december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut 
van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de 
Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 
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woorden: ook voor de gemeenschappen en de gewesten en de publiekrechtelijke 

rechtspersonen die ermee zijn verbonden, geldt het principe van de statutaire 

aanstelling en kan principieel slechts in een limitatief aantal gevallen gebruik worden 

gemaakt van de aanwerving via arbeidsovereenkomst (infra, 2.3.2.).  

 

Kort na het enig statuut volgt de wet van 22 juli 1993146 die de bepalingen van die 

eerste wat betreft de contractuele tewerkstelling herneemt. Met de wet van 22 juli 

1993 wou men een aanzienlijke vereenvoudiging van de van kracht zijnde 

reglementering verwezenlijken: de bepalingen betreffende de werving van statutaire 

en contractuele personeelsleden waren namelijk terug te vinden in drie 

verschillende teksten.147  

 

Ook de wet van 22 juli 1993 bevestigt opnieuw dat personeel in principe uitsluitend 

“volgens de in de personeelsstatuten gestelde vaste regels” (lees: in statutair 

dienstverband) wordt aangeworven.148 De arbeidsovereenkomst is de uitzondering 

op die regel en kan slechts in een beperkt aantal gevallen worden gebruikt.149  

 

De wet van 22 juli 1993 blijft tot vandaag relevant voor het federaal administratief 

openbaar ambt150 (infra, 2.3.1.). Maar ook voor de andere bestuursniveaus zijn de 

uitzonderingsgevallen bepaald door de wet van 1993 nog belangrijk. Het algemene 

principes KB, dat de federale uitzonderingsgronden overneemt, blijft op die manier 

ook richtinggevend voor de gemeenschappen en de gewesten.151 Hierin is pas heel 

                                                                                                                                                        
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de 
publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, BS 9 januari 2001).  

146
 Wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 14 augustus 1993. 

147
 I.e. art. 51 wet 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974; KB nr. 56 16 juli 

1982 betreffende de werving in sommige overheidsdiensten; wet 20 februari 1990 betreffende het 
personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, wat “slechts 
onzekerheid en onbegrip van de teksten met zich kan brengen” (cf. memorie van toelichting bij het 
ontwerp van wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, Parl. St. Senaat 1992-
93, nr. 661/1, 6). 

148
 Art. 3, §1 wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (volgens de 

oorspronkelijke versie zoals gepubliceerd in het BS van 14 augustus 1993). 
149

 Art. 4, §1 wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (volgens de 
oorspronkelijke versie zoals gepubliceerd in het BS van 14 augustus 1993). 

150
 Art. 1 wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken bakent het 

toepassingsgebied af van wat onder het federaal administratief openbaar ambt moet worden 
verstaan. 

151
 Zie bijvoorbeeld deel XIV, art. XIV.2 van het B.Vl.Reg. 24 november 1993 houdende organisatie van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en regeling van de rechtspositie van het personeel – 
Vlaams personeelsstatuut, BS 20 december 1993:  
“Contractuele indienstnemingen zijn uitsluitend toegestaan om: 
1° aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen; 
2° ambtenaren te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds betrekken; 
3° bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen”. 
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recent, met name sinds de implementatie van de Zesde Staatshervorming, 

verandering gekomen (infra, 2.3.2.).  

 

Een groep overheidswerkgevers die we in dit overzicht nog grotendeels 

onbesproken hebben gelaten, wordt gevormd door de lokale besturen. Ook voor 

hen geldt als openbaar bestuur op grond van het veranderlijkheidsbeginsel de 

principiële statutaire aanstelling. Dit principe wordt overigens ook gesteld in enkele 

wetgevende akten.152 Contractuele tewerkstelling wordt niet uitgesloten, maar de 

situaties waarin dit mogelijk is, worden minder (of niet) expliciet in de regelgeving 

vervat.153  

 

Voor de Vlaamse lokale besturen komt hierin verandering met de krachtlijnennota 

Kelchtermans uit 1993. De ‘gemeenschappelijke krachtlijnen voor een 

samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen’ worden 

gepubliceerd samen met de rondzendbrief nr. B.A. 93/07 van 14 juli 1993.154 De 

bedoeling van de krachtlijnen Kelchtermans (genoemd naar de toenmalige minister 

bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden, Theo Kelchtermans) was om een 

gemeenschappelijk minimumkader te creëren dat richtinggevend was voor het 

administratief toezicht. De uitzonderingsgronden waaraan de krachtlijnen 

Kelchtermans en de navolgende rondzendbrieven refereren, stemmen grotendeels 

overeen met degene die gelden voor de federale overheid (supra, ibid.).155  

                                                           
152

 JANVIER verwijst naar artikel 145 van de nieuwe gemeentewet en de wet van 30 juli 1903 betreffende de 
stabiliteit van de gemeentelijke betrekkingen (cf. R. JANVIER, Contractanten in overheidsdienst, Gent, 
Mys & Breesch, 1997, 14 – zie ook A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische 
grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 367 et seq en E. GILLET, 
“Le personnel contractuel des communes”, Rev.dr.commun. 1993, 157-162). 

153
 Voor een algemene bespreking verwijzen we naar R. JANVIER, Contractanten in overheidsdienst, Gent, 

Mys & Breesch, 1997, 13-18, alsook naar A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische 
grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 367 et seq.; E. GILLET, 
“Le personnel contractuel des communes”, Rev.dr.commun. 1993, 157-162; M. PÂQUES en G. PARTSCH, 
“L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale”, TSR 1996/1, (3) 19 et seq. Dit betekent 
niet dat het voor de lokale besturen zonder meer mogelijk is om ongelimiteerd gebruik te maken 
van contractanten en zo het principe van de statutaire aanstelling uit te hollen. De rechtspraak van 
de Raad van State blijft in deze richtinggevend, maar die laatste is naar we aannemen minder 
dwingend dan een limitatieve lijst in de regelgeving zelf (cf. M. HERBIET en E. HANNAY, “Statut-contrat: 
deux points de vue sur une même réalité? Ou le recours à l’engagement contractuel dans la fonction 
publique belge”, APT 2005, (178) 179-181). 

154
 Omz. nr. B.A. 93/07 14 juli 1993 betreffende de algemene weddenschaalherziening en 

gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale 
besturen, BS 3 september 1993. 

155
 De rondzendbrief van 14 juli 1993 benadrukt dat contractuele personeelsleden, voor zover het geen 

gesubsidieerde contractuelen betreft, slechts in welbepaalde gevallen kunnen geworven worden: (1) 
indien het gaat om contracten van bepaalde duur en voor zover het niet gaat om leidinggevende 
functies binnen de personeelsorganisatie; (2) indien het gaat om welbepaalde opdrachten of 
projecten waarvoor binnen de formatie geen personeel aanwezig is; (3) indien het gaat om de 
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2.3. Stand van zaken anno 2016 

 

Het past om tot slot van dit overzicht een stand van zaken te geven van de 

mogelijkheden om in afwijking van de principiële statutaire aanstelling,156 personeel 

via arbeidsovereenkomst aan te werven en dit voor alle overheidsniveaus.  

 

We focussen hierbij hoofdzakelijk op de centrale administraties van de verschillende 

bestuursniveaus en laten verzelfstandigde en hybride overheidsorganisaties 

grotendeels buiten beschouwing.157 

 

2.3.1. Federaal administratief openbaar ambt 

 

Op dit ogenblik worden de afwijkingen op het principe van de statutaire aanstelling 

door de wet van 22 juli 1993 vastgesteld. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst 

gebeurt via een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.158  

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
tijdelijke vervanging van andere personeelsleden. Wat de OCMW-besturen betreft, stelt men zich 
wat soepeler op “omdat de mogelijkheid van contractuele tewerkstelling dient behouden te blijven 
voor diensten en instellingen waar een flexibel personeelsbeleid noodzakelijk gemaakt wordt door de 
concurrentie met de private sector, de fluctuerende vraag naar de aangeboden dienstverlening of het 
projectmatig karakter van bepaalde activiteiten” (cf. Omz. nr. B.A. 98/02 31 maart 1998 betreffende 
de uitvoering van het sectoraal akkoord 1995-1996, BS 20 mei 1998, 16.305 – interessant is nog 
volgende passage uit voormelde rondzendbrief: “Hierbij wordt nogmaals de aandacht van de 
besturen gevraagd voor de statutaire tewerkstelling. Het is immers zeer belangrijk dat prioriteit 
verleend wordt aan statutaire tewerkstelling, dit o.m. omwille van de nauwe verbondenheid van 
deze problematiek met de pensioenproblematiek. Steeds minder tewerkgestelde statutaire 
ambtenaren betalen bijdragen voor een steeds groeiende groep gepensioneerde statutairen. Dit 
wordt op termijn onhoudbaar. Statutaire tewerkstelling is verder ook belangrijk omwille van de 
continuïteit van de dienstverlening en omdat het de onafhankelijkheid van de ambtenaren en de 
administratie vergroot ten overstaan van de politiek verkozenen in de Raden. Aan de besturen wordt 
dan ook met aandrang gevraagd om de contractuele tewerkstelling waar mogelijk te beperken”. 
Zoals we infra, hoofdstuk II, 4. nog zullen bespreken, kent deze oproep in de feiten weinig 
navolging). 

156
 Voor een overzicht van de bepalingen die refereren aan de principiële statutaire aanstelling, verwijzen 

we naar R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources 
humaines” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge 
pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (31) 76-77. 

157
 De meeste komen wel aan bod in A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen 

van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 229 et seq. 
158

 Nieuw artikel 4 zoals ingevoegd bij art. 543 juncto art. 450, §1 programmawet 24 december 2002, BS 31 
december 2002; zie ook E. HANNAY, “La contractualisation de la fonction publique en Belgique” in P. 
LEVERT en B. LOMBAERT (eds.), Droit et contentieux de la fonction publique, Parijs, Editions EFE, 2013, 
(197) 217. 
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Als algemene regel geldt dat men voor de organisaties die behoren tot het federaal 

administratief openbaar ambt,159 in de volgende situaties contractueel 

overheidspersoneel kan inschakelen: 

 

〉 om aan uitzonderlijke of tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen. Het betreft 

ofwel in de tijd beperkte acties ofwel een buitengewone toename van werk;160 

〉 om personeelsleden te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid, 

ongeacht of ze in dienstactiviteit zijn of niet, wanneer de duur van die 

afwezigheid tot vervanging noopt en onverminderd de mogelijkheid om een 

statutair personeelslid door een ander statutair personeelslid te vervangen;161 

〉 om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen;162 

〉 om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere of ruime ervaring 

op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te voeren taken, ook 

wanneer de uit te voeren taken permanente opdrachten betreffen.163 

 

Wat betreft die bijkomende of specifieke opdrachten, verwijzen we naar een KB van 

1 februari 1993164 dat ongeveer vijftig categorieën van opdrachten opsomt die onder 

die noemer kunnen worden gebracht. Zo gaat het onder meer om: 

 

〉 de personeelsleden belast met de schoonmaak of met de bediening in de 

restaurants;165 

                                                           
159

 Meer concreet betreft het de besturen en andere diensten van de federale ministeries, de openbare 
instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2 KB 3 april 1997 houdende maatregelen 
met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met 
toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en 
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (BS 30 april 1997), de 
instellingen van openbaar nut die onder het gezag, de controle of het toezicht van de Staat staan, 
vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut (BS 24 maart 1954) en die vallen onder de bevoegdheid van het comité voor de 
nationale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, met uitzondering van deze die 
een financiële, industriële of handelsactiviteit uitoefenen (cf. art. 3, §1, eerste lid wet 22 juli 1993 
houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken). 

160
 Art. 3, §1, eerste lid, 1° wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. 

161
 Art. 3, §1, eerste lid, 2° wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. 

162
 Art. 3, §1, eerste lid, 3° wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. 

163
 Art. 3, §1, eerste lid, 4° wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. 

164
 KB 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale 

overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, 
alsook in sommige instellingen van openbaar nut, BS 25 februari 1993, zoals herhaaldelijk gewijzigd, 
laatst nog bij KB 17 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot 
bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de 
programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige 
instellingen van openbaar nut, BS 6 januari 2010). Dit KB bevat de uitvoering van art. 4, §2, 2° wet 22 
juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.  
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〉 het seizoenspersoneel;166 

〉 de personeelsleden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van activiteiten met 

betrekking tot door de ministerraad goedgekeurde onderzoeksprogramma’s;167 

〉 deskundigen om opdrachten uit te voeren die beantwoorden aan functies van 

niveau A en die een beroepskwalificatie vergen die voor een bepaalde tijd of 

voor een duidelijk omschreven werk is vereist;168 

〉 het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dat bijkomend nodig is voor de behandeling van 

migratie- en asieldossiers.169 

 

Terzijde merken we op dat ook voor de autonome overheidsbedrijven,170 althans 

volgens de algemene bewoordingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot voor kort (infra, 

ibid.) het principe van de statutaire aanstelling werd gehuldigd.171  

 

Een autonoom overheidsbedrijf kan echter personeelsleden aanwerven en 

tewerkstellen via een arbeidsovereenkomst en dit met het oog op: 

 

〉 de tegemoetkoming aan buitengewone en tijdelijke personeelsbehoeften, ten 

gevolge van de uitvoering van in de tijd beperkte projecten of een buitengewone 

toename in het werk; 

〉 de uitvoering van taken die een kennis of een ervaring op hoog niveau vereisen; 

                                                                                                                                                        
165

 Art. 1, 1° KB 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale 
overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, 
alsook in sommige instellingen van openbaar nut. 

166
 Art. 1, 2° KB 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale 

overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, 
alsook in sommige instellingen van openbaar nut. 

167
 Art. 1, 4° KB 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale 

overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, 
alsook in sommige instellingen van openbaar nut. 

168
 Art. 1, 20° KB 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale 

overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, 
alsook in sommige instellingen van openbaar nut. 

169
 Art. 1, 32° KB 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale 

overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, 
alsook in sommige instellingen van openbaar nut. 

170
 Anno 2016 gaat het om Belgacom (Proximus), de NMBS en Infrabel, bpost en Belgocontrol. 

171
 Art. 29, §1, eerste lid wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven: “De personeelsleden van een autonoom overheidsbedrijf worden aangeworven 
en tewerkgesteld krachtens het personeelskader en het personeelsstatuut die door de raad van 
bestuur of, in voorkomend geval, door de Koning, overeenkomstig deze titel worden vastgesteld”. 
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〉 de vervanging van statutaire of contractuele personeelsleden gedurende 

periodes van tijdelijke, gehele of gedeeltelijke afwezigheid; 

〉 de uitvoering van bijkomstige of specifieke opdrachten.172 

 

De afwijkingen op de principiële statutaire aanstelling in het raam van de wet van 21 

maart 1991 klinken vertrouwd in de oren. Het gaat om hetzelfde lijstje als uit de wet 

van 22 juli 1993 voor de federale overheidsdiensten (supra, ibid.). 

 

Zeer recent heeft men voor twee autonome overheidsbedrijven, in het bijzonder 

Proximus en bpost, de wet van 1991 op een aantal punten aangepast.173 Een van die 

aanpassingen betreft het verlaten van het principe van het principieel statutair 

dienstverband. Voor Proximus en bpost174 geldt voortaan de jure dat ze aan hun 

personeelsbehoeften mogen voldoen door personen aan te werven en tewerk te 

stellen krachtens een arbeidsovereenkomst beheerst door de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten en dit ook buiten de gevallen bepaald in 

artikel 29, § 1, tweede lid van de wet van 21 maart 1991.175 Hiermee wordt meteen 

de praktijk bevestigd die in die twee autonome overheidsbedrijven al veel langer 

bestond; de contractuele aanwerving was er sowieso al de regel geworden.176 Zo is 

Proximus al in 1996 gestopt met het aanwerven van statutairen. Niettemin heeft nog 

steeds meer dan een derde van de personeelsleden een ambtenarenstatuut.177 

 

 

 

                                                           
172

 Art. 29, §1, tweede lid wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven. 

173
 Wet 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 

sommige economische overheidsbedrijven, BS 12 januari 2016. 
174

 Er wordt echter voorzien dat die wijzigingen van de wet van 1991 ook kunnen worden uitgebreid tot 
“ieder ander autonoom overheidsbedrijf dat, gedurende ten minste twee opeenvolgende boekjaren, 
ten minste vijfenzeventig percent van zijn jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, behaalt uit activiteiten die openstaan voor mededinging, zonder bij of krachtens de wet te 
zijn voorbehouden aan het betrokken bedrijf” – cf. art. 5 wet 16 december 2015 tot wijziging van de 
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.  

175
 Art. 7 wet 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 

van sommige economische overheidsbedrijven (nieuw art. 54/3 wet 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven). 

176
 De principiële statutaire aanstelling was de facto al lang dode letter. In de memorie van toelichting bij 

de wet van 16 december 2015 lezen we hierover het volgende: “De veralgemeende toelating van 
contractuele aanwerving stemt trouwens overeen met de praktijk die reeds vele jaren wordt gevolgd 
door de betrokken bedrijven die, onder druk van de liberalisering van de markt, een dynamische 
interpretatie (sic, n.v.d.r.) van artikel 29, § 1, lid 2, hebben moeten aannemen” (cf. memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 54-
1287/001, 9).  

177
 Cf. “Proximus wil gros statutairen laten afvloeien, De Tijd 22 januari 2016. 
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2.3.2. Gemeenschappen en gewesten 

 

Supra 2.2.4. hebben we al opgemerkt dat voor de gemeenschappen en gewesten 

lange tijd het algemene principes KB bepalend is geweest (en eigenlijk tot vandaag 

nog steeds is). Door het vlinderakkoord en de daaropvolgende Zesde 

Staatshervorming is het KB echter zijn (toekomstig) belang kwijtgespeeld. In het 

raam van het vlinderakkoord is men overeengekomen dat de gemeenschappen en 

de gewesten quasi volledig bevoegd worden voor het administratief en geldelijk 

statuut van hun ambtenarenkorps, dus zonder dat bepaalde federale normen als 

verplicht referentiepunt moeten worden nageleefd.178 De bijzondere wet van 6 

januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming179 bracht enkele 

wijzigingen aan in artikel 87 BWHI. Zo werd paragraaf 4 volledig herschreven180 en 

met ingang van 1 juli 2014181 vervangen door een nieuwe bepaling die de 

gemeenschappen en de gewesten bevoegd maakt om de procedures, voorwaarden 

en regels vast te stellen rond het gebruik van uitzendarbeid door regionale en 

plaatselijke overheidswerkgevers. Hiermee wordt de vroegere inhoud van §4 van 

artikel 87 BWHI opgeheven. Krachtens de oude paragraaf 4 wees een koninklijk 

besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de algemene principes van het 

administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel aan, die van rechtswege 

van toepassing waren op het personeel van de gemeenschappen en de gewesten, 

alsook op het personeel van de publiekrechtelijke rechtspersonen die van de 

gemeenschappen en de gewesten afhangen (supra, 2.2.4.). Deze §4 vormde de 

juridische basis voor het zogenaamde algemene principes KB. 
 

Het algemene principes KB heeft vanaf 1 juli 2014 meer concreet zijn aard van 

bevoegdheidsverdelende regeling182 verloren. Het besluit is op zichzelf niet 

opgeheven. Het blijft dus verder bestaan tot op het ogenblik waarop de 

gemeenschappen en de gewesten, elk voor zich, de algemene principes van het 

administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren opheffen of in hun 

rechtspositieregeling wijzigingen aanbrengen die afwijken van het algemene 

principes KB.183 184  

                                                           
178

 Institutioneel akkoord voor de Zesde Staatshervorming, 46-47 (te raadplegen via volgende link: 
http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/home/NLdirupo.pdf).  

179
 BS 31 januari 2014. 

180
 Cf. art. 43, 3° Bijz. wet 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming. 

181
 Cf. art. 67 Bijz. wet 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming. 

182
 Over de bijzondere aard van het algemene principes KB als bevoegdheidsverdelende regel zie o.a. F. 

LEURQUIN-DE VISSCHER, “Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het 
openbaar ambt: normatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen” in R. ANDERSEN en K. LEUS (eds.), 
Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, die Keure, 2002, (31) 46-49.  

183
 Dit om de continuïteit te waarborgen en te vermijden dat een regelgevend vacuüm zou ontstaan. Zie 

bespreking door J. VANPRAET, “Bevoegdheidswijzigingen in het openbaar ambt: administratief en 
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We resumeren hierna de omstandigheden waarin de verschillende gemeenschappen 

en gewesten een beroep kunnen doen op contractanten, met de bepalingen uit het 

algemene principes KB als vertrekpunt.  

 

2.3.2.1. Algemene principes KB185
 

 

Dat de statutaire aanstelling de regel is, wordt ook met zoveel woorden bepaald in 

het algemene principes KB.186  Artikel 2, §1, tweede lid lijst meteen de 

uitzonderingen op.  

 

Contractuele tewerkstelling is mogelijk om: 

 

〉 aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, hetzij voor in de 

tijd beperkte acties, hetzij voor een buitengewone toename van werk; 

〉 ambtenaren te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid, ongeacht of ze 

in dienstactiviteit zijn of niet, wanneer de duur van die afwezigheid tot 

vervanging noopt en waarvan de modaliteiten worden bepaald in het statuut; 

〉 bijkomende opdrachten of specifieke opdrachten te vervullen, waarvan de lijst 

vooraf wordt bekendgemaakt door elke uitvoerende macht; 

〉 te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of ruime 

ervaring op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te voeren taken.187 

 

Het algemene principes KB ligt, logischerwijze, volledig in de lijn met de federale 

regeling vervat in de wet van 22 juli 1993 (supra, 2.3.1.). We willen tevens de 

aandacht vestigen op §2 van artikel 1 van het algemene principes KB dat specifiek 

geldt voor de “activiteiten die een publiekrechtelijk rechtspersoon verricht in 

mededinging met andere publieke of private marktdeelnemers”. Voor bepaalde 

organisaties kan men bij decreet bepalen dat voor die concurrentiële activiteiten aan 

                                                                                                                                                        
geldelijk statuut, uitzendarbeid en loopbaanonderbreking” in J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS en W. 
VANDENBRUWAENE (eds.), De Zesde Staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, (755) 758-759 en de verwijzingen naar de parlementaire 
voorbereiding aldaar. 

184
 De Vlaamse regering stelt in het raam van enkele aanpassingen van het Vlaams Personeelsstatuut (wat 

betreft de selectieprocedures), enkele afwijkigen van het algemene principes KB voorop. Meteen 
wordt in dit (ontwerp)besluit tot wijziging van het VPS ook bepaald dat het algemene principes KB in 
zijn geheel wordt afgeschaft. De vooropgestelde planning is dat het besluit in werking treedt per 1 
juli 2016 (cf. Nieuwsbrief Vlaamse overheid, Beslissingen van de Vlaamse regering, 25 maart 2016, 
www.vlaanderen.be).  

185
 De actueel ‘geldende’ versie is die van 22 december 2000. 

186
 Art. 2, §1, eerste lid algemene principes KB. 

187
 Art. 2, §1, tweede lid algemene principes KB. 
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de personeelsbehoeften kan worden voldaan door personen in dienst te nemen via 

een arbeidsovereenkomst. In het tweede lid van die bepaling gaat men nog een stap 

verder: “Wanneer de publiekrechtelijke rechtspersoon voor het wezen van zijn 

opdracht in mededinging treedt met andere publieke of private marktdeelnemers, 

kan voormeld decreet bepalen dat aan de personeelsbehoeften wordt voldaan door 

personen die bij arbeidsovereenkomst in dienst worden genomen”. Voor sommige 

publiekrechtelijke rechtspersonen is het met andere woorden toegelaten om 

decretaal vast te stellen dat uitsluitend via de contractuele weg personeel wordt 

aangeworven.  

 

2.3.2.2. Vlaamse overheid 

 

Hoe worden de richtlijnen van het algemene principes KB vertaald in de 

rechtspositieregeling van toepassing voor het personeel van de Vlaamse overheid?  

 

Het Vlaams Personeelsstatuut188 bevat een gedetailleerde omschrijving van de 

rechten en de plichten van het (statutair en contractueel)189 personeel van de 

diensten van de Vlaamse overheid. In het eerste deel ervan worden de 

omstandigheden vermeld waarin personeel via arbeidsovereenkomst kan worden 

aangesteld: 

 

〉 om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, hetzij voor 

in de tijd beperkte acties, hetzij voor een buitengewone toename van het werk; 

〉 om ambtenaren te vervangen bij afwezigheid; 

〉 om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen;190 

〉 om te voorzien in de uitvoering van hooggekwalificeerde taken.191 

                                                           
188

 B.Vl.Reg. 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten  
van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 2006 (ook: Vlaams Personeelsstatuut of VPS). 

189
 In de eerste versie van het VPS (B.Vl.Reg. 24 november 1993) wordt de rechtspositieregeling voor het 

contractueel personeel nog uitgewerkt in een afzonderlijk deel XIV. In het huidige VPS is er sprake 
van “personeelsleden”, wat gelijkstaat met de ambtenaren en de ‘contractuelen’ (cf. art. I 2., 7° 
Vlaams Personeelsstatuut). Uiteraard wordt in het VPS voor die bepalingen die enkel relevant zijn 
voor ofwel statutaire ofwel contractuele personeelsleden wel een onderscheid gemaakt 
(bijvoorbeeld de tuchtregeling in deel VIII van het Vlaams Personeelsstatuut die enkel voor de 
ambtenaren geldt). 

190
 De minister bevoegd voor bestuurszaken stelt samen met de functioneel bevoegde minister een lijst 

vast van de contractuele functies die ressorteren onder de ‘bijkomende en specifieke opdrachten’ 
(cf. art. I 4., tweede lid Vlaams Personeelsstatuut). Die bepaling wordt uitgevoerd bij MB van 14 mei 
2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de 
Vlaamse overheid, BS 26 mei 2008. Bijlage 1 van dit MB bevat per beleidsdomein een opsomming 
van de functies die onder de noemer bijkomende of specifieke opdrachten contractueel kunnen 
worden ingevuld. Vaak voorkomende functies die in die lijsten opduiken zijn schoonmaakpersoneel, 
cateringpersoneel en ICT-profielen. 
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Voormelde lijst is een overname van de uitzonderingsgronden vermeld in het 

algemene principes KB192 (supra, 2.3.2.1.), waarmee de Vlaamse overheid meteen 

ook netjes binnen de krijtlijnen ervan is gebleven. 

 

We koppelen hier meteen ook even terug naar §2 van artikel 1 van het algemene 

principes KB, namelijk de mogelijkheid die voor sommige (activiteiten van) 

publiekrechtelijke rechtspersonen in mededinging met andere publieke of private 

marktdeelnemers bestaat om nog enkel contractueel personeel aan te werven 

(supra, 2.3.2.1.). Hiervan wordt onder andere gebruik gemaakt door de VRT 

(Vlaamse Radio- en Televisieomroep). Sinds 1996 neemt de VRT nog uitsluitend 

personeelsleden in dienst op grond van een arbeidsovereenkomst.193 Tegelijkertijd 

heeft men toen het ambt van sommige statutaire personeelsleden opgeheven, 

waarna de mogelijkheid werd gecreëerd om via een arbeidsovereenkomst opnieuw 

in dienst te treden. Een ander gedeelte van de statutaire personeelsleden bleef 

gewoon aangesteld, maar werd in een uitdovend scenario geplaatst en is dus een in 

aantal krimpende groep. Op 31 december 2013 heeft 75% van de personeelsleden 

een arbeidsovereenkomst en werkt (toch) nog 25% van alle personeelsleden volgens 

een statutair dienstverband voor de VRT.194 

 

2.3.2.3. Waalse Gewest  

 

Ook het Waalse Gewest diende tot 1 juli 2014 te handelen binnen de grenzen van 

het algemene principes KB. Voor het Waalse Gewest vertaalt dit zich in de volgende 

situaties waarin contractuele tewerkstelling mogelijk is: 

 

                                                                                                                                                        
191

 Art. I 4., eerste lid Vlaams Personeelsstatuut. 
192

 Zie ook de toelichting bij dit artikel 1.4. Vlaams Personeelsstatuut. 
193

 Huidig art. 27 en 28 Decr.Vl. 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en televisie, BS 30 april 2009, 
maar de principiële contractuele aanstelling werd al veel eerder ingevoerd. Intussen al ruim twintig 
jaar geleden werd dit uitgangspunt gevestigd (cf. art. 8 Decr.Vl. 22 december 1995 tot wijziging van 
de bepalingen van Titel I en Titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, 
gecoördineerd op 25 januari 1995, BS 12 januari 1996 − in werking getreden op 12 februari 1996 (cf. 
B.Vl.Reg. 31 januari 1996 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van het decreet van 22 december 1995 tot wijziging van sommige bepalingen van Titel I 
en Titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 
1996, BS 9 februari 1996)).  

194
 VRT, Jaarverslag 2013, eigen uitgave, 71, www.vrt.be. 
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〉 om in te spelen op uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel, ofwel 

door de uitvoering van in de tijd beperkte acties, ofwel door een uitzonderlijke 

werktoename;195 

〉 om personeelsleden te vervangen in geval van totale of gedeeltelijke 

afwezigheid, ongeacht of ze in dienstactiviteit zijn;196 

〉 om hulptaken  te vervullen;197 

〉 voor specifieke opdrachten;198 

〉 om te zorgen voor de uitvoering van opdrachten die een bijzondere kennis of 

een brede hoogstaande expertise vereisen, die beide relevant zijn voor de uit te 

voeren opdrachten.199 

 

Het besluit van de Waalse regering van 18 december 2003 somt vervolgens nog een 

aantal gevallen op waarin er sprake is van “des tâches auxiliaires”200 en de specifieke 

opdrachten.201  

 

2.3.2.4. Franse Gemeenschap 

 

Voor het contractueel personeel tewerkgesteld bij de Franse Gemeenschap moeten 

we verwijzen naar artikel 2 van een besluit van de regering van de Franse 

Gemeenschap van 5 december 2008.202  

                                                           
195

 Art. 2, §1, 1° B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de 
administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden, BS 31 december 2003.  

196
 Art. 2, §1, 2° B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden. 
197

 Art. 2, §1, 3° B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de 
administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden. 

198
 Art. 2, §1, 4° B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden. 
199

 Art. 2, §1, 5° B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de 
administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden. Die functies komen, 
wat de taken betreft die een bijzondere kennis behoeven, overeen met functies toegekend aan de 
niveaus A of B en, wat betreft de taken die een ruime hoogstaande ervaring behoeven, met functies 
toegekend aan niveau A (cf. art. 2, §5 B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor 
de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele 
personeelsleden). 

200
 Art. 2, §2 B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden. Het gaat hoofdzakelijk 
om opdrachten die we kunnen plaatsen onder de noemer ‘handarbeid’ (bv. schoonmaak, catering, 
onderhoudsopdrachten, magazijniers, chauffeurs). 

201
 Art. 2, §3 B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden. Het gaat om een 
amalgaam van functies zonder een echte rode draad, bijvoorbeeld: archeoloog, activiteiten in 
verband met de ontwikkeling van informatie- en communicatie-instrumenten, beroep van fotograaf 
of cameraman, taken in verband met de inventaris van de fauna en de flora. 
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Ook bij de Franse Gemeenschap kan personeel via een arbeidsovereenkomst 

worden aangesteld in de vier gebruikelijke omstandigheden: 

 

〉 om aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften inzake personeel te beantwoorden, 

of het nu gaat om de verrichting van acties die in de tijd beperkt zijn, of om een 

uitzonderlijke werktoename;203 

〉 om ambtenaren te vervangen wanneer die geheel of gedeeltelijk afwezig zijn, of 

ze nu al dan niet in dienstactiviteit zijn;204 

〉 om hulptaken of specifieke taken te vervullen zoals die bij dit artikel bepaald 

zijn;205 

〉 om taken uit te voeren waarvoor een bijzondere kennis of een brede 

deskundigheid van hoog niveau vereist zijn.206 

 

De specifieke taken worden nogal beperkend ingevuld als “de taken in verband met 

de verwezenlijking van Europese programma's, de internationale uitwisselingen van 

jongeren waarvoor de betrekkingen door externe subsidies worden gefinancierd.”207 

Taken waarvoor een bijzondere kennis of een brede ervaring van hoog niveau 

gevraagd wordt, zijn taken waarvoor beheerstechnieken of een technische kennis 

van een hoge standaard vereist zijn.208 

 

                                                                                                                                                        
202

 B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en 
geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles International", BS 
12 mei 2009. 

203
 Art. 2, §1, 1.) B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles 
International". 

204
 Art. 2, §1, 2.) B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles 
International". 

205
 Art. 2, §1, 3.) B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles 
International". Onder hulptaken wordt begrepen: 1. diensttaken in de cafetaria's; 2. 
onderhoudstaken; 3. telefoon- en onthaaltaken; 4. de taken die door de chauffeurs worden 
uitgevoerd (cf. art. 2, §2 B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en 
de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-
Bruxelles International"). 

206
 Art. 2, §1, 4.) B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles 
International". 

207
 Art. 2, §3 B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles 
International". 

208
 Art. 2, §4 B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en de 

administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles 
International". 
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2.3.2.5. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden momenteel dezelfde 

categorieën gehanteerd die voortvloeien uit het algemene principes KB.209  

 

Bij arbeidsovereenkomst kunnen personen in dienst worden genomen uitsluitend 

om: 

 

〉 aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, hetzij voor in de 

tijd beperkte acties, hetzij voor een buitengewone toename van het werk;210 

〉 ambtenaren te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid, ongeacht of ze 

in dienstactiviteit zijn of niet, wanneer de duur van die afwezigheid tot 

vervanging noopt;211 

〉 bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen;212 

〉 in het kader van de toekenning van mandaatbetrekkingen overeenkomstig het 

statuut, om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of 

ruime ervaring op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te voeren 

taken.213  

 

2.3.2.6. Duitstalige Gemeenschap 

 

Een besluit van 27 december 1996 van de regering van de Duitstalige Gemeenschap 

legt de omstandigheden vast waarin contractuele aanwerving mogelijk is: 

                                                           
209

 Een vijfde uitzonderingsgrond “om een vacante betrekking in te vullen, die niet kon worden ingevuld 
door benoeming noch door bevordering na het organiseren van de selectieprocedure”, die overigens 
pas met het besluit van 27 maart 2014 wordt ingevoerd (de overige uitzonderingen bestonden al 
voordien), wordt al na anderhalf jaar opnieuw opgeheven (cf. B.Br.Reg. 20 november 2015 tot 
wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 tot bepaling 
van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, BS 25 november 2015). 

210
 Art. 2, 1° B.Br.Reg. 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de 

contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 22 mei 
2014 (voor de contractuele personeelsleden in dienst van de instellingen van openbaar nut geldt een 
afzonderlijk besluit van dezelfde datum – cf. B.Br.Reg. 27 maart 2014 tot bepaling van de 
rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen 
van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 22 mei 2014). 

211
 Art. 2, 2° B.Br.Reg. 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de 

contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
212

 Art. 2, 3° B.Br.Reg. 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de 
contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

213
 Art. 2, 4° B.Br.Reg. 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de 

contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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〉 om ambtenaren bij vol- of deeltijdse afwezigheid te vervangen;214 

〉 om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, hetzij voor 

in de tijd beperkte acties hetzij voor een buitengewone toename van het 

werk;215 

〉 om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen;216 

〉 om een leidende functie of een expertenfunctie uit te oefenen waarvoor een 

buitengewone vakkennis of een belangrijke beroepservaring vereist is.217 

 

Ook de Duitstalige gemeenschap volgt heel precies de uitzonderingsgronden 

uitgezet door het algemene principes KB (supra, 2.3.2.1.).  

 

2.3.3. Lokale besturen 

 

2.3.3.1. Vlaamse Gewest 

 

Ook voor de Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen en de Vlaamse provincies is 

het uitgangspunt de statutaire aanstelling. We vinden deze regel terug in artikel 104 

van het gemeentedecreet (Vl.), artikel 103 van het OCMW-decreet (Vl.)218 en artikel 

100 van het provinciedecreet (Vl.).  

 

                                                           
214

 Art. 3, §1, 1° B.D.Reg. 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige 
Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de 
ambtenaren, BS 1 februari 1997. 

215
 Art. 3, §1, 2° B.D.Reg. 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige 

Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de 
ambtenaren. 

216
 Art. 3, §1, 3° B.D.Reg. 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige 

Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de 
ambtenaren. Wat betreft de nadere invulling van de bijkomende en specifieke opdrachten zie art. 6 
(en bijlage) B.D.Reg. 17 juli 2003 tot bepaling van de rechtspositie van het contractueel personeel 
van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en van bepaalde organismen van openbaar nut, 
BS 31 oktober 2003. 

217
 Art. 3, §1, 4° B.D.Reg. 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige 

Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de 
ambtenaren. 

218
 Anders dan wat het geval is bij het Waalse Gewest (infra, 2.3.3.2.) , wordt voor de Vlaamse OCMW-

besturen in een eigen decreet (het OCMW-decreet) bepaald wanneer contractuele tewerkstelling 
mogelijk is – de desbetreffende artikelen van de organieke OCMW-wet werden voor het Vlaamse 
Gewest dan ook opgeheven (met uitzondering van de tewerkstelling volgens artikel 60, §7 organieke 
OCMW-wet). 
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Wat de mogelijkheid betreft om personeel via arbeidsovereenkomst in dienst te 

nemen, gelden dezelfde uitzonderingsgronden als degene die van toepassing zijn 

voor het federaal administratief openbaar ambt219 (supra, 2.5.1.).  

 

Contractuele tewerkstelling is toegelaten in de volgende situaties:  

 

〉 om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in de 

tijd beperkte acties, of voor een buitengewone toename van werk;220 

〉 om personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds 

bekleden of die tijdens een periode afwezig zijn zodat vervanging noodzakelijk 

is;221  

〉 om aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen en;222 

〉 om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere expertise 

vereisen.223 

 

Het gemeentedecreet (Vl.)224 en het OCMW-decreet (Vl.),225 alsook het 

provinciedecreet (Vl.),226 voegen hier twee bijkomende situaties aan toe, namelijk: 

 

〉 de omstandigheid waarbij er personeelsbehoeften zijn voor activiteiten die 

hoofdzakelijk worden verricht in mededinging met andere marktdeelnemers en; 

〉 de situatie waarbij personeelsbehoeften ontstaan voor activiteiten die een 

andere overheid subsidieert.  

 

Het Vlaamse OCMW-decreet ten slotte, maakt contractuele tewerkstelling ook 

mogelijk in verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten 

van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, bij een tewerkstelling als 

maatschappelijk werker van het OCMW of als hulppersoneel en als meesters-, vak- 

en dienstpersoneel.227 Daarnaast wijzen we voor de volledigheid nog op de 

mogelijkheid om contractanten in dienst te nemen om tegemoet te komen aan de 

personeelsnoden van het kabinet van de provinciegouverneur of van de 

                                                           
219

 En feitelijk dus ook het algemene principes KB, hoewel dit voor de lokale besturen niet bindend is (cf. I. 
OPDEBEEK, “De rechtspositie van het gemeentepersoneel volgens het nieuwe Gemeentedecreet”, 
T.Gem. 2006/1, (9) 10-11). 

220
 Art. 104, § 2, 1° gemeentedecreet (Vl.) wat betreft de gemeentebesturen. 

221
 Art. 104, § 2, 2° gemeentedecreet (Vl.) wat betreft de gemeentebesturen. 

222
 Art. 104, § 2, 3° gemeentedecreet (Vl.) wat betreft de gemeentebesturen. 

223
 Art. 104, § 2, 6 gemeentedecreet (Vl.) wat betreft de gemeentebesturen. 

224
 Art. 104, § 2, 4° en 5° gemeentedecreet (Vl.). 

225
 Art. 103, § 2, 4° en 5° OCMW-decreet (Vl.). 

226
 Art. 100, § 2, 4° en 5° provinciedecreet (Vl.). 

227
 Art. 103, § 2, 7° t.e.m. 9° OCMW-decreet (Vl.). 
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gedeputeerden, dan wel van de burgemeester of schepenen of van de voorzitter van 

de OCMW-raad of van de fracties in de provincie- of gemeenteraad.228 229 

 

Bovenstaande uitzonderingsgronden zullen binnenkort worden geschrapt. Volgens 

een ontwerp van decreet230 dat als bedoeling heeft om de organieke decreten (i.e. 

gemeentedecreet (Vl.), provinciedecreet (Vl.) en OCMW-decreet (Vl.)) aan te passen, 

zal het principe van de statutaire aanstelling met daaraan gekoppeld een 

opsomming van de situaties waarin contractuele tewerkstelling bij uitzondering 

mogelijk is, vervallen. In de plaats daarvan creëert men een vrije keuzemogelijkheid: 

zo zal §1 van artikel 104 van het gemeentedecreet (Vl.) als volgt luiden: “Het 

personeel van de gemeenten kan in statutair of in contractueel dienstverband 

worden aangesteld”.231 De voorrang van de statutaire tewerkstelling wordt hiermee 

voor het eerst op grote schaal doorbroken (zie ook infra, 3.).232 Vanaf de 

                                                           
228

 Art. 104, § 3 gemeentedecreet (Vl.); art. 100, § 3 provinciedecreet (Vl.) en art. 103, § 4 OCMW-decreet 
(Vl.). 

229
 Zie ook R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze” in A. 

HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET, et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen 
investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 77. 

230
 Ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 

9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 731/1. Op het ogenblik van het 
afsluiten van de redactie van ons proefschrift, is het ontwerpdecreet weliswaar al goedgekeurd in 
plenaire vergadering (procedurestuk nr. 731/3), maar is het nog wachtten op de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad.  

231
 Cf. art. 13 ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het 

Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 731/1. 
Er bestaan analoge bepalingen voor de aanpassing van het provinciedecreet (Vl.) en het OCMW-
decreet (Vl.). 

232
 De Raad van State merkt in zijn advies bij het voorontwerp van decreet op dat er mogelijks problemen 

kunnen rijzen wanneer het de bedoeling zou zijn om statutaire en contractuele tewerkstelling 
volledig op voet van gelijkheid te brengen, en af te stappen het vermoeden van de statutaire 
aanstelling wanneer een lokaal bestuur nalaat zich uitdrukkelijk uit te spreken voor een statutair dan 
wel een contractueel dienstverband (cf. adv. RvS nr. 58.589/3 van 18 januari 2016 bij het ontwerp 
van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 
december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 731/1). Uit de aangepaste memorie 
van toelichting blijkt dat het wegvallen van het vermoeden van statutaire tewerkstelling niet in de 
bedoeling van de opstelleers van het decreet ligt (“Zij (de lokale besturen, n.v.d.r.) krijgen daarom in 
dit voorstel als werkgever de autonome, vrije keuze om betrekkingen in statutair of contractueel 
dienstverband in te vullen. Het desbetreffend wijzigingsvoorstel houdt enkel dat in. Het schaft het 
statutair dienstverband niet af en evenmin raakt het aan het vermoeden van statutaire 
tewerkstelling wanneer het lokaal bestuur – uitzonderlijk − zou nagelaten hebben zich uitdrukkelijk 
uit te spreken over het dienstverband en het afdoend bewijs van een contractuele arbeidsrelatie niet 
kan aanleveren. De memorie bij artikel 13 wordt in die zin aangepast en verduidelijkt” – cf. nota aan 
de Vlaamse regering bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 
juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn – definitieve 
goedkeuring na advies van de Raad van State, met het oog op indiening bij het Vlaams Parlement en 
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inwerkingtreding van dit decreet zullen de besturen dus over de vrije keuze 

beschikken tussen de statutaire en de contractuele tewerkstellingswijze van hun 

personeel.233  

 

Zoals we infra hoofdstuk II, 4. nog zullen aantonen, strookt dit met de situatie zoals 

we die op het veld waarnemen bij de meeste lokale besturen. In het verleden waren 

de (Vlaamse) lokale besturen ook al op andere vlakken voortrekkers wat betreft de 

gelijkschakeling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van statutaire en contractuele 

personeelsleden.234 Vanuit dat perspectief hoeft het geen verwondering te wekken 

dat net op dit bestuursniveau deze belangrijke stap wordt gezet. 

 

2.3.3.2. Waalse Gewest 

 

De Waalse lokale besturen genieten in vergelijking met de Vlaamse lokale besturen 

veel meer autonomie wat betreft de vormgeving van de rechtspositieregeling voor 

het personeel.235 Niettemin trachten rondzendbrieven enige uniformiteit te 

bewerkstelligen.236  

 

Een van die rondzendbrieven behandelt de aanstellingswijze van het personeel voor 

de gemeente- en provinciebesturen.237 Die is principieel statutair,238 maar in een 

                                                                                                                                                        
later overgenomen in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet, Parl.St. Vl.Parl. 2015-
16, nr. 731/1, 8). 

233
 We willen benadrukken dat hiermee niet meteen alle verschillen tussen contractuele en statutaire 

personeelsleden worden weggewerkt – wat betreft de aanspraken in de sociale zekerheid (vooral in 
geval van arbeidsongeschiktheid en de wettelijke pensioenenrechten) zijn er nog steeds grote 
verschillen waar te nemen tussen beide personeelsgroepen (cf. R. JANVIER en S. AERTS, "Leçon 3. Les 
circuits d’incapacité dans le secteur publique: labyrinthes sans issue?” in R. JANVIER (ed.), Le Droit 
social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le droit du travail et de la 
sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, 117-183 en R. JANVIER, “De wettelijke pensioenen voor 
de ambtenaren versus die van de contractanten: het verschil tussen de hemel en het vagevuur”, 
T.Gem. 2011/3, 119-132). 

234
 O.a. R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources humaines” 

in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le 
droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (31) tabel 29. 

235
 Voor een bespreking verwijzen we naar naar R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, 

équité et gestion des ressources humaines” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, 
Collection de l'Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la 
Charte, 2015, (31) 43-50.  

236
 Voor een overzicht en bespreking verwijzen we naar G. CRIJNS, Vademecum des dispositions wallonnes 

pour le personnel des pouvoirs locaux et provinciaux, Waterloo, Wolters Kluwer, 2011, 3 et seq. 
237

 Omz. 19 juli 2001 betreffende de arbeidsvoorziening bij de lokale en provinciale overheden – Het 
statutair regime, BS 1 september 2001. 

238
 Art. M omz. 19 juli 2001 betreffende de arbeidsvoorziening bij de lokale en provinciale overheden – Het 

statutair regime. Het principe van de statutaire aanstelling vloeit ook voort uit de nieuwe 
gemeentewet (artikelen 145 en 149 nieuwe gemeentewet zoals gecoördineerd bij KB 24 juni 1988 
tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift "Nieuwe gemeentewet", BS 3 september 
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aantal gevallen laat de rondzendbrief toe om contractueel in plaats van statutair aan 

te werven: 

 

〉 vervangingen in geval van tijdelijke afwezigheden die niet via een interne 

herschikking kunnen worden opgevangen; 

〉 een buitengewone en tijdelijke vermeerdering van werk; 

〉 de uitvoering van opdrachten die in de tijd beperkt zijn; 

〉 wanneer de subsidievoorwaarden een contractuele aanstelling vereisen.239 

 

Specifiek voor de Waalse OCMW-besturen moeten in de personeelsformatie het 

maximaal aantal en het soort betrekkingen worden vermeld die voorbehouden zijn 

aan het contractueel personeel.240 Dit geldt niet voor de personeelsformatie van het 

ziekenhuis waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn een afzonderlijke 

personeelsformatie vastlegt, noch voor het contractueel personeel dat in dienst 

genomen wordt krachtens een programma voor werkloosheidsbestrijding of 

krachtens artikel 60, § 7 van de organieke OCMW-wet.241 Voor hen gelden dus geen 

beperkingen. Daarnaast kan het OCMW-bestuur overgaan tot contractuele 

aanwerving om te voorzien in een vacature in de personeelsformatie voor zover de 

indienstneming betrekking heeft op een met een wervingsgraad overeenstemmende 

betrekking en de personeelsformatie voor die betrekking in de mogelijkheid voorziet 

om die wervingswijze toe te passen.242 

 

2.3.3.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 

Voor de lokale besturen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we 

verwijzen naar het zogenaamde ‘Sociaal Handvest’ of ook wel ‘Brussels Handvest’ 

genoemd.243 Dit is een rondzendbrief die in uitvoering van een intersectoraal 

                                                                                                                                                        
1988 en zoals overgenomen in de artikelen L-1212-1 en L-1213-1 Wetboek 22 april 2004 van de 
plaatselijke democratie en decentralisatie, BS 12 augustus 2004 (cf. A. DE BECKER, De overheid en haar 
personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 
430). 

239
 Art. M in fine omz. 19 juli 2001 betreffende de arbeidsvoorziening bij de lokale en provinciale 

overheden – Het statutair regime. 
240

 Art. 42, §1, tweede lid organieke OCMW-wet. 
241

 Art. 42, §1, derde lid organieke OCMW-wet. 
242

 Art. 55, §1, eerste lid organieke OCMW-wet. 
243

 Sociaal Handvest 28 april 1994 Harmonisatie van het administratief statuut en algemene 
weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, BS 26 januari 1995. Voor een bespreking van de autonomie van de Brusselse besturen 
verwijzen we naar R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des 
ressources humaines” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de 
l'Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, 
(31) 50-51. 
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akkoord van 13 juni 1991 aanbevelingen en richtlijnen bevat met als een van de 

doelstellingen de bevordering van de harmonisatie van de rechtspositieregelingen 

van de betrokken besturen uit het hoofdstedelijke gewest.244  

 

In het Brusselse Handvest staat geschreven “de normale arbeidsbetrekking tussen 

het bestuur en zijn personeel is van statutaire aard”.245 Contractuele tewerkstelling is 

als afwijking op het principe van de statutaire aanstelling mogelijk wanneer dit 

volgens de wet of het Brusselse Handvest wordt toegelaten. Het handvest zelf 

verwijst naar uitzonderlijke, welbepaalde en in de tijd beperkte opdrachten en naar 

de tijdelijke vervanging van statutaire personeelsleden. Daarnaast kunnen de 

besturen het nieuwe schoonmaak- en restaurantpersoneel eveneens bij 

arbeidsovereenkomst in dienst nemen. Die mogelijkheid geldt tevens voor het 

seizoenspersoneel en het personeel dat deeltijdse betrekkingen binnen de formatie 

inneemt.246  

 

2.3.3.4. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

 

We willen graag even afzonderlijk ingaan op de regeling die geldt voor de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. In het verleden was er 

onduidelijkheid over het al dan niet bestaan van een keuzevrijheid tussen de 

aanstelling van personeel via een benoeming of via een arbeidsovereenkomst.247 248 

                                                           
244

 Art. M1 Inleiding Sociaal Handvest 28 april 1994 Harmonisatie van het administratief statuut en 
algemene weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

245
 Art. 1M7. 7.1., tweede lid Sociaal Handvest 28 april 1994 Harmonisatie van het administratief statuut 

en algemene weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het principe van de statutaire aanstelling vloeit ook voort uit de nieuwe 
gemeentewet (artikelen 145 en 149 nieuwe gemeentewet). 

246
 Art. 1M7. 7.1., derde en vierde lid Sociaal Handvest 28 april 1994 Harmonisatie van het administratief 

statuut en algemene weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

247
 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 386-388. Voor een uitgebreide bespreking zie ook: A. DE BECKER 

en J. DEBIÈVRE, “Over de keuzevrijheid inzake de invulling van de rechtspositie der intergemeentelijke 
verenigingen na het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden”, TBP 2006/2, 67-90. Belangrijk in de discussie inzake de 
intergemeentelijke samenwerkingsverband is het arrest Solon van de Raad van State van 13 juli 
1979 (nr. 19.7524, RW 1979-80, 1131, TBP 1980, 77, De Gem. 1980, 73). Uit dit arrest vloeit 
ondubbezinnig voort dat de Raad van State oordeelt dat ook voor de intercommunales het principe 
van de statutaire aanstelling het uitgangspunt vormt. Enkel wanneer op een ondubbelzinnige wijze 
kan worden vastgesteld dat het de bedoeling is om het personeelslid aan te werven op basis van een 
arbeidsovereenkomst (dit moet worden vastgesteld in een “contractuele regeling tussen het 
bestuursorgaan van de openbare dienst en het betrokken personeelslid”), kan men van dit 
uitgangspunt afwijken (cf. bespreking door A. DE BECKER en J. DEBIÈVRE, “Over de keuzevrijheid inzake 
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Intussen heeft men voor de Vlaamse en de Waalse intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden specifieke bepalingen opgenomen in de betrokken 

regelgeving.  

 

Waalse ‘intercommunales’ kunnen vrij kiezen tussen beide aanstellingswijzen: “Het 

personeel van de intercommunale is onderworpen aan een statutair en/of 

contractueel stelsel”.249 De libellering van het decreet laat geen ruimte voor 

twijfel.250 Dit is verschillend voor de Vlaamse intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden. Voor de dienstverlenende en de opdrachthoudende 

verenigingen stelt de raad van bestuur “een administratief en geldelijk statuut op, 

met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur, en in voorkomend geval, 

een arbeidsreglement conform de wettelijke bepalingen die gelden voor het 

contractuele personeel.”251 DE BECKER en DEBIÈVRE leiden uit deze bewoordingen een 

zekere gradatie af in die zin dat de statutaire tewerkstelling de voorkeur geniet 

boven de contractuele. Er is bijgevolg volgens hen geen werkelijk keuzerecht.252 In 

welke omstandigheden dan wel een (geoorloofd) beroep kan worden gedaan op 

contractanten is echter − bij gebrek aan verdere gedetailleerde richtlijnen − moeilijk 

af te bakenen.253 

 

                                                                                                                                                        
de invulling van de rechtspositie der intergemeentelijke verenigingen na het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden”, TBP 2006/2, (67) 76). 

248
 Dit is nog steeds niet het geval voor de Brusselse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Op zich 

is het mogelijk om voor die intercommunales bij ordonnantie te bepalen dat het contractuele 
dienstverband de voorkeur geniet op het statutaire dienstverband (A. DE BECKER, De overheid en haar 
personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 
414, alsook A. DE BECKER en J. DEBIÈVRE, “Over de keuzevrijheid inzake de invulling van de rechtspositie 
der intergemeentelijke verenigingen na het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden”, TBP 2006/2, (67) 77-78). 

249
 Art. L-1523-1 Wetboek 22 april 2004 van de plaatselijke democratie en decentralisatie (oud art. 5, §5 

Decr.W. 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales, BS 7 februari 1997). 
250

 Het decreet zorgt voor een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag om personeelsleden via 
arbeidsovereenkomst aan te werken – cf. A. DE BECKER en J. DEBIÈVRE, “Over de keuzevrijheid inzake de 
invulling van de rechtspositie der intergemeentelijke verenigingen na het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden”, TBP 2006/2, (67) 79. 

251
 Art. 69, eerste lid Decr.Vl. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, BS 30 oktober 

2001. 
252

 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 412-414; A. DE BECKER en J. DEBIÈVRE, “Over de keuzevrijheid 
inzake de invulling van de rechtspositie der intergemeentelijke verenigingen na het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden”, TBP 2006/2, (67) 82-83. Contra: 
F. VANDENDRIESSCHE en E. MATTHYS, “Publiek-private samenwerking en personeel” in D. D’HOOGHE en F. 
VANDENDRIESSCHE (eds.), Publiek-private samenwerking, Brugge, die Keure, 2003, (84) 91. 

253
 DE BECKER en DEBIÈVRE verwijzen terzake naar de controlerende rol van de toezichthoudende overheid (cf. 

A. DE BECKER en J. DEBIÈVRE, “Over de keuzevrijheid inzake de invulling van de rechtspositie der 
intergemeentelijke verenigingen na het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden”, TBP 2006/2, (67) 84-88). 
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2.3.4. Samenvattend overzicht 

 

Om de uitzonderingsregimes die de verschillende overheidsbesturen hanteren goed 

met elkaar te kunnen vergelijken, vatten we ze hierna schematisch samen.254  

 

We groeperen de mogelijkheden waarin een beroep kan worden gedaan op 

contractueel overheidspersoneel in de volgende categorieën: 

 

〉 om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen (A); 

〉 om personeel te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid (B); 

〉 om bijkomende opdrachten of specifieke opdrachten te vervullen (C); 

〉 om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of ruime 

ervaring op hoog niveau vereisen (D); 

〉 in de omstandigheid waarbij er personeelsbehoeften zijn voor activiteiten die 

hoofdzakelijk worden verricht in mededinging met andere marktdeelnemers (E);  

〉 voor tewerkstelling gesubsidieerd door een andere overheid (F). 

 

Tabel 1: Overzicht wettelijke en reglementaire uitzonderingsgronden contractuele 

tewerkstelling 

 

OVERHEIDSINSTELLING A B C D E F 

Federaal administratief openbaar ambt X X X X   

Autonome overheidsbedrijven X X X X   

(Algemene principes KB)255 X X X X   

Vlaamse overheid (gemeenschap en 
gewest) 

X X X X   

Waalse Gewest X X X X   

Franse Gemeenschap X X X X   

Brussels Hoofdstedelijk Gewest X X X X   

Duitstalige gemeenschap X X X X   

Vlaamse lokale besturen X X X X X X 

Waalse lokale besturen X X    X 

Lokale besturen Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

X X X   X 

Intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden 

X X X X X X 

                                                           
254

 Zie ook: R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources 
humaines” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge 
pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (31) 78-79. 

255
 We plaatsen ronde haken rond het algemene principes KB gelet op de gevolgen van de Zesde 

Staatshervorming in dit verband (supra, 2.5.2.). 
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2.3.5. Terzijde: mandaathouders 

 

In dit eerste hoofdstuk waarin we een beknopt overzicht geven van de evolutie van 

de contractuele tewerkstelling in rechte, vinden we het passend om even stil te 

blijven staan bij een wat atypische, hybride vorm van tewerkstelling: die van de 

mandaathouders. Het mandaatsysteem is een relatief recent ingevoerde 

uitzondering op het gangbare loopbaanstelsel. Dit stelsel houdt in dat een 

ambtenaar zijn loopbaan begint bij een openbare dienst en bij die openbare dienst 

normaliter ook zijn volledige loopbaan zal blijven functioneren. Hij zal in de loop van 

die loopbaan verscheidene functies volbrengen. Daartoe wordt de betrokken 

ambtenaar bevorderd. Hij kan op twee wijzen worden bevorderd: hij kan 

doorgroeien naar een hoger niveau of een hogere rang door deel te nemen aan 

bevorderingsexamens of naar een hogere weddeschalen in dezelfde rang door het 

verwerven van een zekere anciënniteit. Een ambtenaar in een loopbaanstelsel 

oefent dus meerdere functies uit binnen de ambtelijke structuur. Hij wordt niet 

aangeworven om een specifieke functie uit te voeren, zoals wel het geval is bij de 

mandaathouders.256 

 

De oorsprong van de creatie van deze bijzondere groep overheidspersoneel kan men 

vinden in een streven om het openbaar ambt rationeler en efficiënter te organiseren 

en beheren. Het is niet toevallig dat de eerste toepassingen van het stelsel van 

mandaatfuncties zijn opgedoken in een periode waarin het New Public 

Management257 hoge toppen scheerde. Dit paradigma bepleit de vertaling van 

managementideeën en –technieken van de private sector naar publieke 

organisaties.258 Het omvat een veelheid van instrumenten om dit te realiseren: 

“These include the extensive use of competitive market and quasi-market 

mechanisms, privatization of public utilities, organizational restructuring including 

decentralization of management (but with simultaneous greater central control by 

means of performance-based funding), new styles of governance and organizational 

culture change”.259 Wat de mandaathouders betreft, gaat het vaak om (top)functies 

die traditioneel op grond van een benoeming worden uitgeoefend, maar waarbij 

men die aanstellingswijze te rigide vindt. 

                                                           
256

 A. DE BECKER, “Hoe de sneltrein een boemeltrein werd. De invloed van het arrest Jadot op de 
Copernicus”, CDPK 2007, (33) 42. 

257
 Cf. E.H. KLEIN en J.F.M., KOPPENJAN, “Public Management and Policy Networks: Foundations of a Netwok 

Approach to Governance”, Public Administration 2000/2, (135) 136.  
258

 M. VAN DAMME en S. WEERTS, “Het juridische regime van het mandaat” in R. ANDERSEN en K. LEUS (eds.), 
Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, die Keure, 2002, (127) 139. 

259
 Cf. R. BUTTERFIELD, C. EDWARDS en J. WOODALL, “The New Public Management and The UK Police Service: 

The role of the police sergeant in the implementation of performance management”, Public 
Management Review 2004/3, (395) 396. 
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VAN DAMME en WEERTS lijsten de algemene kenmerken op van de toepassing van het 

mandaathouderschap in de publieke sector:  

 

〉 Het mandaat betreft de uitoefening van een leidinggevende functie waarvan de 

titularis een beleidsmatige inbreng heeft. 

 

〉 Er is sprake van een geïndividualiseerd verband tussen de titularis enerzijds en 

de aard van de functie en de invulling die eraan wordt gegeven anderzijds. De 

reglementering betreffende het mandaat is meer specifiek en gedifferentieerd 

dan wat het geval is bij het reguliere personeelsstatuut. De mandaathouder 

beschikt over de mogelijkheid een eigen invulling te geven aan het mandaat. 

 

〉 De uitoefening van het mandaat is in de tijd beperkt en een eventuele 

hernieuwing ervan is afhankelijk van een periodieke (positieve) evaluatie. 

 

〉 Het mandaat gaat gepaard met een tijdelijke integratie (personen vreemd aan 

de organisatie worden tijdelijk personeelslid voor de duur van het mandaat) of 

een herklassering (men was voordien al verbonden aan de organisatie, maar in 

een andere rechtsverhouding) van de mandaathouders.260 

 

Hoewel de Vlaamse overheid eerder al voorzichtige stappen zette in de ontwikkeling 

van wat we mandaatfuncties zouden kunnen noemen,261 gebeurt de eerste 

expliciete omschrijving van het mandaathouderschap in het algemene principes KB 

van 22 november 1991. Na de vernietiging van dat laatste besluit door de Raad van 

State, neemt men het mandaathouderschap over in de daaropvolgende versie van 

26 september 1994.262 263 Vanaf dat ogenblik krijgt deze specifieke figuur ook in 

andere regelgeving concreet vorm en inhoud. Zo introduceert men het 

mandaathouderschap na verloop van tijd ook op het lokale bestuursniveau.264 

                                                           
260

 M. VAN DAMME en S. WEERTS, “Het juridische regime van het mandaat” in R. ANDERSEN en K. LEUS (eds.), 
Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, die Keure, 2002, (127)170-173. 

261
 F. FRANCEUS, “Na Copernicus Kepler? De stand van de zon in het federaal openbaar ambt”, TBP 2004/1, 

(3) 7-8; M. VAN DAMME en S. WEERTS, “Het juridische regime van het mandaat” in R. ANDERSEN en K. 
LEUS (eds.), Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, die Keure, 2002, (127) 139-141. 

262
 Art. 22 algemene principes KB 22 november 1991, overgenomen in art. 22 algemene principes KB 26 

september 1994. 
263

 Voor een overzicht van de ontwikkeling van het stelsel van de mandaathouders in de verschillende 
overheidsgeledingen verwijzen we naar M. VAN DAMME en S. WEERTS, “Het juridische regime van het 
mandaat” in R. ANDERSEN en K. LEUS (eds.), Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, die Keure, 
2002, (127) 137 et seq. 

264
 Cf. artikelen 80 tot en met 91 rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl), in uitvoering 

van art. 105, §4 gemeentedecreet (Vl.) en art. 101, §4 provinciedecreet (Vl.). Voor een bespreking 
zie o.a. M. VAN DAMME, “Het mandaatstelsel in de lokale besturen”, T.Gem. 2006/2, 31-37. 
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Wat ons in het bijzonder interesseert, is de aard van de rechtsverhouding van de 

mandaathouder. Hierover is politiek fel gebakkeleid ten tijde van de uitwerking van 

het mandaathouderschap voor de federale overheid.265 Uiteindelijk opteerde men 

voor een tijdelijk statutair dienstverband.266 Die aanstellingsvorm wijkt niet alleen af 

van die van de statutaire tewerkstelling met een definitieve benoeming, maar ook 

van die van de contractuele tewerkstelling. De eenzijdige aanstelling van een 

mandaathouder verschilt van de definitieve benoeming van de traditionele 

ambtenaar onder andere omdat het mandaat in de tijd is beperkt.267 In se is het 

mandaathouderschap zoals het voor de federale overheid werd gecreëerd te 

vergelijken met de tijdelijke statutaire tewerkstelling zoals die voorheen lange tijd 

heeft bestaan268 (supra, 2.2.2.). Hoewel die categorie van tijdelijke statutairen als 

gevolg van het enig statuut (supra, 2.2.4.) in principe uit het ambtenarenrecht is 

geschrapt,269 sluipt het via het stelsel van de mandaathouders toch weer ons 

rechtsbestel binnen.270  

 

We willen eveneens opmerken dat niet alle systemen van mandaathouderschap 

uitgaan van een dergelijk op eenzijdigheid gebaseerd tijdelijk statutair 

dienstverband. Zo moet voor de mandaathouders bij de Vlaamse lokale besturen in 

bepaalde omstandigheden worden gekozen voor een tewerkstelling op basis van een 

arbeidsovereenkomst.271 272  

                                                           
265

 K. LEUS, “Overeenkomsten met de overheid en overheidsovereenkomsten: bijzondere overeenkomsten 
en algemeen belang. De ‘gemene’, de ‘gemengde’ of de ‘zuivere’ leer?” in H. BOCKEN, C. CAUFFMAN, I. 
CLAEYS et al, Bijzondere overeenkomsten, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Mechelen, 
Kluwer, 2008, (405) 428-429. 

266
 P. BOUCQUEY, “Les différents régimes de statut précaire”, APT 2005, (193) 196. 

267
 A. DE BECKER, “Hoe de sneltrein een boemeltrein werd. De invloed van het arrest Jadot op de 

Copernicus”, CDPK 2007, (39) 46. 
268

 P. BERCKX, “Rechtspositie overheidspersoneel. De aanduiding en de uitoefening van 
managementfuncties in de federale overheidsdiensten (FOD)”, TBP 2002/8, (555) 556; A. DE BECKER, 
“Hoe de sneltrein een boemeltrein werd. De invloed van het arrest Jadot op de Copernicus”, CDPK 
2007, (39) 46. 

269
 Een belangrijk voorbehoud hierbij geldt voor de onderwijssector waar wel nog op grote schaal gebruik 

wordt gemaakt van het stelsel van de tijdelijke statutaire aanstelling (al dan niet in afwachting van 
een vaste benoeming). 

270
 Voor enkele kanttekeningen, zie o.a. A. DE BECKER en B. LOMBAERT, “De juridische grondslag van de 

arbeidsverhoudingen tussen de overheid en haar personeel” in R. ANDERSEN en K. LEUS (eds.), 
Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, die Keure, 2002, (81) 118-120. 

271
 Art. 85, §1 rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel Vl.:  

“De geselecteerde kandidaat wordt in statutair dienstverband aangesteld in de mandaatfunctie als 
hij een vast aangesteld statutair personeelslid van het bestuur is. 
De geselecteerde kandidaat wordt in contractueel dienstverband aangesteld in de mandaatfunctie 
als hij een contractueel personeelslid van het bestuur is of als hij extern is aan het bestuur.” 

272
 In het verslag aan de regering bij het rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.) 

vermeldt men in dit verband expliciet dat ervoor wordt gekozen om voor externe kandidaten en 
interne contractanten die een mandaatfunctie opnemen, geen beroep te doen op het regime van de 
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We geven hierna een beknopt overzicht van de aard van de rechtsverhouding 

volgens de actueel van toepassing zijnde systemen van mandaathouderschap bij de 

verschillende overheden. 

 

                                                                                                                                                        
tijdelijk statutairen (cf. verslag aan de regering bij art. 85 van het rechtspositiebesluit gemeente- en 
provinciepersoneel Vl. (geraadpleegd via www.codex.vlaanderen.be)). 
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Tabel 2: Overzicht aard rechtsverhouding mandaathouders  

 

AARD VAN DE RECHTSVERHOUDING TIJDELIJK 

STATUTAIR 

STATUTAIR CONTRACTUEEL 

Federaal administratief openbaar ambt273 X   

(Algemene principes KB)274 275 X276   

Vlaamse overheid (gemeenschap en gewest)277  X278 X279 

Waalse Gewest280 X   

Franse Gemeenschap281 X   

Brussels Hoofdstedelijk Gewest282  X X 

                                                           
273

 Art. 3, tweede lid KB 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de 
programmatorische federale overheidsdiensten, BS 31 oktober 2001. 

274
 We plaatsen ronde haken rond het algemene principes KB gelet op wijzigingen in het raam van de Zesde Staatshervorming (supra, 2.5.2.). 

275
 Art. 12 algemene principes KB (versie 22 december 2000). 

276
 Hoewel na een eerste lezing zou kunnen worden gesteld dat de regelgever de mogelijkheid heeft opengelaten om de mandaatfunctie contractueel in te vullen, blijkt uit 

latere ontwikkelingen dat men hierop is teruggekomen en de mandaathouder dus moet worden beschouwd als een eenzijdig aangestelde ambtenaar (cf. A. DE 

BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 526 en verwijzingen aldaar). 
277

 Art. V 9. Vlaams Personeelsstatuut. 
278

 Wanneer de mandaatfunctie wordt opgenomen door een interne kandidaat die voorheen al ambtenaar was bij de Vlaamse overheid, dan wordt hij in statutair 
dienstverband aangesteld met bij aanvang het doorlopen van een bepaalde proeftijd (art. V 9., §2 Vlaams Personeelsstatuut). 

279
 Betreft het een externe kandidaat, dan heeft hij de keuze tussen een benoeming zoals de interne kandidaat (met proeftijd) of een indienstneming met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (art. V 9., §1 Vlaams Personeelsstatuut).  
280

 Art. 351 B.W.Reg. 18 december 2003 houdende de Waalse ambtenarencode, BS 31 december 2003, geraadpleegd via www.wallex.wallonie.be (ook: Waalse 
ambtenarencode - “Le mandat s’exerce dans le cadre d’une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu’il 
confère). De arbeidsovereenkomst van een contractueel personeelslid dat een mandaatfunctie opneemt, wordt tijdelijk geschorst (cf. art. 353, tweede lid Waalse 
ambtenarencode).  

281
 Art. 25 B.Fr.Reg. 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse 

Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, BS 14 februari 2013, geraadpleegd via www.gallilex.cfwb.be. 
282

 Art. 484 B.Br.Reg. 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, BS 5 juni 2014. Dit artikel stelt dat de mandaathouder die voorheen geen ambtenaar is van het ministerie of een instelling van openbaar nut 
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AARD VAN DE RECHTSVERHOUDING TIJDELIJK 

STATUTAIR 

STATUTAIR CONTRACTUEEL 

Duitstalige Gemeenschap283 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vlaamse lokale besturen284  X X 

Waalse lokale besturen285 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Lokale besturen Brussels Hoofdstedelijk Gewest286  X X 

                                                                                                                                                                                                                                                     
vertegenwoordigd binnen het Sectorcomité XV, een arbeidsovereenkomst sluit met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, vertegenwoordigd door haar regering. 
Hieruit kunnen we afleiden dat wanneer men zich vóór de aanstelling als mandaathouder wel in een statutair dienstverband bevindt, deze statutaire arbeidsrelatie 
behouden blijft. 

283
 Voor zover we hebben kunnen achterhalen bestaat er geen bijzonder stelsel voor mandaathouders in de schoot van de Duitstalige Gemeenschap. Wel bestaat een 

specifieke toelage voor personeelsleden die managements- of stafopdrachten uitvoeren (cf. art. 87.2. B.D.Reg. 27 december 1996 houdende organisatie van het 
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren). 

284
 Art. 85, §1 rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.). 

285
 Voor de lokale besturen in het Waalse gewest zijn er geen bijzondere bepalingen of richtlijnen rond het mandaathouderschap. Plannen van de Waalse regering in die 

zin werden afgeblokt door de UVCW (UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE) en de FÉDÉRATION WALLONE DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX (informatie verkregen via mail 17 
juni 2015, Luigi MENDOLA, UVCW). 

286
 In het raam van het Brussels Handvest (supra, 2.3.3.3.) wordt verwezen naar de mogelijkheid om functies bij wijze van een mandaat in te vullen. De betrokken bepaling 

spreekt zich verder niet uit over de aard van de rechtsverhouding van een dergelijke mandaathouder. We nemen aan dat moet worden teruggegrepen naar de 
gebruikelijke aanstellingswijzen, namelijk het statutair dienstverband en de aanstelling op grond van een arbeidsovereenkomst (cf. art. 8M7 7.8. Sociaal Handvest 28 
april 1994 Harmonisatie van het administratief statuut en algemene weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). 
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3. Tussenbesluit hoofdstuk I: reflecties over de (grond)wettelijkheid van de 

afschaffing van het principieel statutair dienstverband 

 

We willen tot slot van dit eerste hoofdstuk reflecteren over de (grond)wettelijkheid 

van het afstappen van het principe van de statutaire aanstelling ten voordele van 

een uitbreiding van het contractueel dienstverband in de Belgische publieke sector. 

Zoals we supra 2.3.1. en 2.3.3.1. beschreven aan de hand van de cases bpost en 

Proximus en die van de Vlaamse lokale besturen, is die ontwikkeling anno 2016 niet 

langer denkbeeldig. Meer zelfs, ze is de jure realiteit geworden of zal dat binnenkort 

zijn.  

 

Ook op andere bestuursniveaus circuleren er plannen om te evolueren naar een 

volledige keuzevrijheid in de publieke sector of brengt men de gevolgen in kaart van 

een omschakeling naar de situatie waarbij het uitgangspunt de 

arbeidsovereenkomst wordt. Het ambtenarenstatuut wordt gereserveerd voor een 

aantal vooraf bepaalde en welomschreven functies. Hoewel in de regeerakkoorden 

voor de Vlaamse en de federale regering niet expliciet wordt gerefereerd aan de 

afschaffing van het ambtenarenstatuut,287 denkt men in sommige geledingen toch 

na over voorstellen in die richting. Dit verwondert niet, gelet op het feit dat we in de 

partijprogramma’s van de (Vlaamse)288 coalitiepartners, passages terugvinden 

waarin zwart op wit staat te lezen dat men voorstelt af te stappen van de principiële 

statutaire tewerkstelling.289 

                                                           
287

 Cf. Regeerakkoord Vlaamse regering 2014-2019, 23 juli 2014, dat stelt “In overleg met de 
vakorganisaties werken we aan een eenvormig statuut voor alle personeelsleden van de Vlaamse 
overheid, alsook aan de uitbouw van een tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers”, 
https://www.vlaanderen.be, 12. Volgens het federaal regeerakkoord 9 oktober 2014 luidt het dat 
“Het statuut wordt gecodificeerd en vereenvoudigd, terwijl de personeelsstatuten van kleinere 
entiteiten, die aanleunen bij dat van het Rijkspersoneel, bij dat laatste ondergebracht worden binnen 
een budgettair neutraal kader” en “De actueel voorziene categorieën van contractuele tewerkstelling 
zullen geëvalueerd en gerationaliseerd worden”, http://www.premier.be, 163-164. 

288
 De Franstalige coalitiepartner in de federale regering (MR) zet – althands in het partijprogramma − 

veeleer in op een modernisering van het openbaar ambt – een afschaffing van de statutaire 
tewerkstelling is niet aan de orde: “Le régime statutaire est le garant de l’indépendance, de l’égalité 
et de l’intégrité de la fonction publique”, “Une réelle évolution de la carrière est désormais possible 
pour les agents contractuels dans la perspective de leur intégration dans le régime statutaire” en 
“Ces changements permettent d’envisager à plus long terme une administration composée de 
fonctionnaires moins nombreux mais mieux rémunérés, travaillant sous un statut stable et moderne” 
(cf. MR, “Programma général. Elections régionales, fédérales et européennes du 25 mai 2014, 
www.mr.be, 419-421). 

289
 Cf. OPEN VLD, “Vlaanderen vleugels geven”, verkiezingsprogramma goedgekeurd op het 

programmacongres van 12-13 april 2014, http://www.openvld.be/, 46; N-VA, “Verandering voor 
Vooruitgang, Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2014, 
http://www.n-va.be, 75 en CD&V, “Operatie Innesto – visiecongres 15-16-17 november 2013”, 
http://www.sonjaclaes.be, 80. 
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Of en op welke wijze men een dergelijke ommezwaai juridisch kan verantwoorden, 

hangt af van het betrokken bestuursniveau. 

 

3.1. Federale overheid 

 

Wat de federale overheid betreft, hebben we er al op gewezen (supra, 1.4.) dat de 

artikelen 37 en 107, tweede lid Gw. tot de interpretatie strekken dat de ambtenaren 

bij de algemene besturen (lees: de federale centrale administraties)290 291 eenzijdig 

moeten worden benoemd, echter “behoudens de door de wetten gestelde 

uitzonderingen”.292 Het uitgangspunt vormt dus de eenzijdige benoeming door de 

Koning (lees: de statutaire aanstelling), afwijkingen worden bij wet bepaald. 

Verschillende opties liggen open om uitgaande van (de actuele interpretatie van) 

deze artikelen, af te stappen van de principiële statutaire tewerkstelling. 

 

Een eerste denkspoor sluit aan bij de bevoegdheid van de wetgever om in 

uitzonderingen te voorzien op de aanstellingsbevoegdheid van de Koning 

(“behoudens de door de wetten gestelde uitzonderingen”). De wetgever zou kunnen 

overwegen om die uitzonderingsbevoegdheid breed te interpreteren/toe te passen. 

Het uitsluitend gebruik van die weg om de grondwettelijke regel uit te hollen, is 

echter een oplossing die juridisch weinig fraai oogt. De uitzondering wordt aldus tot 

regel verheven en beantwoordt daarmee niet aan het opzet van de 

grondwetgever.293  

 

Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de wetgever zich er uitdrukkelijk toe 

verbindt om de uitzonderingsbevoegdheid zoals bepaald in het tweede lid van artikel 

107 Gw. niet uit te oefenen. De wetgever laat die bevoegdheid vervolgens over aan 

de Koning. Die laatste beschikt immers volgens de gangbare interpretatie van dit 

artikel 107, tweede lid over de mogelijkheid om de rechtspositie van de ambtenaren 

uit te tekenen en zou zo de uitzonderingsgronden op het principe van de statutaire 

                                                           
290

 De draagwijdte van dit artikel reikt dus niet tot het personeel dat in dienst wordt genomen door de 
publiekrechtelijke instellingen die afhangen van de federale overheid (i.e. de federale openbare 
instellingen). 

291
 De ambtenaren bij de “buitenlandse betrekkingen” die in datzelfde artikel 107 aan bod komen, zijn de 

categorie van ambtenaren die op dit ogenblik worden ondegebracht bij de FOD Buitenlandse Zaken 
(cf. A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 148-149).  

292
 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 148. 
293

 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 514. 
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aanstelling kunnen bepalen (supra, 1.4.).294 Het risico bestaat echter dat er een 

juridisch bijzonder complexe situatie ontstaat wanneer de uitzonderingen die de 

Koning in dat geval zou vaststellen, niet overeenstemmen met de gronden die door 

de wetgever worden bepaald.295  

 

Zoals DE BECKER al stelde, is de beste aanpak het loslaten van de stringente scheiding 

tussen de uitvoerende en de wetgevende macht wat betreft de benoeming van de 

ambtenaren en het vaststellen van hun rechtspositieregeling: “De beste oplossing 

bestaat er dus in om de wetgever de bevoegdheid te geven om de rechtspositie van 

de ambtenaren uit te tekenen. Bij de uittekening van die rechtspositie kan de 

wetgever dan bepalen welke groep van personeelsleden, als ambtenaren, nog steeds 

door de Koning moet worden benoemd”.296 De bevoegdheid in handen van de 

wetgever om de rechtspositie vast te stellen, ontneemt de Koning zijn 

benoemingsbevoegdheid niet. Bovendien kan de wetgever de concrete invulling van 

die rechtspositieregeling nog steeds toewijzen aan de Koning. Dit denkspoor vereist 

echter bij voorkeur een grondwetswijziging, want artikel 107, tweede lid Gw. moet 

in die zin worden aangepast en verduidelijkt. Dit is nodig opdat er geen discussies 

(meer) zouden bestaan over hoe de bevoegdheden van de wetgevende en de 

uitvoerende macht op dit punt met elkaar in wisselwerking treden.297 Op zich kan 

immers ook volgend (vierde) alternatief naar voren worden geschoven: de 

bevoegdheid van de Koning wordt beperkt tot het benoemen van de ambtenaren, 

maar de uittekening van de rechtspositie (en dus de invoering van de contractuele 

tewerkstelling als regel) wordt overgelaten aan de wetgever. Dit staat echter haaks 

op hoe tot hiertoe de artikelen 37 en 107, tweede lid uit de grondwet door 

rechtspraak en rechtsleer, alsook de afdeling wetgeving van de Raad van State 

worden geïnterpreteerd en toegepast. Dit zou de rechtszekerheid kunnen 

hypothekeren, want “Een gewone wijziging van de interpretatie zou een te grote 

breuk met de vorige interpretatie impliceren”.298  

 

De lege lata stuit de introductie van een volledige keuzevrijheid tussen de statutaire 

of de contractuele weg of zelfs een overschakeling naar een principieel contractueel 

                                                           
294

 Dit is overigens ook de filosofie van de herziening van artikel 4 wet 22 juli 1993 houdende bepaalde 
maatregelen inzake ambtenarenzaken – supra, 2.3.1. 

295
 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 516. 
296

 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 517. 

297
 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 517. 
298

 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 514-515. 
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dienstverband, wellicht op te veel juridische bezwaren in het licht van de actuele 

draagwijdte en interpretatie van de artikelen 37 en 107, tweede lid van de 

grondwet. Om die reden geniet de optie de lege ferenda waarbij artikel 107, tweede 

lid Gw. uitdrukkelijk wordt aangepast, onze voorkeur. 

 

3.2. Gemeenschappen en gewesten 

 

Voor de gemeenschappen en de gewesten hebben we al gewezen op de veranderde 

rol van het algemene principes KB ingevolgde de Zesde Staatshervorming (supra, 

2.2.4. en 2.3.2.1.). In dit verband is de federaal opgelegde limitatieve lijst van 

omstandigheden waarin een afwijking op het principe van de statutaire aanstelling 

mogelijk is, in principe niet meer richtinggevend.299 De gemeenschappen en de 

gewesten kunnen dus voor hun diensten300 reglementair vastleggen dat ook in 

andere, minder uitzonderlijke, omstandigheden een beroep wordt gedaan op de 

contractuele aanwervingswijze of bevorderingsambten niet langer statutair worden 

ingevuld. Of deze nieuwe autonomie ook zo ver reikt dat een uitsluitend 

contractuele aanwerving voor de diensten van de gemeenschappen en de gewesten 

tot de mogelijkheden behoort, durven wij echter niet te beweren. Daarvoor lijkt een 

aanpassing vereist van de paragrafen 2 en 3 van artikel 87 BWHI.  

 

Zo stelt §2 van artikel 87 BWHI dat iedere regering de personeelsformatie vaststelt 

van haar administratie en de benoemingen doet – de overeenkomst met artikel 107, 

tweede lid Gw. (supra, 3.1.) ligt voor de hand. De afdeling wetgeving van de Raad 

van State interpreteert die bepalingen uit de BWHI inderdaad analoog met de 

grondwettelijke regel.301 Om voor de diensten van de gemeenschappen en de 

gewesten af te stappen van de princiële statutaire aanstelling, is dus bij voorkeur 

een aanpassing van die paragrafen van artikel 87 BWHI vereist.302  

 

Dit is anders wat betreft de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de 

gemeenschappen en de gewesten. Zij worden immers niet begrepen in de 

werkingssfeer van §2 van artikel 87 BWHI en ook het algemene principes KB vormt 

                                                           
299

 Art. 2, §1 algemene principes KB dat een herhaling is van de uitzonderingen bepaald in art. 4 wet 22 juli 
1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. 

300
 Hiermee wordt de eigen administratie bedoeld, dus niet de verzelfstandigde publiekrechtelijke 

rechtspersonenen die in de schoot van de gemeenschappen en gewesten bestaan. 
301

 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 519. 

302
 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 519-520. 
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niet langer een beletsel. Voor die organisaties is het dus mogelijk om decretaal af te 

wijken van het principieel statutair dienstverband.303 

 

3.3. Lokale besturen 

 

Voor de steden en gemeenten gelegen geldt het beginsel van de statutaire 

aanstelling (supra, 2.3.3.). Een afwijking van dit beginsel is mogelijk op grond van een 

gewone wetskrachtige norm – de principiële ‘ambtelijke status’ ligt immers niet 

vervat in de grondwet of de BWHI.304 305 Zo zal voor de Vlaamse lokale besturen 

ingevolge een wijziging van de organieke decreten, binnenkort een keuzevrijheid 

worden ingevoerd (supra, 2.3.3.1.). Het is interessant stil te staan bij de 

opmerkingen die de afdeling wetgeving van de Raad van State formuleert ten 

aanzien van dit ontwerp van decreet − ze hebben namelijk hoofdzakelijk betrekking 

op een aantal bezorgdheden in het licht van het grondwettelijke beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie (artikelen 10 en 11 Gw.).306  

 

De Raad van State merkt in de eerste plaats op dat een verdere uitbreiding van de 

contractuele tewerkstellingswijze geen afbreuk mag doen aan het fundamentele 

beginsel van de gelijke toegang tot het openbaar ambt: “Hieruit kan evenwel niet 

worden afgeleid dat de lokale besturen, en inzonderheid die besturen die ervoor 

kiezen om hun personeel in contractueel dienstverband aan te stellen, het beginsel 

van de gelijke toegang tot het openbare ambt niet in acht moeten nemen. Dat 

beginsel hangt immers onlosmakelijk samen met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. De lokale besturen die ervoor kiezen om hun personeel in contractueel 

dienstverband aan te stellen, zullen erop moeten toezien dat ze de vereisten die 

voortvloeien uit het beginsel van de gelijke toegang tot het openbaar ambt, in acht 

nemen”.307 De verdere uitbreiding van de contractuele tewerkstelling in de publieke 

sector mag dit fundamentele beginsel niet veronachtzamen. Dit betekent dat men 

                                                           
303

 Zie ook A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 
ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 520. 

304
 Cf. A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 417-418. 
305

 Voor een uitgebreid onderzoek van de grondslag van de ambtelijke aanstelling in het gemeenterecht 
verwijzen we naar A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de 
rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 367 et seq. 

306
 Adv. RvS nr. 58.589/3 18 januari 2016 bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 731/1. 

307
 Adv. RvS nr. 58.589/3 18 januari 2016 bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 731/1. 
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erover moet waken om ook bij contractuele aanwervingen op een objectieve wijze 

de aanspraken van de verschillende kandidaten te vergelijken en de meest geschikte 

kandidaat in dienst te nemen. Daarnaast houdt dit beginsel in dat voorafgaand aan 

de aanwerving, een openbare oproep tot kandidaatstelling wordt bekendgemaakt 

en dat niemand kan worden aangeworven tenzij men houder is van een diploma of 

een studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de te begeven 

betrekking.308 We merken op dat ook wanneer de federale overheid en de 

gemeenschappen en de gewesten zouden afstappen van het statutaire 

aanwervingsprocédé, ze dit fundamentale beginsel voor de tewerkstelling in 

overheidsdienst moeten blijven respecteren. 

 

Verder wijst de Raad van State erop dat een afwijking van het algemeen beginsel van 

de statutaire tewerkstellingsvorm, in die zin dat het vermoeden van statutaire 

tewerkstelling wordt afgeschaft, vereist dat men moet kunnen aantonen dat het 

verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit tussen de personeelsleden van die 

lokale besturen en de personeelsleden van andere overheidsdiensten die onder de 

bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest ten 

aanzien waarvan dat beginsel wel blijft gelden, redelijk kan worden verantwoord in 

het licht van het grondwettelijke beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.309  

 

Hoewel we deze bezorgdheid van de Raad van State kunnen plaatsen – minstens 

ontbreekt de toets van de redelijke verantwoording vooralsnog in de memorie van 

toelichting bij het ontwerp van decreet310 – weten we niet of het Grondwettelijk Hof, 

wanneer dat zou worden gevat, inderdaad zou oordelen dat er in casu sprake is van 

een schending van het beginsel van de gelijke behandeling. Uit de rechtspraak van 

het Grondwettelijk hof vloeit namelijk voort dat men uit het beginsel van gelijkheid 

                                                           
308

 Adv. RvS nr. 58.589/3 18 januari 2016 bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 731/1. 

309
 Adv. RvS nr. 58.589/3 18 januari 2016 bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 731/1. 

310
 Eigenlijk wordt er enkel verwezen naar de feitelijke situatie om de invoering van de keuzevrijheid te 

onderbouwen – “Inmiddels toont de praktijk bij de lokale besturen aan dat dit beginsel overeind 
blijft, ook als het contractuele dienstverband de evenknie wordt van of zelfs de overhand krijgt op het 
statutaire dienstverband. Dit rechtvaardigt op zich en minstens een aanpassing aan de bestaande 
decretale verhouding statutaire-contractuele tewerkstelling bij de lokale besturen” – cf. memorie van 
toelichting bij bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 731/1, 
8. 
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en niet-discriminatie niet kan afleiden dat aan iedere persoon in overheidsdienst, 

een identiek juridisch statuut moet worden toegekend. Het staat de bevoegde 

overheid vrij om – uiteraard binnen de grenzen van wat toelaatbaar is op grond van 

de betrokken regelgeving − de meest geschikte weg te kiezen om de opdrachten van 

de openbare dienst te verwezenlijken waarmee ze is belast.311 In het licht van die 

rechtspraak twijfelen we aan het feit of het Grondwettelijk Hof inderdaad zou 

oordelen dat er sprake is van een schending van het grondwettelijke beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie wanneer voor de Vlaamse lokale besturen, maar niet 

voor de diensten van de Vlaamse overheid, wordt afgestapt van het principieel 

statutair dienstverband. We hebben er al op gewezen dat we ons niet van de indruk 

kunnen ontdoen dat het Grondwettelijk Hof niet altijd even consistent is als de 

discrepantie tussen statutaire en contractuele personeelsleden in overheidsdienst 

aan de orde is.312  

  

                                                           
311

 Cf. GwH 11 juni 2008, nr. 89/2008, overw. B.8. 
312

 Cf. R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources humaines” 
in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le 
droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, 112. Zie bijvoorbeeld GwH 16 
oktober 2001, nr. 127/2001, overw. B.5. (“De statutaire personeelsleden zijn in beginsel niet 
vergelijkbaar met contractuele personeelsleden, aangezien ze zich in een grondig verschillende 
rechtspositie bevinden”), maar dan wel in GwH 9 februari 2000, nr. 19/2000, overw. B.3. (“Uit de 
voormelde bepalingen blijkt dat wat betreft de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die het gevolg is 
van een toevallig voorkomende lichte fout, de wetgever een verschil in behandeling heeft ingesteld 
tussen de door de overheid tewerkgestelde leden van het statutair personeel, enerzijds, en de 
contractuele werknemers in het algemeen, anderzijds, aangezien immers enkel de eerstgenoemden 
aansprakelijk zijn voor lichte schuld. Dat verschil in behandeling is niet verantwoord in acht nemend 
de gelijkenis van de vergeleken arbeidsverhoudingen, met name vanuit het oogpunt van de juridische 
ondergeschiktheid”). 
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Hoofdstuk II - Contractuele arbeidsverhouding in de 

Belgische publieke sector in de feiten 
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1. Inleiding 

 

Aansluitend op ons overzicht van de juridische grondslag van de contractuele 

arbeidsverhouding (supra, hoofdstuk I), is het interessant om aan de hand van de 

cijfers een beeld te reconstrueren van de evolutie van de tewerkstelling van 

contractueel overheidspersoneel in de Belgische publieke sector. Hoe uitzonderlijk is 

de contractuele tewerkstelling en vallen er bijzondere evoluties te onderkennen in 

de loop der jaren? Veroorzaakt een versoepeling van de mogelijkheid om 

contractueel overheidspersoneel in te schakelen voor een toename van het gebruik 

van het contractueel wervingsprocédé of is veeleer het omgekeerde het geval en 

past de regelgeving zich aan de realiteit van de feitelijke arbeidsverhoudingen aan?  

 

Wat we al onmiddellijk moeten opmerken aangaande de cijfers, is dat enige 

voorzichtigheid geboden is. Betrouwbaar cijfermateriaal is helaas lang niet voor elke 

periode beschikbaar en als gevolg van de opeenvolgende staatshervormingen en 

herverdelingen van bevoegdheden, zijn er soms missing links wat betreft de globale 

personeelsaantallen tewerkgesteld op de verschillende bestuursniveaus. Ook valt 

niet altijd te achterhalen aan de hand van welke parameters en systemen de 

personeelsgegevens worden verzameld en gecatalogiseerd. Vanaf het begin van 

deze eeuw eeuw kunnen we doorgaans stellen dat we over betrouwbare gegevens 

beschikken, maar wat de periodes daarvoor betreft, willen we toch benadrukken dat 

de cijferoverzichten geen volledige zekerheid kunnen bieden over het precieze 

aantal overheidscontractanten.  

 

Waar mogelijk, hebben we getracht om de cijfers te verkrijgen per geslacht zodat we 

een uitsplitsing kunnen maken tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke 

contractuele en statutaire personeelsleden.313 Wanneer we de cijferaantallen van de 

mannelijke en vrouwelijke personeelsleden met elkaar vergelijken, kan dit een 

interessant bijkomend perspectief bieden over de evolutie van de contractuele 

tewerkstelling in de Belgische publieke sector (infra, 5.).  

 

                                                           
313

 Wat de parameter ‘leeftijd’ betreft, wordt in beginsel in de ‘overzichten van de personeelssterkte in de 
overheidssector’ enkel een koppeling gemaakt tussen die parameter en het niveau waarop men is 
tewerkgesteld. Over het verband tussen de leeftijd en de tewerkstellingswijze 
(statutair/contractueel) is aanvankelijk geen informatie beschikbaar. In elk geval is die paramter 
voor ons onderzoek minder relevant, we laten hem dan ook verder buiten beschouwing – voor een 
bespreking van enkele recente cijfers in dit verband verwijzen we naar R. JANVIER, E. HENDERICKX, J. 
SEGERS en R. VALKENEERS, “Meer discriminatie door meer diversiteit: een paradox voor het Belgisch 
publiek management?”, Burger, bestuur & beleid 2011/1, (3) 17-18. 



Contractuele arbeidsverhouding in de feiten 

80 

 

Vanaf 1969314 wordt op een systematische en gecentraliseerde wijze een inventaris 

gemaakt van de personeelsaantallen in de overheidssector. Onder de benaming 

‘Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector’ publiceert het ministerie 

van het openbaar ambt vanaf 1969 jaarlijks brochures met een aantal basisgegevens 

over de personeelspopulatie.315 In de beginjaren van de overzichten doet men 

hiervoor een beroep op de zogenaamde permanente inventaris.316 Voor elk 

personeelslid in dienst bij de toenmalige ministeries en openbare instellingen,317 vult 

men een individuele fiche in waarop welbepaalde inlichtingen onder een codevorm 

worden genoteerd en bijgehouden.318 Die wijze van gegevensverzameling is 

uiteraard niet zonder fout en niet altijd even volledig. Zo is men bijvoorbeeld 

afhankelijk van de correcte en (vooral) tijdige toezending van de individuele 

formulieren door de betrokken diensten. Hoewel ze dus niet volledig accuraat zijn, 

geven de cijfers uit de opeenvolgende overzichten van de personeelssterkte in de 

overheidssector niettemin een bijzonder interessante inkijk in de evolutie van de 

contractuele tewerkstelling in een groot gedeelte van de overheidssector, en dit in 

de periode van 1969 tot en met 2000. 

 

We merken op dat er voor de ‘plaatselijke machten’ (lees: lokale besturen) tot 

1995319 geen gecentraliseerd cijfermateriaal beschikbaar is over het aantal 

                                                           
314

 Voor de jaartallen voor 1969 zijn geen algemene, gecentraliseerde cijfers beschikbaar. Dit betekent niet 
dat men voor die periode geen personeelsgegevens bijhield, maar wel men hiervoor een beroep 
moet doen op de archieven van de betrokken overheidsdiensten. Omdat het verzamelen van 
cijfermateriaal voor ons proefschrift geen cruciaal gegeven is, hebben we ervoor geopteerd om te 
starten vanaf het ogenblik waarop min of meer gecentraliseerde gegevens beschikbaar waren, 
zijnde 1969. Voor de volledigheid merken we op dat er in 1968 wel een ‘algemeen overzicht van de 
personeelsbezetting en bezoldigingen in de overheidssector’ verscheen, maar dit betrof in 
tegenstelling tot het daaropvolgende jaar, nog een verzameling van veeleer losstaande tabellen met 
personeelsaantallen. Alle gearchiveerde overzichten van de rapporten ‘Overzicht van de 
personeelssterkte in de overheidssector’ kunnen online worden geraadpleegd op de website 
www.pdata.be (archieven). We vermelden hierna enkel de datum van de betrokken brochure, de 
online vindplaats blijft dezelfde en wordt dus niet telkens herhaald. 

315
 Hierna zullen we enkel aandacht besteden aan de basisgegevens over het aantal ambtenaren 

(vastbenoemden, stagiairs en tijdelijk statutairen) en contractanten (al dan niet opgesplitst volgens 
geslacht). De brochures bevatten daarnaast ook gegevens over o.a. de indeling naar rang, niveau en 
leeftijd, aantal en leeftijd van de kinderen ten laste.  

316
 Opgericht bij beslissing van de Ministerraad van 10 juni 1966 (cf. Overzicht van de personeelssterkte in 

de overheidssector. Toestand op 30-6-1988, inleiding). 
317

 Sommige grote besturen of instellingen (bv. het Bestuur der Posterijen, de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas, de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen) worden vrijgesteld van het gebruik 
van de permanente inventaris omdat die organisaties over eigen registratiesystemen beschikken. 
Die personeelsgegevens worden dan telkens in de jaarlijkse brochure ‘Overzicht van de 
personeelssterkte in de overheidssector’ overgenomen. 

318
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1969, 1.  

319
 Vanaf 1995 zijn accurate cijfers beschikbaar via de databank van de bevoegde 

socialezekerheidsinstelling van de lokale overheidsdiensten (toenmalige RSZPPO (Rijksdienst voor 
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contractueel tewerkgestelde personeelsleden.320 Hetzelfde geldt voor de gegevens 

van het aantal (contractuele) personeelsleden in dienst bij de gemeenschappen en 

de gewesten en de publiekrechtelijke entiteiten die ermee verbonden zijn. Ook voor 

hen beschikken we niet voor alle kalenderjaren over algemene cijferaantallen. Wat 

de gemeenschappen en de gewesten betreft, beperken we ons tot cijfers voor de 

Vlaamse overheid (infra, 3.). De plaatselijke besturen behandelen we in een 

afzonderlijk hoofdstuk (infra, 4.).  

 

2. Contractueel personeel bij de federale overheid: evolutie van 1969 tot 

en met 2015 

 

Wanneer we de opeenvolgende overzichten van de personeelssterkte in de 

overheidssector analyseren, blijkt dat daarin van bij de aanvang in 1969 een opdeling 

wordt gemaakt tussen de gegevens voor de ministeries321 enerzijds en voor de 

(federale) openbare instellingen anderzijds. De groep van openbare instellingen 

bevat een aantal zeer grote entiteiten zoals de RTT (Regie voor Telegraaf en 

Telefoon) en de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen). Die 

laatste heeft lange tijd geen contractanten in dienst gehad. Door het grote 

soortelijke gewicht van de NMBS (i.e. hoog aantal personeelsleden) zou dit de 

globale (gemiddelde) percentages wat kunnen beïnvloeden, in die zin dat het 

gemiddelde percentage contractanten een stuk lager uitvalt. Om die reden opteren 

we ervoor om naast de globale cijfers voor de gehele (federale) overheid, ook de 

cijfers voor de openbare instellingen te vermelden. We vinden het nuttig om die 

opdeling te behouden, maar zullen ook telkens de cijfers samenvoegen om zo een 

globaal beeld te schetsen van de contractuele tewerkstelling bij de federale overheid 

in haar geheel. 

 

Een leuk weetje is dat in de opeenvolgende overzichten van de personeelssterkte, 

het contingent contractuele personeelsleden tot het einde van de jaren ’80 van de 

                                                                                                                                                        
sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten), op dit ogenblik de DIBISS 
(Dienst voor de bijzondere socialezekerheidstelsels)). 

320
 Voor de plaatselijke overheden grijpt men terug naar de gegevens uit de ‘Bijzondere Compensatiekas 

voor kinderbijslag voor de gemeenten, de openbare instellingen die ervan afhangen en de 
verenigingen van gemeenten’. Die inlichtingen maken geen onderscheid naargelang de 
administratieve stand van het personeel zodat op basis daarvan geen gegevens beschikbaar zijn over 
het aantal overheidscontractanten in dienst bij de lokale besturen (cf. Overzicht van de 
personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1969, 2). 

321
 In 1969 gaat het om de volgende ministeries: landbouw, verkeerswezen, economische zaken, financiën, 

buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, justitie, sociale voorzorg, Eerste Minister, nationale 
opvoeding, volksgezondheid en gezin, tewerkstelling en arbeid, openbare werken, middenstand en 
landsverdediging (cf. Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-
1969, tabel 3).  
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twintigste eeuw wordt omschreven als “andere personen tot wederopzeggens 

benoemd” (sic) en zich hiermee onderscheidt van de vast benoemde 

personeelsleden, de stagiairs en de tijdelijk statutairen. Pas vanaf 1990 benoemt 

men de groep contractuele personeelsleden als “de personen bij 

arbeidsovereenkomsten aangeworven”, of ook “het contractueel personeel”.  

 

We moeten een onderscheid maken tussen drie periodes. Vanaf 1969 tot en met 

2000 kunnen we ons baseren op de gegevens uit de jaarlijkse, papieren brochures. 

Voor de periode vanaf 2001 tot en met 2005 hebben de FOD Personeel en 

Organisatie, de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de CDVU (Centrale Dienst 

voor de Vaste Uitgaven) ons de globale aantallen bezorgd. Vanaf 2006 kunnen we 

een beroep doen op de online databank pdata die heel wat verfijningen toelaat.322 

 

2.1. Periode 1969-2000 

 

We hebben alle gegevens samengevat in absolute en procentuele cijfers waarbij we 

ook telkens de verhouding weergeven ten overstaan van het totale aantal 

personeelsleden.323 Het betreft een telling in koppen dus niet in FTE (fulltime-

equivalent). Een overzicht van de absolute cijfers is niet oninteressant omdat op die 

wijze duidelijk wordt over welke aantallen contractuele personeelsleden het precies 

gaat. Om deze titel niet al te zeer te overladen met cijfertabellen, opteren we ervoor 

om de tabellen van de periode 1969-2000 als bijlage bij het proefschrift op te nemen 

(infra, bijlagen). 

 

Hierna zullen we dus enkel de grafische voorstellingen van de evolutie van de 

contractuele tewerkstelling bij de federale overheid in de periode 1969-2000 

weergeven.  

 

Bij de grafieken horen enkele opmerkingen die men moet kennen opdat men de 

cijfers correct zou interpreteren: 

 

〉 Wat betreft de openbare instellingen, maakt men al van de aanvang (1969) een 

onderscheid naargelang van het geslacht van de personeelsleden. Vanaf 1979 

gebeurt dit ook voor de ministeries. Vanaf 1999 wordt de verhouding tot het 

totale aantal mannelijke/vrouwelijke personeelsleden niet langer vermeld in de 

                                                           
322

 www.pdata.be. 
323

 Dit is de som (in koppen) van de vastbenoemden, de stagiairs, de tijdelijk statutairen, de contractanten 
en de personeelsleden die zich in een vorm van non-activiteit of disponibiliteit bevinden (cf. o.a. 
Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1969, tabel 3). 
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overzichten van personeelssterkte. De reden hiervoor konden we niet 

achterhalen noch logisch verklaren. 

 

〉 Het Bestuur der Posterijen wordt in de eerste jaren van de overzichten nog 

vermeld bij de ministeries, om dan vanaf 1972 in de tabellen van de openbare 

instellingen te worden opgenomen. Op dat ogenblik zien we een belangrijke 

verschuiving in het aantal contractuele (en statutaire) personeelsleden van de 

categorie ministeries naar die van de openbare instellingen. Het Bestuur der 

Posterijen telt in 1971 9.049 contractuele personeelsleden op een totaal van 

43.084 personeelsleden.324 

 

〉 Vanaf het overzicht 1992 worden de autonome overheidsbedrijven325 niet meer 

opgenomen in de tabel van de openbare instellingen. Dit verklaart de drastische 

daling van het cijfer ‘totale personeelssterkte’ in 1992. 

 

〉 In 1969 telt de NMBS geen enkel contractueel tewerkgesteld personeelslid. Ook 

zijn er nauwelijks vrouwen aan de slag, slechts 370 op een totaal van 53.484 

(statutaire) personeelsleden. Het numerieke gewicht van de NMBS (met dus 

quasi uitsluitend statutaire personeelsleden) drukt zwaar op de cijfers van het 

aantal contractuele personeelsleden bij de openbare instellingen. Op het 

ogenblik waarop de NMBS (vanaf 1992 ingevolge de toekenning van het statuut 

van autonoom overheidsbedrijf) niet langer in de cijfers van de federale 

openbare instellingen wordt vermeld, stijgt het procentueel aandeel van de 

overheidscontractanten bij die instellingen navenant. De NMBS heeft in 1991 

geen enkel contractueel personeelslid in dienst, maar wel 44.031 ambtenaren.326  

 

  

                                                           
324

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1971, tabel 3. 
325

 Cf. wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 
326

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1991 en 31-12-1991, 40-
42. 
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Figuur 4: Procentuele evolutie overheidscontractanten 1969-2000 ministeries en openbare instellingen (federale overheid) 
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Figuur 5: Procentuele evolutie mannelijke en vrouwelijke overheidscontractanten op totaal aantal mannelijke/vrouwelijke 

personeelsleden 1969-1998 ministeries en openbare instellingen (federale overheid) 
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2.2. 2001-2005 

 

Tabel 3: Evolutie (in absolute cijfers en procentueel) statutaire en contractuele personeelsleden 2001-2005 federale overheid 

 

JAARTAL
327

 STATUTAIREN CONTRACTANTEN TOTAAL 

2001328 63.662 73,89% 22.490 26,11% 86.152 

2002 65.968 74,72% 22.311 25,28% 88.279 

2003 58.223 75,47% 18.923 24,53% 77.146 

2004 60.209 74,55% 20.552 25,45% 80.761 

2005 61.948 75,00% 20.647 25,00% 82.595 

                                                           
327

 Er wordt telkens gebruik gemaakt van de cijfers per 30-6 van het jaartal. 
328

 Wat betreft 2001 en 2002 konden we de cijfers raadplegen die ons werden bezorgd door de CDVU. We willen hierbij uitdrukkelijk Dhr. VETS (Directie voor Statistiek RSZ) 
en Mevr. COMMEINE (CDVU) bedanken.  
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2.3. 2006-2015 

 

Voor de periode vanaf 2006 tot en met 2015 benutten we de statistieken die iedereen kan raadplegen via de databank www.pdata.be. 

De selectie wordt gemaakt voor alle federale instellingen, wat betekent dat ook de personeelsleden bij de openbare instellingen in de 

cijfers zijn begrepen (niet: de autonome overheidsbedrijven). 

 

Tabel 4: Evolutie (in absolute cijfers en procentueel) mannelijke/vrouwelijke statutaire en contractuele personeelsleden 2006-2015 

federale overheid 

 

JAARTAL
329

 STATUTAIREN M/V
330

 CONTRACTANTEN M/V TOTAAL M/V
331

  ALGEMEEN TOTAAL 

% CONTRACTANTEN 

2006 M    33.879 83,49%332 M    6.325 15,58% M  40.578 48,86% 83.464 20.775 
24,89% V     27.936 65,14% V    14.450 33,69% V   42.886 51,14% 

2007 M    33.449  83,34% M   6.271 15,62% M  40.131 48,39% 82.923 20.662 
24,91% V     27.817 65,00% V    14.391 33,63% V    42.792 51,61% 

2008 M    33.296 83,35% M   6.232 15,60% M   39.943 48,05% 83.122 20.667 

V     28.162 65,22% V   14.435 33,43% V    43.179 51,95% 24,86% 

2009 M    33.068 82,82% M   6.425 16,09% M   39.925 47,72% 83.658 21.044 

V     28.539 65,25% V    14.619 33,42% V    43.733 52,27% 25,15% 

                                                           
329

 Er wordt telkens gebruik gemaakt van de cijfers per 30-6 van het jaartal. 
330

 Stagiairs inbegrepen. 
331

 Bij het algemene totaal worden ook nog de personen in non-activiteit, disponibiliteit, dienstschorsing en ‘andere’ gerekend. Omdat we niet met volledige zekerheid 
kunnen achterhalen of die personeelsleden allen op statutaire basis worden tewerkgesteld, houden we ze buiten de procentuele berekening. Dit heeft als gevolg dat 
er een (beperkt) verschil ontstaat wanneer de totalen en percentages worden opgeteld. Bijvoorbeeld voor 2006 (mannelijke personeelsleden): 83,49% + 15,58% = 
99,07%. 0,93% slaat op voormelde categorie van niet-actieve personeelsleden. 

332
 Percentage berekend op het totale aantal mannelijke personeelsleden (contractant + ambtenaar). Concreet: 83,49% van de mannelijke personeelsleden is ambtenaar, 

15,58% van de mannelijke personeelsleden is werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst. 
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2010 M    32.549 82,68% M   6.371 16,18% M   39.363 47,43% 82.980 20.591 

V     28.757 65,93% V    14.220 32,60% V    43.617 52,57% 24,81% 

2011 M    32.119 83,69% M   5.835 15,20% M   38.376 47,32% 81.082 18.991 

V     28.975 67,84% V    13.156 30,80% V    42.706 52,68% 23,42% 

2012 M   31.725 84,38% M    5.457 14,51% M   37.595 47,21% 79.619 17.864 

V    29.039 69,10% V    12.407 29,52% V    42.024 52,79% 22,43% 

2013 M   30.605 83,90% M    5.482 15,02% M   36.475 47,28% 77.134 17.614 

V    27.993 68,84% V    12.132 29,83% V    40.659 52,72% 22,83% 

2014 M    30.276 84,69% M   5.124 14,33% M   35.746 46,99% 76.066 16.644 

V    28.320 70,23% V   11.520 28,57% V    40.320 53,01% 21,88% 

2015 M   29.300 86,03% M   4.755 13,96% M   34.055 47,45% 71.765 15.315 

V   27.150 71,99% V   10.560 28,00% V   37.710 52,54% 21,34% 
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2.4. Samenvattend overzicht 1969-2015 

 

Figuur 6: Procentuele evolutie overheidscontractanten (mannen en vrouwen) 1969-2015 federale overheid 
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Figuur 7: Verhouding mannelijke en vrouwelijke contractuele personeelsleden (absolute cijfers) 1979-2015 federale overheid
333  

                                                           
333

 Voor sommige jaartallen beschikken we, zoals aangegeven, niet over cijfers die de verdeling tussen de mannelijke en vrouwelijke personeelsleden in statutaire, 
respectievelijk contractuele betrekkingen weergeven. Om die reden wordt er een sprong gemaakt van 1997 naar 2006. 
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3. Contractueel personeel bij de Vlaamse overheid: evolutie van 1990 tot 

2014 

 

Wat betreft de Vlaamse overheid, beschikken we pas vanaf 1990-1991 over cijfers 

die de verhouding tussen het aantal statutaire en contractuele personeelsleden 

duiden. De cijfers kunnen tot 2000 teruggevonden worden in de al vermelde 

rapporten ‘Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector’ (supra, 1. en 

2.). Vanaf 2001 houdt de federale overheid nog enkel gegevens bij voor het 

toepassingsgebied van het federaal administratief openbaar ambt. Voor de periode 

vanaf 2001 tot en met 2006 doen we een beroep op cijfers van de RSZ (Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid) Vanaf 2007 verzamelt de Vlaamse overheid zelf accurate 

cijfers,334 weliswaar zonder een verdeling tussen mannen en vrouwen volgens de 

tewerkstellingswijze.  

 

We geven hierna enkel de grafische voorstellingen weer van de evolutie van het 

contractueel overheidspersoneel. Voor de tabellen met de absolute en procentuele 

cijfers verwijzen we naar de bijlagen bij dit proefschrift (infra, bijlagen). Opnieuw 

moeten we enkele voorafgaande opmerkingen maken om de cijfers correct te 

kunnen interpreteren: 
 

〉 Vanaf 1991 wordt het personeel in dienst van de Vlaamse Vervoersmaatschappij 

(VVM) in de statistieken vermeld. Dit beïnvloedt sterk het percentage 

(mannelijke) contractuele personeelsleden. De VVM stelt namelijk geen statutair 

personeel tewerk en kent een overwegend mannelijke personeelspopulatie. 

 

〉 Vanaf 2007 worden verzelfstandigde organisaties zoals De Lijn en de VRT niet 

(meer) in de cijfers voor de Vlaamse overheid opgenomen. Dit geven we graag 

mee omdat dit de opvallende daling verklaart van het aantal contractuele 

personeelsleden in dienst van de Vlaamse overheid. De Lijn telt geen enkele 

statutaire medewerker en bij de VRT vormen de ambtenaren een uitdovende 

categorie (supra, hoofdstuk I, 2.5.2.2.).  

 

〉 Vanaf 2007 beschikken we niet over cijfers die de tewerkstellingswijze koppelt 

aan het geslacht van het personeelslid. Er bestaan enkel globale aantallen van 

het aantal mannelijke en vrouwelijke personeelsleden.  

                                                           
334

 Met dank aan Mevr. VANDERWEYEN van de Vlaamse overheid (departement bestuurszaken) die ons de 
cijfers tot en met 2014 heeft bezorgd. 
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Figuur 8: Procentuele evolutie overheidscontractanten 1990-2014 Vlaamse overheid 
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Figuur 9: Evolutie in absolute cijfers vastbenoemde en contractuele personeelsleden 1990-2014 Vlaamse overheid
335
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4. Contractueel personeel bij de lokale besturen: evolutie van 1987 tot en 

met 2015 

 

De voormalige Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 

Overheidsdiensten (RSZPPO), vanaf 1 januari 2015 de Dienst voor de Bijzondere 

Socialezekerheidsstelsels (DIBISS),336 houdt al geruime tijd goed gedocumenteerde 

cijfers bij over de evolutie van het aandeel contractuele en statutaire 

personeelsleden die in dienst zijn bij de Vlaamse, Waalse en Brusselse lokale 

besturen.337  

 

Onder lokale besturen wordt begrepen de gemeenten, de OCMW ’s, de verenigingen 

van OCMW ‘s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de provincies en de 

politie- en (sinds 1 januari 2015) brandweerzones. De cijfers die we hierna gebruiken 

vertrekken van een verdeling tussen vastbenoemde en contractuele 

personeelsleden aan de hand van de DmfA-aangifte.338 

 

We geven hierna een overzicht van de evolutie van de contractuele tewerkstelling 

voor het geheel van de Vlaamse, Waalse en Brusselse besturen.339 We beschikken 

over cijfers die de periode van 1987 tot en met 2015 overspannen.340 341 

                                                           
336

 Wet 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 10 juni 
2014. 

337
 Door een wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (BS 6 augustus 1985) worden de 

provinciale en plaatselijke overheidsbesturen van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) 
overgeheveld naar de RSZPPO (cf. art. 1 wet 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen). Met 
ingang van 1 januari 1986 gebeurt de inning van de socialezekerheidsbijdragen voortaan door de 
RSZPPO (cf. art. 25 KB 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, sectie 1, van de wet van 1 
augustus 1985 houdende sociale bepalingen, BS 8 november 1985). 

338
 DmfA is een afkorting voor Déclaration multifonctionelle/ multifunctionele Aangifte en vervangt de 

RSZ-kwartaalaangifte vanaf het eerste kwartaal van 2003. Met deze aangifte dient de werkgever de 
loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in. 

339
 Voor de cijfers per regio (Vlaamse, Waalse en Brusselsel lokale besturen verwijzen we naar R. JANVIER, I. 

DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources humaines” in R. JANVIER 
(ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le droit du travail 
et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, tabellen 21 en 22). 

340
 Via de DIBISS ontvingen we historische gegevens voor de jaartallen 1987 en 1990. Voor de periode 1995 

tot en met 2010 gebruiken we een rapport dat de DIBISS zelf publiceerde over de evolutie van de 
contractuele tewerkstelling bij de lokale besturen. Voor de jaren ná 2010 kunnen we cijfermateriaal 
halen uit de rapporten ‘halfjaarlijkse statistieken’ die systematisch op de website ter beschikking 
worden gesteld voor het brede publiek (www.orpss.fgov.be/nl/dibiss/publicaties). 

341
 Bronnen voor de schematische overzichten (infra, figuren 9 tot en met 12): RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 

ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN (RSZPPO), Statistieken 31-12-1987, 
Brussel, eigen uitgave, 45 p.; RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE 

OVERHEIDSDIENSTEN (RSZPPO), Statistieken 31-12-1990, Brussel, eigen uitgave; RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 

ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN (RSZPPO), Contractuele en statutaire 
tewerkstelling. Evolutie in de lokale sector 1995-2010, Brussel, eigen uitgave, 23 p., 
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www.orpss.fgov.be/nl/dibiss/publicaties; RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN 

PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN (RSZPPO), Jaarverslag 2013, Brussel, eigen uitgave, 68 p., 
www.orpss.fgov.be/nl/dibiss/publicaties; RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN 

PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN (RSZPPO), Halfjaarlijkse statistieken, tweede kwartaal 2014, Brussel, 
eigen uitgave, 40 p.,  www.orpss.fgov.be/nl/dibiss/publicaties; DIENST VOOR DE BIJZONDERE 

SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS, Halfjaarlijkse statistieken, tweede kwartaal 2015, Brussel, eigen uitgave, 40 
p.,  www.orpss.fgov.be/nl/dibiss/publicaties, 37 p.   
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Figuur 10: Evolutie in absolute cijfers vastbenoemde
342

 en contractuele personeelsleden 1987-2015 lokale besturen (Rijk) 

 

  

                                                           
342

 Onder vastbenoemde personeelsleden verstaat men de vastbenoemde statutaire personeelsleden (ambtenaren) (cf. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE 

EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN (RSZPPO), Contractuele en statutaire tewerkstelling. Evolutie in de lokale sector 1995-2010, Brussel, eigen uitgave, 3). 
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Figuur 11: Evolutie in absolute cijfers personeelspopulatie met verdeling volgens geslacht 1987-2015 lokale besturen (Rijk) 
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Figuur 12: Verhouding mannelijke en vrouwelijke contractuele personeelsleden in absolute cijfers 1987-2015 lokale besturen (Rijk)  
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Figuur 13: Verhouding mannelijke en vrouwelijke statutaire personeelsleden in absolute cijfers 1987-2015 lokale besturen (Rijk)  
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5. Tussenbesluit hoofdstuk II 

 

Bovenstaande tabellen en grafieken leiden tot drie belangrijke observaties. 

 

Observatie 1: 

 

Uit de cijfers die we verwerkten, blijkt dat de contractuele tewerkstelling al vanaf 

het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw343 een substantieel onderdeel 

uitmaakt van de globale tewerkstelling in de publieke sector. In 1969 bedraagt het 

percentage contractueel tewerkgestelde personeelsleden om en bij de 10% (supra, 

figuur 6). Vanaf het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw neemt het 

percentage af om vanaf de jaren negentig te stijgen naar een stabiele 25%, althans 

bij de federale en de Vlaamse overheid.344 Dit percentage lijkt de afgelopen jaren op 

die bestuursniveaus opnieuw lichtjes te dalen. Die evolutie zien we helemaal niet bij 

de lokale besturen: daar neemt het aantal contractanten alsmaar toe (supra, figuur 

10) en een snelle kentering valt hier niet meteen te verwachten (supra, hoofdstuk I, 

2.3.3.1.). We stellen dus vast dat de contractuele tewerkstelling in de Belgische 

publieke sector nooit een randfenomeen is geweest.345 

 

Observatie 2: 

 

Naar men zou kunnen aannemen, heeft een ontwikkeling in de contractuele 

arbeidsverhoudingen in rechte (supra, hoofdstuk I) logischerwijs een direct gevolg 

voor de contractuele arbeidsverhouding in de feiten zoals we dit in dit tweede 

hoofdstuk van deel 1 hebben onderzocht. Op die manier kunnen we de brug leggen 

tussen de analyses die we in de hoofdstukken I en II hebben gemaakt: een 

versoepeling of een verstrenging van de uitzonderingsgronden waarin contractuele 

tewerkstelling mogelijk is, zou fluctuaties kunnen verklaren in het gebruik van het 

contractuele aanwervingsprocédé. Het juridische kader lijkt echter minder impact te 

hebben dan men theoretisch zou verwachten. Door ons onderzoek uit hoofdstuk I te 

combineren met de cijferresultaten uit dit tweede hoofdstuk, kunnen we dit 

concreet illustreren.  

                                                           
343

 En misschien ook al voordien, maar om dit te staven, ontbreken de noodzakelijke cijfergegevens. 
344

 Dat hangt – althans voor de Vlaamse overheid – ook af van welke overheden in de telling worden 
begrepen. Zoals opgemerkt (supra, 3.), worden de personeelsleden van een aantal grote, 
verzelfstandigde Vlaamse publiekrechtelijke organisaties zoals de VRT en De Lijn uit die cijfers 
gehaald. 

345
 Een observatie die al eerder werd gemaakt door R. JANVIER, “Contractanten bij de lokale besturen: geen 

randfenomeen”, Lokaal, 16-30 juni 2003, 22-23. 
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Voor de federale overheid en de Vlaamse lokale besturen346 maken we de 

vergelijking van de evolutie van de contractuele tewerkstelling in de feiten met de 

ontwikkeling van de contractuele arbeidsverhouding in rechte. We doen dit voor de 

periode 1990 tot en met 2015 omdat we voor die tijdspanne over de meest volledige 

cijfers beschikken. Wat de federale overheid betreft, beperken we ons tot de 

ministeries. De situatie van een aantal openbare instellingen (i.e. autonome 

overheidsbedrijven zoals de NMBS, supra, 2.) is te specifiek om globale conclusies te 

kunnen trekken voor de gehele federale overheid.  

 

Figuur 14: Procentuele evolutie overheidscontractanten federale overheid 

(ministeries) 1990-2015 

 

 

                                                           
346

 Wat de Vlaamse overheid betreft, rijst de moeilijkheid dat de cijfers in de loop van de vooropgestelde 
periode niet dezelfde lading dekken. Tot en met 2006 worden de personeelsleden van De Lijn en de 
VRT meegerekend, om vanaf 2007 uit de cijfers te verdwijnen. Het juridische kader voor de 
tewerkstelling bij De Lijn en de VRT is echter zeer verschillend van dat van de diensten van de 
Vlaamse overheid (supra, hoofdstuk I, 2.3.2.2.). Dit verstoort de mogelijkheid om de evolutie in de 
feiten te vergelijking met de ontwikkelingen in rechte. 
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Voor die periode wijzigt er wat betreft de federale overheid niet erg veel aan de 

situaties waarin men volgens de regelgeving een beroep kan doen op contractuele 

personeelsleden. In 1990 zijn dit hoofdzakelijk drie redenen (supra, hoofdstuk I, 

2.2.4.): 

 

〉 om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen. Het betreft 

ofwel in de tijd beperkte acties ofwel een buitengewone toename van werk; 

〉 om ambtenaren te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds 

bekleden, met inbegrip van de ambtenaren in loopbaanonderbreking en 

onverminderd de mogelijkheid om een statutair personeelslid door een ander 

statutair personeelslid te vervangen; 

〉 om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen.347 

 

In 1993 voegt de wet van 22 juli 1993 houdende bepalingen inzake 

ambtenarenzaken een vierde reden toe (supra, hoofdstuk I, 2.3.1.): 

〉 om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere of ruime ervaring 

op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te voeren taken, ook 

wanneer de uit te voeren taken permanente opdrachten betreffen.348 

Figuur 15: Procentuele evolutie overheidscontractanten Vlaamse lokale besturen 

1990-2015  

 
 

                                                           
347

 Art. 4 wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige 
instellingen van openbaar nut. 

348
 Art. 3, §1, eerste lid, 4° wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. 
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Wat de Vlaamse lokale besturen betreft, zijn er pas met de komst van de 

krachtlijnennota Kelchtermans uit 1993 duidelijke richtlijnen over de 

uitzonderingsgronden waarin, in afwijking van de principiële statutaire aanstelling, 

een beroep kan worden gedaan op het contractueel aanwervingsprocédé (supra, 

hoofdstuk I, 2.2.4.). Het gaat om de volgende situaties: 

 

〉 contracten van bepaalde duur en voor zover het niet gaat om leidinggevende 

functies binnen de personeelsorganisatie; 

〉 de uitvoering van welbepaalde opdrachten of projecten waarvoor binnen de 

formatie geen personeel aanwezig is; 

〉 de tijdelijke vervanging van andere personeelsleden.  

 

Wat de OCMW-besturen betreft, stelt men zich wat soepeler op.349 Bovendien 

vloeien uit de organieke OCMW-wet eveneens een aantal bijkomende 

uitzonderingsgronden voort op het principe van de statutaire aanstelling (supra, 

hoofdstuk I, 2.2.4. en 2.3.3.1.).350  

 

In het raam van de daaropvolgende sectorale akkoorden verandert er voor de 

Vlaamse lokale besturen relatief weinig. Met het sectoraal akkoord 2002 wijzigen de 

omstandigheden bijvoorbeeld niet waarin contractanten kunnen worden 

aangeworven, men verduidelijkt enkel dat besturen in vele gevallen contracten van 

onbepaalde duur kunnen aanbieden.351  

 

Met de komst van de organieke decreten (2005 en 2008), treedt een verdere 

versoepeling op wat de uitzonderingsgronden betreft waarin contractuele 

tewerkstelling mogelijk is. Zo is dit voortaan ook toegestaan voor taken die een 

bijzondere expertise vereisen en voor activiteiten die hoofdzakelijk in medediging 

met andere marktdeelnemers worden verricht. Ook wordt gerefereerd aan de 

gesubsidieerde tewerkstelling.352 Dezelfde uitzonderingen zijn tot op heden van 

kracht (supra, hoofdstuk I, 2.3.3.1.). 

                                                           
349

 Cf. R. JANVIER en K. JANSSENS, De mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerkgever is 
opgestaan!, Brugge, die Keure, 2003, 18. 

350
 Voor een bespreking, zie ook R. JANVIER, Contractanten in overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 1997, 

17-18. 
351

 Omz. BA-2002/02 25 januari 2002 betreffende de toelichting bij het sectoraal akkoord 2002 voor het 
personeel van de lokale besturen, BS 19 februari 2002. 

352
 Merk op dat voor allerlei vormen van gesubsidieerde tewerkstelling vaak niet werd gerefereerd aan de 

algemene regels. In principe diende men ook voor de gesubsidieerde tewerkstelling binnen de 
grenzen van de toegelaten uitzonderingen te blijven, maar vaak bleef dit in de praktijk dode letter 
en maakt men overwegend gebruik van arbeidsovereenkomsten (cf. R. JANVIER en K. JANSSENS, De 
mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerkgever is opgestaan!, Brugge, die Keure, 
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Wat kunnen we uit bovenstaande gegevens afleiden over het verband tussen de 

evolutie in de feiten en de ontwikkeling in rechte? 

 

〉 Voor de federale overheid: De stijging van het aantal contractanten tijdens de 

periode 1990-1995 (10,44% tot 20,92%) kan men wellicht gedeeltelijk verklaren 

door de relatieve versoepeling van de regelgeving en de gevolgen van de 

invoering van het enig statuut. Niettemin is het opvallend dat het aantal 

contractanten in die periode zo goed als verdubbelt en ook na 1995 blijft 

toenemen om in 2001 26,11% te bedragen. We vermoeden dan ook dat de 

sterke stijging tussen 1990 en 2001 niet uitsluitend kan worden toegeschreven 

aan die versoepeling van de regelgeving (die tenslotte slechts één bijkomende 

uitzonderingsgrond toevoegde op het principe van het statutair dienstverband). 

 

〉 Voor de Vlaamse lokale besturen: Hoewel in de periode 1990-2005 weinig of 

niets wijzigt aan de uitzonderingsgronden waarin contractuele tewerkstelling 

mogelijk is, stellen we toch vast dat in die periode het percentage contractanten 

met meer dan 10% toeneemt. Die stijgende lijn zet zich bovendien gestaag door 

na de inwerkingtreding van de organieke decreten. Los van de procentuele 

toename van het aantal contractanten in de periode 1990-2015, is het zeer 

opvallend dat die groep personeelsleden sinds de tweede helft van de jaren 

negentig van de vorige eeuw, een meerderheid uitmaakt in de totale populatie 

van het personeel in dienst bij de Vlaamse lokale besturen. In die sector werd 

decennialang op grote schaal gebruik gemaakt van allerlei vormen van 

gesubsidieerde tewerkstelling die bovendien hoofdzakelijk contractueel werd 

ingevuld.353  Niettemin blijkt uit een analyse van JANVIER en JANSSENS dat de inzet 

van contractanten in werkgelegenheidsprogramma’s weliswaar niet te 

onderschatten valt, maar tegelijk slechts een partiële uitleg biedt voor het 

(stijgende) percentage contractanten op het provinciale en plaatselijke 

echelon.354 

Uit voormelde vaststellingen kunnen we voor de federale overheid en de Vlaamse 

lokale besturen besluiten dat er veeleer een zwak verband is tussen de numerieke 

evolutie van het aantal contractanten enerzijds en de versoepeling van de 

regelgeving die het gebruik van het contractueel aanwervingsprocédé mogelijk 

                                                                                                                                                        
2003, 46). Door de uitdrukkelijke vermelding in de organieke decreten wordt die toestand als het 
ware bekrachtigd. 

353
 Cf. R. JANVIER en K. JANSSENS, De mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerkgever is 

opgestaan!, Brugge, die Keure, 20 et seq. 
354

 R. JANVIER en K. JANSSENS, De mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerkgever is 
opgestaan!, Brugge, die Keure, 2003, 53. 
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maakt. Dit geldt bij uitstek voor de Vlaamse lokale besturen. In dit verband stellen 

JANVIER en JANSSENS in 2003 al vast dat “Deze personeelsaantallen ontkrachten het 

juridische uitgangspunt dat contractuele tewerkstelling de uitzondering moet zijn en 

beperkt dient te blijven tot bepaalde welomschreven gevallen”.355 De vraag rijst 

bijgevolg of er andere factoren dan enkel het juridische kader aan de basis liggen van 

de toenemende contractuele tewerkstelling. In het raam van onze uitleidende 

beschouwingen bij deel 1 staan we kort stil bij de factoren die hierin mogelijks een 

rol spelen (infra, uitleidende beschouwingen). 

 

Observatie 3: 

 

Voor ons is de meest verrassende observatie dat de contractuele tewerkstelling 

schijnbaar van oudsher een ‘vrouwenzaak’ is. Men kan er niet omheen dat de 

populatie contractuele personeelsleden een opvallend veel vrouwen telt. Bovendien 

is dit een tendens die we op meer dan één bestuursniveau kunnen waarnemen 

(supra, 2. en 4.). Daar staat tegenover dat het ambtenarenstatuut doorgaans in 

hoge(re) mate toevloeit aan mannen (supra, tabel 4). Ook JANVIER et al. stelden al 

vast dat de contractuele tewerkstelling bij de lokale besturen gekenmerkt wordt 

door een procentueel hoog aantal vrouwen.356  

 

De vraag die hierbij rijst, is of in termen van segregatie naar arbeidsvoorwaarden, 

deze cijfers een mogelijke aanwijzing bieden naar (indirecte) discriminatie in termen 

van arbeidsvoorwaarden. Men kan met andere woorden de vraag opwerpen 

waarom vrouwen zwakker scoren in de doorgroei, dan wel de start in een klassieke 

ambtenarenpositie, met betere arbeidsvoorwaarden, zowel in termen van sociale 

bescherming, als in termen van HR mogelijkheden (bv. bevordering, functionele 

loopbaan).357 Van een directe discriminatie358 op grond van het geslacht is volgens 

ons geen sprake. Het is niet zo dat een onderscheid man-vrouw wordt gemaakt bij 

de toekenning van een statutair dan wel contractueel dienstverband. Een volgende 

stap is trachten te achterhalen of men kan betogen dat er elementen aanwezig zijn 

die duiden op een mogelijke indirecte discriminatie van vrouwen? Een indirecte 

discriminatie is de situatie die zich voordoet wanneer een ogenschijnlijk neutrale 

                                                           
355

 R. JANVIER en K. JANSSENS, De mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerkgever is 
opgestaan!, Brugge, die Keure, 2003, 69. 

356
 Cf. R. JANVIER, E. HENDERICKX, J. SEGERS en R. VALKENEERS, “Meer discriminatie door meer diversiteit: een 

paradox voor het Belgisch publiek management?”, Burger, bestuur & beleid 2011/1, (3) 16-18.  
357

 Zie ook R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources 
humaines” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge 
pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, 113. 

358
 Cf. art. 5, 6° wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, BS 30 mei 

2007. 
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bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald geslacht, in vergelijking 

met andere personen bijzonder kan benadelen en die niet kan worden 

gerechtvaardigd omwille van elementen die totaal vreemd zijn aan dat kenmerk.359 

Hierbij is het in de eerste plaats nodig dat via het gebruik van cijfermateriaal en 

statistieken kan worden aangetoond dat een wezenlijk groter gedeelte van een 

bepaalde geslachtsgroep wordt ‘getroffen’ door een ogenschijnlijk neutraal 

criterium. Zoals uit voormelde cijfers blijkt, gaat deze stelling tot op zekere hoogte 

op voor sommige overheidsniveaus (supra, figuren 7 en 12).360 In deze gedachtegang 

beschouwen we de (toekenning van de) rechtspositie van de overheidscontractant 

als de ‘benadeling’. En hier knelt al meteen het schoentje. Wanneer we de 

kwalificatie van het contractueel dienstverband als zijnde ‘nadelig’ toetsen aan de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over de vraag naar het bestaan van een 

algemene (directe) discriminatie tussen statutair en contractueel 

overheidspersoneel, dan blijkt dat het hof zich – naar ons oordeel ten onrechte361 − 

bijzonder terughoudend opstelt wat betreft de beoordeling van sommige 

discrepanties tussen de rechtspositie van statutair en contractueel 

overheidspersoneel als zijnde discriminatoir (supra, hoofdstuk I, 3.3.). De vraag rijst 

dus of het hof wel zal oordelen dat het onderscheid discriminatoir is wanneer dit 

vraagstuk expliciet wordt gekoppeld aan een indirecte geslachtsdiscriminatie?362 Wij 

durven dit op dit ogenblik363 sterk te betwijfelen. Nu, los daarvan, dient de vraag nog 

te worden beantwoord of er een rechtvaardiging kan worden gevonden voor de 

schijnbare oververtegenwoordiging van vrouwen in de populatie 

overheidscontractanten. In die zin moet de betrokken overheidswerkgever kunnen 

aantonen dat objectieve, niet met discriminatie op grond van geslacht verband 

houdende factoren voorhanden zijn die de vastgestelde ongelijkheid kunnen 

                                                           
359

 Art. 5, 6° en 7° wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen. 
360

 Niettemin is voor een concrete procedure een verdere verfijning en uitzuivering van het cijfermateriaal 
noodzakelijk. 

361
 R. JANVIER en I. DE WILDE, “Hoogtij(d) voor het enige, echte eenheidsstatuut”, Stuur 2014/3, 23-27. 

362
 Zoals DE VOS terecht aanhaalt, is de terminologie ‘onrechtstreekse discriminatie’ en ‘rechtstreekse 

discriminatie’ ongelukkig en verwarrend, want niet de discriminatie zelf is (on)rechtstreeks, enkel de 
wijze waarop ze wordt vastgesteld (cf. M. DE VOS, “Worden Europese arbeidsrelaties Amerikaans? 
Kritische rechtsvergelijkende perspectieven bij discriminatieverboden in het arbeidsrecht” in D. 
CUYPERS (ed.), Gelijkheid in het arbeidsrecht. Gelijkheid zonder grenzen?, Antwerpen, Intersentia, 
2003, (241) 253). 

363
 We halen echter moed uit de lange queeste rond de rechtspositie van arbeiders en bedienden. 

Uiteindelijk is daar na enkele decennia en ettelijke arresten van het Grondwettelijk Hof alsnog werk 
gemaakt van een gelijkstelling van een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden onder de vorm van 
een (gedeeltelijk) eenheidsstatuut. We drukken de hoop uit dat de geesten op termijn alsnog rijpen 
en onder druk van (nieuwe) rechtspraak van het Grondwettelijk hof minstens een aantal van de 
grootste anomalieën worden weggewerkt. 
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rechtvaardigen.364 In se en tot bewijs van het tegendeel verdenken we de overheid 

er niet van om een bewuste strategie te voeren. Er zijn wellicht andere redenen te 

bedenken waarom vrouwen makkelijker doorstromen naar contractuele 

betrekkingen.365 In de veronderstelling dat men al zou aanvaarden dat die motieven 

in casu de benadeling van vrouwen objectief kan rechtvaardigen (en er dus geen 

indirecte discriminatie kan worden aangetoond), is naar onze mening daarmee het 

vraagstuk nog niet opgelost. We zijn dan terug naar af, want hebben we net niet 

gesteld dat we (bepaalde) discrepanties tussen de rechtspositie van het contractueel 

en het statutair overheidspersoneel als direct discriminatoir beschouwen? In wezen 

zou men naar onze mening de omweg via het discours van de indirecte 

geslachtsdiscriminatie dus niet moeten nemen. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat deze observatie wellicht meer vragen dan antwoorden 

genereert. We beamen dat het bijzonder interessant zou zijn om te achterhalen 

welke factoren de bewegingen in de twee tewerkstellingenvormen kunnen verklaren 

en – vooral – waarom overheidscontractanten zo opvallend vrouwelijk zijn. Los van 

het juridische vraagstuk over een eventuele (indirecte) discriminatie, vereist het 

verklaren van die observatie(s) een grondige kennis van niet alleen de juridische, 

maar eveneens de sociologische, historische en bestuurskundige context van de 

evolutie van de tewerkstelling in de publieke sector, en breder, de 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Dit een kolfje naar de hand van 

arbeidsmarktsociologen of –economen. Een onderzoek naar de verklaringswaarde 

van al die elementen overstijgt dus de reikwijdte van wat mogelijk is met behulp van 

het zuiver juridische instrumentarium waarover wij beschikken. We hopen dan ook 

dat in de toekomst een platform wordt gecreëerd om die bijzonderheid 

(discriminatie?) van de contractuele tewerkstelling in de publieke sector van 

naderbij te bestuderen en te verklaren. 

  

                                                           
364

 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie. Arbeidsverhoudingen na de Discriminatiewet. 
Arbeidsrecht na de Europese Ras- en Kaderrichtlijn, Gent, Larcier, 2004, 124. 

365
 Zo houdt het grote aantal vrouwen dat tewerkgesteld wordt in OCMW-besturen voor een gedeelte 

verband met het feit dat in die besturen hoofdzakelijk zorgfuncties bestaan (kinderopvang, 
ouderenzorg, ziekenzorg) en dat die functies, ook in de private sector, hoofdzakelijk door vrouwen 
worden uitgeoefend. Wat die specifieke functies betreft, laat de regelgeving ook toe dat die volledig 
contractueel worden ingevuld (supra, hoofdstuk I, 2.3.3.1.). Ook rijst de vraag of vrouwen 
gemakkelijker geneigd zijn om toch maar in te stappen in een veeleer onzeker arbeidstraject, 
gegeven dat de man nog steeds de belangrijkste kostwinner is in het gezin? Moet met dit potentiële 
gedragsverschil bij voorbaat rekening worden gehouden? Met andere woorden, moet men vrouwen 
a priori beschermen tegen zichzelf of is het een kwestie van ex post vast te stellen dat er 
genderonevenwichten ontstaan? 
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De analyses die we in dit eerste deel van ons proefschrift maken, leidt tot de 

algemene vaststelling dat het gebruik van de privaatrechtelijke weg om personeel 

aan te werven in de publieke sector, nooit een marginaal verschijnsel is geweest. 

Sommigen vatten dit samen als “l’inflation des engagements contractuels”.366 Bij een 

aantal belangrijke publiekrechtelijke werkgevers is het gebruik van de 

arbeidsovereenkomst intussen veeleer de regel dan de uitzondering geworden, al 

dan niet in strijd met de betrokken regelgeving.367 

 

De vraag rijst dan ook waarom er in zo groten getale wordt teruggegrepen naar de 

contractuele tewerkstelling, zelfs wanneer dit gebeurt in situaties die reglementair 

niet toegelaten zijn. Een van de factoren die hierin steevast ter verklaring opduikt, is 

het gebrek aan flexibiliteit van het ambtenarenstatuut.368 369 De op eenzijdigheid 

gebaseerde aanstelling komt hierdoor meer en meer onder druk te staan.370 Op zich 

is dit een markant gegeven. Een van de grondslagen ter verantwoording van het 

principe van de statutaire tewerkstelling in overheidsdienst, is immers de 

veranderlijkheid. Dit is een van de drie algemene beginselen van de openbare dienst, 

naast de continuïteit en de benuttigingsgelijkheid (infra, deel 2, hoofdstuk II, 5.4.). 

Veranderlijkheid houdt in dat de overheid eenzijdig het statuut bepaalt en ook 

eenzijdig moet kunnen wijzigen. Een overheidswerkgever die bevoegd is om een 

openbare dienst te organiseren en het personeel te benoemen, kan, wanneer de 

goede werking van de openbare dienst dat vereist, de ambtsbevoegdheden van deze 

                                                           
366

 A. FEYT, “La fonction publique de demain: sera-t-elle de carrière ou d’emploi?”, Rev.dr.ULB 2006/1, 
(223) 237. 

367
 Zolang in de wet- en regelgeving wordt uitgegaan van een principiële statutaire aanstelling, waarbij de 

arbeidsovereenkomst slechts in een beperkt aantal gevallen toelaatbaar is, houdt het niet-
respecteren van die regels een zeker risico (op herkwalificatie) in (cf. o.a. A. DE BECKER, “De impact 
van de rechtsmachtsverdeling tussen de Raad van State en de gewone (arbeids)rechter bij geschillen 
in personele aangelegenheden in de publieke sector”, TSR 2015/1-2, (181) 190 et seq.). 

368
 O.a. R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze” in A. 

HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen 
investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 75-76; R. JANVIER, E. HENDERICKX, J. 
SEGERS en R. VALKENEERS, “Meer discriminatie door meer diversiteit: een paradox voor het Belgisch 
publiek management?”, Burger, Bestuur & Beleid 2011/1, (3) 4-6. 

369
 Naast een aantal andere elementen – cf. R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele 

tewerkstelling: een strategische keuze” in A. HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET et al. (eds.), 
Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal, Brugge, 
Vanden Broele, 2012, (71) 73 et seq. 

370
 Voor een bespreking o.a. A. FEYT, “La fonction publique de demain: sera-t-elle de carrière ou d’emploi?”, 

Rev.dr.ULB 2006/1, (223) 254-260; M. HERBIET en D. DELHEZ, “Le situation juridique du personnel 
communal: de statut au contrat ou le constat d’une dérive”, Rev.dr.commun. 2003/4, 2-21; R. 
JANVIER, “Over overheden, contractanten en ambtenaren: geen vrijblijvende ‘ménage à trois’” in M. 
DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die keure, 2005, (1) 31-
34; B. LOMBAERT en S. ADRIAENSSEN, “L’influence du droit européen sur le droit de la fonction publique 
belge”, TSR 2015/1-2, (211) 229 et seq. (met bijzondere aandacht voor de impact op het traditionele 
loopbaanstelsel). 
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statutaire personeelsleden wijzigen, hen van hun vroegere opdrachten ontlasten en 

hun nieuwe taken opdragen, en dit zonder dat de instemming van de betrokken 

ambtenaren vereist is. Ook kan de overheid op grond van het 

veranderlijkheidsbeginsel eenzijdig ingrijpen in de rechten en plichten van de 

ambtenaren.371 Die wijzigingen kunnen steeds worden doorgevoerd, zelfs wanneer 

de nieuwe arbeidsvoorwaarde minder gunstig is voor de ambtenaar.372 373 Dit lijkt op 

het eerste gezicht het summum van flexibiliteit. De praktijk vertoont echter een 

groot verschil met deze – vooral juridische – theorie. Het feitelijke gebrek aan 

flexibiliteit bij de tewerkstelling van ambtenaren maakt dat overheden zelf uitwegen 

zoeken. Het alternatief is hierbij vaak dat de overheidswerkgevers de statutaire 

tewerkstellingswijze links laten liggen en meer systematisch hun toevlucht nemen 

tot de aanwerving van contractanten (supra, hoofdstuk II).374  

 

Bovenstaande vaststellingen leiden meteen tot de kern van onze onderzoeksvraag. 

Biedt het gebruik van het contractueel dienstverband inderdaad de flexibiliteit 

waarvan men lijkt aan te nemen dat die de facto ontbreekt in het raam van het 

ambtenarenstatuut? Immers, overeenkomsten, en dus ook arbeidsovereenkomsten, 

strekken de partijen tot wet en kunnen in beginsel slechts worden gewijzigd in 

onderlinge overeenstemming (infra, deel 2, hoofdstuk I, 1.). Theoretisch-juridisch is 

de rechtspositie van een contractant dus een stuk rigider, althans wanneer het de 

eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden betreft. We dienen dus te 

onderzoeken in hoeverre de overheid in het algemeen belang eenzijdig kan raken 

aan de arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractanten. Kan de overheid, in het 

licht van de bestuursrechtelijke normen en beginselen die voor haar gelden, zich met 

andere woorden een ruimer (eenzijdig) wijzigingsrecht toemeten dan een werkgever 

uit de private sector? 

                                                           
371

 Zie o.m. RvS 9 mei 2011, nr. 213.046, De Bruycker: RvS 23 april 2009, nr. 192.574, Pauwels; RvS 25 juni 
2007, nr. 172.689, Van Damme; RvS 18 december 2003, nr. 126.551, Cartledge; RvS 27 mei 2002, nr. 
107.005, Van Raemdonck; RvS 19 maart 2001, nr. 94.090, Vervliet; RvS 18 oktober 2000, nr. 90.289, 
Moeau; RvS 2 juni 1999, nr. 81.185, Beke e.a.; RvS 24 februari 1998, nr. 71.994, Snauwaert e.a.  

372
 Zie o.m. RvS 9 mei 2011, nr. 213.046, De Bruycker. 

373
 Zie echter onze beschouwingen infra, deel 2, hoofdstuk II, 4.2.5. over de recente rechtspraak inzake het 

standstill-beginsel. 
374

 R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze” in A. 
HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen 
investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 75-76. 
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Deel 2 - Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van 

de overheidscontractant 
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Inleiding 
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We verdelen de analyse van het (eenzijdige) wijzigingsrecht van een 

publiekrechtelijke werkgever in relatie tot een overheidscontractant over drie 

etappes. We starten met een actuele stand van zaken van de arbeidsrechtelijke 

invulling van het leerstuk van de (on)mogelijkheid om overeengekomen 

voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen (infra, hoofdstuk I). Immers, het (eenzijdige) 

wijzigingsrecht zoals het van toepassing is in de arbeidsrelatie tussen een private 

werkgever en zijn werknemers, is op zich al een bijzondere invulling van de 

algemene burgerrechtelijke principes die contractuele relaties beheersen. Hierbij 

staat het artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek centraal, dat ook doorwerking 

vindt in arbeidsrelaties (infra, hoofdstuk I, 1.). In het raam van van de bespreking van 

het (eenzijdige) wijzigingsrecht vanuit het perspectief van de privaatrechtelijke 

werkgever, en meer bepaald bij de uiteenzetting van de incorporatieleer en de 

wettelijke conversie, staan we ook uitgebreid stil bij enkele algemene leerstukken 

waaronder dat van de hiërarchie van de rechtsnormen. De analyse van dit 

belangrijke leerstuk zal vervolgens nog nuttig blijken in de daaropvolgende 

hoofdstukken II en III van dit deel 2. 

 

In hoofdstuk II onderzoeken we de juridische determinanten die mee de bijzondere 

rechtspositie van de overheidscontractant bepalen. Welke arbeidswetten gelden ook 

voor overheidscontractanten? Waarin onderscheidt de rechtspositie van een 

overheidscontractant zich ten aanzien van een werknemer uit de private sector? Dit 

laatste roept meteen de vraag op naar de rol en de doorwerking van specifiek 

bestuursrechtelijke beginselen en normen die kunnen interfereren met 

voorschriften uit het arbeidsrecht.  

 

In een laatste hoofdstuk III van dit tweede deel van ons proefschrift analyseren we 

concreet hoe het leerstuk van het (eenzijdige) wijzigingsrecht wordt toegepast in de 

relatie tussen een overheidswerkgever en een contractueel personeelslid. Centraal 

staat de vraag in welke mate het (eenzijdige) wijzigingsrecht van een 

publiekrechtelijke werkgever ten overstaan van zijn contractanten invloeden 

ondervindt van bepaalde bestuursrechtelijke beginselen en normen? Vormt met 

name het veranderlijkheidsbeginsel, naar analogie met wat mogelijk is ten overstaan 

van statutaire personeelsleden, een grondslag voor een ruimer wijzigingsrecht dan 

wat het geval is in de private sector? 

 

We houden in dit derde hoofdstuk hetzelfde stramien aan zoals in het eerste 

hoofdstuk van dit deel, waarbij we eveneens het onderscheid tussen het perspectief 

van de individuele arbeidsverhoudingen enerzijds en dat van de collectieve 

arbeidsverhoudingen anderzijds bij ons onderzoek betrekken. Die opdeling vormt 
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een belangrijke leidraad, ook wanneer we in een latere fase (infra, deel 3) 

scherpstellen op de moeilijke verzoenbaarheid van het veranderlijkheidsbeginsel, in 

al zijn dimensies, met de contractuele aard van de arbeidsverhouding tussen een 

publiekrechtelijke werkgever en een overheidscontractant.  

 

  



 

119 

 

Hoofdstuk I - Introductie tot de arbeidsrechtelijke 

invulling van het (eenzijdige) wijzigingsrecht375 
 

                                                           
375

 Het eerste hoofdstuk van dit deel 2 is een herwerkte, gesynthetiseerde en geactualiseerde versie van 
wat de auteur eerder al onderzocht en publiceerde over het (eenzijdige) wijzigingsrecht in I. DE 

WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het 
(contractueel) overheidspersoneel, Administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die 
Keure, 2014, 39-123. 
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1. Uitgangspunt: verbindende kracht van (arbeids)overeenkomsten  

 

Het bestaan en de omvang van een (eenzijdig) wijzigingsrecht zijn al lang voer voor 

discussie in de arbeidsrechtelijke rechtspraak376 en rechtsleer377. Dit hoeft geen 

verwondering op te wekken. Het beginsel van de overeenkomst-wet zoals dit 

voortvloeit uit artikel 1134, eerste lid BW en artikel 20, 1° van de 

                                                           
376

 Voor een recent overzicht van rechtspraak verwijzen we naar: I. VANDEN POEL, A. VAN EECKHOUTTE, S. 
HEYNDRICKX et al., “Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (2005-2012)”, TPR 2014, (113) 
205-208 en 466-480. 

377
 Zie o.a. (in chronologische volgorde) I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een 

aanzet tot systematisering”, RW 2015-16, 1123-1138; A. VAN BEVER, “Wijziging van 
arbeidsvoorwaarden” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht. Deel 2, Brugge, die Keure, 
2015, 93-122; I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid 
van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in 
het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het 
wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 611 p.; P. 
HUMBLET, “Ius variandi: een belgicisme?” in H. SNIJDERS en P. DE TAVERNIER (eds.), Onvoorziene 
omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht. Algemene beschouwingen en 
beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht, Antwerpen, Maklu, 2013, 173-185; S. GILSON, 
“La modification unilatérale du contrat de travail: vue d’ensemble” in S. GILSON (ed.), La modification 
unilatérale du contrat de travail, Luik, Anthemis, 2012, 11-45; N. GUNDT en W. RAUWS, “De wijziging 
van arbeidsovereenkomsten volgens Frans, Belgisch en Nederlands recht”, TSR 2010/2, 207-263; A. 
VAN BEVER, “Goede trouw en belangenafweging in het arbeidsrecht. Toepassing op de wijziging van 
arbeidsvoorwaarden”, TSR 2010/4, 469-533; K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in 
loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 169-223; B. CROIMANS en J.J.M. DE LAAT, “Eenzijdige 
wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het instructierecht?”, TSR 2008/4, 501-523; L. DEAR, 
“La théorie de l’acte équipollent à rupture” in M. DUMONT (ed.), Le droit du travail dans tous ses 
secteurs, Luik, Anthemis, 2008, 159-204; I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in 
M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 295-299; T. STIÉVENARD, “Dossier spécial. Ius variandi de l’employeur versus acte équipollent à 
rupture” in Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 153 p.; B. VANSCHOEBEKE, “De eenzijdige wijziging 
van arbeidsvoorwaarden en het gerechtelijk ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden: een evaluatie”, Or. 
2002/11, 262-272; W. VAN EECKHOUTTE, “De vermoedelijke wil tot beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst” in M. RIGAUX en P. HUMBLET (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 6, 
Antwerpen, Intersentia, 2001, 729-774; M. SMITS, “Impliciete verbreking van arbeidsovereenkomst 
en ius variandi” in P. GOSSERIES (ed.), Rechtsleer vanuit de rechtszaal, Brussel, De Boeck & Larcier, 
1998, 143-165; W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de 
arbeidsovereenkomst” in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1995-96, Gent, Mys & Breesch, 1996, 11-70; P. HUMBLET, “Ius 
dominandi of ius variandi: what’s in a name?”, RW 1994-95, 241-247; P. HUMBLET, De 
gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne, Kluwer, 1994, 420 p.; H. FUNCK en J. DEGRAUWE, 
“Modification unilatérale du contrat de travail” (noot onder Cass. 2 december 1993), Soc.Kron. 
1994/3, 106; D. VOTQUENNE, “Het ius variandi van de werkgever en de beëindiging door eenzijdige 
wijziging na het cassatiearrest van 20 december 1993”, JTT 1994, 437-438; S. GILLIAMS, “Eenzijdige 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst: een decennium richtinggevende cassatiearresten”, Or. 
1993, 14-32 en 51-59; D. CUYPERS, “De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 1990, 
97-113; M. SMITS, “Impliciete verbreking van de arbeidsovereenkomst en ius variandi”, RW 1986-87, 
1041-1068; P. CRAHAY, “Modifications des conditions de travail et résiliation du contrat de travail”, 
JTT 1985, 21-31 en 41-48; K. DE GEYTER, “De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 
1985, 214-220; O. VANACHTER, “(Eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 1984, 129-132; 
T. CLAEYS en R. SWENNEN, “Les modifications unilatérales des contrats de louage de travail”, JTT 1974, 
49-55. 
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Arbeidsovereenkomstenwet, botst nu en dan met de nood aan verandering en 

flexibiliteit die werkgevers verlangen.378 Ook de koppeling die wordt gemaakt met de 

figuur van het impliciet ontslag (infra, 3.6.), versterkt nog de interesse van de 

(arbeidsrecht)jurist. 

 

Zowel het gemeen burgerlijk recht als de Arbeidsovereenkomstenwet stellen de 

verbindende kracht van de (arbeids)overeenkomst voorop. Dit beginsel van de 

overeenkomst-wet wordt vaak omschreven met het Latijnse adagium pacta sunt 

servanda.379  

 

De juridische grondslag van dit beginsel vloeit voort uit artikel 1134 BW, dat zonder 

enige twijfel ook van toepassing is op arbeidsovereenkomsten:380 

 

“Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben 

aangegaan, tot wet. 

                                                           
378

 Zie bv. M. RIGAUX, “De nieuwe flexibiliteit: mogelijkheid en gevaren van nieuwsoortige bronvorming” in 
M. RIGAUX en W. VAN EECKHOUTTE (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus 
Willy Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (431) 433 en meer recent I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid 
van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte 
en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met 
een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis 
Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 1-2. VAN PUYVELDE wijst op een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen die de traditionele en weinig flexibele organisatiestructuren voor grote uitdagingen 
plaatsen en, in hun zog, werkgevers ertoe bewegen intensief op zoek te gaan naar denksporen die 
de arbeidsverhoudingen (verder) kunnen flexibiliseren. Die flexibilisering wordt overigens soms 
aangehaald als een noodzakelijk kwaad om de tewerkstelling op peil te houden: “Zeker in tijden van 
crisis wordt ook de mogelijkheid tot (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst naar voren 
geschoven als alternatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maatregelen als 
loonsverlaging, werktijdverkorting en functiewijziging kunnen voor werkgevers aantrekkelijke 
mogelijkheden zijn om werknemers te behouden” (I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen 
arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de 
wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot 
een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Antwerpen, 2015, 2). Hierbij plaatst VAN PUYVELDE terecht de kanttekening dat “Indien we 
op deze manier meegaan in de flexibilseringsgedachte, laten we niet de wilsautonomie primeren, 
maar gaan we de wil van één van de partijen, meer bepaald de werkgever, als maatgevend 
beschouwen. De slinger slaat dan wel vervaarlijk over naar de andere en vanuit de beschermende 
finaliteit van het arbeidsrecht, verkeerde kant” (cf. I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de 
bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 2015-16, (1123) 1138). 

379
 Wat betekent “overeenkomsten zijn bindend/moeten worden nagekomen”. 

380
 Cass. 13 oktober 1997, Arr.Cass. 1997, 400; JTT 1997, 481 en www.cass.be; Cass. 20 december 1993, 

Soc.Kron. 1994, 105, noot H. FUNCK en J. DEGRAUWE; M. RIGAUX, “De gespannen verhouding tussen 
artikel 1134 BW en de sociaalrechtelijke finaliteit – inleidende beschouwingen” in J. BUELENS, M. 
RIGAUX, A. VAN REGENMORTEL (eds.), Rechts(on)zekerheid omtrent (schijn)zelfstandigheid. De gespannen 
verhouding tussen artikel 1134 BW en de sociaalrechtelijke finaliteit, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
1. 
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Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de 

gronden door de wet erkend. 

 

Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht”. 

 

De wil van de contracterende partijen staat centraal. Die subjectieve wil bepaalt in 

zeer grote mate de inhoud en dus ook de grenzen van de contractuele 

verbintenissen van de partijen.381  

 

Dit betekent ook dat een overeenkomst initieel slechts kan worden gewijzigd met 

het akkoord van beide partijen. Dit akkoord kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend382 

gegeven zijn383 (infra, 3.1.). Artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet 

herhaalt dit principe in relatie tot arbeidsovereenkomsten. Op grond van die 

bepaling is de werkgever verplicht de werknemer te doen werken op de wijze, tijd en 

plaats zoals werd overeengekomen. Aldus sluist men uitdrukkelijk het pacta sunt 

servanda-beginsel het arbeidsrecht binnen.384 Voor de werknemer geldt overigens 

een soortgelijke verplichting, verwoord in art. 17, 1° Arbeidsovereenkomstenwet. Op 

grond hiervan is de werknemer verplicht zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig 

te verrichten, op de tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen. 

 

Toch wordt de absolute toepassing van het beginsel ‘overeenkomst-wet’ in het 

arbeidsrecht niet onverdeeld aanvaard. In het verleden was bepaalde rechtspraak385 

en rechtsleer386 van oordeel dat de werkgever eenzijdig de niet-essentiële 

arbeidsvoorwaarden kon wijzigen.387 Die opvatting steunde op de kenmerken van de 

arbeidsovereenkomst: het gezag van de werkgever enerzijds, en de 

ondergeschiktheid van de werknemer anderzijds.388 Ook de voor de efficiënte 

                                                           
381

 S. STIJNS en S. JANSEN, “De basisbeginselen van het contractanrecht: kroniek van de recentste evoluties”, 
TBBR 2013/1, (2) 16. 

382
 Voor een bespreking cf. I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot 

systematisering”, RW 2015-16,  (1123) 1125-1126. 
383

 N. GUNDT en W. RAUWS, “De wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens Frans, Belgisch en Nederlands 
recht”, TSR 2010/2, (207) 239. 

384
 B. CROIMANS en J.J.M. DE LAAT, “Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het 

instructierecht?”, TSR 2008/4, (501) 506 en T. STIÉVENARD, “Dossier spécial. Ius variandi de 
l’employeur versus acte équipollent à rupture” in Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 4.  

385
 Arbh. Brussel 20 oktober 1989, JTT 1990, 10; Arbh. Brussel 25 februari 1983, JTT 1984, 313; Arbh. 

Brussel 6 juni 1979, JTT 1980, 85. 
386

 D. VOTQUENNE, “Het ius variandi van de werkgever en de beëindiging door eenzijdige wijziging na het 
cassatiearrest van 20 december 1993”, JTT 1994, 437-438. 

387
 B. CROIMANS en J.J.M. DE LAET, “Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het 

instructierecht?”, TSR 2008/4, (501) 507. 
388

 M. SMITS, “Impliciete verbreking van arbeidsovereenkomst en ius variandi” in P. GOSSERIES (ed.), 
Rechtsleer vanuit de rechtszaal, Brussel, De Boeck & Larcier, (144) 157. 
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bedrijfsvoering noodzakelijke flexibiliteit389 en het ondernemingsbelang390 

fungeerden als grondslag. Wellicht was deze zeer ruime invulling van het eenzijdige 

wijzigingsrecht gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Cassatie met 

betrekking tot het impliciet ontslag.391 Opdat een eenzijdige wijziging van een 

arbeidsvoorwaarde tot impliciet ontslag zou kunnen leiden, moet het immers gaan 

om een essentiële arbeidsvoorwaarde (infra, 2.2.1.2. en 3.6.1.).  

 

Het Hof van Cassatie heeft in een zeer belangrijk arrest van 20 december 1993392 

deze opvatting ondermijnd: 

 

“Overwegende dat krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek alle 

overeenkomsten die wettig zijn aangegaan tot wet strekken van de partijen die ze 

hebben aangegaan en niet kunnen worden herroepen dan met hun wederzijdse 

toestemming of op gronden door de wet erkend; 

 

Dat die wetsbepaling op arbeidsovereenkomsten toepasselijk is; 

 

Dat die bepaling, op zich beschouwd, inhoudt dat de werkgever, tenzij anders is 

bedongen, niet eenzijdig de overeengekomen voorwaarden kan wijzigen of 

herroepen; 

 

Dat de gezagsverhouding die de arbeidsovereenkomst kenmerkt, en de tijd waarover 

de overeenkomst wordt uitgevoerd, alleen daartoe geen grond opleveren; 

 

Overwegende dat het arrest, door anders te oordelen, artikel 1134 van het Burgerlijk 

Wetboek schendt”. 

 

Het hof bevestigt de doorwerking van artikel 1134 BW in relatie tot 

arbeidsovereenkomsten. Dit arrest heeft voor belangrijk gevolg dat zonder meer 

vaststaat dat alle overeengekomen elementen, zowel bijkomstige als essentiële, 

initieel enkel in onderling akkoord kunnen worden gewijzigd, zelfs wanneer het om 

minimale wijzigingen gaat.  

 

                                                           
389

 M. DE VOS en P. HUMBLET, “Bloemlezing arbeidsrecht: juli 1993-juli 1994”, Or. 1995/1, (18) 19-20. 
390

 Zie D. VOTQUENNE, “Het ‘ius variandi’ van de werkgever en de beëindiging door eenzijdige wijziging na 
het cassatiearrest van 20 december 1993”, JTT 1994, (437) 438. 

391
 K. MORTIER, “De kortgedingrechter en de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 2010/8, 

(197) 199. 
392

 Cass. 20 december 1993, Soc.Kron. 1994, 105, noot. H. FUNCK en J. DEGRAUWE en RW 1995-96, 41, noot 
J.R.R. 
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In een arrest van 13 oktober 1997 bevestigt het Hof van Cassatie zijn standpunt en 

betrekt het ook uitdrukkelijk artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet bij de 

discussie: 

 

“Attendu qu’en vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement 

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu’elles ne peuvent être 

révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise; 

 

Que l’article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail oblige 

l’employeur à faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu 

convenus; 

 

Qu’il se déduit de ces dispositions légales que, l’employeur ne peut, sans manquer à 

ses obligations contractuelles, modifier ou révoquer unilatéralement les conditions 

convenues; qu’il est indifférent à cet égard que la modification soit peu importante 

ou porte sur un élément accessoire du contrat; 

 

Qu’en décidant autrement, l’arrêt viole les articles 1134 du Code civil et 20, 1° de la 

loi du 3 juillet 1978”. 

 

Beide uitspraken van het Hof van Cassatie maken een einde aan de strekking die 

verdedigt dat een werkgever, zolang niet wordt geraakt aan essentiële 

arbeidsvoorwaarden, eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers kan 

wijzigen. Het Hof van Cassatie oordeelt dat geen enkele eenzijdige wijziging van de 

overeengekomen arbeidsvoorwaarden door de werkgever geoorloofd is, of het nu 

gaat om een essentieel dan wel een bijkomstig element van de 

arbeidsovereenkomst, en ongeacht de vraag of het om een al dan niet belangrijke 

wijziging gaat.  

 

We kunnen besluiten dat het hof aangaande de eenzijdige wijziging van 

arbeidsovereenkomsten duidelijk een civilistische houding aanneemt.393 Het is niet 

nodig om vooraf uit te maken of het essentiële dan wel niet-essentiële elementen 

betreft (infra, 2.2.1.2.) wanneer het gaat om arbeidsvoorwaarden waarover werd 

gecontracteerd.394 Toch is ook vandaag bepaalde minderheidsrechtspraak nog 

                                                           
393

 A. VAN BEVER, “Goede trouw en belangenafweging in het arbeidsrecht. Toepassing op de wijziging van 
arbeidsvoorwaarden”, TSR 2010/4, (469) 507. 

394
 P. HUMBLET, De gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne, Kluwer, 1994, 146. Voor alle duidelijkheid 

willen we er op wijzen dat het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële elementen van de 
arbeidsovereenkomst wel van belang blijft met betrekking tot de gevolgen die verbonden zijn aan 
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steeds van oordeel dat een eenzijdige wijziging van niet-essentiële elementen van de 

arbeidsovereenkomst is toegestaan.395 

 

2. Gewettigde afwijkingen beginsel verbindende kracht 

(arbeids)overeenkomsten 

 

Het pacta sunt servanda-beginsel mag dan wel het uitgangspunt zijn, dit betekent 

niet dat de arbeidsovereenkomst en bij uitbreiding de elementen die de individuele 

arbeidsrelatie bepalen, onwrikbaar zijn. We zullen hierna de belangrijkste 

mogelijkheden overlopen op grond waarvan afwijkingen van dat beginsel van de 

verbindende kracht van overeenkomsten juridisch kunnen worden onderbouwd. Ons 

overzicht is niet exhaustief,396 we focussen op die mogelijkheden waarvan we 

kunnen aannemen dat die nuttig zullen zijn wanneer we de analyse maken van de 

(eenzijdige) wijzigbaarheid van de arbeidsvoorwaarden van de 

overheidscontractanten (infra, hoofdstuk III). Om dezelfde reden zullen we 

uitgebreid aandacht besteden aan de wijzigingen die het gevolg zijn van de 

doorwerking van normen buiten de arbeidsovereenkomst, met als centrale 

rechtsfiguur de incorporatieleer (infra, 2.3.). In die zin is onze blik ook ruimer dan die 

van het klassieke (eenzijdige) wijzigingsrecht. We staan ook stil bij wijzigingen die 

worden geïnitieerd zonder dat een van de partijen daar noodzakelijk op heeft 

aangestuurd of hiervoor vragende partij is. Een illustratie hiervan vormt het 

vraagstuk van de redelijke aanpassingen in het raam van de wedertewerkstelling na 

een periode van arbeidsongeschiktheid (infra, 2.3.1.2.3.). 

 

  

                                                                                                                                                        
een ongeoorloofde wijziging van een arbeidsvoorwaarde. Meer concreet gaat het om het impliciet 
ontslag (infra, 3.6.) en de grenzen voor het sluiten van een wijzigingsbeding (infra, 2.2.1.1.). 

395
 Zie o.m. Arbrb. Nijvel 9 september 2005, Soc.Kron. 2007/1, 33, noot J. JACQMAIN; Arbh. Brussel 9 juni 

2000, AJT 2000-02, 70; Arbh. Brussel 23 juni 1998, Soc.Kron. 1999, 483; Arbh. Brussel 7 maart 1997, 
RW 1997-98, 128 en de rechtspraak vermeld in voetnoot nr. 10 in B. CROIMANS en J.J.M. DE LAET, 
“Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het instructierecht?”, TSR 2008/4, (501) 
507. 

396
 Voor een dergelijk overzicht, zie recent I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als 

modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de 
wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot 
een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Antwerpen, 2015, 161 et seq. 
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Tabel 5: Gewettigde afwijkingen beginsel verbindende kracht (arbeids)overeenkomsten 

 

 

VERBINDENDE KRACHT VAN (ARBEIDS)OVEREENKOMSTEN 

Rechtsgrond: artikel 1134, eerste lid BW en artikel 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet 
 

 

GEWETTIGDE AFWIJKINGEN 

 

Wijziging met 

wederzijdse 

toestemming 

 

Rechtsgrond: artikel 
1134, tweede lid 
BW) 

Ius variandi 

 
Wijzigingen op grond van een wettelijke 

bepaling 

Contractueel ius variandi/wijzigingsbeding 
 
Rechtsgrond: interpretatie Hof van Cassatie van artikel 25 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet 
 

Wijziging op de gronden door de wet erkend 
 
Rechtsgrond: artikel 1134, tweede lid BW 

Ius dominandi 
 
Rechtsgrond: bindende partijbeslissing sui generis die berust op 
artikel 17, 2° Arbeidsovereenkomstenwet 
 

Gemeenrechtelijke incorporatieleer 
 
Rechtsgrond: artikel 1135 BW 
 

Goede trouw 
 
Rechtsgrond: artikel 1134, derde lid BW 

Wettelijke conversie 
 
Rechtsgrond: artikelen 11 en 23 CAO-wet 
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2.1. Wijziging met wederzijdse toestemming 

 

Voor de partijen bij een overeenkomst is het altijd mogelijk om met wederzijdse 

toestemming de voorwaarden van die overeenkomst aan te passen. Wat partijen 

overeenkomen, kunnen zij op dezelfde manier weer ongedaan maken of wijzigen.397 

Dit vloeit ook met zoveel woorden voort uit het tweede lid van artikel 1134 BW: “Zij 

(de overeenkomsten, n.v.d.r.) kunnen niet herroepen worden dan met hun 

wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend”.  

 

Die toestemming hoeft niet altijd expliciet te zijn. Uit het stilzwijgen of het uitblijven 

van een reactie van de werknemer kan zijn instemming worden afgeleid. Zo oordeelt 

het Arbeidshofd van Antwerpen dat de werknemer zijn instemming gegeven had 

met een mondelinge (niet-ondertekende) wijziging van de schriftelijke 

arbeidsovereenkomst door de onbetwiste wijze waarop die arbeidsovereenkomst 

gedurende drie jaar was uitgevoerd.398 Ook moet het akkoord niet verplicht worden 

vastgelegd in een geschreven overeenkomst. Die laatste omvat niet noodzakelijk alle 

voorwaarden waarover de werkgever en de werknemer een overeenstemming 

bereikten: “(…), want de uitvoering van een initiële en geschreven 

arbeidsovereenkomst kan in de loop van de tijd veel wijzigingen ondergaan op het 

vlak van functie, loon e.d. Het is eerder de regel dat er tussen de aanwerving en het 

einde van de arbeidsovereenkomst, geen andere schriftelijke overeenkomsten zijn 

tussen werkgever en werknemer. Dat betekent niet dat er niet veel geregeld wordt 

tussen beiden, maar dat gebeurt via andere rechtsbronnen en meestal vrij informeel 

op het niveau dan van een mondelinge arbeidsovereenkomst, of zelfs van het 

gebruik”.399 MAGERMAN maakt deze bedenking in het raam van de bespreking van 

enkele arresten die oordelen over de mogelijkheid om via een mondelinge 

overeenstemming de schriftelijke arbeidsovereenkomst te wijzigen. Het Hof van 

Cassatie acht dit perfect mogelijk: “Overwegende dat in de regel en zoals blijkt uit 

artikel 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet, geen vormvereiste is gesteld voor het 

tot stand komen van een arbeidsovereenkomst voor bedienden; dat, wanneer zulke 

overeenkomst schriftelijk is vastgesteld, zij zonder geschrift kan worden gewijzigd of 

                                                           
397

 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 
EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal Recht: niets dan uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 
13. 

398
 Arbh. Antwerpen 14 februari 1992, RW 1993, 1304 en JTT 1994, 375, noot O. DEBRAY. 

399
 K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 

147. VAN PUYVELDE stelt in dit verband nog dat de oorspronkelijke, schriftelijke overeenkomst 
grotendeels een momentopname is. Dit heeft tot gevolg dat haar belang als bewijsmiddel sterk kan 
verminderen naarmate de arbeidsverhouding voortduurt (cf. I. VAN PUYVELDE, “De amplitude van de 
wilsautonomie” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen 
opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, (295) 300). 
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vervangen”.400 Het ligt voor de hand dat een mondelinge wijziging van geschreven 

arbeidsvoorwaarden aanleiding kan geven tot bewijsproblemen.401 Het is niet altijd 

eenvoudig vast te stellen of en in welke mate de wijziging heeft plaatsgevonden.  

 

Bij de wijziging met wederzijdse toestemming moet een aantal kanttekeningen 

worden geplaatst. Er mag geen sprake zijn van een wilsgebrek.402 Een werkgever zou 

druk kunnen uitoefenen om het wijzigingsvoorstel te aanvaarden omdat de niet-

instemming gelijkstaat aan een (dreiging met) ontslag van het personeelslid. De 

werknemer kan opwerpen dat er in dat geval geen vrije en bewuste toestemming 

aanwezig was403 en aldus via de figuur van de ongeoorloofde dwang de geldigheid 

van zijn instemming betwisten.404  

 

Ook mag een wijziging in onderling akkoord geen afbreuk doen aan de 

beschermende voorschriften van de Arbeidsovereenkomstenwet, waarbij vooral 

artikel 6 van belang is. Dit laatste artikel is bedoeld om de werknemer te 

beschermen tegen bedingen die ertoe strekken zijn rechten te beperken of zijn 

verplichtingen te verzwaren. Bovendien moet men rekening houden met het feit dat 

                                                           
400

 Cass. 4 mei 1987, JTT 1987, 306. Zie ook K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en 
loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 147 en verwijzingen aldaar. 

401
 Waarbij de regel geldt “Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan 

bewijzen” (cf. art. 1315 BW). Voor een bespreking van de bewijsproblematiek in het raam van 
arbeidsovereenkomstenrecht verwijzen we o.a. naar H. BUYSSENS, “Bewijs inzake 
arbeidsovereenkomstenrecht” in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 4, 
Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 195-236 en W. RAUWS, “Het bewijs in arbeidszaken”, TSR 2013/2, 
231-339. 

402
 Wanneer er sprake is van een bewezen wilsgebrek, wordt geen geldige toestemming gegeven. Het gaat 

om de dwaling, het bedrog en het geweld (cf. art. 1109 BW). Voor een algemene bespreking van de 
theorie van de wilsgebreken in het arbeidsrecht, verwijzen we naar A. VAN BEVER, “Wilsgebreken in 
het arbeidsrecht”, NJW 2012, 118-129. 

403
 Sommigen zijn van mening dat de gezagsverhouding in se al een beletsel vormt voor de werknemer om 

geldig te kunnen instemmen met een voorgestelde wijziging (A. VAN OEVELEN, “Afstand van recht en 
rechtsverwerking in het individuele arbeidsovereenkomstenrecht” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 4, Antwerpen, Maklu, 1993, 53 en de verwijzingen aldaar). VAN 

EECKHOUTTE stelt dat dit nogal vergezocht is, maar dat het wel nuttig kan zijn voor de werkgever om 
een akkoord over de gewijzigde arbeidsvoorwaarden te sluiten op een ogenblik waarop de 
werknemer niet in dienst is. Zo zou men eerst de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord kunnen 
beëindigen en vervolgens een nieuwe overeenkomst sluiten waarin de gewijzigde 
arbeidsvoorwaarde in is opgenomen (W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de 
arbeidsovereenkomst” in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 37). 

404
 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 

Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 166-167. 
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bepaalde minimale waarborgen zijn ingeschreven in hiërarchisch hogere regelgeving 

en dus moeten worden gerespecteerd.405 

 

2.2. Ius variandi of eenzijdig wijzigingsrecht 

 

Het Belgische (arbeids)recht bevat geen algemene wettelijke bepaling die de 

werkgever − en overigens ook de werknemer406 − toelaat de arbeidsovereenkomst 

eenzijdig te wijzigen.407 408 Integendeel, op grond van het pacta sunt servanda-

principe kan in beginsel niet eenzijdig worden geraakt aan de bepalingen van de 

arbeidsovereenkomst (supra, 1.). Een eventueel eenzijdig wijzigingsrecht of ius 

variandi vindt dan ook geen uitdrukkelijke en algemene juridische grondslag in het 

Belgische (arbeids)recht. Het is een constructie van de rechtspraak en de 

rechtsleer.409 410   

                                                           
405

 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 
EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 36; I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid 
als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de 
wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot 
een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Antwerpen, 2015, 172-173. 

406
 Maar dit perspectief laten we hier verder grotendeels achterwege. Wat ons vooral interesseert zijn de 

grenzen van het eenzijdige wijzigingsrecht waarover de werkgever beschikt. 
407

 N. GUNDT en W. RAUWS, “De wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens Frans, Belgisch en Nederlands 
recht”, TSR 2010/2, (207) 239. 

408
 We bedoelen hier uitdrukkelijk niet de situaties waarin op grond van een specifieke wettelijke bepaling 

(door de werkgever) eenzijdige wijzigingen kunnen worden aangebracht aan overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden (cf. infra, 2.3.1.). 

409
 P. HUMBLET, “Ius dominandi of ius variandi: what’s in a name?”, RW 1994-95, 241, voetnoot nr. 2 en 

verwijzingen aldaar. 
410

 Niettemin wordt er hier en daar wel aan dit leerstuk gerefereerd in de regelgeving. Zo kunnen we 
verwijzen naar artikel 10 van de CAO nr. 32bis (CAO nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het 
behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van 
ondernemingen en tot regeling van de rechten van werknemers die overgenomen worden bij 
overname van activa na faillissement, te raadplegen via www.cnt-nar.be/). Krachtens dit artikel 
wordt de arbeidsovereenkomst geacht op onregelmatige wijze te zijn beëindigd door de werkgever 
wanneer de overgang van onderneming een aanzienlijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten 
nadele van de werknemer veroorzaakt. In de commentaar bij dit artikel lezen we dat die bepaling de 
bevestiging vormt van het standpunt dat de meerderheid van de rechtspraak inneemt op het vlak 
van de weerslag van een essentiële wijziging van de arbeidsvoorwaarden op de rechten van de 
werknemers (cf. I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS 
(eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 299). 
Daarnaast is er het begrip ‘ontslag’ in artikel 2, § 1 van de Wet Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden (Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, BS 29 maart 
1991) dat volgens de parlementaire voorbereiding ervan ook de “daad gelijk aan de verbreking” 
omvat (Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1471/3, 22 - cf. I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot 
verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, (295) 299). 
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Hierna beschrijven we de situaties waarin wordt aanvaard dat er toch een, weliswaar 

beperkt, eenzijdig wijzigingsrecht bestaat. Hoewel de verbindende kracht van de 

arbeidsovereenkomst het uitgangspunt is, vloeit uit rechtspraak en rechtsleer voort 

dat in sommige omstandigheden en binnen bepaalde grenzen eenzijdige wijzigingen 

mogelijk zijn.  

 

2.2.1. Contractueel ius variandi 

 

2.2.1.1. Artikel 25 Arbeidsovereenkomstenwet 

 

In het verbintenissenrecht wordt de geldigheid van wijzigingsbedingen, waarbij een 

van de partijen zich het recht voorbehoudt eenzijdig wijzigingen door te voeren, niet 

meer betwist. Dergelijke bedingen mogen echter niet strijdig zijn met de openbare 

orde, de goede zeden en dwingende wetsbepalingen.411 Ze laten toe dat bepaalde 

bestanddelen van de overeenkomst het voorwerp zijn van een partijbeslissing, of de 

“bij overeenkomst aan één der partijen verleende bevoegdheid om de 

rechtsbetrekkingen met de wederpartij nader te bepalen of zelfs te wijzigen”.412 

 

Omdat heel wat bepalingen in het sociaal recht van dwingende aard zijn,413 moet de 

vraag naar de geldigheid van wijzigingsbedingen in deze rechtstak met de nodige 

omzichtigheid worden benaderd. Een wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst 

kan een onevenredige machtspositie verschaffen aan één partij.414 Artikel 25 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet getuigt van deze bezorgdheid. Het bepaalt dat het 

beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de 

overeenkomst eenzijdig te wijzigen, nietig is. Dit artikel lijkt dan ook de mogelijkheid 

uit te sluiten om een wijzigingsbeding ten voordele van de werkgever op te nemen in 

de arbeidsovereenkomst. 

 

Het gaat echter niet om een absoluut verbod. Het Hof van Cassatie heeft in een 

arrest van 14 oktober 1991 geoordeeld dat artikel 25 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet enkel de bedingen viseert die een eenzijdige wijziging 

                                                           
411

 C. DELFORGE, “La modification unilatérale du contrat” in P.A. FORIERS, I. DURANT, J.F. GERMAIN et al.,  La 
volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, (137) 168. 

412
 P. HUMBLET, “Ius dominandi of ius variandi: what’s in a name?”, RW 1994-95, 241-242; W. VAN 

EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN EECKHOUTTE 

en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1995-96, 
Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 24 met verwijzingen aldaar. 

413
 S. GILSON, “La modification unilatérale du contrat de travail: vue d’ensemble” in S. GILSON (ed.), La 

modification unilatérale du contrat de travail, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, (11) 19. 
414

 N. GUNDT en W. RAUWS, “De wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens Frans, Belgisch en Nederlands 
recht”, TSR 2010/2, (207) 245. 
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van een essentiële arbeidsvoorwaarde toelaten, maar niet de bedingen die volgens 

de overeenkomst geen essentieel bestanddeel vormen.415 In zijn conclusie bij het 

cassatiearrest van 14 oktober 1991 reconstrueert procureur-generaal LENAERTS de 

wetshistorische oorsprong van de beperking van de draagwijdte van de 

verbodsbepaling uit artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet tot de essentiële 

arbeidsvoorwaarden. Hoewel het artikel zelf niet met zoveel woorden verwijst naar 

het essentieel karakter van de arbeidsvoorwaarde, blijkt uit de totstandkoming van 

die tekst dat dit wel degelijk de bedoeling was. Zo had de Nationale Arbeidsraad in 

zijn advies gesteld dat het niet nodig was om bedingen te verbieden die de 

werkgever toelaten om de overeenkomst te wijzigen, voor zover zij geen essentieel 

element van de overeenkomst betreffen en te goeder trouw worden uitgevoerd.416 

Ook uit de parlementaire voorbereiding blijkt volgens LENAERTS dat het niet de 

bedoeling was om het ius variandi van de werkgever volledig uit te sluiten en het de 

werkgever dus onmogelijk te maken om het even welke wijziging te bedingen.417  

 

Het Hof van Cassatie is de procureur-generaal hierin gevolgd: “Dat uit de 

wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling toepassing vindt op bedingen die 

betrekking hebben op de wijziging van essentiële bestanddelen van de 

overeenkomst, maar niet op de wijziging van bijkomstige, tussen partijen 

overeengekomen voorwaarden”.418 

 

Bijgevolg kan voor bijkomstige419 arbeidsvoorwaarden een wijzigingsbeding worden 

bedongen tot voordeel van de werkgever, zelfs wanneer die arbeidsvoorwaarden 

uitdrukkelijk zijn overeengekomen door de partijen.420 421 De werkgever mag zich 

bovendien op het wijzigingsbeding beroepen in omstandigheden die uitsluitend van 
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 Cass. 14 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 145, concl. H. LENAERTS. 
416

 Concl. H. LENAERTS bij Cass. 14 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 146. 
417

 Concl. H. LENAERTS bij Cass. 14 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 146. 
418

 Cass. 14 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 149.  
419

 Bij de toetsing zal de rechter nagaan “si la clause ne vise pas à faire passer pour accessoire un élément 
en réalité essentiel” – J. CLESSE en F. KÉFER, Manuel de droit du travail, Brussel, Larcier, 2014, 288. 

420
 Zie o.a. B. CROIMANS en J.J.M. DE LAAT, “Eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden op grond van het 

instructierecht”, TSR 2008/4, (501) 511-513; N. GUNDT en W. RAUWS, “De wijziging van 
arbeidsovereenkomsten volgens Frans, Belgisch en Nederlands recht”, TSR 2010/2, (207) 245-248; F. 
KÉFER en A. MORTIER, “Les « clauses abusives » du contrat de travail” in B. BIEMAR en B. KOHL (eds.), Les 
clauses abusives et illicites dans les contrats usuels, Limal, Anthemis, 2013, (97) 135; W. VAN 
EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN EECKHOUTTE 

en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1995-96, 
Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 26. 

421
 Hiermee wordt meteen ook de discussie beslecht over de eenzijdige wijzigbaarheid van 

overeengekomen, bijkomstige arbeidsvoorwaarden bij ontstentenis van een specifieke clausule in de 
arbeidsovereenkomst: dit is niet mogelijk (cf. S. SONCK, “Ius variandi in het arbeidsrecht”, TSR 1993/4, 
(405) 407-409). 
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zijn wil afhangen.422 423 Men spreekt in dit verband ook van een contractueel ius 

variandi.424  

 

2.2.1.2. Essentiële en bijkomstige arbeidsvoorwaarden 

 

Cruciaal in het contractueel ius variandi is de kwalificatie die men geeft aan een 

overeengekomen arbeidsvoorwaarde. Is die te beschouwen als essentieel, dan is een 

geldig wijzigingsbeding niet mogelijk. Gaat het daarentegen om wat partijen als een 

bijkomstige en dus (voor hen) minder belangrijke arbeidsvoorwaarde hebben 

gekwalificeerd, dan kan hierover geldig worden bedongen dat de werkgever die 

eenzijdig kan wijzigen, waarbij de uitoefening van dit recht desgevallend kan worden 

beperkt door wat de goede trouw voorschrijft (infra, 2.2.3.). Merk op dat de 

eenzijdige wijziging van overeengekomen bijkomstige arbeidsvoorwaarden zonder 

dat er sprake is van een geldig wijzigingsbeding, nog steeds een contractuele fout 

uitmaakt.425 

 

Uit de aard van de arbeidsovereenkomst vloeien twee hoofdverbintenissen voor de 

werkgever voort: enerzijds moet hij werk verschaffen aan de werknemer, anderzijds 

moet hij hiervoor loon betalen. Dit zijn alvast twee essentiële verplichtingen.426 

Wanneer we de grenzen van het wijzigingsrecht duiden, moeten we het begrip 

essentieel bestanddeel ruimer opvatten. In deze context gaat het om alle elementen 

waarvan men mag aannemen dat ze bepalend zijn of zijn geweest voor het sluiten 

van de overeenkomst door de partij in wiens voordeel ze worden bedongen.427 De 

intentie van de partijen is hierbij van groot belang. In feite gaat het om wat de 

partijen als subjectief-essentieel hebben aangemerkt en niet om wat objectief-

                                                           
422

 I. VAN PUYVELDE, “De amplitude van de wilsautonomie” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), 
Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 
2015, (295) 304. 

423
 Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin de partijen geldig bepaalde voorwaarden hebben 

gekoppeld aan de uitvoering van het wijzigingsbeding  (cf. I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van 
de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 2015-16,  (1123) 1129). 

424
 Cf. T. STIÉVENARD, “Dossier spécial. Ius variandi de l’employeur versus acte équipollent à rupture” in 

Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 7 et seq. 
425

 I. VANDEN POEL, A. VAN EECKHOUTTE, S. HEYNDRICKX, et al., “Overzicht van rechtspraak. 
Arbeidsovereenkomsten (2005-2012)”, TPR 2014/1, (113) 471. 

426
 T. STIÉVENARD, “Dossier spécial. Ius variandi de l’employeur versus acte équipollent à rupture” in 

Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 80. 
427

 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 317 met verwijzigingen 
aldaar. 
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essentieel is.428 Men moet nagaan of het bestanddeel er wel een is dat de 

werknemer ervan zou hebben doen afzien de arbeidsovereenkomst te sluiten.429  

 

Dat het niet altijd eenvoudig is om precies uit te maken welke arbeidsvoorwaarden 

de partijen al dan niet als essentieel bestempelen, ligt voor de hand. Een 

aanknopingspunt ter beoordeling van het al dan niet essentieel karakter van een 

arbeidsvoorwaarde vinden we in de eerste plaats terug in de arbeidsovereenkomst 

zelf. Wanneer bepaalde arbeidsvoorwaarden door de partijen precies en expliciet 

zijn omschreven, geeft dit alvast een indicatie van het belang dat de partijen eraan 

hechten.430 Sommigen stellen dat de partijen aldus in grote mate kunnen beslissen 

wat ze wel of niet als een essentiële arbeidsvoorwaarde beschouwen.431 De 

wilsautonomie van de partijen, voortvloeiend uit artikel 1134 BW, en gecombineerd 

met een wijzigingsbeding zou op dat vlak een sterke rechtsgrond bieden.432 We 

merken op dat het Hof van Cassatie wat betreft het loon en de arbeidstijd, minder 

autonomie lijkt te laten aan de partijen dan wat geldt bij andere 

arbeidsvoorwaarden.433 VAN PUYVELDE stelt dat dit ongetwijfeld verband houdt met 

het belang dat deze bestanddelen voor de werknemer hebben. Het loon als 

tegenprestatie voor de arbeid en de arbeidsduur als tijdsinvestering die met de 

arbeid gemoeid is, zijn objectief de meest belangrijke elementen.434 
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 Cf. I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 
2015-16,  (1123) 1129. 
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 I. VANDEN POEL, A. VAN EECKHOUTTE, S. HEYNDRICKX, et al., “Overzicht van rechtspraak. 

Arbeidsovereenkomsten (2005-2012)”, TPR 2014/1, (113) 471. 
430

 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 317 en verwijzingen aldaar. 

431
 VANNES merkt op dat een en ander moet worden toegepast “avec bon sens”. Zo kan men wat lichte 

aanpassingen van de functie betreft, enige flexibiliteit van de kant van de werknemer verwachten 
wanneer die functie niet precies wordt omschreven (cf. V. VANNES, “La clause de mutation” in V. 
VANNES (ed.), Clauses spéciales du contrat de travail : utilité,- validité – sanction – Actes du colloque 
organisé par la Conférence du Jeune barreau de Nivelles le 30 avril 2003, Brussel, Bruylant, 2003, (67) 
80). 

432
 K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 

184 met verwijzing naar Cass. 27 juni 1988, JTT 1988, 492. 
433

 O.a. Cass. 4 februari 2002, JTT 2002, 121, noot C. WANTIEZ (werkgeversbijdragen groepsverzekering); 
Cass. 23 december 1996, RW 1997-98, 150, noot M. DE VOS (privégebruik bedrijfswagen); Cass. 17 
mei 1993, JTT 1993, 507 (wijziging werkrooster – van vijfdagenweek naar zesdagenweek); Cass. 7 
februari 1983, Soc.Kron. 1983, 171, concl. H. LENAERTS (arbeidstijd); F. KÉFER en A. MORTIER, “Les « 
clauses abusives » du contrat de travail” in B. BIEMAR en B. KOHL (eds.), Les clauses abusives et illicites 
dans les contrats usuels, Limal, Anthemis, 2013, (97) 135-136. 

434
 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 

Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 245. 
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Wanneer de arbeidsovereenkomst geen verheldering biedt, kunnen we terugvallen 

op de rechtsleer en de rechtspraak die over het algemeen de volgende 

arbeidsvoorwaarden beschouwen als essentiële elementen van de 

arbeidsovereenkomst:435 

 

〉 het loon; 

〉 de functie;436 

〉 de arbeidsplaats; 

〉 de arbeidsduur. 

 

Bij wijze van voorbeeld verwijzen we naar de toekenning door de werkgever van 

aanvullende pensioentoezeggingen. Vaak zal een aanvullend pensioenplan, als 

zogenaamd extralegaal voordeel, een essentiële voorwaarde van de 

arbeidsovereenkomst uitmaken, hoewel men dit op zich geval per geval moet 

beoordelen.437 Veel is afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin het 

aanvullend pensioenplan wordt ingevoerd (bv. ter compensatie van een bestaand 

loonvoordeel, de premies (werkgevers- en werknemersbijdragen, belang/hoogte van 

de premie tegenover het totale loonpakket (salaris en aanvullende voordelen)), de 

aanvullende pensioenprestaties (meer in het bijzonder de omvang ervan)). De 

gehele pensioentoezegging moet ook niet volledig uit bepalingen van dezelfde aard 

bestaan.438  
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 P. BLONDIAU, “La portée de l’article 25 de la Loi du 3 juillet 1978. Les clauses relatives aux conditions de 
travail” in V. VANNES (ed.), Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité – Validité – Sanction, 
Brussel, Bruylant, 2003, (25) 34-41; F. HENDRICKX, “De inhoud van de arbeidsovereenkomst”, TSR 
1998/1, (77) 95; T. STIÉVENARD, “Dossier spécial. Ius variandi de l’employeur versus acte équipollent à 
rupture” in Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 80. 

436
 De functie is principieel een essentiële voorwaarde van de arbeidsovereenkomst, tenzij dit wordt 

tegengesproken door de bewoordingen van de overeenkomst of de uitvoering die de partijen 
daaraan hebben gegeven (cf. I. VAN PUYVELDE, “De amplitude van de wilsautonomie” in P. HUMBLET en 
A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, (295) 306 met verwijzing naar Cass. 16 september 2013, JTT 2013, 433 
en www.juridat.be).  

437
 Men moet opmerken dat het standpunt dat een aanvullend pensioenplan an sich een essentiële 

voorwaarde van de arbeidsovereenkomst kan uitmaken, wordt aanvaard door sommige rechtsleer 
(cf. A. EYLENBOSCH, “De invoering van de pensioenregeling en de inspraak van de werknemers” in B. 
VAN BUGGENHOUT en H. COUSY (eds.), Wet op de aanvullende pensioenen. Op zoek naar een juist 
evenwicht tussen sociale rechten en verzekering, Brugge, die Keure, 1995, (43) 52-53; Y. STEVENS en B. 
VAN BUGGENHOUT, “Gelijke beloning en aanvullende regelingen voor sociale zekerheid” in O. VANACHTER 
(ed.), Gelijke behandeling en arbeidsverhoudingen, Antwerpen, Intersentia, 1999, (105) 125).  
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 V. DE BRABANTER, G. GIESELINK, V. PERTRY, et al., Aanvullende pensioenen voor werknemers, Mechelen, 

Kluwer, 2004, 247. 



Introductie arbeidsrechtelijke invulling van het (eenzijdige) wijzigingsrecht 

136 

 

In elk geval wordt de werkgeversbijdrage aan het pensioenplan doorgaans wel 

aangemerkt als loon in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet,439 wat een 

kwalificatie als niet-essentieel ernstig bemoeilijkt.440 We verwijzen in dit verband 

naar een recent arrest van het Brusselse Arbeidshof: “Gelet op het toenemend 

belang van de aanvullende pensioenen vanuit de zorg om bovengenoemd deel van de 

bestaanszekerheid veilig te stellen, aanvaardt de werknemer een aangepast (lager) 

vast loon, dat correleert met het voordeel van de groepsverzekering. In die zin is het 

bepalend voor het sluiten en voortbestaan van de arbeidsovereenkomst. De 

opschorting van de overeengekomen tussenkomst is daardoor een loonvermindering 

ten aanzien van wat als tegenprestatie voor de arbeid was vastgelegd en omvat dus 

een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst waarover op grond van 

artikel 25 van de arbeidsovereenkomstenwet geen eenzijdige wijzigingstoelating kan 

worden overeengekomen”.441 

 

Los van het voorgaande, is niet uitgesloten dat een partij door haar concreet gedrag 

aangeeft dat zij een bepaald bestanddeel van de arbeidsovereenkomst niet (meer) 

als essentieel beschouwt. Zo oordeelt het Arbeidshof te Brussel dat wanneer een 

werknemer tijdens zijn loopbaan meerdere wijzigingen van de arbeidsplaats heeft 

aanvaard, de plaats van tewerkstelling klaarblijkelijk geen essentieel bestanddeel 

van de arbeidsovereenkomst is.442 De beoordeling van het essentieel karakter van de 

arbeidsvoorwaarde vindt plaats op het ogenblik van het doorvoeren van de 
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 Voor een interessante analyse in dit verband, verwijzen we naar M. DE VOS, “Verduidelijking van de 
sociaalrechtelijke loonbegrippen via de casus groepsverzekering. Het Hof van Cassatie stelt orde op 
zaken”, RW 2002-03, 285-289 en M. DE VOS, “De loonbegrippen ter berekening van vakantiegeld 
voor bedienden na het Koninklijk Besluit van 18 februari 2003”, JTT 2003, 169-171. Zie ook L. 
SOMMERIJNS, commentaar bij Arbh. Antwerpen 16 juni 2004, Soc.Kron. 2006/2, 66-67. Interessant om 
nog te vermelden is dat DE BRABANTER, GIESELINK, PERTRY et al. stellen dat volgende onderdelen van een 
pensioentoezegging als essentiële arbeidsvoorwaarden kunnen worden beschouwd: “de 
werkgeversbijdragen, de rechten en bedragen gegarandeerd op pensioenleeftijd in geval van 
overlijden, de leeftijd waarop de werknemer recht zal hebben op zijn pensioen, het aantal dienstjaren 
dat in acht wordt genomen, het bedrag van de premies die de werknemer moet storten… Als niet-
essentieel kunnen worden beschouwd: de modaliteiten inzake het financieringsfonds…” (cf. V. DE 

BRABANTER, G. GIESELINK, V. PERTRY, et al., Aanvullende pensioenen voor werknemers, Mechelen, Kluwer, 
2004, 248). Voormelde auteurs geven dus een zeer brede invulling van wat als een essentiële 
arbeidsvoorwaarde kan worden beschouwd in het raam van een aanvullende pensioentoezegging. 
Recent treedt ook MAGERMAN de these bij dat de wijzigingsbedingen in pensioenreglementen vaak 
niet kunnen worden toegepast omdat ze conflicteren met het arbeidsrecht (cf. K. MAGERMAN, “Enkele 
arbeidsrechtelijke vragen met betrekking tot de Wet Aanvullende Pensioenen”, Or. 2016/3, (62) 76). 
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 Waarmee we niet willen beweren dat alle componenten van het loon moeten worden beschouwd als 

essentieel (voor die nuancering zie o.a. K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon 
en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 185-186). 
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 Arbh. Brussel 2 december 2014, JTT 2015, 202 met verwijzing naar een gelijklopende uitspraak van het 

Arbeidshof van Gent (Arbh. Gent 28 oktober 2010, A.R. 2012/AR/123, onuitg.). 
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 Arbh. Brussel 8 november 2010, JTT 2011, 118. 
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eenzijdige wijziging.443  Niettemin is voorzichtigheid geboden en zal het betrokken 

rechtscollege steeds rekening houden met alle elementen van de zaak, zoals de 

eventuele aanwezigheid van wilsgebreken die een dergelijke (impliciete) instemming 

in de weg staan (supra, 2.1.). 

 

2.2.1.3. Alternatieven voor het wijzigingsbeding 

 

Voor de volledigheid beschrijven we kort twee alternatieven voor het 

wijzigingsbeding. Het gaat enerzijds om de voorwaardelijke verbintenis en anderzijds 

het keuzebeding.444 

 

2.2.1.3.1. Voorwaardelijke verbintenis 

 

Soms wordt in het arbeidsrecht een beroep gedaan op de gemeenrechtelijke figuur 

van de voorwaarde.445 Een verbintenis is voorwaardelijk wanneer ze afhangt van een 

toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten446 

totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de 

gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft.447  

 

Een voorwaarde kan afhankelijk zijn van een toevallige gebeurtenis, waarbij ze op 

geen enkele manier afhangt van de wil van de schuldeiser of schuldenaar.448 De 
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 I. VAN PUYVELDE, “De amplitude van de wilsautonomie” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), 
Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 
2015, (295) 305. 
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 Voor een uitgebreide bespreking verwijzen we naar I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen 

arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de 
wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot 
een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Antwerpen, 2015, 209-227. 
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 Voor een bespreking zie o.a. P. MAERTEN, “De voorwaarde als modaliteit van een arbeidsrechtelijke 

verbintenis”, Or. 2000/1, 12-22.  
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 Verwant hiermee is de verbintenis onder tijdsbepaling (cf. artikel 1185 BW). Het gaat om een 
toekomstige en zekere gebeurtenis die zolang zij zich niet voordoet de uitvoering van de verbintenis 
uitstelt. In het arbeidsrecht is het weinig gebruikelijk om artikel 1185 BW toe te passen wat betreft 
bedingen van de arbeidsovereenkomst. VAN EECKHOUTTE stelt in dit verband dat het echter perfect 
mogelijk is om te bedingen dat “vanaf een bepaald ogenblik zich een wijziging zal voordoen in de 
functie, het loon, de arbeidsplaats, de bijkomende voordelen, enz. en dat zowel in voor de werknemer 
positieve als negatieve zin” (cf. W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de 
arbeidsovereenkomst” in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1995-96, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 22). 
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 Art. 1168 BW. 
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 Art. 1169 BW. 
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voorwaarde kan ook gemengd zijn, waarbij de wil van een van de partijen bij de 

overeenkomst en de wil van een derde een rol spelen.449  

 

De potestatieve voorwaarde tot slot, is de voorwaarde die de uitvoering van de 

overeenkomst doet afhangen van een gebeurtenis die een van de contracterende 

partijen kan doen plaatshebben of verhinderen.450 Een zuivere potestatieve 

voorwaarde is verboden. Dit betekent bijvoorbeeld dat men niet mag bedingen dat 

het loon kan worden verminderd wanneer de samenwerking niet meer vlot, of 

wanneer de prestaties van de werknemer niet meer bevredigend zijn. In die 

hypothese hangt de vervulling van de voorwaarde namelijk uitsluitend af van het 

oordeel (de wil) van de werkgever.451 

 

2.2.1.3.2. Keuzebeding 

 

Aangenomen wordt dat artikel 25 Arbeidsovereenkomst geen betrekking heeft op 

bedingen over alternatieve arbeidsvoorwaarden.452 De schuldenaar van een 

alternatieve verbintenis is van zijn schuld bevrijd door de levering van een van de 

twee zaken die in de verbintenis zijn overeengekomen.453 De keuze tussen de 

bedongen alternatieven behoort toe aan de schuldenaar, tenzij dit anders is 

overeengekomen.454 De schuldenaar kan zich van zijn schuld bevrijden door een van 

de beloofde zaken te leveren, maar hij kan de schuldeiser niet dwingen een gedeelte 

van de ene zaak en een gedeelte van de andere aan te nemen.455 
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 Art. 1171 BW. VAN EECKHOUTTE wijst er op dat het mogelijk is een gemengd potestatieve voorwaarde op 
te nemen in een arbeidsovereenkomst. Zo kan volgens hem worden bedongen dat een werknemer 
een bepaald loonvoordeel of een promotie verliest wanneer hij een vastgelegd zakencijfer niet meer 
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ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX 
(eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1995-96, Gent, Mys & 
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 P. HUMBLET, “Ius dominandi of ius variandi: what’s in a name?”, RW 1994-95, (241) 242 en verwijzingen 

aldaar. 
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Wanneer we die principes toepassen op de arbeidsovereenkomst, wordt de term 

keuzebeding gebruikt.456 Het is hierbij niet uitgesloten dat het voorwerp van het 

keuzebeding een essentiële arbeidsvoorwaarde betreft. Het beding kan bijvoorbeeld 

bepalen dat de werknemer, naargelang van de noodwendigheden van de 

onderneming, zijn arbeid zal presteren in Antwerpen, Brussel of Gent. Bij het sluiten 

van de overeenkomst weet de werknemer perfect op welke plaatsen hij kan worden 

tewerkgesteld. De werkgever wijzigt de arbeidsovereenkomst bijgevolg niet 

eenzijdig wanneer hij de arbeidsplaats wijzigt van Gent naar Antwerpen. Hij dient 

zich uiteraard aan de mogelijkheden voorzien in het beding te houden. Men kan 

overeenkomen dat een handelsvertegenwoordiger arbeid zal verrichten tegen een 

commissieloon van x procent, dan wel tegen een vast loon van x euro.457 Ook 

aangaande de functie kan men een keuzebeding inlassen.458 In dit geval komt men 

verschillende alternatieven overeen over de te verrichten arbeid. Een dergelijk 

beding situeert zich dan tussen een arbeidsovereenkomst waarin de functie zeer 

vaag is omschreven459 enerzijds, en een arbeidsovereenkomst met een specifiek 

omschreven functieomschrijving460 anderzijds.461 

 

De werkgever moet zijn keuzemogelijkheid op grond van dit beding steeds te goeder 

trouw uitoefenen.462 Hoewel er in beginsel geen sprake is van een strijdigheid met 
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 P. HUMBLET, “Ius dominandi of ius variandi: what’s in a name”, RW 1994-95, (241) 242-243; W. VAN 
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artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet – alle mogelijke arbeidsvoorwaarden 

worden overeengekomen – uit VAN EECKHOUTTE terecht de zorg dat het keuzebeding 

niet te ver mag gaan.463 Het is soms balanceren op een slappe koord. Zo riskeert men 

desgevallend de kwalificatie als een verboden wijzigingsbeding of men oordeelt dat 

het voorwerp van de verbintenis onbepaald of onbepaalbaar is.464 

 

2.2.2. Ius dominandi 

 

Een volgende variant van het ius variandi heeft betrekking op de 

arbeidsvoorwaarden waarover contractueel niets wordt bepaald. SMITS heeft het 

over het enige echte ius variandi dat de werkgever toelaat om de niet-

overeengekomen arbeidsvoorwaarden te wijzigen.465 Strikt genomen gaat het hier 

echter niet om een wijzigingsrecht. Wanneer de werkgever van dit recht gebruik 

maakt, voert hij geen wijziging door, maar vult hij in feite de opengelaten elementen 

van de arbeidsovereenkomst in.466 Het gaat om de uitvoering van de 

overeenkomst.467 De werkgever kan de uitvoeringsmodaliteiten van de 

arbeidsovereenkomst, zoals de arbeidsmethodes, de arbeidsplaats en wellicht ook 

bepaalde elementen van de opdracht van de werknemer bepalen, en dit op grond 

van zijn werkgeversgezag en leidinggevende macht.468 Dit gezag, dat per definitie 

wordt gekenmerkt door eenzijdigheid,469 ontleent hij op zijn beurt aan het feit dat de 

partijen, door het sluiten van een arbeidsovereenkomst, zijn overeengekomen dat 

de werknemer arbeid zal verrichten onder het gezag van de werkgever.470 Men 
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spreekt dan ook wel eens over het aanpassingsrecht471 of het invullingsrecht472. 

Andere auteurs zoals HUMBLET hebben het over het ius dominandi van de 

werkgever,473 een standpunt dat intussen door velen − waaronder wijzelf − wordt 

bijgetreden. In navolging van die auteur stellen we vast dat het ius dominandi nauw 

verbonden is met het onderscheid tussen arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden.474 Wat betreft de arbeidsomstandigheden beschikt de 

werkgever over een ius dominandi, dit is een bindende partijbeslissing sui generis, 

gegrond op artikel 17, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet.475 Overeenkomstig dit 

artikel 17, 2° is de werknemer verplicht “te handelen volgens de bevelen en de 

instructies die hem worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebbers of zijn 

aangestelden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst”. 

 

HUMBLET omschrijft arbeidsvoorwaarden als de “modaliteiten van de oorspronkelijke 

overeenkomst die in onderling akkoord worden vastgelegd, alsook de latere 

uitdrukkelijke of stilzwijgende wijzigingen hieraan”.476 Het gaat dus om het geheel 

van de rechten en de plichten van de werknemer die voortvloeit uit de 

arbeidsovereenkomst.477 

 

Arbeidsomstandigheden kan men definiëren als het feitelijke kader waarbinnen 

arbeid wordt verricht478 of de toestand waarin iemand wordt tewerkgesteld.479 

Voorbeelden hiervan vormen de locatie binnen de onderneming waar de werknemer 

werkt en de inrichting van die locatie, maar ook de personeelsomkadering, het 

arbeidsgereedschap en de omstandigheden die betrekking hebben op het welzijn 

van de werknemer.480 HUMBLET merkt op dat de handelingsvrijheid van de werkgever 

ernstig zou worden beperkt wanneer hij voor een overplaatsing van de werknemer 
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binnen het bedrijf telkens tot een akkoord moet komen met de werknemer. Het ius 

dominandi brengt met zich dat de werkgever over een zeker mutatierecht beschikt. 

Volgens HUMBLET vormt de plaats van tewerkstelling binnen het bedrijf een element 

van de wijze waarop de werkgever de werknemer krachtens artikel 20 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet moet laten werken. De functie op zich, synoniem voor 

‘wat men doet’, is doorgaans een arbeidsvoorwaarde,481 daar waar de concrete 

functie-inhoud behoort tot de categorie van de arbeidsomstandigheden.482 De 

arbeidsplaats binnen het bedrijf is doorgaans geen onderdeel van de functie, maar 

wel een element van de functie-inhoud. 

 

Wanneer de partijen bij een arbeidsovereenkomst over een bepaald element geen 

overeenstemming hebben bereikt, betekent dit niet noodzakelijk dat het om een 

arbeidsomstandigheid gaat. Bepaalde elementen van de arbeidsverhouding worden 

door de incorporatie van dwingende wettelijke of cao-bepalingen opgenomen in de 

overeenkomst, waardoor die een contractueel karakter krijgen. We komen hier later 

nog op terug (infra, 2.3.2. en 2.3.3.). De werkgever kan hier niet zo maar eenzijdig 

van afwijken.483  

 

Een andere toepassing van het aanpassings- en invullingsrecht vormen de vage 

clausules die zodanig zijn opgesteld dat ze de nodige ruimte bieden om de inhoud 

van de arbeidsovereenkomst eenzijdig in te vullen.484 Het gaat bijvoorbeeld om de 

situatie waarbij de partijen overeenkomen dat ‘België’ de plaats van tewerkstelling 

is. Dit zou betekenen dat de tewerkstelling op alle plaatsen mogelijk is, voor zover ze 

binnen België gelegen zijn.485 Wanneer de werknemer dan uitsluitend in Brussel 

wordt tewerkgesteld, rijst de vraag of de plaats van tewerkstelling wijzigt in ‘Brussel’, 

dan wel of het louter gaat om de uitvoering van de vage clausule zoals die bij de 
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indiensttreding werd bedongen.486 In geval van discussie zal de rechter moeten 

nagaan of het gaat om een overeengekomen voorwaarde, dan wel om de loutere 

uitvoering van een vage clausule.487 

 

Tot slot willen we benadrukken dat het ius dominandi niet onbeperkt. De werkgever 

moet dit recht steeds te goeder trouw uitoefenen488 (infra, 2.2.3.3.). In 

overeenstemming met het artikel 1134, derde lid BW mag hij zijn wijzigingsrecht niet 

arbitrair gebruiken, noch met het oogmerk werknemers te schaden.489  

 

2.2.3. Goede trouw
490  

 

Rechtspraak en rechtsleer refereren af en toe aan de leer van de goede trouw ter 

rechtvaardiging van bepaalde eenzijdige wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden 

door de werkgever.491 Het beginsel van de goede trouw, dat zijn grondslag vindt in 

het derde lid van artikel 1134 BW, kan inderdaad een rechtsgrond vormen voor een 

marginaal wijzigingsrecht van de werkgever.492  

 

Men onderscheidt traditioneel drie functies van de goede trouw:493 

 

〉 de interpretatieve functie (infra, 2.2.3.1.); 

〉 de aanvullende functie (infra, 2.2.3.2.); 

〉 de beperkende functie (infra, 2.2.3.3.). 
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2.2.3.1. Interpretatieve functie goede trouw 

 

Artikel 1156 BW bepaalt dat men in overeenkomsten moet nagaan welke de 

gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer 

dan zich aan de letterlijke betekenis van de woorden te houden. Dit houdt in dat de 

contractpartijen hun verbintenissen naar de geest van het contract moeten 

uitvoeren.494 Het gaat dus niet zozeer om de bewoordingen van de overeenkomst, 

maar wel om wat redelijkerwijze en rekening houdend met de billijkheid kan worden 

verstaan als zijnde de bedoeling van de partijen.495  

 

De bedingen van de arbeidsovereenkomst moeten dus met redelijkheid worden 

uitgelegd.496 De interpretatieve functie van de goede trouw zou er bijvoorbeeld toe 

kunnen leiden dat de bedongen arbeidsplaats redelijkerwijze moet worden opgevat 

als de initiële arbeidsplaats, die om economische of technische redenen, zoals de 

verhuizing van de exploitatiezetel, eenzijdig kan worden verplaatst op voorwaarde 

dat de werknemer daardoor geen onaanvaardbaar groot nadeel lijdt.497  

 

2.2.3.2. Aanvullende functie goede trouw 

 

Artikel 1135 BW stipuleert dat overeenkomsten niet alleen verbinden tot wat daarin 

uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het 

gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend (zie 

ook infra, 2.3.2.). Partijen moeten alle gedragingen stellen of nalaten die een 

zorgvuldige en loyale contractant in gelijke omstandigheden zou stellen of 

nalaten.498 
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Ook de aanvullende functie van de goede trouw zou een rol kunnen spelen bij de 

beoordeling van de toelaatbaarheid van een eenzijdige wijziging van een bepaalde 

arbeidsvoorwaarde. Het is de plicht van de werkgever om de onderneming goed te 

beheren, wat met zich brengt dat hij zich ertoe ‘gedwongen’ ziet bepaalde 

wijzigingen door te voeren.499 Door sommige rechtspraak en rechtsleer werd (en 

wordt) de aanvullende werking van de goede trouw ingeroepen als grondslag voor 

de eenzijdige wijziging van een bijkomstig element van de arbeidsovereenkomst.500  

 

VAN PUYVELDE geeft recent aan de draagwijdte van de aanvullende werking van de 

goede trouw een nieuwe wending. Ze verdedigt in het bijzonder de stelling dat uit de 

aanvullende werking van de goede trouw een vorm van heronderhandelingsplicht 

voortvloeit bij overeenkomsten van lange duur.501 Die heronderhandelingsplicht 

heeft tot gevolg dat een contractpartij niet onvoorwaardelijk op de nakoming van de 

bedongen arbeid kan staan. Om de nodige slagkracht te verlenen aan die bijzondere 

aanvullende functie van de goede trouw, lijkt volgens VAN PUYVELDE een wetgevend 

initiatief echter noodzakelijk. Dit is een bijzonder interessant idee, maar omdat de 

heronderhandelingsplicht gegrond is op enkele voorstellen de lege ferenda,502 

moeten we de lege lata die specifieke invulling van de goede trouw hierna verder 

buiten beschouwing laten. 

  

2.2.3.3. Beperkende functie goede trouw 

 

De beperkende functie van de goede trouw is aan de orde wanneer een partij de 

rechten die ze aan de overeenkomst ontleent, uitoefent op een wijze die, gelet op 

de omstandigheden, kennelijk onredelijk is. De beperkende werking van de goede 

trouw wordt gekoppeld aan de figuur van het rechtsmisbruik.503 Een partij maakt 
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de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 279 et seq., alsook I. VAN 

PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 2015-
16,  (1123) 1133-1135. 
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 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 

Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 263 et seq. 
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 A. DE BOECK en F. VERMANDER, “Rechtsmisbruik in het contractenrecht: de rechtsuitoefening aan banden 

gelegd” in A. VAN OEVELEN, S. RUTTEN en J. ROZIE (eds.), Rechtsmisbruik, Antwerpen, Intersentia, 2015, 
(29) 38 en verwijzingen aldaar. 
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zich schuldig aan rechtsmisbruik wanneer ze, hoewel ze handelt binnen de formele 

grenzen van haar recht, dit recht zodanig aanwendt dat ze – zonder matiging van 

haar gedrag – de goede trouw miskent.504 Wanneer die partij misbruik maakt van het 

haar toekomende recht, kan de rechter, door zich te beroepen op de goede trouw, 

de uitoefening van dit recht herleiden binnen de grenzen die hij redelijk acht.505  

 

Volgens sommige auteurs beschikt de werkgever op grond van de beperkende 

werking van de goede trouw over een marginaal wijzigingsrecht.506 Terecht merkt 

VAN PUYVELDE op dat het hier strikt genomen geen eenzijdig wijzigingsrecht betreft. 

Het gaat om aanpassingen waarmee de werknemer redelijkerwijze moet 

instemmen, waardoor de wijziging in feite gegrond is op een vorm van 

overeenstemming.507  

 

Een werknemer heeft er bijvoorbeeld geen redelijk belang bij een functiewijziging te 

weigeren wanneer die door legitieme motieven is verantwoord en wanneer die hem 

in een positie brengt die in elk opzicht gelijkwaardig of gunstiger is dan voorheen.508 

Tevens is het de werknemer ook niet toegelaten een voorgestelde wijziging te 

weigeren wanneer dit voor de werkgever een nadeel veroorzaakt dat onevenredig 

groot is in vergelijking met het voordeel dat de werknemer uit zijn weigering haalt.509 

De toetsing door de rechter is echter een marginale toetsing. Enkel een kennelijk 
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 F. HENDRICKX, “Arbeidsrechtelijke aspecten van promotie en demotie” in R. BLANPAIN, Liber amicorum 
Roger Blanpain, Brugge, die Keure, 1998, (297) 301; A. VAN BEVER, “Goede trouw en 
belangenafwegingen in het arbeidsrecht. Toepassing op de wijziging van arbeidsvoorwaarden”, TSR 
2010/4, (469) 482. 
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 Cass. 8 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 245; Pas. 2001, I, 244; JT 2002, 475 en RW 2001-02, 778, noot A. 

VAN OEVELEN; Cass. 15 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 190; Pas. 1988, I, 177, RW 1987-88, 1506; JT 
1988, 143; RNB 1988, 48 en RRD 1988, 17; Cass. 16 december 1982, Arr.Cass. 1982-83, 578. 
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 Zie o.a. F. HENDRICKX, “Arbeidsrechtelijke aspecten van promotie en demotie” in R. BLANPAIN, Liber 

amicorum Roger Blanpain, Brugge, die Keure, 1998, (297) 301; P. HUMBLET, De gezagsuitoefening 
door de werkgever, Deurne, Kluwer, 1994, 146; A. VAN BEVER, “Goede trouw en belangenafwegingen 
in het arbeidsrecht. Toepassing op de wijziging van arbeidsvoorwaarden”, TSR 2010/4, (469) 516-
517. Voor een neutrale bespreking met een laatste stand van zaken cf. I. VAN PUYVELDE, “De 
aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 2015-16, (1123) 
1131-1133. 

507
 Cf. I. VAN PUYVELDE, “De amplitude van de wilsautonomie” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), 

Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 
2015, (295) 309, alsook I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot 
systematisering”, RW 2015-16, (1123) 1132. 

508
 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 

EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal Recht: niets dan uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 
54. 
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 Voorbeeld ontleend aan W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de 

arbeidsovereenkomst” in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal Recht: niets dan 
uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 55. 
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onredelijke weigering van de wijziging kan rechtsmisbruik uitmaken.510 Het 

marginale wijzigingsrecht van de werkgever is uiteraard niet onbegrensd: de 

werkgever moet steeds op zoek gaan naar de voor de werknemer(s) meest gunstige 

oplossing.511  

 

2.2.3.4. Deugdelijke grondslag voor een eenzijdig wijzigingsrecht? 

 

Of artikel 1134 BW een aantal perspectieven biedt voor de werkgever om eenzijdige 

wijzigingen aan te brengen aan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers, is 

volgens VAN PUYVELDE nog onzeker. Zij stelt dat er enkel ruimte is voor wijzigingen 

waarvan het toepassingsgebied beperkt blijft tot tijdelijke wijzigingen die niet 

definitief raken aan de arbeidsvoorwaarden zelf.512 Voor een echt wijzigingsrecht 

acht zij het bijgevolg betwijfelbaar of de beperkende werking van de goede trouw 

een deugdelijke grondslag biedt.513  

 

Het belang van de vraag of de beperkende werking van de goede trouw nu al dan 

niet een juridische grondslag kan vormen voor een marginaal wijzigingsrecht als 

reactie op een vermeend misbruik dat door een van de partijen wordt gemaakt, 

moeten we niet overdrijven. Het zal hoe dan ook slechts zeer uitzonderlijk een 

eenzijdige wijziging kunnen rechtvaardigen.514 Dit marginaal wijzigingsrecht 

voortvloeiend uit de beperkende werking van de goede trouw, biedt slechts in 

specifieke omstandigheden de optie om minimale wijzigingen door te voeren aan de 

overeengekomen arbeidsvoorwaarden.515 De goede trouw grondt met andere 
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 Voorbeeld ontleend aan W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de 
arbeidsovereenkomst” in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal Recht: niets dan 
uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 54. 
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 Arbh. Luik 2 december 1980, JL 1980-81, 209 (het recht van de werkgever om noodzakelijke 

herstructureringen of reorganisaties uit te voeren, moet steeds gebeuren met respect voor de 
arbeidsvoorwaarden die jarenlang door de partijen werden nageleefd); P. HUMBLET, De 
gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne, Kluwer, 1994, 146. 

512
 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 

Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 278. 

513
 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 

Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 279. 

514
 K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 

179; W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 
EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal Recht: niets dan uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 
42. 

515
 P. HUMBLET, De gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne, Kluwer, 1994, 150. 
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woorden niet de gezagsuitoefening van de werkgever, maar duidt wel de grenzen 

ervan aan.516  

 

2.2.4. Overzicht typologie en juridische grondslag ius variandi 

 

Tot besluit vatten we de invulling van het ius variandi zoals we dit in het raam van dit 

proefschrift vooropstellen als volgt samen:517 

 

〉 Het gaat om het recht van de werkgever om bijkomende en overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, op voorwaarde dat dit recht 

contractueel bedongen is (het wijzigingsbeding, het contractueel ius variandi) 

(supra, 2.2.1). 

 

〉 Het recht van de werkgever om de niet-overeengekomen arbeidsvoorwaarden in 

te vullen of eventueel aan te passen (het ius dominandi, aanpassingsrecht) 

(supra, 2.2.2). 

 

〉 Ten slotte kan het eenzijdig wijzigingsrecht in een beperkt aantal gevallen 

marginale wijzigingen initiëren aan de contractueel overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden op grond van de leer van de goede trouw (supra, 2.2.3). 

 

De juridische basis van de verschillende arbeidsrechtelijke toepassingen van het ius 

variandi vatten we als volgt samen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
516

 P. HUMBLET, De gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne, Kluwer, 1994, 150. 
517

 Zie ook A. VAN BEVER, “Goede trouw en belangenafweging in het arbeidsrecht. Toepassing op de 
wijziging van arbeidsvoorwaarden”, TSR 2010/4, (469) 510-520.  
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Tabel 6: Typologie en juridische grondslag ius variandi 

 

INVULLING IUS VARIANDI JURIDISCHE GRONDSLAG 

Recht van de werkgever om 

bijkomende en overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden eenzijdig te 

wijzigen, op voorwaarde dat dit recht 

contractueel bedongen is 

(wijzigingsbeding, contractueel ius 

variandi) 

Interpretatie van het Hof van Cassatie van 

artikel 25 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet 

Recht van de werkgever om niet-

overeengekomen arbeidsvoorwaarden 

in te vullen (ius dominandi, 

aanpassingsrecht) 

Bindende partijbeslissing sui generis die 

berust op artikel 17, 2° van de 

Arbeidsovereenkomstenwet 

Recht om marginale wijzigingen aan te 

brengen aan de contractueel 

overeengekomen arbeidsvoorwaarden 

op grond van de leer van de goede 

trouw 

Artikel 1134, derde lid BW 

 

2.3. Wijzigingen op grond van een wettelijke bepaling 

 

Onder deze titel behandelen we drie stelsels waardoor de oorspronkelijke 

overeenkomst toch kan wijzigen zonder dat er sprake hoeft te zijn van 

wilsovereenstemming tussen de partijen (supra, 2.1.) en zonder dat we ons in een 

van de toepassingsgevallen van het ius variandi (supra, 2.2.) bevinden. Meer bepaald 

gaat het om wijzigingen op grond van artikel 1134, tweede lid BW (infra, 2.3.1.), de 

gemeenrechtelijke incorporatieleer (infra, 2.3.2.) en de bijzondere toepassing van de 

incorporatieleer in het raam van de artikelen 11 en 23 van de CAO-wet (infra, 2.3.3.). 

Het betreft wijzigingen die voortvloeien uit de toepassing van een normatieve 

bepaling die in de hiërarchie van de rechtsnormen hoger gerangschikt staat dan de 

individuele arbeidsovereenkomst. We koppelen om die reden ook uitdrukkelijk aan 

bij dit leerstuk van de hiërarchie van de rechtsnormen (infra, 2.3.4.). 
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2.3.1. Wijzigingen op de gronden door de wet erkend  

 

2.3.1.1. Algemeen 

 

Uit het tweede lid van artikel 1134 BW vloeit voort dat een overeenkomst kan 

worden herroepen “op de gronden door de wet erkend”. Zo kan een nieuwe wet een 

bestaande overeenkomst wijzigen.518
 VAN EECKHOUTTE stelt dat die bepaling doelt op 

de uitzonderlijke gevallen waarin de overeenkomst kan worden beëindigd op grond 

van een eenzijdige wilsuiting. Het betreft onder meer de herroeping ad nutum van 

een mandaat, de opzegging van een arbeidsovereenkomst, de gerechtelijke 

ontbinding, de ontbinding wegens overmacht en de nietigverklaring. Hij voegt 

hieraan toe dat men hetzelfde mag aannemen met betrekking tot wijzigingen aan de 

overeenkomst, wat ons hier uiteraard in het bijzonder interesseert.519 

 

Pro memorie wijzen we er nog op dat sommigen enige tijd veronderstelden dat de 

gezagsverhouding voortvloeiend uit de artikelen 2 en 3 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet, de werkgever wettelijk machtigde om eenzijdig 

bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de arbeidsovereenkomst (supra, 1.). Het 

Hof van Cassatie floot de aanhangers van die stelling in 1993 terug. Het hof 

oordeelde toen namelijk dat de gezagsverhouding op zich beschouwd geen grond 

levert tot het eenzijdig wijzigen of herroepen van de overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden. Het gezag van de werkgever maakt het hem mogelijk de wijze 

en de modaliteiten van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te bepalen 

(supra, 2.2.2.), maar geeft hem niet het recht om eenzijdig wijzigingen aan te 

brengen aan wat de partijen zijn overeengekomen.520 Een dergelijke eenzijdige 

wijziging van overeengekomen arbeidsvoorwaarden vereist dus een specifieke 

wettelijke bepaling waarvan we er in de hiernavolgende paragrafen enkele 

onderzoeken. 
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 J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 
4/87. 
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 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 

EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 15 met verwijzing naar H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, randnummer 466 (p. 453-454). 
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 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 

EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 50. 
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2.3.1.2. Toepassingen 

 

 Verwijdering uit de functie preventieadviseur 2.3.1.2.1.

 

Wanneer de werkgever een preventieadviseur wil verwijderen uit zijn functie, moet 

hij een bepaalde procedure volgen.521 Dit heeft niet de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst tot gevolg, maar betekent wel dat de preventieadviseur niet 

langer die functie zal kunnen uitoefenen. Hij zal een andere opdracht toegewezen 

krijgen, weliswaar bij dezelfde werkgever.522  

 

Bepaalde auteurs zijn van mening dat die verwijdering uit de functie een belangrijke 

eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst is, 

ook als de door de wet voorgeschreven procedure wordt gevolgd én er een geldige 

reden bestaat voor de verwijdering.523 Wanneer de preventieadviseur niet instemt 

met een dergelijke wijziging, kan hij de betaling van de beschermingsvergoeding 

vorderen door zich te beroepen op een contractbreuk. Volgens die auteurs toont de 

werkgever op die manier de wil om de arbeidsovereenkomst zoals die bestaat, niet 

meer uit te voeren. Wanneer er bijgevolg sprake is van een belangrijke wijziging van 

de functie als essentieel element van de arbeidsovereenkomst, moet de 

ontslagprocedure worden gevolgd en niet de procedure voor de verwijdering uit de 

functie, tenzij de taken als preventieadviseur slechts een zeer marginaal element van 

de functie vormen.524 

 

VAN PUYVELDE volgt deze redenering niet en beroept zich daarbij op artikel 1134, 

tweede lid BW, waaruit volgt dat overeenkomsten kunnen worden gewijzigd op 

gronden door de wet erkend, zoals dit in casu het geval is.525 Ook ELIAERTS stelt dat 

de arbeidsovereenkomst niet enkel verbindt tot wat daarin uitdrukkelijk is bepaald, 
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 Art. 15 wet 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs, BS 20 januari 
2003. 

522
 Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 2032/001, 24. 

523
 L. SMETS, “De nieuwe uniforme bescherming van de preventieadviseurs”, Or. 2003/2, (63) 72; J. 

VANHOURNOUT, De bescherming van de preventieadviseurs, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2003, 
179-180. 

524
 Dit zou kunnen worden afgeleid uit het relatief kleine deel ervan in de globale tijdsbesteding van de 

werknemer (cf. J. VANHOURNOUT, De bescherming van de preventieadviseurs, Antwerpen, Standaard 
Uitgeverij, 2003, 180). 
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 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 326 en de auteur herhaalt dit 
standpunt in haar proefschrift (cf. I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als 
modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de 
wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot 
een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Antwerpen, 2015, 206-208). 
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maar ook tot alle gevolgen die de wet eraan toekent.526 Hij verwijst hierbij weliswaar 

naar artikel 1135 BW (infra, 2.3.2.), daar waar wij net zoals VAN PUYVELDE van mening 

zijn dat het hier veeleer gaat om een toepassing van artikel 1134, tweede lid BW. In 

se betreft het een (eenzijdige) wijziging door de werkgever van de functie van de 

preventie-adviseur. Die wijziging vindt zijn grondslag en legitimatie in een 

uitdrukkelijke wettelijke bepaling, lees artikel  15 van de wet van 20 december 2002 

betreffende de bescherming van de preventieadviseurs. In elk geval moet de 

werknemer-preventieadviseur volgens beide auteurs de wijziging ondergaan, zonder 

dat hij contractbreuk kan inroepen. VAN PUYVELDE besluit dat “Op grond van door de 

wet erkende principes, zoals deze opgenomen en verwoord zijn in de Wet 

Bescherming Preventieadviseurs, kan de contractinhoud worden doorbroken”.527 

  

2.3.1.2.2. Maatregelen in het raam van psychosociale risico’s op het werk  

 

Een werknemer kan een verzoek tot een formele psychosociale interventie 

indienen528 wanneer hij meent het slachtoffer te zijn van psychosociale risico’s529 op 

het werk.530 In het raam hiervan kan de werkgever overwegen om op advies van de 
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 L. ELIAERTS, “De bescherming van de preventieadviseur”, Soc.Kron. 2004/4, (177) 188. 
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 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 
Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 207. 

528
 Voor een bespreking zie o.a. P. BRASSEUR en J.-P. CORDIER, “La rupture de la relation de travail à l’aune de 

la réforme des dispositions relatives à la prévention des risques psychosociaux” in S. GILSON en P. 
VANHAVERBEKE (eds.), La rupture du contrat de travail: entre harmonisation et discrimination, Limal, 
Anthemis, 2015, (301) 305 et seq.; A. FRANCHIMONT, “Psychosociale risico’s en grensoverschrijdend 
gedrag op het werk” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht deel 2, Brugge, die Keure, 2015, 
(317) 343-350; M. VAN TEMSCHE en S. SCHATTEMAN, “De wetgeving ‘bescherming van psychosociale 
risico’s op het werk’: enkele krachtlijnen”, TORB 2014/3, (53) 55-57; I. VERHELST, “Nieuwe wetgeving 
betreffende psychosociale risico’s op het werk: interne en externe actiemiddelen”, Or.2014/7, (190) 
194-200. 
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 Dit begrip verruimt de vroegere zogenaamde ‘pestwet’. Psychosociale risico’s reiken verder dan de 

bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Concreet betreft 
het de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan 
gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de 
arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de 
interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een 
gevaar inhouden (cf. art. 2, 3° KB 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s 
op het werk, BS 28 april 2014). Voor een bespreking verwijzen we naar I. PLETS, “Psychosociale 
risico’s op het werk: nieuwe preventieverplichtingen voor de werkgever”, Or. 2014/7, 207-210 en K. 
REYNIERS, “Het nieuwe juridische kader inzake psychosociale risico’s. Een adequate bescherming 
tegen hedendaagse professionele risico’s?” in A. VAN REGENMORTEL en K. REYNIERS, (Te) hoge werkdruk: 
psychosociaal risico of economische dwangmatigheid?, Antwerpen, Intersentia, 2015, (31) 35-40. 
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 De wetten van 28 februari 2014 en van 28 maart 2014 (wet 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet 

van 4 augustus 1996 wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder 
inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS 28 april 2014) en 
wet 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 wat 
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‘preventieadviseur psychosociale aspecten’, individuele maatregelen te nemen ten 

aanzien van een bepaalde werknemer.531 532 Indien de maatregelen raken aan de 

arbeidsvoorwaarden van die werknemer, deelt de werkgever aan die laatste een 

afschrift mee van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten en 

hoort hij de werknemer die zich tijdens dit onderhoud kan laten bijstaan door een 

persoon naar zijn keuze.533 De bedoeling van die maatregelen is uiteraard om de 

situaties te ontmijnen die de veroorzaker (zouden) zijn van de psychosociale 

klachten.  

 

Meestal zal de werkgever stappen ondernemen ten aanzien van de aangeklaagde, 

maar het is niet denkbeeldig dat het in bepaalde gevallen nodig is om wijzigingen te 

doen aan de arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden van de verzoeker. Zo kan het 

noodzakelijk zijn om de arbeidstijden van de verzoeker aan te passen indien het niet 

mogelijk is die van de aangeklaagde te wijzigen opdat beide personen niet langer 

met elkaar in contact komen.534  

 

De maatregelen die de werkgever in het raam van een dergelijke formele interventie 

moet nemen en de wijzigingen aan de arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden die 

daaruit kunnen voortvloeien, beschouwen we als de naleving van een wettelijke 

verplichting voor de werkgever. De werkgever wordt als het ware op grond van een 

hogere rechtsnorm gedwongen te raken aan de contractinhoud, waardoor dit geldt 

als een illustratie van de werking van artikel 1134, tweede lid BW. In de praktijk zal 

                                                                                                                                                        
de gerechtelijke procedures betreft, BS 28 april 2014) hebben de bepalingen van hoofdstuk Vbis van 
de Welzijnswet grondig gewijzigd. Dit hoofdstuk stelt voortaan een algemeen kader vast voor de 
preventie van de psychosociale risico’s op het werk.  

531
 Art. 30, eerste lid KB 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk. 

532
 Een ander perspectief is datgene waarbij de eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde op zichzelf 

kan worden beschouwd als een daad van pestgedrag. Dit specifieke perspectief laten we hier echter 
achterwege. Voor een bespreking verwijzen we naar P. BRASSEUR en J.-P. CORDIER, “La modification 
unilatérale de la relation de travail et le harcèlement moral: les relations étranges…” in S. GILSON 
(ed.), La modification unilatérale du contrat de travail, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, (109) 114-
126. 

533
 Art. 30, eerste lid KB 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk. 

534
 Aangehaald door I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid 

van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in 
het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het 
wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 209 met 
verwijzing naar de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 
augustus 1996 wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder 
inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en het wetsontwerp tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 wat de gerechtelijke 
procedures betreft (Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K3101/001, 49). Doorgaans gaat het slechts om 
een zeer beperkt ingrijpen in de werkomstandigheden – dit blijkt alvast uit de rechtspraak die 
hieromtrent is verschenen (cf. I. VERHELST en S. RAETS, “10 jaar Pestwet – Grensoverschrijdend of 
baanbrekend?”, Or. 2012/9, (236) 249). 



Introductie arbeidsrechtelijke invulling van het (eenzijdige) wijzigingsrecht 

154 

 

het vaak gaan om wijzigingen aan de arbeidsomstandigheden, maar op zich is het 

niet uitgesloten dat ook eenzijdig wordt geraakt aan de arbeidsvoorwaarden van 

personeelsleden. In elk geval moeten die wijzigingen proportioneel en redelijk 

zijn.535  

 

2.3.1.2.3. Wedertewerkstelling na arbeidsongeschiktheid  

 

Een laatste toepassing van artikel 1134, tweede lid BW waarop we dieper zullen 

ingaan, is de wedertewerkstelling van de werknemer die definitief arbeidsongeschikt 

is bevonden om de bedongen arbeid te verrichten.  

 

Artikel 72 van het KB Gezondheidstoezicht Werknemers bepaalt: “Onder voorbehoud 

van de toepassing van artikel 71,536 is de werkgever ertoe gehouden de werknemer 

die definitief ongeschikt is verklaard door een definitieve beslissing van de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, aan het werk te houden in overeenstemming 

met de aanbevelingen van deze laatste, door hem ander werk te geven, tenzij 

wanneer dat noch technisch, noch objectief mogelijk is, of wanneer dat om gegronde 

redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist”. Men spreekt in dit verband ook wel 

van de reclasseringsplicht of wedertewerkstellingsverplichting van de werkgever.  

 

In het raam van dit proefschrift staan we slechts kort stil bij deze problematiek.537 Dit 

voorbeeld geldt slechts als illustratie van artikel 1134, tweede lid BW, zonder dat 

standpunt wordt ingenomen over enkele heikele kwesties rond die 

wedertewerkstellingsverplichting en het recht op re-integratie bij 

arbeidsongeschiktheid. Dit laatste vormt een thema op zich dat is ingebed in een 

                                                           
535

 Art. 32tredecies, §1, tweede lid Welzijnswet. 
536

 Dit artikel 71 slaat op de situatie waarbij er een expliciet wettelijk verbod geldt om een werknemer nog 
verder tewerk te stellen (i.e. een functie met verhoogde waakzaamheid of activiteiten waaraan een 
risico voor blootstelling aan ioniserende stralingen is verbonden, wanneer er een bijzonder risico 
bestaat voor de zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven en waarvoor 
een aanpassing technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet 
kan worden geëist). 

537
 Voor een bespreking wat het statutair en contractueel overheidspersoneel betreft, verwijzen we naar 

R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische 
analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel 
personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen, 2016, te verschijnen en de daarin aangehaalde auteurs. Ook I. VAN PUYVELDE staat in haar 
doctoraal proefschrift stil bij de specifieke wettelijke verplichtingen tot het aanbieden van aangepast 
of ander werk (cf. I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van 
vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede 
trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van 
het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 48-
66). 



Introductie arbeidsrechtelijke invulling van het (eenzijdige) wijzigingsrecht 

155 

 

bijzonder complex reglementair geheel538 dat bovendien recent wordt doorkruist 

door enkele arresten van het Hof van Justitie en rechtspraak van onze eigen 

arbeidsgerechten.539 

                                                           
538

 Niet alleen is er de problematiek van de – fel gecontesteerde – mogelijkheid om de 
arbeidsovereenkomst van het definitief arbeidsongeschikte personeelslid op grond van overmacht 
te beëindigen (cf. het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 5 januari 1981, JTT 1981, 184, 
concl. Adv.-Gen. DECLERCQ en noot T. CLAEYS en P. SMEDTS; RW 1980-81, 2629-2630; Soc.Kron. 1981, 63 
en de daaropvolgende rechtspraak), daarnaast drukt ook het antidiscriminatiediscours meer 
nadrukkelijk zijn stempel op dit debat. Wanneer de arbeidsongeschikte werknemer kan worden 
beschouwd als een persoon met een handicap, treedt namelijk de verplichting tot het voeren van 
redelijke aanpassingen in werking. De vraag rijst in het bijzonder of er in die omstandigheden nog 
een beroep kan worden gedaan op de medische overmacht. Voor een recente bespreking verwijzen 
we naar K. VAN DEN LANGENBERGH en A. VAN REGENMORTEL, “De definitieve arbeidsongeschiktheid als een 
vorm van beëindigende overmacht: juridisch aanvechtbaar en een sociale staat onwaardig!” in P. 
HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. 
Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, 269-294. 

539
 We verwijzen in dit verband naar o.a. N. BETSCH en A. VAN REGENMORTEL, “Definitieve 

arbeidsongeschiktheid bekeken vanuit het anti-discriminatierecht. Wordt het recht op redelijke 
aanpassingen voor werknemers met een ‘beperking’ niet al te zeer ‘beperkt’?”, Soc.Kron. 2012/1, 1-
6; N. BETSCH, “Gezondheid, arbeids(on)geschiktheid en onderneming” in F. HENDRICKX en D. SIMOENS 
(eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht. Themis Academiejaar 2010-2011, Brugge, die Keure, 2010, 
47-82; D. CUYPERS, “Overmacht in het arbeidsrecht” in A. VAN OEVELEN, S. RUTTEN en J. ROZIE (eds.), 
Overmacht, Antwerpen, Intersentia, 2015, (95) 101-119; M. DAVAGLE, F. LAMBINET en S. GILSON, “La 
question de la force majeure dite médicale” in S. GILSON en P. VANHAVERBEKE (eds.), La rupture du 
contrat de travail: entre harmonisation et discrimination, Limal, Anthemis, 2015, (209) 221 et seq.; 
M. DAVAGLE, L’incapacité de travail de droit commun constatée par le médecin traitant ou par le 
médecin du travail et les obligations qui en découlent pour l’employeur et le travailleur, Waterloo, 
Kluwer, 2013, 464 p.; N. HAUTENNE en G. GILSON, “L’obligation de reclassement du travailleur inapte : 
un coup de grâce à la notion de force majeure médicale?” in M. DUMONT (ed.), Le droit du travail 
dans tous ses secteurs, Limal, Anthemis, 2008, 277-313; N. HAUTENNE en S. GILSON, “Quelques 
considérations sur l’avenir de la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale” in S. 
GILSON (ed.), Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage à Pierre Blondiau, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 237-252; J. HUYS, “Het niet voorzien van redelijke aanpassingen 
voor de persoon met een handicap is een vorm van discriminatie”, TSR 2004/3, 387-429; R. JANVIER, 
S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische analyse 
van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel personeel 
in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen, 2016, te verschijnen; F. LAMBINET en G. GILSON, “Quelques réflexions sur le sort du 
travailleur qui n’est pas complètement apte à reprendre le travail convenu après une incapacité de 
travail” in M. DAVAGLE (ed.), Le maintien au travail de travailleurs devenus partiellement inaptes, 
Limal, Anthemis, 2013, 117-147; J.-F. NEVEN, “Dissolution du contrat de travail pour cause 
d’incapacité définitive: vers une obligation préalable de reclassement” in J.-F. LECLERCQ et al., Les 30 
ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Brussel, Editions du Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2009, 167-206 ; J. ROELS en A. VAN REGENMORTEL, “De definitieve arbeidsongeschiktheid van 
de werknemer als beëindigingsgrond voor de arbeidsovereenkomst: een standpunt dat ook de 
arbeidsgeneeskunde in zijn essentie bedreigt? Commentaar bij het arrest van het Hof van Cassatie 
van 2 oktober 2000”, Soc.Kron. 2002/9, 417-430; S. VAN  DAMME, “Recht op arbeid voor personen met 
handicap. Het recht op redelijke aanpassingen als hoeksteen”, NJW 2015, 882-891; K. VAN DEN 

LANGENBERGH en A. VAN REGENMORTEL, “De definitieve arbeidsongeschiktheid als een vorm van 
beëindigende overmacht: juridisch aanvechtbaar en een sociale staat onwaardig!” in P. HUMBLET en 
A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 269-294; J. VAN DROOGHENBROECK, “Les obligations de l’employeur 
imposées par la loi sur le bien-être dans le cadre de la reprise de travail du travailleur à l’aptitude 
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In relatie tot het leerstuk van de eenzijdige wijziging en in het bijzonder het tweede 

lid van artikel 1134 BW, rijst de vraag of het voor de werkgever geoorloofd is om in 

het raam van een re-integratie en het doorvoeren van redelijke aanpassingen de 

overeengekomen arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) te wijzigen. Het staat vast dat het 

voor het contractuele personeelslid niet meer mogelijk is om de bedongen arbeid te 

verrichten. Men moet bijgevolg op zoek gaan naar een rechtsgrond om die afwijking 

van de verbindende kracht van de overeenkomst te rechtvaardigen. In de zoektocht 

naar aangepast werk, lijkt het bovendien veeleer de regel dan de uitzondering te zijn 

dat moet worden geraakt aan de contractinhoud (bijvoorbeeld een andere functie, 

een aangepaste arbeidstijdregeling, met eventuele gevolgen voor de hoogte van het 

loon). 

 

Zoals vermeld, wordt voor de wedertewerkstellingsverplichting doorgaans verwezen 

naar artikel 72 van het KB Gezondheidstoezicht Werknemers. Nu, wat die laatste 

bepaling betreft, is het duidelijk dat artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek hoger 

gerangschikt staat in de hiërarchie van de rechtsnormen (infra, 2.3.4.) dan het KB 

Gezondheidstoezicht Werknemers. In die zin is het volgens sommigen problematisch 

om dit artikel uit het KB Gezondheidstoezicht Werknemers naar voren te schuiven 

als een geldige grondslag voor een wijzigingsrecht.540 Een bepaling uit een KB kan 

niet ingaan tegen een norm uit een wetskrachtige akte. Men zou eventueel kunnen 

opwerpen dat dit KB uitvoering geeft aan de Welzijnswet, die de uitvoerende macht 

heeft gemachtigd om aan de werknemers en werkgevers alle maatregelen op te 

leggen die nodig zijn voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk.  

 

Of men kan stellen dat via dit besluit op een rechtsgeldige wijze kan worden 

afgeweken van artikel 1134, valt echter te betwijfelen.541 542  VAN PUYVELDE oppert 

                                                                                                                                                        
réduite” in M. DAVAGLE (ed.), Le maintien au travail de travailleurs devenus partiellement inaptes, 
Limal, Anthemis, 2013, 61-106 ; A. VAN REGENMORTEL, “Specifieke beëindigingsmodaliteiten: 
definitieve arbeidsongeschiktheid” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 367-419, I. VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de 
arbeidsplaats: gewikt en gewogen. Een overzicht van de rechtspraak van de arbeidsgerechten 
betreffende de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007”, Or. 2011/4, (90) 112-117; L. VERMEULEN, 
Discriminatie in arbeidsrelaties, Gent, Larcier, 2015, 63-83. 

540
 Want hierbij moet men de koppeling maken met het bestaan van een eventueel weigeringsrecht van 

het betrokken personeelslid. Zie in dit verband eveneens R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, 
Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische analyse van de regelingen in 
geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel personeel in dienst van de 
Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2016, te 
verschijnen. 

541
 R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische 

analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel 
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een interessant alternatief denkspoor. Zij stelt namelijk dat veeleer naar artikel 1135 

BW moet worden verwezen dan naar het artikel 1134, tweede lid: “De wettelijke 

verplichting om ander werk te verschaffen, is krachtens artikel 1135 geïncorporeerd 

in de contractuele verbintenis van de werkgever de bedongen arbeid te 

verschaffen”.543 VAN PUYVELDE is niet de eerste die deze suggestie doet. Ook RAUWS en 

RIGAUX stelden in het verleden al dat de in de welzijnsverplichting vervatte plicht om 

ander werk te verschaffen krachtens artikel 1135 BW wordt geïncorporeerd in de 

arbeidsovereenkomst.544 In elk geval is volgens VAN PUYVELDE hiermee meteen de 

                                                                                                                                                        
personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen, 2016, te verschijnen en verwijzingen aldaar.  

542
 JANVIER, AERTS en DE WILDE vermelden nog een aantal andere grondslagen die dit wijzigingsrecht zouden 

kunnen onderbouwen (cf. R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de 
publieke sector. Een juridische analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het 
statutair en het contractueel personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2016, te verschijnen). Zo is er artikel 14 van de 
Antidiscriminatiewet 2007 dat op haar beurt verbiedt dat de werkgever zou weigeren om redelijke 
aanpassingen te treffen ten aanzien van een werknemer met een handicap. Bijgevolg rijst de vraag 
of, wanneer de arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan worden beschouwd als een 
handicap, de werkgever op grond van deze bepaling gemachtigd is om, althans bij gebrek aan 
toestemming van de betrokken werknemer, eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de 
arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Het antwoord hierop ligt volgens deze auteurs niet voor de 
hand, omdat aanpassingen doorgaans zullen gebeuren op verzoek van de werknemer, waarna die, 
na een weigering door de werkgever, zelf een beroep zal doen op de antidiscriminatiewetgeving om 
de werkgever aan te spreken op zijn tekortkoming. Ook zou men kunnen argumenteren dat de 
werkgever wel degelijk over de bevoegdheid beschikt om eenzijdig te wijzigen voor zover de 
gezondheidstoestand van de werknemer dat vereist, onder meer op grond van zijn verplichting om 
als een goede huisvader te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met 
betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer (cf. artikel 20, 2° 
Arbeidsovereenkomstenwet). Daarnaast lijkt volgens sommige andere auteurs ook het leerstuk van 
de goede trouw relevant te zijn voor de beoordeling van het weigeringsrecht van de werknemer (cf. 
I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 
Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 52). 

543
 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 

Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 50. 

544
 Cf. W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding 

en overmacht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 778-779; M. RIGAUX, “Definitieve 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer als beëindigingsgrond voor de arbeidsovereenkomst: een 
financieel risico ten laste van de werkgever (naar aanleiding van Cassatie 13 februari 1989)”, 
Soc.Kron. 1990/1, (1) 6-7). Volgens ons is het belangrijk om te onderstrepen dat die stellingname 
werd gedaan in de context van de beoordeling van de geoorloofdheid van een beroep op de 
beëindigende overmacht in het geval van een definitieve arbeidsongeschiktheid van een werknemer 
voor het verrichten van de bedongen arbeid en niet zozeer in het raam van de grenzen van het 
wijzigingsrecht waarover de werkgever beschikt bij een wedertewerkstelling van de 
arbeidsongeschikte werknemer. Zo stelt RAUWS dat de arbeidsovereenkomst slechts op basis van 
overmacht als beëindigd kan worden beschouwd indien de werknemer ongeschikt is om de 
bedongen arbeid uit te voeren en de werkgever zijn verbintenis om ander werk te verschaffen niet 
kon nakomen.  
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kritiek weerlegd dat het KB Gezondheidstoezicht Werknemers een onvoldoende 

rechtsgrond bevat om de partijen te verplichten een andere overeenkomst te 

sluiten.545 Of haar suggestie brede navolging zal kennen, valt af te wachten. 

 

Het inroepen van artikel 1135 BW als basis voor een algemeen wijzigingsrecht in het 

raam van de wedertewerkstelling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer 

lost helaas niet alle knelpunten op. In het bijzonder lijkt de begrenzing van een 

dergelijk wijzigingsrecht geen sinecure. Welke aanpassingen zijn aanvaardbaar? 

Beschikt de werknemer over een weigeringsrecht? Wat is de rol van de goede 

trouw? Wie zal de finale toetsing/afweging maken? Wij pleiten dan ook voor een 

(snel) wetgevend ingrijpen dat verheldering moet brengen over de 

(on)geoorloofdheid van een beroep op de beëindigende overmacht bij de definitieve 

arbeidsongeschiktheid van een werknemer, alsook over de grenzen van de 

mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te wijzigen in het raam van de 

wedertewerkstellingsverplichting die nu onderhand vaste grond onder de voeten 

krijgt.546 

 

In elk geval kunnen we met deze discussie in het achterhoofd meteen overstappen 

naar de volgende titel, waar specifiek wordt stilgestaan bij de doorwerking van dit 

artikel 1135 BW. 

 

2.3.2. Gemeenrechtelijke incorporatieleer 

 

De gemeenrechtelijke incorporatieleer vloeit voort uit artikel 1135 BW. Dit artikel 

bepaalt dat overeenkomsten niet enkel verbinden tot wat daarin uitdrukkelijk is 

bepaald, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan 

de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend. De bedongen arbeid 

bestaat bijgevolg niet enkel uit de arbeid die de partijen beogen, maar ook uit de 

rechten en plichten die andere dwingende wetsbepalingen opleggen.547 

                                                           
545

 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 
Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 50. 

546
 In dezelfde zin: K. VAN DEN LANGENBERGH en A. VAN REGENMORTEL, “De definitieve arbeidsongeschiktheid als 

een vorm van beëindigende overmacht: juridisch aanvechtbaar en een sociale staat onwaardig!” in 
P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. 
M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, (269) 288-294. 
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 I. VAN PUYVELDE, “De amplitude van de wilsautonomie” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), 

Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 
2015, (295) 296 met verwijzing naar W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de 
arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1987, 778. 
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Die regel raakt aan zowel de aanvullende als de dwingende wets- of reglementaire 

bepalingen, en betreft bovendien ook de bepalingen van openbare orde.548 DE VOS
549 

en VAN PUYVELDE
550 vestigen de aandacht op het feit dat artikel 1135 BW handelt over 

de gevolgen die de billijkheid, het gebruik of de wet aan de overeenkomst 

toekennen, zonder dat die bronnen worden omgevormd tot een contractueel 

beding. De verplichtingen die de externe bronnen van recht aan de overeenkomst 

verbinden, worden via de techniek van de incorporatie zuiver contractuele 

verbintenissen en dus deel van de arbeidsovereenkomst. De bronnen die vreemd 

zijn aan de arbeidsovereenkomst, worden er zelf niet in opgenomen.551 Dit laatste is 

van belang om bijvoorbeeld de vraag te beantwoorden of “verplichtingen die 

voortvloeien uit een gebruik door hun klim op de hiërarchische ladder (het worden 

contractuele verplichtingen?) enkel kunnen worden gewijzigd op dezelfde wijze als de 

individuele arbeidsovereenkomst, met andere woorden in beginsel in onderling 

overleg?”.552 Dit is niet het geval. De externe rechtsbron behoudt zijn intrinsieke 

aard en in die zin spelen wat de wijziging betreft de gewoonlijke regels die 

voortvloeien uit de hiërarchie van de rechtsnormen553 (infra, 2.3.4.).  

 

DE VOS wijst erop dat de incorporerende werking van artikel 1135 BW door de 

arbeidsrechtelijke doctrine vrij algemeen wordt aangenomen.554 Een overtuigende 

jurisprudentiële bevestiging vindt hij terug in een cassatiearrest over het 

anatocisme555 van de interest die verschuldigd is ingevolge de toekenning van de 

wettelijke ontslagbeschermingsvergoeding aan de ontslagen (kandidaat-

                                                           
548

 K. VAN DEN LANGENBERGH, De schorsing van de arbeidsovereenkomst en het recht op arbeid, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 608; I. VAN PUYVELDE, “Het begrip bedongen arbeid in de individuele 
arbeidsovereenkomst: een beknopte analyse vanuit het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht” in A. 
VAN OEVELEN (ed.), De bedongen arbeid: notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 39. 

549
 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 360. 

550
 I. VAN PUYVELDE, “Het begrip bedongen arbeid in de individuele arbeidsovereenkomst: een beknopte 

analyse vanuit het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht” in A. VAN OEVELEN (ed.), De bedongen 
arbeid: notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
39. 

551
 Zie ook K. VAN DEN LANGENBERGH, De schorsing van de arbeidsovereenkomst en het recht op arbeid, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 608. 
552

 I. VAN PUYVELDE, “De amplitude van de wilsautonomie” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), 
Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 
2015, (295) 297. 

553
 I. VAN PUYVELDE, “De amplitude van de wilsautonomie” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), 

Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 
2015, (295) 297. 

554
 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 363. 

555
 Dit is de kapitalisatie van rente ingevolge art. 1154 BW (“Vervallen interesten van kapitalen kunnen 

interest opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke (aanmaning) ofwel ten gevolge van een 
bijzondere overeenkomst, mits de (aanmaning) of de overeenkomst betrekking heeft op interesten 
die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn”). 
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)personeelsafgevaardigden.556 Zonder in te gaan op de details van dit arrest, kan er 

inderdaad een incorporerende werking van artikel 1135 BW ten opzichte van 

imperatief-wettelijke verplichtingen uit worden afgeleid.557 Het recht op de 

bijzondere ontslagvergoeding van een ontslagen (kandidaat-

)personeelsafgevaardigde is weliswaar niet tussen de partijen bedongen, maar via de 

werking van artikel 1135 BW kan het toch worden beschouwd als een verbintenis uit 

overeenkomst. Bijgevolg acht het Hof van Cassatie artikel 1154 BW van toepassing: 

de wettelijk verschuldigde ontslagvergoeding wordt op grond van artikel 1135 BW 

een verbintenis uit overeenkomst zodat artikel 1154 BW toch uitwerking kan 

hebben.558 

 

Bij de analyse van de specifieke werking van het artikel 1134, tweede lid BW 

enerzijds, en de incorporatieleer voortvloeiend uit artikel 1135 BW anderzijds is 

gebleken dat de rechtspraak en de rechtsleer de afbakening niet steeds duidelijk 

maken, minstens laat men na het ene of andere systeem duidelijk te koppelen aan 

artikel 1134, tweede lid BW, dan wel aan de incorporatieleer voortvloeiend uit 

artikel 1135 BW. Dit onderscheid is op zich inderdaad niet altijd zo eenvoudig te 

maken.  

 

In ons onderzoek houden we in elk geval vast aan het uitgangspunt dat artikel 1134, 

tweede lid BW doelt op afwijkingen van het beginsel dat overeenkomsten slechts 

kunnen worden gewijzigd in onderling overleg. Het betreft bijzondere situaties 

waarin een van de partijen eenzijdig kan overgaan tot een wijziging van het contract 

op gronden door de wet erkend (supra, 2.3.1.). Artikel 1135 BW op zijn beurt 

handelt over de situaties waarin een lagere norm conflicteert met een hogere norm. 

Bij de gemeenrechtelijke incorporatieleer zal de vraag dan zijn welke norm voorrang 

geniet, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een nietigheid van de strijdige 

bepaling. De incorporatie kan verder reiken en via een systeem van nietigverklaring 

(zoals bij de wettelijke conversie, infra, 2.3.3.) effectief de vervanging van de 

strijdige lagere rechtsnorm met zich brengen.  

 

 

 

                                                           
556

 Cass. 13 april 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1094, concl. H. LENAERTS.  
557

 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 367. 
558

 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 367. Interessant 
is nog dat DE VOS stelt dat de flexibele gemeenrechtelijke incorporatietechnieken in het arbeidsrecht 
tot gevolg hebben dat een vergoeding of een voordeel, tot betaling waarvan de werkgever verplicht 
is krachtens een imperatieve externe rechtsbron, tevens als een contractueel verschuldigd(e) 
vergoeding of voordeel kan worden beschouwd (M. DE VOS, Loon naar Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 372). 
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2.3.3. Wettelijke conversie in het raam van de CAO-wet 

 

Uit de toepassing van de CAO-wet vloeit een specifiek incorporatiemechanisme 

voort, namelijk de wettelijke conversie van de individueel normatieve bepalingen 

van een cao. Meer concreet gaat het om de artikelen 11 en 23 van de CAO-wet.559 

Doorgaans rekent men tot de individueel normatieve bepalingen alle clausules die 

betrekking hebben op de loon- en arbeidsvoorwaarden sensu lato.560 

 

De conversie wordt gedefinieerd als het omzetten van een door de partijen gewilde, 

maar nietige rechtshandeling, in een andere geldige rechtshandeling. Die laatste zal 

het doel dat de partijen bij het aangaan van de nietige rechtshandeling beoogden, zij 

het gedeeltelijk, toch zo goed mogelijk verwezenlijken.561 Wettelijke conversie is dan 

de conversie die de wetgever zelf heeft ingebouwd, zoals in het raam van de CAO-

wet.562 De wettelijke bekrachtiging van de incorporatieleer door de CAO-wet vormt 

als het ware een aanvulling op de bepalingen in de CAO-wet die de hiërarchie 

regelen tussen de cao en de individuele arbeidsovereenkomst.563 

 

De wettelijke conversie vindt plaats in twee bewegingen. In een eerste fase worden 

de bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met de 

bepalingen van de cao, als nietig beschouwd.564 Die nietige bepalingen worden 

vervolgens vervangen door de individuele bepalingen van de toepasselijke cao.565  

 

                                                           
559

 Voor een algemene bespreking zie o.a. J.-P. CORDIER, “La théorie de l'incorporation des dispositions 
normatives individuelles dans le contrat de travail” in J.-P. CORDIER (ed.), Les 40 ans de la loi du 5 
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail : actes du colloque organisé à Bruxelles le 5 
décembre 2008 par l'Association des Juristes Practiciens du Droit Social, Brussel, Bruylant, 2008, 45-
62; I. PLETS, “De (on)eindigheid van de voortgezette binding van artikel 23 van de C.A.O.-Wet”, Or. 
2001/12, 240-244. 

560
 Cf. J. BUELENS en M. RIGAUX, “Inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst” in G. COX, M. RIGAUX en J. 

ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, (118) 120-121. 
561

 W. RAUWS, “De binding van de normatieve bepalingen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 3, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, (31) 40; J. RONSE, “Gerechtelijke 
conversie van nietige rechtshandelingen”, TPR 1965/2, (199) 202; W. vAN GERVEN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, I, Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 427.  

562
 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 

427; zie ook: V. PERTRY en P. SICHIEN, “Binding en afdwingbaarheid van de normatieve bepalingen” in 
G. COX, M. RIGAUX en J. ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, (150) 152 
en 167; W. RAUWS, “De binding van de normatieve bepalingen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen 
van het arbeidsrecht 3, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, (31) 40 en verwijzingen 
aldaar.  

563
 Cf. E. KOOT-VAN DER PUTTE, K. SALOMEZ en L.G. VERBURG, “De wijziging van arbeidsvoorwaarden op basis 

van de cao”, TSR 2008/4, (525) 543. 
564

 Art. 11 CAO-wet. 
565

 D. PIERREUX, “Ondernemings-cao’s met minder gunstige loonsvoorwaarden en het belang van de 
‘neerlegging’”, Or. 2008/9, (249) 253. 
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In het raam van ons onderzoek is het belangrijk te vermelden dat, via het systeem 

van de conversie, de arbeidsvoorwaarden van de werknemer ook in minder gunstige 

zin kunnen wijzigen.566 De hiërarchie van de rechtsnormen (infra, 2.3.4.) verzet zich 

hier niet tegen. Er bestaat geen algemene regel op basis waarvan steeds voorrang 

wordt verleend aan wat gunstiger is voor de werknemer, ook bij een hogere 

rechtsbron.567 Dit heeft voor gevolg dat een collectieve arbeidsovereenkomst het 

loon kan verlagen, een voordeel kan verminderen of kan afschaffen, de arbeidsduur 

kan verlengen etc.568 De cao die minder gunstige loonvoorwaarden oplegt, wordt 

rechtstreeks opgenomen in de arbeidsovereenkomst en vervangt de strijdige 

bepalingen uit die individuele arbeidsovereenkomst.569 Wel moet men telkens 

nagaan of er wel degelijk sprake is van een strijdigheid met de cao-bepalingen. 

Wanneer de cao bijvoorbeeld maximumlonen voorschrijft, kan de individuele 

arbeidsovereenkomst die bovengrenzen niet overschrijden. Betreft het daarentegen 

minimumlonen, dan kan aan de individuele werknemer wel degelijk een hoger loon 

worden toegekend.570 

 

Na afloop van de geldingsduur blijven de bepalingen van de cao nawerken, waardoor 

de situatie zoals deze voorheen bestond, niet opnieuw van toepassing wordt. 

Nochtans heeft vanaf dat moment de bepaling van de cao die de individuele 

arbeidsovereenkomst stilzwijgend heeft gewijzigd, haar rechtskracht verloren. Op 

dat ogenblik is het een element louter behorend tot de individuele 

arbeidsovereenkomst.571 Werkgever en werknemer herwinnen hun 

                                                           
566

 D. PIERREUX, “Ondernemings-cao’s met minder gunstige loonsvoorwaarden en het belang van de 
‘neerlegging’”, Or. 2008/9, (249) 254; W. RAUWS, “De binding van de normatieve bepalingen” in M. 
RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 3, Antwerpen, Kluwer, 1990, (33) 40. 

567
 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 

EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 42. VAN EECKHOUTTE merkt daarbij terecht op dat artikel 6 van 
de Arbeidovereenkomstenwet slechts betrekking heeft op bedingen getoetst aan de 
Arbeidsovereenkomstenwet (en haar uitvoeringsbesluiten).  
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 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 

EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 42. 

569
 D. PIERREUX, “Ondernemings-cao’s met minder gunstige loonvoorwaarden en het belang van de 

‘neerlegging’”, Or. 2008/9, (249) 254. 
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 Zie G. COX, V. PERTRY en M. RIGAUX, “Hoofdstuk 4. Binding van de C.A.O.-bepalingen” in P. HUMBLET (ed.), 
CAO-recht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, losbl., (4/1) 4.1/1; A. MAZY, “Commentaar 
op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités (deel 1)”, Arbbl. 1969, (201) 248 en 250. 
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 I. PLETS, “De (on)eindigheid van de voortgezette binding van artikel 23 van de C.A.O.-Wet”, Or. 2001/12, 

(240) 243 en W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), 
Actuele problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 
229. 
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contractvrijheid572 en kunnen die arbeidsvoorwaarden dus opnieuw wijzigen in 

onderling overleg. We merken op dat die wijziging duidelijk en vast moet zijn en dat 

geen afbreuk kan worden gedaan aan hiërarchisch hogere normen.573 Een eenzijdige 

wijziging is in principe niet mogelijk.574  

 

Het is belangrijk om de gemeenrechtelijke incorporatie te onderscheiden van het 

systeem van wettelijke conversie zoals uitgewerkt in de CAO-wet.575 576 Dit laatste 

mechanisme verklaart, zoals aangehaald, in eerste instantie de met de cao strijdige 

bepaling uit de individuele arbeidsovereenkomst nietig, waarna die vervangen wordt 

door de individueel normatieve bepaling van de cao.577 De nietigverklaring wordt als 

het ware buitenspel gezet, daar waar de betrokken – al dan niet essentiële – 

bestanddelen van de arbeidsovereenkomst automatisch worden ingevuld door een 

cao.578  

 

De gemeenrechtelijke incorporatie, die van aanvullende aard is en waaronder ook 

artikel 1135 BW valt, kan niet plaatsgrijpen voordat een met een dwingende 

bepaling strijdig beding uit de individuele arbeidsovereenkomst nietig wordt 

bevonden.579 In afwachting daarvan zal de clausule uit de overeenkomst slechts 

beschouwd worden als niet-bindend, waarna desgevallend de regels betreffende de 

voorrang van een hogere rechtsnorm toepassing kunnen vinden. Een eventueel 
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 W. RAUWS, “De binding van de normatieve bepalingen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele probelemen van het 
arbeidsrecht 3, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, (31) 44. 
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 I. PLETS, “De (on)eindigheid van de voortgezette binding van artikel 23 van de C.A.O.-Wet”, Or. 2001/12, 

(240) 243. 
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 Parl.St. Senaat 1967-68, nr. 148, 32. 
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 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 377-378. 
576

 De betrokken artikelen uit de CAO-wet vormen de grondslag voor de wettelijke conversie – in die zin is 
de vraag naar de aard van een cao met het oog op de kwalificatie in de algemene normenhiërarchie 
niet aan de orde. De meningen over de juridische aard van de cao verschillen bovendien. Sommige 
auteurs beschouwen de cao als een reglement, andere stellen dat het om een overeenkomst gaat. 
We verwijzen in dit verband o.a. naar F. DORSSEMONT, “De ‘natuur’ van de collectieve 
arbeidsovereenkomst: een poging tot een juridisch-pluralistische herbronning (1)”, TVW 2001/4, 
107-126; W. RAUWS, “De binding van de normatieve bepalingen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 3, Antwerpen, Kluwer, 1990, 33-57; M. RIGAUX, “CAO: overeenkomst 
of onderhandeld reglement?”, RW 1992-93, 421-430.  
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 I. VAN PUYVELDE, “Het begrip bedongen arbeid in de individuele arbeidsovereenkomst: een beknopte 

analyse vanuit het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht” in A. VAN OEVELEN (ed.), De bedongen 
arbeid: notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
(35) 40. 
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 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 380. 
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 M. DE VOS, “De absoluut nietige opzegging van de arbeidsovereenkomst: absoluut geen nietig 

probleem”, RW 1997-98, (313) 322.  
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ongeoorloofd voorwerp zal blijven bestaan zolang de nietigheid niet is 

overeengekomen of uitgesproken.580  

 

De vraag rijst wanneer er sprake zal zijn van een nietigheid buiten de 

toepassingsgevallen van de CAO-wet. Die laatste bevat slechts een 

nietigheidssanctie in de volgende bijzondere gevallen: 

 

〉 bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met de 

dwingende bepalingen van wetten, besluiten en in België bindende 

internationale verdragen en verordeningen;581 

 

〉 bepalingen van een overeenkomst gesloten in een paritair comité, die strijdig 

zijn met een overeenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad;582 

 

〉 bepalingen van een overeenkomst gesloten in een paritair subcomité, die strijdig 

zijn met een overeenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad of in het 

paritair comité waaronder het subcomité ressorteert;583 

 

〉 bepalingen van een overeenkomst gesloten buiten een paritair orgaan, die 

strijdig zijn met een overeenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad of in 

een paritair comité of subcomité, waaronder de betrokken ondernemingen 

ressorteren;584 

 

〉 bedingen in een individuele arbeidsovereenkomst en bepalingen van een 

arbeidsreglement die strijdig zijn met voorschriften van een collectieve 

arbeidsovereenkomst die voor de betrokken werkgevers en werknemers 

bindend is.585 
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 Met betrekking tot het arbeidsrecht moet dit echter worden genuanceerd. Door het beschermend 
karakter van de arbeidswetgeving wordt de werkingssfeer van de gedeeltelijke nietigheid binnen die 
rechtstak uitgebreid. Zo bv. de met een dwingende wetsbepaling strijdige clausule uit een 
individuele arbeidsovereenkomst (art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet) die leidt tot een gedeeltelijke 
nietigheid, waarna de aanvulling van de overeenkomst via incorporatie alsnog kan plaatsvinden. Het 
strijdige beding is verdwenen uit de overeenkomst, die op haar beurt wordt aangevuld door de 
verplichting in de dwingende rechtsbron (cf. M. DE VOS, Loon naar Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 378-381). 
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 Art. 9 CAO-wet. 
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 Art. 10, 1° CAO-wet. 
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 Art. 10, 2° CAO-wet. 
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 Art. 10, 3° CAO-wet. 
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 Art. 11 CAO-wet. 
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De CAO-wet zwijgt over wat er gebeurt met bepalingen uit de individuele 

arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met een dwingende wetsbepaling. Wanneer 

die bepaling kan worden gekoppeld aan de toepassing van de 

Arbeidsovereenkomstenwet en haar uitvoeringsbesluiten, kunnen we verwijzen naar 

artikel 6 van die wet. Het stelt dat alle met de bepalingen van die wet en van haar 

uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de 

rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren.586 Het 

betreft een relatieve nietigheid, wat betekent dat de personen wier private belangen 

de bepaling wenst te beschermen zich erop kunnen beroepen. 587 Bovendien is de 

nietigheid vatbaar voor bevestiging.588 
 

 

Voor het overige, dit is wanneer er sprake is van dwingende wetsbepalingen buiten 

de werkingssfeer van artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet of een andere 

arbeidsrechtelijke nietigheidsregeling,589 moeten we onze toevlucht nemen tot het 

algemeen verbintenissenrecht en meer in het bijzonder de algemene nietigheidsleer. 

In dit geval zal er slechts sprake zijn van een nietigheid niet alleen wanneer dit 

expliciet in de betrokken regelgeving is bepaald, maar bovendien moet die nietigheid 

ook worden uitgesproken. DE VOS hamert op het onderscheid tussen de nietigheid 

en de nietigverklaring: “Naar burgerlijk recht bestaan er immers geen niet-bestaande 

of van rechtswege nietige rechtshandelingen. De rechter moet in elk geval de 

nietigheid uitspreken, hetzij omdat de nietigverklaring wordt gevorderd, hetzij omdat 

de nietigheid bij wege van exceptie wordt opgeworpen, hetzij ambtshalve. Zolang is 

de rechtshandeling in kwestie niet nietig maar vernietigbaar en heeft zij voorlopig 
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 DE VOS heeft het over een “expliciete imperatieve gedeeltelijke nietigheid”. Hij bedoelt hiermee dat 
wanneer “expliciet de nietigheid van een specifiek beding of bepaling wordt voorgeschreven, de 
arbeidsovereenkomst voor het overige blijft bestaan, ongeacht de waarde van het beding of de 
bepaling en dus ook wanneer het vernietigde deel voor de contractpartijen een essentieel 
bestanddeel was van de overeenkomst” – cf. M. DE VOS, Loon naar Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 308. 

587
 Anders is het bij de schending van een bepaling die het algemeen belang, de openbare orde of de 

goede zeden raakt. In dit geval is er sprake van een absolute nietigheid die door elke 
belanghebbende en zelfs ambtshalve door de rechter kan worden ingeroepen. Voor een uitgebreide 
bespreking zie o.m. W. VAN GERVEN en R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Algemeen 
deel, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1987, 431 et seq. 

588
 W. RAUWS, “De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht” in M. RIGAUX (eds.) Actuele problemen 

van het arbeidsrecht 2, Deurne, Kluwer, 1987, (393) 403-404; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst. Haar 
ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 99. 

589
 DE VOS verwijst wat de arbeidswetgeving betreft verder nog naar art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet, 

art. 36, art. 48, §1 en art. 65 Arbeidsovereenkomstenwet, art. 7 Arbeidsovereenkomstenwet 
Betaalde Sportbeoefenaars (wet 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
betaalde sportbeoefenaars, BS 9 maart 1978), art. 9 en 11 CAO-wet, art. 33 Uitzendarbeidwet en art. 
18 Wet Gelijke Behandeling Man-Vrouw (huidig art. 20 wet 10 mei 2007 ter bestrijding van 
discriminatie tussen mannen en vrouwen, BS 30 mei 2007). Cf. M. DE VOS, Loon naar Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 308, voetnoot nr. 68. 
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uitwerking, ook al wordt de nietigheid ervan uitdrukkelijk door de wet 

voorgeschreven”.590 Dit alles betekent dat een bepaling uit de individuele 

arbeidsovereenkomst niet automatisch zal worden vervangen door een daarmee 

conflicterende dwingende wetsbepaling zolang ze niet nietig werd verklaard. 

Hoogstens zal ze op grond van de hiërarchie der rechtsnormen (infra, 2.3.4.) niet 

worden toegepast en zal de hoger gerangschikte dwingende wetsbepaling voorrang 

genieten.  

 

2.3.4. Hiërarchie van de rechtsnormen  

 

We hebben al regelmatig verwezen naar de hiërarchie van de rechtsnormen. Omdat 

dit leerstuk ook nog voor het vervolg van ons onderzoek van belang is (infra, 

hoofdstukken II en III), zullen we er een afzonderlijke titel aan wijden met een 

verkennend overzicht van deze kwestie. We proberen vanuit de algemene hiërarchie 

van de rechtsnormen (infra, 2.3.4.1.), de specifieke arbeidsrechtelijke vertaling te 

maken (infra, 2.3.4.2.), waarbij we vervolgens in het bijzonder oog hebben voor de 

hiërarchie van de rechtsnormen die geldt ten overstaan van een 

overheidscontractant (infra, 2.3.4.3.).  

 

2.3.4.1. Algemene hiërarchie van de rechtsnormen 

 

De rechtsbronnen die de verschillende overheidsorganen uitvaardigen, hebben een 

ordenende functie in de samenleving. Omdat die samenleving zo complex is, kan die 

ordenende functie niet door één enkele overheid op zich worden genomen. Er zijn 

dus heel wat overheden die over een regelgevende of normerende bevoegdheid 

beschikken. Dit creëert een risico op normconflicten. Om die te voorkomen of op te 

lossen, is gezocht naar een criterium van onderscheid dat de verhouding vastlegt 

tussen de normen van de diverse overheidsorganen. Die zoektocht heeft 

geresulteerd in het leerstuk van de hiërarchie van de rechtsnormen.591  

 

                                                           
590

 M. DE VOS, “De absoluut nietige opzegging van de arbeidsovereenkomst: absoluut geen nietig 
probleem”, RW 1997-98, (313) 322 met verdere verwijzing naar H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, I, 143-144, randnummer 96 en II, 744-747, randnummer 780 juncto nrs. 750-751, 
randnummer 781; J.E. PETIT, “Nietigheid van ontslag en opzegging en rechtsgevolgen” in M. RIGAUX 
(ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 1, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, 
(1), 6, randnummer 8; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: 
nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 44-45 en 61-
63 en W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, in R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1969, 405, randnummer 128). 

591
 M. VAN DAMME, Overzicht van het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2015, 31. 
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Concreet houdt de normenhiërarchie in dat de handeling van een overheidsorgaan 

slechts regelmatig is wanneer ze gelijkvormig is aan de regels opgesteld door een 

overheid die van een hogere rang is dan die waartoe de optredende overheid 

behoort.592 Ook wanneer er verschillende interpretatiemogelijkheden zijn, moet de 

lagere norm conform de hogere norm worden uitgelegd.593  De hiërarchie duidt op 

de verhouding tussen algemene en onpersoonlijke normen, dus niet op de 

verhouding tussen die normen en individuele beslissingen.594  

 

De leer van de hiërarchie van de rechtsnormen wordt doorgaans gegrond op het 

beginsel van de rechtsstaat waaruit het wettigheidsbeginsel voortvloeit. De 

grondwetgever van 1831 heeft op zich geen uitgewerkt systeem geïnstalleerd om 

die normenhiërarchie te bepalen.595 De Raad van State heeft de hiërarchie echter als 

een fundamenteel principe van de juridische ordening omschreven.596 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de hiërarchie van de geschreven normen, in 

afdalende volgorde, er als volgt uitziet:597 

 

〉 de internationale en supranationale bronnen;598 599 

〉 de Grondwet; 

〉 de wet, het decreet en de ordonnantie;600 

                                                           
592

 Voor een algemene bespreking verwijzen we naar J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al.,  
Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 70-176 en J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, “Enkele 
knelpunten in de hiërarchie van de rechtsnormen” in A. ALEN (ed.), De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys&Breesch, 1997, 37-74.  

593
 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 75. 

594
 M. VAN DAMME, Overzicht van het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2015, 31. 

595
 Er bestaan enkele bepalingen over de verhouding tussen koninklijke besluiten en wetten (cf. art. 108 

Gw.), het principe dat de hoven en de rechtbanken de besluiten van de uitvoerende macht enkel 
toepassen wanneer die in overeenstemming zijn met de wetten (cf. art. 159 Gw. – exceptie van 
onwettigheid) en de primauteit van de grondwet zelf (cf. art. 188 Gw.) – cf. J. VANDE LANOTTE, G. 
GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 70. 

596
 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 73. 

597
 M. VAN DAMME, Overzicht van het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 2015, 36. 

598
 De voorrang van internationale en supranationale normen op het nationaal recht wordt ook wel 

aangeduid als het monisme. Volgens die leer vormt het recht een eenheid en maken de door de 
wetgevende macht goedgekeurde verdragen deel uit van de nationale rechtsorde, zonder dat die 
verdragsbepalingen inhoudelijk in nationaal recht moeten worden omgezet. Dit betekent echter niet 
dat alle internationale en supranationale normen over eenzelfde rechtskracht beschikken. Het 
onderscheidend criterium is hier de directe werking. Enkele bepalingen die voldoen aan de 
voorwaarden voor de directe werking, zijn rechtstreeks afdwingbaar voor de rechtsonderhorigen (cf. 
J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 93-94). 

599
 De voorrang van internationale en supranationale bronnen op de Grondwet is evenwel niet 

onomstreden, zie o.a. M. VAN DAMME, Overzicht van het grondwettelijk recht, Brugge, die Keure, 
2015, 37-38 en J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die 
Keure, 2015, 96-107. 
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〉 het koninklijk besluit en de besluiten van de gemeenschaps- en de 

gewestregeringen;601 

〉 het ministerieel besluit;602 603 

〉 de verordeningen van de gedecentraliseerde besturen en openbare 

instellingen.604 

                                                                                                                                                        
600

 Tussen de grondwet en de wetten, decreten en ordonnanties wringen zich de bijzondere 
meerderheidswetten. Vooral van de bijzondere meerderheidswetten die bevoegdheidsverdelende 
regels bevatten, staat onomstotelijk vast dat die voorrang genieten op de gewone wetskrachtige 
normen. Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om de toetsing uit te voeren van die wetskrachtige 
normen aan de bevoegdheidsverdelende regels (voor een bespreking verwijzen we naar J. VANDE 

LANOTTE en G. GOEDERTIER, “Enkele knelpunten in de hiërarchie van de rechtsnormen” in A. ALEN (ed.), 
De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys&Breesch, 1997, (37) 57-66 en J. 
VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 117-120). 
Hetzelfde geldt voor de bijzondere (meerderheidsdecreten en -ordonnanties – cf. J. VANDE LANOTTE, 
G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 125-126). Zo oordeelt 
het Grondwettelijk Hof in een arrest nr. 44/2005 van 23 februari 2005 dat de gemeenschappen (en 
niet de federale wetgever) bevoegd zijn voor de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in 
het onderwijs (toetsing aan de BWHI). “B.14.5. Krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, 2° van de 
Grondwet hebben de gemeenschappen de volheid van bevoegdheid voor het regelen van het 
onderwijs in de ruimste zin van het woord, behalve voor de drie uitdrukkelijk vermelde 
uitzonderingen. Die bevoegdheid omvat onder meer het vaststellen van de regels betreffende de 
rechtspositie van het onderwijspersoneel, met inbegrip van de collectieve arbeidsverhoudingen. 
B.14.6. Volgens artikel 87, § 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen is de federale wetgever bevoegd om de collectieve arbeidsverhoudingen te regelen voor 
de gemeenschappen en de publiekrechtelijke instellingen die ervan afhangen, met inbegrip van het 
onderwijs. In zoverre die bepaling aldus een uitzondering toevoegt aan artikel 127, § 1, eerste lid, 2° 
van de Grondwet kan zij niet worden toegepast. Bijgevolg is de decreetgever bevoegd om de 
bestreden bepaling aan te nemen op grond van artikel 127, § 1, eerste lid, 2° van de Grondwet”.  

601
 Er bestaat ook nog zoiets als bijzondere machtenbesluiten. Tijdens de periode waarin bijzondere 

machten worden verleend, kunnen die besluiten de bestaande wetgeving wijzigen, aanvullen, 
vervangen of opheffen. Na de periode van de bijzondere machten kunnen die besluiten enkel 
worden gewijzigd door wetskrachtige normen. De bijzondere machtenbesluiten bekleden een eigen, 
bijzondere positie in de hiërarchie van de rechtsnormen (voor een bespreking verwijzen we naar J. 
VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 134-135). 
Voor de volledigheid wijzen we er op dat ook de gemeenschaps- en gewestregeringen in principe 
door de betrokken wetgevers bevoegd kunnen worden gemaakt om dergelijke besluiten uit te 
vaardigen (cf. J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 
2015, 140-141). 

602
 Dit geldt ook voor besluiten van staatssecretarissen. 

603
 Het is belangrijk om het onderscheid te onderstrepen met de ministeriële rondzendbrieven. 

“Ministeriële rondzendbrieven zijn in wezen dienstnota’s die door een minister worden verstuurd 
naar uitvoeringsambtenaren met als doel de goede werking van de openbare dienst te bevorderen en 
een correcte en uniforme toepassing van de wet te waarborgen” (cf. J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, 
Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 144 met verwijzing naar K. LEUS, 
“Omtrent het rechtskarakter en de rechtswaarde van bestuurlijke omzendbrieven: stand van zaken 
anno 1993”, T.Gem. 1994, 46-64). Sommige rondzendbrieven hebben echter een verordenend 
karakter. Hiertoe moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Dergelijke rondzendbrieven 
hebben een reglementaire aard en zijn bijgevolg aanvechtbaar voor de Raad van State (cf. J. VANDE 

LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 904).  
604

 We nemen het voorbeeld van de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeentelijke 
reglementen en politieverordeningen mogen niet in strijd zijn met alle voorgaande normen in de 
hiërarchie (dus ook niet met de provinciale verordeningen, uiteraard wanneer de provinciale 
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Voor besluiten en verordeningen van de uitvoerende macht houdt het 

legaliteitsbeginsel in dat ze niet alleen een grondwettelijke of wettelijke grondslag 

moeten hebben, maar ook de hogere rechtsnormen moeten eerbiedigen.605 Die 

hiërarchische ondergeschiktheid is op twee manieren afdwingbaar. In de eerste 

plaats kan bij de rechter overeenkomstig artikel 159 Gw. een exceptie van 

onwettigheid worden opgeworpen, op grond waarvan die laatste de besluiten en 

verordeningen slechts toepast wanneer ze in overeenstemming zijn met de 

wetten.606 Daarnaast kan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de 

besluiten vernietigen607 wanneer ze in strijd zijn met de hogere rechtsnormen.608 

 

De normenhiërarchie wordt ook nog doorkruist door niet-formele normen zoals de 

grondwettelijke gewoonte en het gebruik,609 de algemene rechtsbeginselen, de 

beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van de openbare dienst.610 De 

vaststelling van hun plaats in de hiërarchie van de rechtsnormen is vaak geen 

eenvoudige klus.611  

 

 

 

                                                                                                                                                        
overheid binnen zijn bevoegdheid is gebleven). Op dit respect voor de volgorde van de 
normenhiërarchie wordt onder andere controle uitgeoefend door de hogere overheid via het 
administratief toezicht.  

605
 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 129-130. 

606
 Dit zijn niet alleen de gewone wetskrachtige normen, maar ook de Grondwet, de internationale normen 

met directe werking en eventueel bepaalde algemene rechtsbeginselen (cf. J. VANDE LANOTTE, G. 
GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 130).  

607
 Zie titel III Gec. W. 12 januari 1973 op de Raad van State (BS 21 maart 1973). 

608
 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 130. 

609
 De gewoonterechtelijke constitutionele regel is die welke naar voren treedt ingevolge een 

ononderbroken en overeenstemmende reeks van rechtshandelingen die door de gestelde machten 
verricht zijn in de overtuiging dat deze handelingen voor rechtmatig en wettig moeten worden 
gehouden (cf. A. MAST, “De grondwettelijke norm”, TBP, 1970, 430).  

610
 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, 149-158. 

611
 Voor een bespreking van hun plaats in de normenhiërarchie verwijzen we onder andere naar J. DE 

STAERCKE, “Beginselen van behoorlijk bestuur en hiërarchie van de normen”, NJW 2004, 1406-1415; 
P. POPELIER “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 
OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (3) 27-33; D. RENDERS en L. 
VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” in H. DUMONT, P. JADOUL, 
B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les «lois» du service public, Bruxelles, la Charte, 2009, 1-
51; L.P. SUETENS, “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie der 
normen. Inleidende verkenning” in L.P. SUETENS, Op de grens van het ideaal denkbare en het 
praktisch haalbare, Brugge, die Keure, 1997, 396-415; J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK et al., 
Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2015, (37) 66-74; P. VAN ORSHOVEN, “Algemene 
rechtsbeginselen, in alle rechtstakken. Over de grondwettelijke waarde van de publiek- en 
privaatrechtelijke beginselen” in A. ALEN (ed.), Publiekrecht: de doorwerking van het publiekrecht in 
het privaatrecht, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1996/1997, Gent, Mys & Breesch, 1997, 1-36. 
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2.3.4.2. Arbeidsrechtelijke hiërarchie van de rechtsnormen  

 

Hoofdstuk IV van de CAO-wet bevat slechts één artikel, maar dit artikel 51 is wel van 

groot belang voor de arbeidsrechtelijke hiërarchie van de rechtsnormen.612 Waarom 

die hiërarchie precies in de CAO-wet is geregeld, houdt verband met de bijzondere 

aard van collectieve arbeidsovereenkomsten. De rangorde van de verschillende 

arbeidsrechtelijke normen vindt men dus terug in de wet die deze voor het 

arbeidsrecht kenmerkende bijzondere bronvorming regelt. De bindingskracht van 

cao’s gaat namelijk verder dan louter de contracterende partijen. De wetgever 

achtte het noodzakelijk om de onderlinge ordening van deze normen en hun 

rangorde ten opzichte van de andere normen duidelijk te regelen.613  

 

Wel mag men niet uit het oog verliezen dat de werkingssfeer en dus de rangorde die 

voortvloeit uit artikel 51 is gekoppeld aan het toepassingsgebied van de CAO-wet. In 

die zin moet de bedenking van LENAERTS waar hij die stelt dat: “Hoewel deze 

wetsbepaling alleen betrekking heeft op de arbeidsverhouding tussen werkgever en 

werknemer, kan de voorgestelde hiërarchie toch gelden voor het ganse sociaal 

recht”,614 worden genuanceerd. Er moet volgens ons nog altijd rekening worden 

gehouden met het toepassingsgebied van de CAO-wet.615 Men kan niet zonder meer 

voorhouden dat de arbeidsrechtelijke hiërarchie van de rechtsnormen ook moet 

worden gevolgd door publiekrechtelijke werkgevers die buiten het 

toepassingsgebied van de CAO-wet vallen, zelfs ten overstaan van hun contractueel 

tewerkgestelde personeelsleden. 

 

 

                                                           
612

 We merken op dat ook andere arbeidsrechtelijke wetten, bepalingen bevatten die verband houden met 
de hiërarchie van de rechtsnormen (zie bijvoorbeeld art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet en art. 4, 
derde lid Arbeidsreglementenwet – cf. K. SALOMEZ, “De hiërarchie van de rechtsbronnen in het 
arbeidsrecht” in G. COX, M. RIGAUX en J. ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, 
Kluwer, 2006, (248) 254-255 en W. VAN EECKHOUTTE en I. PLETS, “De plaats van de individuele 
arbeidsovereenkomst in de hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in B. MERGITS, O. VANACHTER, 
W. VAN EECKHOUTTE en D. VOTQUENNE (eds.), Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Mechelen, Kluwer, 
losbl.,I 503 200-220). 

613
 W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 215. 
614

 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story Scientia, 1973, 297-298; W. VAN EECKHOUTTE, “De 
hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 216.  

615
 Pro memorie wijzen we er op dat met uitzondering van een zeer beperkt aantal overheidsinstellingen 

de CAO-wet geen uitwerking vindt in de publieke sector (cf. art. 2, § 3, 1., eerste lid CAO-wet – voor 
een bespreking zie R. JANVIER, “Toepassingsgebied van de C.A.O.-Wet” in G. COX, M. RIGAUX en J. 
ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, 85-110, alsook onze bespreking 
infra, hoofdstuk II, 4.1.). 
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Artikel 51 van de CAO-wet bepaalt: 

 

“De hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen 

werkgevers en werknemers is als volgt vastgesteld: 

1. de dwingende bepalingen van de wet; 

2. de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten in 

volgende orde: 

a) de overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad; 

b) de overeenkomsten gesloten in een paritair comité; 

c) de overeenkomsten gesloten in een paritair subcomité; 

3. de niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten, 

wanneer de werkgever de overeenkomst ondertekend heeft of aangesloten is bij een 

organisatie die deze overeenkomsten heeft ondertekend, in volgende orde: 

a) de overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad; 

b) de overeenkomsten gesloten in een paritair comité; 

c) de overeenkomsten gesloten in een paritair subcomité; 

d) de overeenkomsten gesloten buiten een paritair orgaan;616 

4. de geschreven individuele overeenkomst; 

5. de niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, 

gesloten in een paritair orgaan, wanneer de werkgever, hoewel hij de overeenkomst 

niet ondertekend heeft of niet aangesloten is bij een organisatie die deze heeft 

ondertekend, behoort tot het ressort van het paritair orgaan waarin de 

overeenkomst is gesloten; 

6. het arbeidsreglement; 

7. de aanvullende bepalingen van de wet; 

8. de mondelinge individuele overeenkomst;  

9. het gebruik.” 

 

De hoogste rechtsbron, namelijk “de dwingende bepalingen van de wet” verdient 

enige toelichting. Het gaat zowel om wetgevende normen op het federale niveau, als 
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 Omdat een ontleding van de precieze verbindende kracht en dito werkingssfeer van cao’s in ons 
onderzoek weinig of niet aan de orde is, zullen we er niet dieper op ingaan. Voor een bespreking 
verwijzen we o.a. naar B. NYSSEN, “Les articles 19 et 26 de la loi du 5 décembre 1968: les personnes 
et organisations liées par une convention collective de travail” in J.-P. CORDIER (ed.), Les 40 ans de la 
loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail : actes du colloque organisé à 
Bruxelles le 5 décembre 2008 par l'Association des Juristes Practiciens du Droit Social, Brussel, 
Bruylant, 2008, 33-43; W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. 
RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 
1987, (213) 224-228 en W. VAN EECKHOUTTE en I. PLETS, “De plaats van de individuele 
arbeidsovereenkomst in de hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in B. MERGITS, O. VANACHTER, 
W. VAN EECKHOUTTE en D. VOTQUENNE (eds.), Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Mechelen, Kluwer, 
losbl., I 503 115 et seq. 
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om de decreten en de ordonnanties van de deelstaten.617 Bovendien slaat het ook 

op de koninklijke en ministeriële besluiten, alsook de besluiten van de regeringen 

van de deelstaten.618 De term dwingende bepalingen van de wet moet met andere 

woorden worden gelezen als het gehele sociaal recht bepaald door wetten in de 

materiële zin van het woord.619 LENAERTS merkt op dat er vanzelfsprekend nog een 

onderlinge hiërarchie bestaat tussen het scala aan overheidsregelingen die onder de 

noemer dwingende bepalingen van de wet kan worden geplaatst. In dit opzicht 

vertoont het sociaal recht echter geen eigen kenmerken en geldt de hiërarchie zoals 

die toepassing vindt voor de algemene nationale en supranationale rechtsnormen620 

(supra, 2.3.4.1.). 

 

De geschreven individuele arbeidsovereenkomst is een dynamisch gegeven. Zo is het 

mogelijk dat de individueel normatieve bepalingen van een collectieve 

arbeidsovereenkomst overgaan in een individuele arbeidsovereenkomst. Dit heeft 

tot concreet gevolg dat die bepalingen, nadat de cao opgehouden heeft uitwerking 

te hebben, het karakter behouden van bepalingen van die individuele 

arbeidsovereenkomst.621 Hun plaats in de hiërarchie is dus dezelfde als die van de 

geschreven individuele arbeidsovereenkomst.622 Wat de mondelinge individuele 

arbeidsovereenkomst betreft, staat de lagere plaats in de hiërarchie er niet aan in de 

weg dat een geschreven overeenkomst wordt gewijzigd op grond van een mondeling 

akkoord.623 Algemeen wordt aanvaard dat een mondelinge overeenkomst de 
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 P. JOASSART, “Conventions collectives et secteur public: deux grandes solitudes?” in M. DUMONT (ed.), Le 
droit du travail dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, (471) 489. 

618
 S. DU BLED, “La hiérarchie des normes en droit du travail”, Ors. 1993/12, (265) 268; W. VAN EECKHOUTTE, 

“De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 221-222. 

619
 Dit betekent niet dat het gemeen recht afwezig zou zijn in de arbeidsrechtelijke normenhiërarchie. Op 

sommige vlakken wijkt het arbeidsrecht af van het gemeen recht, wat kan worden verantwoord 
vanuit het principe lex specialis derogat legi generali. Daar waar dit niet het geval is, werkt het 
gemeen recht evengoed door in de arbeidsrechtelijke normenhiërarchie. Dwingende bepalingen uit 
het gemeen recht kunnen dus voorrang genieten boven andere, lager gerangschikte 
arbeidsrechtelijke rechtsbronnen, cao’s inbegrepen (cf. K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: 
flexibiliteit in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 119).  

620
 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story Scientia, 1973, 299. 

621
 Cf. art. 23 CAO-wet. Voor een bespreking zie o.a. K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit 

in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 132-138 en I. PLETS, “De (on)eindigheid van de 
voortgezette binding van artikel 23 van de C.A.O.-Wet”, Or. 2001/12, 240-244. 

622
 W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 229. 
623

 W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 233. 
LENAERTS suggereert nog dat uit de wordingsgeschiedenis van die bepaling uit de CAO-wet blijkt dat 
de wetgever afbreuk heeft willen doen aan de gelijkwaardigheid van de mondelinge en de 
schriftelijke overeenkomst (cf. H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story Scientia, 1973, 
305). Indien deze betrachting al aanwezig zou zijn geweest in hoofde van de wetgever, dan heeft die 
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geschreven individuele arbeidsovereenkomst kan aanpassen en aanvullen. Wanneer 

een geschreven overeenkomst mondeling wordt gewijzigd, houdt ze op te bestaan in 

haar geschreven versie zodat er geen twee akkoorden (een schriftelijk en een 

mondeling) naast elkaar bestaan. Er is dan slechts één akkoord, namelijk datgene 

wat voortvloeit uit de mondelinge afspraak.624 SALOMEZ wijst er nog op dat de 

onmogelijkheid om de geschreven arbeidsovereenkomst mondeling te wijzigen, in 

de praktijk tot grote moeilijkheden zou leiden. Voor arbeidsovereenkomsten die een 

langdurige uitvoering kennen, is het immers niet per definitie zo dat bij elke 

loonsverhoging of functiewijziging een geschreven bijlage bij de 

arbeidsovereenkomst wordt opgesteld.625 Het gegeven dat een mondeling akkoord 

een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan wijzigen, neemt niet weg dat men 

desgevallend ook moet kunnen bewijzen dat de geschreven overeenkomst effectief 

werd gewijzigd op basis van een mondelinge overeenstemming.626 

 

Het arbeidsreglement positioneert zich boven de aanvullende bepalingen van de wet 

en de mondelinge arbeidsovereenkomst, maar onder de geschreven individuele 

arbeidsovereenkomst.627 Dat het arbeidsreglement voorrang heeft op de 

aanvullende bepalingen van de wet, houdt verband met de aard zelf van het 

reglement. Het is een “wettelijke vorm van collectieve arbeidsverhouding” die tot 

doel heeft de rechtsbetrekking tussen de werkgever en zijn werknemers nader te 

regelen.628 Aanvullende of suppletieve wetsbepalingen gelden maar voor wat niet 

door de partijen is geregeld.629  

 

Voor de normenhiërarchie is het van belang de ware aard en de juiste draagwijdte 

van de betrokken norm te bepalen vooraleer gebeurlijk tot een strijdigheid kan 

worden besloten.630 Men moet een onderscheid maken tussen normen die een 

                                                                                                                                                        
stellingname alvast nooit doorgang gevonden (zie bijvoorbeeld Cass. 28 mei 1979, Arr.Cass. 1978-79, 
1134 en Cass. 4 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1157). 

624
 Cf. W. VAN EECKHOUTTE, “Informele rechtsbronnen in het arbeidsrecht” in M. RIGAUX en W. VAN EECKHOUTTE 

(eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 5, Antwerpen, Intersentia, 1997, (545) 549-550. 
625

 Cf. K. SALOMEZ, “De hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht” in G. COX, M. RIGAUX en J. 
ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, (248) 252. Zie ook K. MAGERMAN, 
Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 147. 

626
 Bijvoorbeeld op basis van getuigen en vermoedens – cf. W. Rauws, “Het bewijs in arbeidszaken”, TSR 

2013/2, (231) 295-296. 
627

 Dit vloeit ook voort uit artikel 4, vierde lid Arbeidsreglementenwet. Dit artikel laat in individuele (en 
uitzonderlijke) gevallen afwijkingen toe op het arbeidsreglement voor zover die schriftelijk worden 
vastgesteld.  

628
 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story Scientia, 1973, 302. 

629
 W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 232. 
630

 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story Scientia, 1973, 307. 
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minimum of een maximum vooropstellen en vaste normen.631 Zo is er geen sprake 

van een strijdigheid wanneer de wetgever een minimale bescherming aan de 

werknemer heeft willen verlenen en via het inlassen van een beding in de 

individuele geschreven arbeidsovereenkomst een ruimere bescherming aan de 

werknemer wordt geboden. Zo kan het arbeidsreglement een kortere gemiddelde 

wekelijkse arbeidstijd bepalen dan degene vastgesteld in de arbeidstijdwetgeving.632 

Ook is het perfect toegestaan om meer vakantiedagen toe te kennen dan wat in de 

toepasselijke reglementering is voorzien.633 Wanneer een hogere norm een 

maximum voorschrijft, geldt echter dat hiervan niet kan worden afgeweken in het 

voordeel van het personeelslid. De idee dat van de normenhiërarchie altijd kan 

worden afgeweken wanneer dit in het voordeel van de werknemer is, gaat zeker niet 

in alle gevallen op.634 Stel dat een collectieve arbeidsovereenkomst de 

eindejaarstoelage plafonneert op maximaal het equivalent van het gemiddelde 

bruto maandsalaris van de twaalf voorafgaande maanden, dan is het niet mogelijk 

om een hoger bedrag toe te kennen in het raam van de individuele arbeidsrelatie. 

Door het opnemen van gunstigere bepalingen in een norm van lagere rang, wordt 

niet van de hiërarchie van de rechtsnormen afgeweken wanneer die hogere norm 

een minimale bescherming aan de werknemer verleent. Omgekeerd zijn bij een 

maximumbepaling gunstigere regelingen in een lagere norm niet toelaatbaar zijn.635 

Voor de volledigheid merken we op dat van een vaste norm niet kan worden 

afgeweken door een lagere norm.636 

 

Een schending van de hiërarchie van de rechtsnormen wordt gesanctioneerd door 

de nietigheid van de bepalingen die een inbreuk uitmaken op die rangorde.637 Die 

nietigheid kan absoluut of relatief zijn. De aard van de nietigheid vloeit voort uit de 

kwalificatie van de geschonden norm als zijnde van openbare orde of van dwingend 

recht. Het verschil tussen beide bepalingen situeert zich op het niveau van de 
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 Voor een bespreking zie K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen, 
Brugge, die Keure, 2010, 106-110. 

632
 K. SALOMEZ, “De hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht” in G. COX, M. RIGAUX en J. 

ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, (248) 253. 
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 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story Scientia, 1973, 307. 
634

 Cf. M. JAMOULLE, Seize leçons sur le droit du travail, Luik, Ed. Collection de la Faculté de Droit de Liège, 
1994, 17-19. 

635
 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story Scientia, 1973, 308. 

636
 K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 

110; K. REYNIERS, “Bronnen van het arbeidsrecht” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht deel 
1, Brugge, die Keure, 2015, (91) 122. Of er sprake is van een vaste norm, is niet altijd duidelijk 
beschreven in de wet. Dikwijls zal men dit moeten afleiden uit de bedoeling van de normsteller (K. 
MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 
110). 
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 W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 234. 
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beoogde belangen: bepalingen van openbare orde beschermen het algemeen 

belang, daar waar dwingende regels voornamelijk particuliere belangen willen 

vrijwaren.638 In het verlengde daarvan worden beide categorieën ook op een andere 

wijze gesanctioneerd: een strijdigheid met de dwingende bepalingen kan leiden tot 

een relatieve nietigheid; het miskennen van bepalingen van openbare orde 

resulteert in een absolute nietigheid.639 Belangrijk bij dit onderscheid is dat de 

relatieve nietigheid slechts kan worden ingeroepen door de persoon wiens belang 

wordt beschermd door de geschonden (dwingende) bepaling. Een absolute 

nietigheid daarentegen kan door iedereen die een belang heeft, net als door de 

rechter van ambtswege worden opgeworpen.640  

 

2.3.4.3. Normenhiërarchie vanuit perspectief overheidscontractant 

 

Wanneer we het leerstuk van de hiërarchie van de rechtsnormen toepassen op de 

bronnen die de specifieke rechtspositie van de overheidscontractant bepalen (infra, 

hoofdstuk II), moeten we rekening houden met een aantal additionele 

moeilijkheden. We zullen in dit verband stilstaan bij drie factoren waarvan we 

kunnen aannemen dat die voor ons onderzoek het meest bepalend zullen zijn:  

 

〉 De rol van het patere legem quam ipse fecisti-beginsel (infra, 2.3.4.3.1.). 

 

〉 De juridische aard en de plaats van de rechtspositieregeling in de klassieke 

normenhiërarchie (infra, 2.3.4.3.2.). 

 

〉 De correlatie tussen de rechtspositieregeling en de arbeidsrechtelijke (en 

breder: de sociaalrechtelijke) wet- en regelgeving (infra, 2.3.4.3.3.). 

 

In dit hoofdzakelijk inleidende hoofdstuk I zullen we die factoren slechts in hun 

algemeenheid bespreken. Infra hoofdstukken II en III komen we hier nog uitgebreid 

op terug en wordt een en ander concreet getoetst aan de hand van de betrokken 

reglementering. 

 

                                                           
 
638

 W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 235. 
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 F. KÉFER en A. MORTIER, “Les « clauses abusives » du contrat de travail” in B. BIEMAR en B. KOHL (eds.), Les 

clauses abusives et illicites dans les contrats usuels, Limal, Anthemis, 2013, (97) 106-108; K. SALOMEZ, 
“De hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht” in G. COX, M. RIGAUX en J. ROMBOUTS (eds.), 
Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, (248) 273. 
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 W. VAN EECKHOUTTE, “De hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen” in M. RIGAUX (ed.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, (213) 235. 
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2.3.4.3.1. Patere legem quam ipse fecisti 

 

Het patere legem quam ipse fecisti-beginsel is nauw verbonden met het 

wettigheidsbeginsel dat cruciaal is voor de werking van het staatsapparaat in een 

rechtsstaat. Uit dit wettigheidsbeginsel vloeit niet alleen de hiërarchie van de 

rechtsnormen voort, het vormt voor de Raad van State tevens de basis voor het 

principe dat een administratieve overheid bij individuele beslissingen niet mag 

afwijken van de algemene regeling641 die zijzelf heeft uitgevaardigd.642 Dit beginsel 

wordt ook geduid met het Latijnse adagium patere legem quam ipse fecisti. 

Toegepast op de relatie tussen een publiekrechtelijke werkgever en zijn personeel, 

houdt dit beginsel onder meer in dat in individuele gevallen niet mag worden 

afgeweken van de bepalingen uit de rechtspositieregeling. 

 

De vraag rijst of dit ook opgaat wanneer de algemene regeling die de overheid zelf 

heeft uitgevaardigd, onwettig is. Hoewel de Raad van State die vraag aanvankelijk 

ontkennend beantwoordde,643 een overheid kon dus afwijken van een algemene 

regel die zij onwettig achtte, is het intussen vaste rechtspraak644 dat een overheid 
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 Het moet wel degelijk gaan om een duidelijk reglement met regelgevend karakter – een algemene 
beleidslijn die niet in een reglement wordt vervat, valt hier niet onder (cf. RvS 12 januari 2010, nr. 
199.456, nv Studio 100 – “Een beleidslijn lijkt alleszins niet zonder meer als een “reglement” 
aangemerkt te kunnen worden”). Zie ook RvS 14 juli 2009, nr. 195.234, Bouckaert et al.; RvS 18 juni 
2009, nr. 194.345, Van Hulle. Zie ook: M. PÂQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action 
administrative, Brussel, Story, 1991, 11-12. 

642
 RvS 7 januari 2010, nr. 199.397, vzw Idewe; RvS 29 december 2009, nr. 199.283, nv Wycor; RvS 24 

oktober 2006, nr. 164.037, Van Bastelare; RvS 13 januari 1982, nr. 21.888, Arr. RvS 1982, 38, Henry;  
D. BATSELÉ, T. MORTIER en M. SCARCEZ, Algemeen Administratief Recht, Brussel, Bruylant, 2012, 52; A. 
MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Mechelen, Kluwer, 2009, 19. 

643
 Zie rechtspraak aangehaald door A. ALEN, Rechter en bestuur in het Belgische publiekrecht. De 

grondslagen van de rechterlijke wettigheidscontrole, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 
1984, I, 841 (RvS 19 november 1975, Arr.RvS 1975, nr. 17.287; RvS 25 april 1967, nr. 12.345, RJDA 
1967, 196-199; RvS 26 mei 1966, nr. 11.843, RJDA 1966, 185-186; RvS 27 oktober 1960, nr. 8180, 
RJDA 1961, 48-56, verslag en noot M. DUMONT). Die rechtspraak werd fel bekritiseerd door diezelfde 
ALEN: “Niet alleen is er in dit laatste geval sprake van een strijdigheid met het “patere legem”-
beginsel, maar daarenboven moet deze rechtspraak afgewezen worden op grond van een nog hoger 
bezwaar, te weten dat artikel 107 van de Grondwet (actueel art. 159 Gw., n.v.d.r.) het prerogatief 
van de wettigheidscontrole aan de rechter voorbehoudt. (…) Omdat de hiervoren vermelde 
rechtspraak de administratieve overheid in staat stelt over de wettigheid van haar reglementen zelf 
te oordelen, moet deze resoluut worden afgewezen” (cf. A. ALEN, Rechter en bestuur in het Belgische 
publiekrecht. De grondslagen van de rechterlijke wettigheidscontrole, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1984, I, 841-842). 

644
 Zie o.a. RvS 18 september 1990, Michiels, Arr.RvS 1990, nr. 35.522. In dit laatste arrest rees onder meer 

de vraag of de toezichthoudende overheid kan weigeren op te treden onder aanvoering van het feit 
dat de rechtsregel die het moet controleren, onwettig is. De Raad van State oordeelt in dit arrest dat 
dit niet mogelijk is, tenzij de rechtsregel zo grof onrechtmatig is dat hij voor onbestaande moet 
worden gehouden. De toezichthoudende overheid wordt met andere woorden vereenzelvigd met 
het actief bestuur. Zie ook: RvS 15 maart 1988, Gemeente Riemst, Arr. RvS 1988, nr. 29.560; RvS 14 
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niet zelf het reglement dat ze onwettig acht, buiten toepassing mag laten. Het 

voorrecht van de wettigheidscontrole wordt in overeenstemming met artikel 159 

Gw. aan de rechter voorbehouden en komt dus niet toe aan de administratieve 

overheid zelf. Die laatste kan eventueel de onwettigheid van haar akten voor de 

rechter inroepen en hem vragen dat het eigen reglement niet wordt toegepast.645 

Wil de betrokken overheid juist handelen, dan moet ze de door haar onwettig 

geachte reglementaire bepaling eerst afschaffen of wijzigen en pas dan overgaan tot 

het treffen van een individueel besluit.646  

 

THEUNIS wijst er echter op dat het verbod om een onwettige bestuurshandeling 

buiten toepassing te laten voor een administratieve overheid hoe langer hoe meer 

onder druk komt te staan, onder meer omdat het verbod kan leiden tot een impasse 

voor het betrokken overheidsorgaan: “Hoewel ze van oordeel is dat een bepaalde 

bestuurshandeling (die ze niet meer kan intrekken of die ze niet zelf heeft genomen) 

onwettig is, is de overheid toch ertoe gehouden die toe te passen. Wanneer de Raad 

van State vervolgens tot hetzelfde oordeel komt en de onwettige bestuurshandeling 

buiten toepassing laat om de erop gesteunde akte te vernietigen, blijft de betrokken 

overheid die een nieuwe akte wil nemen in beginsel nog steeds ertoe gehouden de 

                                                                                                                                                        
november 1985, NV Meubelcentrale Heylen, Arr.RvS 1985, nr. 25.858 (“Art. 107 G.W. (actueel art. 
159 Gw., n.v.d.r.) geldt enkel voor de met rechtspraak belaste organen, niet voor het actief bestuur. 
Elk orgaan van het bestuur dat niet als rechtsprekend college optreedt, is ertoe gehouden de 
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen, zolang zij niet zijn opgeheven of 
vernietigd, toe te passen”). We merken op dat de raad in latere rechtspraak op dit standpunt lijkt 
terug te komen en wel aanvaardt dat de toezichthoudende overheid niet tot het actief bestuur moet 
worden gerekend en aldus art. 159 Gw. mag toepassen – cf. J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, 
Brugge, die Keure, 2011, 200-201 en verwijzingen aldaar. 
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 D. D’HOOGHE, “Bestuurlijke vrijheid geklemd tussen de beginselen inzake rechtszekerheid, wettigheid en 

veranderlijkheid”, RW 1993-94, (1091) 1100; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, 
Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 19; J. THEUNIS, De exceptie 
van onwettigheid, Brugge, die Keure, 2011, 222-227; G. VAN HAEGENBORGH, “Artikel 159 van de 
Grondwet in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Bedenkingen vanuit 
Europees perspectief” in I. COOREMAN (ed.), De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, 
Brugge, die Keure, 2010, (229) 273-289. De exceptie van onwettigheid kan niet enkel in de 
verdediging worden gebruikt, maar men kan er eveneens een vordering (actief) op gronden, waarbij 
weliswaar bepaalde beperkingen gelden (zie in dit verband J. GHYSELS en J. DE STAERCKE, “Artikel 159 
Grondwet als directe vordering” in I. COOREMAN (ed.), De wettigheidstoets van artikel 159 van de 
Grondwet, Brugge, die Keure, 2010, 83-152 en J. THEUNIS, “De exceptie van onwettigheid: inzetbaar 
in de aanval of enkel in de verdediging?”, TOO 2014/3, 424-429). 

646
 A. ALEN, Rechter en bestuur in het Belgische publiekrecht. De grondslagen van de rechterlijke 

wettigheidscontrole, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, I, 841 met verwijzing naar J. 
BORRET, noot onder RvS 26 mei 1966, TBP 1969, 189-190. Zie bijvoorbeeld RvS 14 november 1985, 
NV Meubelcentrale Heylen, Arr.RvS 1985, nr. 25.858: “Buiten de gevallen van herziening of 
vernietiging door de toezichthoudende overheid, dient de bestuurlijke overheid de wettigheid van 
een door haar genomen onwettig besluit of verordening te herstellen door, na de vaststelling van de 
onwettigheid, het besluit of de verordening, onverwijld te herzien en in overeenstemming te brengen 
met de wet”. 
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eerste bestuurshandeling (die immers zelf niet is vernietigd) toe te passen en dus 

opnieuw een onwettige akte te nemen”.647 

 

Er wordt één uitzondering gemaakt op het patere legem quam ipse fecisti-beginsel 

en dit via de rechtsfiguur van de onbestaande rechtshandeling.648 Wanneer de 

bestuurshandeling zo grof onrechtmatig is dat zij voor onbestaande met worden 

gehouden en wettelijk erkende belangen ernstig schaadt, mag de overheid die 

zogenaamde onbestaande handeling toch buiten toepassing laten. Opnieuw is het 

THEUNIS die erop wijst dat in de rechtsfiguur van de onbestaande rechtshandeling 

een inherent risico schuilt. Het is namelijk in eerste instantie de administratieve 

overheid zelf die oordeelt of een rechtshandeling onbestaande is en dat oordeel kan 

verschillen van dat van de burger, een andere overheid of de rechter. In die zin pleit 

THEUNIS er terecht voor om de rechtsfiguur van de onbestaande rechtshandeling op 

restrictieve wijze op te vatten en toe te passen.649 

 

2.3.4.3.2. Juridische aard en plaats rechtspositieregeling in de 

normenhiërarchie 

 

De rechtspositieregeling is van zeer groot belang voor het statutair en contractueel 

overheidspersoneel. Vertaald naar meer arbeidsrechtelijke terminologie, zouden we 

kunnen schrijven dat de rechtspositieregeling de loon- en arbeidsvoorwaarden en de 

rechten en verplichtingen vaststelt.650 Haar toepassingsgebied beperkt zich 

geenszins per definitie tot de statutaire personeelsleden. Ook voor degene die 

worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst, speelt die 

rechtspositieregeling vaak een beslissende rol. Het is dan ook niet onbelangrijk om 

uit te maken waar de rechtspositieregeling zich situeert in de hiërarchie van de 

rechtsnormen, onder meer in het licht van de vraag naar de (hiërarchische) 

verhouding tussen die rechtspositieregeling en bepaalde arbeidswetten die 

eveneens toepasselijk zijn voor (contractueel) overheidspersoneel (infra, 2.3.4.3.3., 

alsook hoofdstuk II). 

 

                                                           
647

 Cf. J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, die Keure, 2011, 203. 
648

 J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, die Keure, 2011, 198 en verwijzingen aldaar 
(voetnoten nr. 724 en 725).  

649
 Cf. J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, die Keure, 2011, 198. 

650
 O. DAURMONT, “Les principes généraux du droit de la fonction publique” in J. SAROT (ed.), Précis de 

fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, 83. 
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Het vaststellen van de rechtspositieregeling van het statutair overheidspersoneel 

komt in beginsel toe aan de uitvoerende macht.651 Zo is op federaal niveau de 

Koning bevoegd voor de opmaak van de rechtspositieregeling van de ambtenaren bij 

de ministeries. Voor de ambtenaren van de centrale diensten van de 

gemeenschappen en de gewesten geldt eenzelfde regel en zijn de betrokken 

regeringen bevoegd. Dit wordt afgeleid uit artikel 87, §2 en §3 BWHI.652 Die 

bijzondere bevoegdheid van de uitvoerende macht geldt niet voor de functioneel 

gedecentraliseerde instellingen. Daarnaast zijn er personen in overheidsdienst van 

wie het statuut krachtens uitdrukkelijke grondwettelijke bepalingen aan de 

bevoegdheid van de uitvoerende macht is onttrokken (o.a. magistraten, leger).653 

Wat de lokale besturen betreft, zijn de provincie- of de gemeenteraad bevoegd.654 655 

                                                           
651

 We schreven eerder al (supra, deel 1, hoofdstuk I, 1.4. en 3.) dat volgens de heersende opvatting deze 
bevoegdheid van de uitvoerende macht voortvloeit uit art. 107, tweede lid Gw., dat bepaalt dat de 
Koning de ambtenaren bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse betrekkingen benoemt, 
behoudens de door de wetten gestelde uitzonderingen (cf. A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. 
VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2014, 274-275). Bij 
die ruime interpretatie van het artikel 107, tweede lid Gw. worden al van bij de invoering van het 
statuut Camu ernstige vraagtekens geplaatst (o.a. J. LESPES, “La constitutionnalité et l’opportunité 
d’une loi portant statut des agents de l’Etat’, in INSTITUT BELGE DES SCIENCES ADMINISTRATIVES, La réforme 
du statut des agents de l’état, Session 1949-1950, 20-26 en E. THIRY, “La constitution s’oppose-t-elle 
à ce que le statut des agents de l’Etat fase l’objet d’une loi?” in INSTITUT BELGE DES SCIENCES 

ADMINISTRATIVES, La réforme du statut des agents de l’état, Session 1949-1950, 26-29), maar tot op de 
dag van vandaag houdt die interpretatie stand. België vormt hiermee een uitzondering in het 
Europese juridische landschap (cf. A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht 
van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2014, 274 met verwijzing naar A. DE BECKER, 
“The legal status of public employees or public servants: comparing the regulatory frameworks in 
the United Kingdom, France, Belgium and the Netherlands, Comparative Labor Law and Policy 
Journal 2011, volume 32/4, 949-989). 

652
 A. DE BECKER, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de 

ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 519-520.  
653

 Cf.  A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief 
recht, Mechelen, Kluwer, 2014, 276. 

654
 Art. 101, §1 provinciedecreet (Vl.) (“De provincieraad stelt de rechtspositieregeling van het personeel 

vast”) en art. 105, §1 gemeentedecreet (Vl.) (“De gemeenteraad stelt de rechtspositie van het 
personeel vast”). Merk op dat er binnen afzienbare tijd zal worden bepaald dat die bevoegdheid kan 
worden gedelegeerd aan respectievelijk de bestendige deputatie of het college van burgemeester 
en schepenen (cf. art. 3 en art. 28 ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 
15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Parl.St. Vl.Parl. 
2015-16, nr. 731/1). Een dergelijke delegatie wordt niet voorzien voor de rechtspositieregeling van 
het OCMW-personeel. 

655
 Voor de lokale besturen (in het bijzonder de gemeentebesturen) geldt op basis van de artikelen 41 en 

162 Gw., dat de bepaling van de rechtspositieregeling behoort tot de gemeentelijke autonomie. In 
uitvoering daarvan stellen de organieke decreten (i.e. het provincie- en gemeentedecreet (Vl.)) 
(voorlopig nog) dat de raden bevoegd zijn voor de opmaak van de rechtspositieregeling. Voor een 
bespreking van de relatie tussen de gemeentelijke autonomie en de bevoegdheid ten aanzien van de 
rechtspositieregeling verwijzen we naar S. AERTs, “Lokale autonomie en de rechtspositieregeling van 
het Vlaams gemeentepersoneel. Beknopte schets en signalering van enkele knelpunten”, TBP 
2015/4, 228-242. 
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We geven hierna een kort overzicht van de reglementering die de basis vormt voor 

de rechtspositieregeling van het statutaire en contractuele personeel van de 

belangrijkste overheidswerkgevers/bestuursniveaus in België.656 Meestal ligt een 

besluit van de uitvoerende macht aan de basis van de rechtspositieregeling, wat 

logischerwijs volgt uit het feit dat de vaststelling van de rechtspositie van het 

statutair overheidspersoneel in beginsel toekomt aan de uitvoerende macht. Voor 

sommige besturen (bv. het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest) gelden voor de contractueel tewerkgestelde 

personeelsleden afzonderlijke (rechtspositie)besluiten (supra, deel 1, hoofdstuk I). 

Desondanks is de juridische aard van die besluiten dezelfde als voor de statutaire 

personeelsleden. Het gaat om beslissingen van de betrokken deelregeringen 

(uitvoerende macht).  

 

                                                           
656

 Zie ook R. JANVIER, “Travailler dans la fonction publique: hier, aujourd’hui et demain” in R. JANVIER (ed.), 
Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le droit du travail et de 
la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (1) 7-8 (tabellen 3 en 4). 
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Tabel 7: Bronnen rechtspositieregeling federale overheid, gemeenschappen en gewesten en lokale besturen 

 

FEDERAAL 

Federaal administratief openbaar ambt 

KB 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel657 

Autonome overheidsbedrijven 

Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven658 

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN 

Vlaamse overheid 

B.Vl.Reg. 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid 

Waalse Gewest 

B.W.Reg. 18 december 2003 houdende de Waalse 
Ambtenarencode 

B.W.Reg. 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de 
indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van 
de contractuele personeelsleden 

Franse Gemeenschap 

B.Fr.Reg. 22 juli 1996 houdende statuut van de ambtenaren van de 
Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en B.Fr.Reg. 
22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van 
de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap659 

B.Fr.Reg. 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de 
werving en de administratieve en geldelijke toestand van de 
contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles 
International" 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

                                                           
657

 Wat betreft de vaststelling van de individuele geldelijke rechten, zie KB 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij 
arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten, BS 21 februari 1991, juncto KB 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van 
de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 14 november 2013.  

658
 Ieder autonoom overheidsbedrijf werkt een eigen, specifieke rechtspositieregeling uit voor het personeel, binnen de grenzen van wat wordt bepaald in de wet van 21 

maart 1991. 
659

 BS 29 augustus 1996. 
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B.Br.Reg. 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de 
bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest660 

B.Br.Reg. 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de 
bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Duitstalige Gemeenschap 

B.D.Reg. 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de 
aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren 

LOKALE BESTUREN
661

 

In het Vlaamse Gewest 

B.Vl.Reg. 7 december 2007 houdende minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van 
de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
B.Vl.Reg 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

In het Waalse Gewest 

Omz. 27 mei 1994 houdende de algemene principes van het lokaal 
en provinciaal openbaar ambt662 

Omz. 19 juli 2001 betreffende de arbeidsvoorziening bij de lokale 
en provinciale overheden – Het statutair regime 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Sociaal Handvest 28 april 1994 Harmonisatie van het administratief statuut en algemene weddeherziening voor het personeel van de 
plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

                                                           
660

 BS 5 juni 2014. 
661

 De hierna vermelde besluiten en rondzendbrieven vormen het algemeen kader en leggen al dan niet dwingende (cf. R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. 
Uniformité, équité et gestion des ressources humaines” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le droit du 
travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (31) 39-57) grenzen op wat betreft de inhoud van de rechtspositieregeling van het betrokken lokaal 
bestuur. Na een besluit van de provincie- of gemeenteraad waarbij de (wijziging van de) rechtspositieregeling na een meerderheidsstemming wordt goedgekeurd 
kan de (gewijzigde) rechtspositieregeling in voege treden. 

662
 Die rondzendbrief werd niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, maar kan men wel consulteren via www.wallex.wallonie.be. 
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Wanneer we de principes van de hiërarchie van de rechtsnormen toepassen, bepaalt 

de reglementaire aard van de rechtsnorm onderliggend aan de (goedkeuring van de) 

rechtspositieregeling de plaats ervan in de normenhiërarchie. Zo moet de 

rechtspositieregeling van een lokaal bestuur de internationale normen met directe 

werking, de Grondwet, alle wetskrachtige normen en besluiten van de uitvoerende 

macht, alsook de verordeningen van de provinciale overheid respecteren. Bij een 

conflict tussen de rechtspositieregeling en een bepaling uit een hiërarchisch hoger 

geplaatste norm, zal die laatste in principe voorrang genieten en kan de daarmee 

strijdige bepaling uit de rechtspositieregeling op grond van artikel 159 Gw. door de 

rechter buiten beschouwing worden gelaten of eventueel door een belanghebbende 

wegens machtsoverschrijding worden aangevochten voor de Raad van State.  

 

2.3.4.3.3. Verhouding rechtspositieregeling tot arbeidsrecht 

 

Zoals we infra in het tweede hoofdstuk van dit deel 2 nog uitgebreid zullen 

analyseren, zijn heel wat arbeidswetten ook van toepassing op het contractueel en 

soms ook op het statutair overheidspersoneel. Hier rijst al snel de vraag naar de 

verhouding tussen enerzijds de rechtspositieregeling, waaruit voor de 

personeelsleden bepaalde rechten en verplichtingen voortvloeien, en anderzijds 

normen die hun oorsprong vinden in arbeidswetgeving en waaruit eveneens 

bepaalde aanspraken en gedragsnormen voortkomen voor die personeelsleden.  

 

Een eerste oplossing voor een dergelijk normenconflict bestaat erin om aan de hand 

van het leerstuk van de hiërarchie van de rechtsnormen uit te maken welke norm 

voorrang geniet. Men moet echter wel rekening houden met het feit dat de 

specifieke arbeidsrechtelijke normenhiërarchie die voortvloeit uit artikel 51 van de 

CAO-wet, in principe niet bindend is ten overstaan van de publiekrechtelijke 

werkgevers die buiten het toepassingsgebied van de CAO-wet vallen (supra, 2.3.4.2. 

en infra, hoofdstuk II, 4.1.). Op zich hoeft dit echter geen grote problemen op te 

leveren omdat de arbeidsrechtelijke normenhiërarchie grotendeels voortvloeit uit 

de staatsrechtelijke hiërarchie van de rechtsnormen. Wel moeten we oog hebben 

voor het gegeven dat in de overheidssector geen cao’s worden gesloten - die 

moeten we bijgevolg schrappen uit het overzicht - en dat de rangorde van het 

arbeidsreglement niet altijd even duidelijk is. Artikel 4, tweede lid van de 

Arbeidsreglementenwet stelt dat de werkgever en de werknemers zijn gehouden 

door de bepalingen die in het arbeidsreglement voorkomen, maar daarmee is nog 

niet uitgemaakt welke plaats het arbeidsreglement inneemt in de normenhiërarchie 

(infra, ibid.). 
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De gecombineerde hiërarchie ziet er als volgt uit:663  

 

〉 internationale en supranationale normen met directe werking; 

〉 de Grondwet; 

〉 wetskrachtige normen (wetten, decreten, ordonnanties); 

〉 koninklijke besluiten en besluiten van de gemeenschaps- en de 

gewestregeringen; 

〉 reglementen en besluiten van de provincieraad en de bestendige deputatie;664 

〉 gemeentelijke reglementen en besluiten;665 

〉 de individuele (arbeids)overeenkomst; 

〉 (het arbeidsreglement);666  

〉 de aanvullende bepalingen van de wet; 

〉 het gebruik. 

 

Aldus kan een rechtspositieregeling van een Vlaams gemeentebestuur (i.e. een 

besluit van de gemeenteraad) niet afwijken van het rechtspositiebesluit gemeente- 

en procinciepersoneel (Vl.). Zo bepaalt het rechtspositiebesluit gemeente- en 

procinciepersoneel (Vl.) dat het aantal vakantiedagen voor een volledig arbeidsjaar 

niet minder mag bedragen dan dertig werkdagen en niet meer dan vijfendertig 

                                                           
663

 Zie ook, hoewel hier enigszins aangepast, I. DE WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van 
de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, Administratieve 
rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 241-242. 

664
 Het gaat hierbij om reglementen die kunnen worden beschouwd als ‘wet’ in de zin van art. 51 CAO-wet 

(supra, 2.3.4.2.). 
665

 Het gaat hierbij om reglementen die kunnen worden beschouwd als ‘wet’ in de zin van art. 51 CAO-wet 
(supra, 2.3.4.2.). 

666
 Het vierde lid van artikel 4 van de Arbeidsreglementenwet (dat schriftelijke individuele afwijkingen 

toelaat – “Onverminderd de wettelijk en reglementaire bepalingen mag in individuele gevallen 
worden afgeweken van het arbeidsreglement. Deze afwijking moet schriftelijk worden vastgesteld”) 
zou een indicatie kunnen vormen van het feit dat ook buiten het toepassingsgebied van de 
arbeidsrechtelijke hiërarchie van de rechtsnormen zoals bepaald in de CAO-wet, het 
arbeidsreglement een lagere plaats inneemt in de hiërarchie van de rechtsnormen dan de 
geschreven individuele arbeidsovereenkomst. Er kan immers op individuele basis van het 
arbeidsreglement worden afgeweken wanneer die afwijking op schrift wordt gesteld. Die afwijking is 
echter uitzonderlijk (te gebruiken). Het is niet toegelaten om het arbeidsreglement te omzeilen door 
met alle werknemers individuele overeenkomsten te sluiten (cf. J. VANTHOURNOUT, Het 
arbeidsreglement, Brugge, Vanden Broele, 2007, 34). We moeten voor de volledigheid opmerken dat 
de afwijkingsmogelijkheid niet bestaat voor statutair overheidspersoneel (cf. het vijfde lid van dit 
artikel 4). VANTHOURNOUT merkt verder nog op dat bepalingen van het arbeidsreglement via de 
incorporerende werking van art. 1135 BW contractuele bepalingen kunnen worden (cf. J. 
VANTHOURNOUT, Het arbeidsreglement, Brugge, Vanden Broele, 2007, 13). De bepalingen van het 
arbeidsreglement worden modaliteiten die met de arbeidsovereenkomst een geheel vormen (Cass. 
25 november 1970, Arr.Cass. 1971, 284). Wat betreft de bijzondere interactie tussen het 
arbeidsreglement en de rechtspositieregeling, verwijzen  we naar onze analyse hierna (infra, ibid.).   
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werkdagen.667 In een lokale rechtspositieregeling is het dus niet toegelaten om 

minder dan het minimum van dertig werkdagen of meer dan het maximum van 

vijfendertig werkdagen toe te kennen. Het rechtspositiebesluit gemeente- en 

provinciepersoneel (Vl.) moet op zijn beurt het gemeentedecreet (Vl.) 

respecteren,668 maar bijvoorbeeld ook de Arbeidsovereenkomstenwet, net zoals die 

laatste de Grondwet en bepalingen die voortvloeien uit supranationale normen met 

directe werking (bv. een verdrag, onder bepaalde voorwaarden een Europese 

richtlijn669) moet naleven.670 

 

In de praktijk rijst voor de lokale besturen courant de vraag naar de verhouding 

tussen de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.671 Beide documenten 

worden goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard door een beslissing van de 

(gemeente)raad. In se is er dus geen hiërarchische verhouding tussen de 

rechtspositieregeling en het arbeidsreglement, het betreft in de beide gevallen 

gemeentelijke reglementen vastgesteld door de gemeenteraad op grond van art. 42, 

                                                           
667

 Cf. art. 176, §1 rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.).  
668

 Uit het gemeentedecreet (Vl.) vloeit voort dat het personeel van de gemeente bestaat uit 
personeelsleden in statutair dienstverband (supra, deel 1, hoofdstuk I, 2.3.3.1.). Enkel in een 
limitatief aantal opgesomde gevallen wordt contractuele tewerkstelling aanvaard. In het 
rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.) kan aldus (althans op dit ogenblik - supra, 
deel 1, hoofdstuk I, 2.3.3.1.) niet worden bepaald dat de besturen over de vrijheid zouden 
beschikken om personeelsleden statutair dan wel contractueel aan te werven. 

669
 Wat de doorwerking van een Europese richtlijn betreft, is het algemeen aanvaard dat die verticale 

directe werking kan hebben ten opzichte van de lidstaten. Voorwaarde hiervoor is dat de 
ingeroepen bepalingen voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn en de termijn voor 
de omzetting in het nationale recht is verstreken. Die verticale directe werking van richtlijnen 
beperkt zich niet tot de lidstaat als overheid, maar strekt zich tevens uit tot het geval waarin de 
overheid als werkgever optreedt. De horizontale directe werking van richtlijnen is nog steeds 
uitgesloten. In de onderlinge relatie tussen particulieren (bv. een werknemer werkzaam in een 
privaat ziekenhuis) is het uitgangspunt nog steeds dat bij niet correcte of laattijdige 
tenuitvoerlegging door de lidstaat, de richtlijn niet rechtstreeks kan worden ingeroepen (cf. HvJ C-
152/84, 1986, Marshall). Om de volle werking van richtlijnen te garanderen, introduceert het Hof 
van Justitie in zijn rechtspraak verschillende mechanismen. Een daarvan is de richtlijnconforme 
interpretatie. In overeenstemming met dit laatste principe rust op de nationale rechterlijke 
instanties de verplichting het nationaal recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de 
bewoordingen en het doel van de richtlijn, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren 
van eerdere of latere datum dan de richtlijn (cf. HvJ, C-106/89, 1990, Marleasing; HvJ C-14/83, 1984, 
Von Colson). De richtlijnconforme interpretatie kan worden beschouwd als een vorm van ‘indirecte 
werking’ van richtlijnen die losstaat van het al dan niet aannemen van uitvoeringsmaatregelen door 
de nationale wetgever. 

670
 Aldus moet de decreetgever erover waken de grondwettelijk beschermde gemeentelijke autonomie in 

acht te nemen (cf. S. AERTs, “Lokale autonomie en de rechtspositieregeling van het Vlaams 
gemeentepersoneel. Beknopte schets en signalering van enkele knelpunten”, TBP 2015/4, (228) 
229). 

671
 We vertrekken van het voorbeeld van de gemeentebesturen – eenzelfde redenering gaat op voor de 

provincies. 
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§3 gemeentedecreet (Vl.).672 673 Op het ogenblik waarop het toepassingsgebied van 

de Arbeidsreglementenwet wordt uitgebreid tot de volledige publieke sector,674 

verklaart de wetgever uitdrukkelijk dat het arbeidsreglement ten aanzien van 

publieke werkgevers slechts een informatiefunctie kan vervullen.675 Ook de Raad van 

State bevestigt dit standpunt.676 Het arbeidsreglement is bijgevolg overeenkomstig 

de doelstelling van de wetgever een document waarin alle toepasselijke regels voor 

het personeel kunnen worden teruggevonden, maar is in beginsel geen 

administratieve akte waartegen een beroep kan worden ingesteld bij de Raad van 

State.  

 

Niettemin vloeit uit de rechtspraak van de Raad van State voort dat het 

arbeidsreglement toch kan worden aangevochten en dit wanneer het nieuwe regels 

vaststelt. In die situatie is er volgens de Raad van State wel degelijk sprake van een 

                                                           
672

 F. BLOMME en A. KINTS, Het arbeidsreglement in lokale overheden, Brugge, Vanden Broele, 2012, 169. 
Strikt genomen moet een nuance worden gemaakt wat betreft die elementen uit het 
arbeidsreglement die men kan kwalificeren als behorend tot het “dagelijkse personeelsbeheer”. Die 
bevoegdheid behoort de (gemeente)secretaris toe (cf. art. 86, tweede lid gemeentedecreet (Vl.)). 
Voor een wijziging van die bepalingen is in principe geen goedkeuring door de gemeenteraad 
vereist. Voor een bespreking van wat onder het dagelijks personeelsbeheer behoort, verwijzen we 
naar M. DE LANGE, Nota dagelijks personeelsbeheer, 5 juni 2013, www.vvsg.be. 

673
 In die zin is de situatie juridisch verschillend voor de meeste andere overheidswerkgevers. Neem het 

voorbeeld van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Het arbeidsreglement wordt voor de 
personeelsleden van die overheidsdienst verbindend op grond van de hiërarchische macht van de 
leidende ambtenaar (in casu de voorzitter van die FOD). De rechtspositieregeling voor de 
personeelsleden van de FOD is reglementair verankerd in koninklijke besluiten (supra, 2.3.4.3.2., 
tabel 7). Die nemen in de hiërarchie van de rechtsnormen een hogere plaats in dan richtlijnen en 
dienstorders van een leidinggevende ambtenaar. Bij een eventueel conflict tussen beide 
rechtsbronnen (bijvoorbeeld betreffende het aantal vakantiedagen), zal de rechtspositieregeling 
omwille van de reglementaire aard ervan, in principe primeren. 

674
 Cf. wet 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 

arbeidsreglementen, BS 14 januari 2003 – infra, hoofdstuk II, 2.6.). 
675

 Cf. memorie van toelichting wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 502031/001, 5-6: “Rekening houdend met principes 
inzake legaliteit en bevoegdheid die de werking van de openbare diensten beheersen (een regel kan 
slechts worden uitgevaardigd door middel van een beslissing van de bevoegde overheid), zal het 
arbeidsreglement ten aanzien van deze diensten (en in tegenstelling tot de privé-sector) slechts een 
informatiefunctie kunnen vervullen. Alle bepalingen die, voor wat deze diensten betreft, in het 
arbeidsreglement worden opgenomen of waar in dit document naar verwezen wordt, vloeien immers 
voort uit een beslissing van de bevoegde overheid”. 

676
 Lees o.a. RvS 26 maart 2013, nr. 222.987, Kaddes: “que cette loi vise à informer les agents du secteur 

public, contractuels ou statutaires, des conditions qui sont d'application à leur contrat de travail ou à 
leur relation de travail, compte tenu de ce que les règles qui sont propres à la relation de travail sont 
généralement dispersées entre de multiples dispositions réglementaires; que le règlement de travail 
est donc, pour les agents du secteur public et particulièrement pour les agents statutaires, un outil de 
référence permettant de retrouver, en un seul document, toutes les règles applicables à la relation de 
travail; qu'en tant qu'il codifie des règles déjà édictées et applicables aux agents d'une personne 
morale de droit public”. 
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reglementaire akte en kan de beslissing waarbij het (gewijzigde) arbeidsreglement 

werd aangenomen, toch worden vernietigd door die raad.677  

 

Wellicht moeten we – wat betreft de concrete verhouding tussen het 

arbeidsreglement en de rechtspositieregeling in de context van lokale besturen − 

besluiten dat tot zolang het arbeidsreglement geen nieuwe bepalingen bevat die 

inhoudelijk zouden afwijken van wat in de rechtspositieregeling staat vermeld, die 

laatste primeert en het arbeidsreglement bijgevolg, conform de opvatting van de 

wetgever, enkel een zuiver informatieve functie bezit. Aldus is de beslissing waarbij 

het arbeidsreglement wordt goedgekeurd/aangepast niet aanvechtbaar voor de 

Raad van State, maar moet de belanghebbende desgevallend de 

rechtspositieregeling zelf bestrijden.  

 

Uit voormelde rechtspraak van de Raad van State denken wij eveneens af te kunnen 

leiden dat het mogelijk is dat het arbeidsreglement bepalingen bevat die niet 

kunnen worden teruggevonden in de rechtspositieregeling en er eventueel zelfs van 

kunnen afwijken. Het arbeidsreglement bevat met andere woorden “des nouvelles 

règles relatives au statut de leur personnel”. Hierdoor verliest het arbeidsreglement, 

of alleszins het gedeelte met de afwijkende bepalingen, zijn karakter van zuiver 

informatief document. In die zin wordt in feite toepassing gemaakt van het principe 

lex posterior derogat priori.678 Hieruit volgt eveneens dat via de beslissing waarbij 

                                                           
677

  Cf. RvS 26 maart 2013, nr. 222.987, Kaddes: “que cependant, la loi du 18 décembre 2002 précitée, ne 
prive nullement les personnes morales de droit public qu'elle vise, de la faculté d'adopter de 
nouvelles règles relatives au statut de leur personnel ni ne les empêche de les intégrer dans leur 
règlement de travail; que lorsqu'un tel règlement de travail revêt un caractère mixte, c'est-à-dire 
lorsqu'il ne se contente pas de codifier des règles existantes mais en énonce de nouvelles, il s'agit 
d'un acte à portée règlementaire qui peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État”. Een 
soortgelijke redenering vinden we terug in een rondzendbrief over de arbeidsduur in de lokale 
sector (cf. Omz. 12 maart 2004 BA 2004/02 betreffende de arbeidsduur in de lokale sector, BS 8 april 
2004: “Het arbeidsreglement moet altijd overeenstemmen met de rechtspositieregels die in andere 
teksten worden of werden vastgelegd (wetten, besluiten, administratieve en geldelijke statuten, 
reglementen, enzovoort). Indien in het arbeidsreglement een afwijkende bepaling wordt opgenomen, 
betekent dat in feite dat het bestuur niet uitsluitend zijn arbeidsreglement opstelt maar tegelijkertijd 
impliciet ook zijn statuten wijzigt”, waarna wordt gesteld dat dit toch een toch “geen behoorlijke 
werkwijze” (sic) kan zijn. 

678
 In dezelfde zin F. BLOMME en A. KINTS, Het arbeidsreglement in lokale overheden, Brugge, Vanden Broele, 

2012, 19-20; R. JANVIER, “Een volwaardige tuchtregeling voor contractanten in overheidsdienst: zowel 
naar inhoud als naar vorm?”, TSR 2008/2, (229) 289; I. PLETS, “De penetratie van het 
overheidsstatuut door de arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele 
tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (37)  66-67;  J. VANTHOURNOUT, Het 
arbeidsreglement, Brugge, Vanden Broele, 2007, 22. Voor bevestiging in rechtspraak van de gewone 
rechtscolleges, zie Arbh. Luik 8 januari 2014, A.R. 2011/AL/631, onuitg. Contra: H. SCHMIDT, “Een 
nieuwe lente, een nieuw geluid: het arbeidsreglement”, Nieuwsbrief Brussel 2003/3, 5 (SCHMIDT 

verdedigt de onvoorwaardelijke voorrang van de rechtspositieregeling op het arbeidsreglement) en 
W. APPELS, Nota verhouding arbeidsreglement en administratief en geldelijk statuut, 2007, 13-15, 
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het (aangepaste) arbeidsreglement werd goedgekeurd,679 het reglement toch 

aanvechtbaar is voor de Raad van State, bijvoorbeeld omdat het in strijd zou zijn met 

hogere regelgeving. 

 

Op grond van de normenhiërarchie kan dus worden uitgemaakt welke norm 

primeert wanneer een conflict ontstaat tussen normen van een verschillend 

hiërarchisch niveau die dezelfde aangelegenheid tot voorwerp hebben. Daarnaast is 

het eveneens mogelijk dat er een strijdigheid of tegenspraak bestaat tussen normen 

die hiërarchisch op hetzelfde niveau staan en dezelfde kwestie regelen. Om dit 

conflict te beslechten, kan geen beroep worden gedaan op de hiërarchie van de 

rechtsnormen sensu stricto, er is immers geen sprake van een strijdigheid tussen 

normen van een verschillend niveau. Wel moeten we teruggrijpen naar een aantal 

andere regels die conflicten tussen rechtsnormen kunnen beslechten.  

 

In het federale België moet – tegen de achtergrond van het voortschrijdend aantal 

staatshervormingen – intussen rekening worden gehouden met een complex geheel 

aan bevoegdheidsverdelende regels. Op grond van de BWHI is de sociale zekerheid 

een vrijwel exclusief federale bevoegdheid.680 Ook het arbeidsrecht behoort conform 

de BWHI tot de exclusieve bevoegdheidssfeer van de federale overheid.681 De 

bijzondere wetgever heeft echter niet gedefinieerd welke materies onder die grote 

paraplu van ‘het arbeidsrecht’ schuilgaan. VAN EECKHOUTTE omschrijft het 

arbeidsrecht als “het geheel van de normen die het recht op arbeid als sociaal 

grondrecht tot voorwerp hebben”.682 VANPRAET geeft een specifiekere omschrijving 

en stelt dat de federale bevoegdheid aangaande het arbeidsrecht betrekking heeft 

op het arbeidsovereenkomstenrecht, het collectief arbeidsrecht en het recht dat van 

toepassing is op de arbeid, zoals het arbeidsbeschermingsrecht en de 

                                                                                                                                                        
http://bestuursschool.plot.be/images/dbimages/docs/arbeidsreglementversusstatuut_copy_2.pdf. 
(APPELS stelt daarentegen dat het arbeidsreglement moet primeren op de rechtspositieregeling). 

679
 I.e. het goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad. 

680
 Art. 6, § 1, VI, vijfde lid, 12° BWHI. Voor een verdere bespreking verwijzen we naar R. JANVIER, S. AERTS en 

I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische analyse van de 
regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel personeel in 
dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 
2016, te verschijnen. 

681
 Art. 6, § 1, VI, vijfde lid, 12° BWHI. Zie ook Arbh. Brussel 15 januari 2013, JTT 2013, 211 (“De 

Gemeenschappen en Gewesten kunnen bijgevolg geen afbreuk doen aan de dwingende bepalingen 
van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.” (…) “De overheid kan het toepassingsgebied 
van reglementaire bepalingen wel uitbreiden tot contractuele werknemers. Dit mag echter geen 
vermindering teweeg brengen van de krachtens de reeds bestaande arbeidsovereenkomsten 
verworven rechten, beschermd door de dwingende bepalingen van de W.A.O.”). 

682
 W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal Compendium ’15-’16 – Arbeidsrecht met fiscale notities, Mechelen, Wolters 

Kluwer, 2015, 188, nr. 291. 
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loonbescherming.683 684 Zo bestaat er geen discussie over het feit dat de 

Arbeidsovereenkomstenwet onder de noemer van het arbeidsrecht thuishoort 

waarvoor uitsluitend de federale wetgever bevoegd is. Dit houdt concreet in dat de 

Vlaamse decreetgever zich op dit vlak dient te onthouden en niet bevoegd is om 

bijvoorbeeld in het raam van het gemeentedecreet bijkomende vereisten te creëren 

die verband houden met de ontslagmodaliteiten ten aanzien van contractuele 

personeelsleden. De regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van 

contractuele personeelsleden behoren ontegensprekelijk tot het arbeidsrecht en 

vallen bijgevolg onder de bevoegdheid van de federale wetgever. De 

bevoegdheidsverdelende regelen vormen een eerste belangrijke kapstok om bij een 

eventueel conflict tussen twee normen die hiërarchisch op dezelfde hoogte staan, 

uit te maken welke norm primeert. 

 

Buiten de sfeer van de bevoegdheidsverdelende regels, kan wat betreft de 

verhouding tussen twee normen van hetzelfde niveau desgevallend worden 

verwezen naar de principes lex specialis derogat generali en lex posterior derogat 

priori. Het eerste beginsel houdt in dat voorrang wordt gegeven aan de specifieke 

norm boven de algemene wet- en regelgeving. In het geval van de 

overheidscontractant zou dit er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat in de sfeer van 

de arbeidsverhouding een specifiek arbeidsrechtelijke rechtsnorm de voorkeur heeft 

boven een algemene bepaling die voortvloeit uit het bestuursrecht. Een andere 

mogelijke toepassing om te bepalen welke norm voorrang geniet, is het lex posterior 

derogat priori-principe. Dit betekent dat een rechtsnorm impliciet wordt gewijzigd 

door een afwijkende norm van een latere datum. In de meeste situaties echter 

wordt rekening gehouden met de inhoud van bestaande normen en zullen die 

expliciet worden gewijzigd door de latere norm. Het belang van de lex posterior 

derogat priori-regel voor het oplossen van normenconflicten is dan ook veeleer 

bescheiden. 

 

 

 

 

                                                           
683

 J. VANPRAET, “De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid” in J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS 
en W. VANDENBRUWAENE (eds.), De Zesde Staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, (585) 600. 

684
 R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische 

analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel 
personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen, 2016, te verschijnen. 
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3. Ongewettigde afwijking beginsel verbindende kracht 

(arbeids)overeenkomsten: potentiële gevolgen 

 

Heel wat rechtsleer die het (eenzijdige) wijzigingsrecht bespreekt, gaat traditioneel 

ook uitgebreid in op de gevolgen van een ongewettigde (eenzijdige) wijziging van de 

overeengekomen arbeidsvoorwaarden, met bijzondere aandacht voor de figuur van 

het impliciet ontslag.685 Wij zullen ons hierna wat dit specifieke onderdeel betreft, 

beperken tot het geven van een kort overzicht van de potentiële gevolgen en dit 

hoofdzakelijk vanuit het perspectief van de werknemer. Een grondige analyse van de 

gevolgen van een ongewettigde afwijking van het beginsel van de verbindende 

kracht van overeenkomsten, komt in het verdere verloop van ons onderzoek 

nauwelijks aan de orde. We vinden het dan ook weinig zinvol om hier uitgebreid bij 

stil te staan. 

  

3.1. Instemming 

 

De werknemer die zich geconfronteerd weet met een vermeende ongewettigde 

wijziging van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, is niet verplicht om die 

handeling (of althans haar rechtsgevolgen) aan te vechten.686 Hij kan zijn instemming 

betuigen met die aanpassing, en dit zowel uitdrukkelijk687 als stilzwijgend. Rechtsleer 

en rechtspraak nemen aan dat de stilzwijgende instemming van de werknemer kan 

worden afgeleid uit het feit dat hij gedurende een zekere periode de gewijzigde 

arbeidsvoorwaarde uitvoert, zelfs wanneer dat tegen zijn wil is.688 Wanneer de 

werknemer kan leven met de voorgestelde wijziging en die ook effectief accepteert, 

zal schuldvernieuwing plaatsgrijpen.689 

 

 

                                                           
685

 Zo kunnen we voor een recente stand van zaken verwijzen naar het proefschrift van Ilse VAN PUYVELDE (I. 
VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 
Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 399 et seq.). 

686
 W. VAN EECKHOUTTE, “De vermoedelijke wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst” in M. RIGAUX en 

P. HUMBLET (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, (730) 
750-756. 

687
 S. GILSON, “La modification unilatérale du contrat de travail: vue d’ensemble” in S. GILSON (ed.), La 

modification unilatérale du contrat de travail, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, (11) 39. 
688

 P. HUMBLET, De gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne, Kluwer, 1994, 139 en verwijzingen aldaar. 
689

 S. GILSON, “La modification unilatérale du contrat de travail: vue d’ensemble” in S. GILSON (ed.), La 
modification unilatérale du contrat de travail, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, (11) 36. 
Schuldvernieuwing is een van de burgerrechtelijke wijzen waarop verbintenissen uit overeenkomst 
teniet kunnen gaan. Voor een bespreking verwijzen we naar M. DEMEDTS, “Over de wijziging van 
arbeidsvoorwaarden in onderling akkoord en schuldvernieuwing”, RABG 2003/5, 270-272. 
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3.2. Gedwongen uitvoering 

 

De werknemer kan op grond van artikel 1184, tweede lid BW een vordering instellen 

tot uitvoering in natura van de verbintenis, met toekenning van een 

schadevergoeding in geval van weigering om de overeenkomst uit te voeren.690 Zo 

kan de werknemer het verschil in loon vorderen wanneer de werkgever het loon 

eenzijdig heeft verminderd.691 Wanneer de uitvoering in natura niet mogelijk is, kan 

de werknemer de uitvoering bij wijze van equivalent vorderen. Stel dat de werkgever 

het aantal arbeidsuren eenzijdig heeft beperkt, dan kan voor die uren geen loon 

worden gevorderd. Loon is de tegenprestatie van arbeid. Het is echter wel mogelijk 

een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het gederfde loon.692 

 

3.3. Exceptie van niet-uitvoering 

 

De benadeelde werknemer kan zich ook beroepen op de exceptie van niet-

uitvoering.693 Die rechtsfiguur is typisch verbonden met wederzijdse 

overeenkomsten. Het houdt in dat de werknemer de uitvoering van zijn eigen 

contractuele verplichting schorst – het presteren van arbeid – zolang de werkgever 

zijn verplichtingen niet nakomt.694 Dit impliceert echter niet dat hij het bestaan van 

zijn verplichtingen niet langer wenst te erkennen.695   

 

De werknemer moet voorzichtig omspringen met deze exceptie. De tekortkoming 

van de werkgever moet ernstig genoeg zijn. Wanneer de werknemer zich er 

onterecht op beroept, kan hij worden geacht zelf de arbeidsovereenkomst eenzijdig 

te hebben beëindigd, met alle gevolgen van dien.696 

 

 

 

 

                                                           
690

 Arbh. Luik  14 april 2005, TBBR 2007, 88, noot P. WÉRY. 
691

 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 
EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 
67. 

692
 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 

EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 
67. 

693
 Cass. 15 juni 1981, Arr.Cass. 1980-81, nr. 592. 

694
 T. STIÉVENARD, “Dossier spécial. Ius variandi de l’employeur versus acte équipollent à rupture” in 

Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 129. 
695

 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 303. 

696
 P. CRAHAY, “Modifications des conditions de travail et résiliation du contrat de travail”, JTT 1985, (41) 46. 
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3.4. Sociaalrechtelijk kortgeding  

 

Op grond van artikel 584, tweede lid Ger.W. kan de voorzitter van de 

arbeidsrechtbank697 in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de 

arbeidsrechtbank behoren, bij voorraad uitspraak doen in gevallen die hij 

spoedeisend acht.698  Via het sociaalrechtelijk kortgeding699 kan de beslissing van de 

werkgever om de arbeidsovereenkomst te wijzigen, worden opgeschort en dit totdat 

beide partijen een akkoord hebben gesloten over de wijziging of totdat de 

arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, op initiatief van een van beide partijen of 

door de bodemrechter.700 Omwille van de onmogelijkheid om voor de naleving van 

arbeidsovereenkomsten een dwangsom op te leggen,701 ontbreekt er voor de 

werknemer echter een belangrijk drukkingsmiddel om de naleving van de 

beschikking van de kortgedingrechter af te dwingen ten aanzien van een onwillige 

werkgever.702 

                                                           
697

 Het is echter ook mogelijk om de vordering aanhangig te maken bij de rechtbank van eerste aanleg, op 
grond van diens volheid van bevoegdheid (cf. K. MORTIER, “De kortgedingrechter en de eenzijdige 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 2010/8, (197) 203). 

698
 Voor een uitgebreide bespreking van het sociaalrechtelijk kortgeding in de context van een eenzijdige 

wijziging van arbeidsvoorwaarden, zie o.m. K. MORTIER, “De kortgedingrechter en de eenzijdige 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 2010/8, 197-220; L. PELTZER, “Contrat de travail et 
exécution en nature: impact de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2007” in M. DUMONT (ed.), Le 
droit du travail dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, 109-132; L. PELTZER, “L’exécution en 
nature de la convention, les mesures avant dire droit et les pouvoirs du juge des référés” in S. GILSON 
(ed.), La modification unilatérale du contrat de travail, Luik, Anthemis, 2010, 47-71; I. VAN PUYVELDE, 
Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar 
de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 488 et seq.; I. VAN PUYVELDE, 
“De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 351-357; B. VANSCHOEBEKE, “De eenzijdige 
wijziging van arbeidsvoorwaarden en het gerechtelijk ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden: een 
evaluatie”, Or. 2002/11, 262-272. 

699
 VAN PUYVELDE wijst nog op een andere mogelijkheid, namelijk een beroep op artikel 19, tweede lid 

Ger.W. Voor een bespreking verwijzen we naar I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen 
arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de 
wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot 
een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Antwerpen, 2015, 504-510. 

700
 I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 

Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 502-503. 

701
 Cf. art. 1385bis, eerste lid Ger.W. 

702
 D. CUYPERS, “Het injunctierecht staande de arbeidsovereenkomst” in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen 

van het arbeidsrecht 7, Antwerpen, Kluwer, 2005, (1) 36-41 (observaties gemaakt in het raam van 
een stakingsvordering na een vastgestelde discriminatie); I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de 
bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de 
rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een 
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De rechter mag slechts uitspraak doen bij voorraad. Zijn beslissing mag geen nadeel 

toebrengen aan de zaak zelf.703 Dat betekent concreet dat de rechter die over de 

grond van de zaak een uitspraak zal doen, niet gebonden is door wat de rechter in 

kortgeding heeft geoordeeld.704 

 

3.5. Ontslag om dringende reden 

 

De ongewettigde (eenzijdige) wijziging van een arbeidsvoorwaarde kan voor de 

werknemer een reden zijn om de arbeidsovereenkomst om dringende reden te 

beëindigen.705 Een beroep op de figuur van de dringende reden is echter niet 

evident. De vraag rijst of de tekortkoming van de werkgever voldoende ernstig is om 

te stellen dat zij elke verdere professionele samenwerking onmiddellijk en definitief 

onmogelijk maakt.706 Een ontslag om dringende reden heeft voor de werknemer ook 

een ander belangrijk nadeel. Bij een dergelijk ontslag kan hij geen aanspraak maken 

op een forfaitaire opzeggingsvergoeding.707 De Arbeidsovereenkomstenwet laat wel 

de mogelijkheid open om een vergoeding te vorderen voor de schade die het gevolg 

is van de ernstige tekortkoming die de dringende reden uitmaakt.708 Het is aan de 

werknemer om de schade en het oorzakelijk verband aan te tonen.709 

 

3.6. Impliciet ontslag 

 

De meest gangbare reactie van de werknemer is een beroep op het impliciet 

ontslag.710 De grondslag ervan is terug te vinden in artikel 1134 BW.711 Impliciet 

                                                                                                                                                        
aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis 
Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 504. 

703
 Art. 584 en art. 1039 Ger.W. 

704
 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 354. 
705

 Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet. 
706

 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 297-298. 

707
 Zie o.m. K. MORTIER, “De kortgedingrechter en de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 

2010/8, 197; W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” 
in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 
1996, (11) 69. 

708
 Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet. 

709
 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 

EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 
69. 

710
 Recent besteedt VAN PUYVELDE nog uitgebreid aandacht aan de figuur van het impliciet ontslag (cf. I. VAN 

PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. 
Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van 
de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 401 et seq.). In feite wordt 
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ontslag kent twee verschijningsvormen.712 Enerzijds heeft het begrip betrekking op 

de contractuele wanprestatie met als bedoeling de arbeidsovereenkomst te 

beëindigen, anderzijds kan het ook gaan om een belangrijke eenzijdige wijziging van 

een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst.713  

 

Het verschil tussen beide ligt in het feit dat bij een belangrijke eenzijdige wijziging 

van een essentiële arbeidsvoorwaarde, het bestaan van die wil tot beëindigen wordt 

vermoed, daar waar die wil in het geval van een contractuele wanprestatie moet 

worden aangetoond.714  

 

In de rechtsleer wordt regelmatig opgeworpen dat het om een zeer kunstmatig 

onderscheid gaat.715 

 

3.6.1. Belangrijke eenzijdige wijziging essentiële arbeidsvoorwaarde 

 

De eenzijdige wijziging die belangrijk716 is en betrekking heeft op een essentiële 

arbeidsvoorwaarde (supra, 2.2.1.2.), beëindigt volgens het Hof van Cassatie de 

                                                                                                                                                        
met het impliciet ontslag een nieuwe, pretoriaanse beëindigingswijze toegevoegd aan het 
arbeidsrecht (cf. J. CLESSE, “La rupture non motivée” in C. WANTIEZ (ed.), Contrats de travail: 20

e
 

anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, Brussel, Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 1998, 
(159) 170). 

711
 Cass. 29 februari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 833; Cass. 11 september 1989, RW 1989-90, 437. Dit principe 

wordt ook door andere rechtspraak bevestigd, zo bv. Arbh. Luik 22 oktober 1991, JTT 1992, 11, noot 
en Soc.Kron. 1992, 56. In zijn arrest van 11 september 1989 verwerpt het Hof van Cassatie 
uitdrukkelijk artikel 39 Arbeidsovereenkomstenwet als rechtsgrond. Die laatste bepaling regelt 
slechts de gevolgen van een onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst (infra, 3.6.1.). 

712
 I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 

2015-16,  (1123) 1135. 
713

 B. CROIMANS en J.J.M. DE LAET, “Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het 
instructierecht?”, TSR 2008/4, (501) 514.  

714
 L. DEAR, “La théorie de l’acte équipollent à rupture” in M. DUMONT (ed.), Le droit de travail dans tous ses 

secteurs, Luik, Anthemis, 2008, (159) 168-169. 
715

 L. DEAR, “La sanction de la modification unilatérale – l’acte équipollent à rupture ou la résolution 
judiciaire: avantages et inconvénients” in S. GILSON (ed.), La modification unilatérale du contrat de 
travail, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, (73) 79-81; L. DEAR, “La théorie de l’acte équipollent à 
rupture” in M. DUMONT (ed.), Le droit de travail dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, (159) 
169; A. DE SCHOUTHEETE, “Le ‘ius variandi’ et ses limites” in P.A. FORIERS, A. DE SCHOUTHEETE, D. D’HOOGHE 

et al., La modification unilatérale du contrat, Brussel, Bruylant, 2003, (45) 54 en 82; S. GILSON en L. 
DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: en fait unique, des conséquences 
multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail : les services publics, Brussel, 
Bruylant, 2005, (237) 256; S. GILSON, “La modification unilatérale du contrat de travail: vue 
d’ensemble” in S. GILSON (ed.), La modification unilatérale du contrat de travail, Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, 2010, (11) 28 en verwijzingen aldaar.  

716
 Wanneer een eenzijdige wijziging onbelangrijk is, kan er geen sprake zijn van impliciet ontslag. Dit was 

enige tijd voorwerp van discussie (Zo bv. Ph. FRANÇOIS, “Kan de arbeidsovereenkomst nog eenzijdig 
gewijzigd worden?” (noot onder Cass. 30 november 1998), TBBR 2001/2, 90), maar is ondertussen 
beslecht door het Hof van Cassatie (cf. Cass. 4 februari 2002, JTT 2002, 121, noot C. WANTIEZ – zie ook 
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arbeidsovereenkomst impliciet en op onregelmatige wijze.717 De rechter moet de wil 

om te beëindigen vanwege de wijzigende partij, in dit geval niet meer afzonderlijk 

vaststellen.718 In principe volstaat een intentie niet om impliciet ontslag vast te 

stellen.719 In sommige omstandigheden wordt echter gesteld dat de wijziging niet 

effectief moet zijn doorgevoerd, dan is wel vereist dat definitief is beslist tot de 

eenzijdige wijziging.720 Het feit dat de wijziging definitief of effectief moet zijn om te 

kunnen spreken van impliciet ontslag, houdt niet in dat de wijziging van blijvende 

aard moet zijn. Het Hof van Cassatie heeft uitdrukkelijk bevestigd dat ook een 

tijdelijke wijziging die verder voldoet aan de voorwaarden van impliciet ontslag, de 

arbeidsovereenkomst beëindigt.721 

 

                                                                                                                                                        
I. VAN PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 
2015-16, (1123) 1137-1138). Bepaalde rechtspraak en rechtsleer doen beroep op de 
belangenafweging om uit te maken of een wijziging al dan niet belangrijk is. Volgens die invalshoek 
is er een belangrijke wijziging wanneer het belang dat een werknemer blijkt te hebben bij een 
integraal behoud van het essentieel bestanddeel opweegt tegen het belang dat de werkgever heeft 
bij een eenzijdige wijziging daarvan (zie bv. Arbh. Brussel 8 november 2010, JTT 2011, 118; Arbh. 
Brussel 9 juni 2000, AJT 2000-01, 70; W. VAN EECKHOUTTE, “Het belang van de werkgever”, TSR 1994/1, 
(9) 46). Die benadering draagt echter niet ieders goedkeuring weg (cf. I. VAN PUYVELDE, “De 
vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 313 en verwijzingen aldaar, herhaald in I. VAN 

PUYVELDE, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, RW 2015-
16, (1123) 1137). 

717
 O.a. Cass. 16 september 2013, JTT 2013, 433; Cass. 11 oktober 2010, Pas. 2010, 2557; Soc.Kron. 2011/8 

(samenvatting), 434; Cass. 7 mei 2007, RW 2007-08, 1673, noot W. RAUWS; Cass. 30 november 1998, 
Arr.Cass. 1998, 1083 en TBBR 2001 (verkort), 87, noot P. FRANÇOIS; Cass. 13 oktober 1997, Arr.Cass. 
1997, 962 en JTT 1997, 481, noot J. NEVEN; Cass. 23 juni 1997, Arr.Cass. 1997, 691, JTT 1997, 333, 
noot C. WANTIEZ en RW 1997-98, 1372; Cass. 10 februari 1992, Arr.Cass. 1991-92, 533 en RW 1992-
93, 154; Cass. 11 september 1989, Arr.Cass. 1989-90, 28 en JTT 1989, 404, noot; Cass. 17 maart 
1986, Arr.Cass. 1985-86, 986 en JTT 1986, 502, noot P. DE KEYSER; Cass. 7 januari 1985, Arr.Cass. 
1984-85, 587; Cass. 17 december 1979, Arr.Cass. 1979-80, 475 en Pas. 1980, I, 475; Cass. 27 april 
1977, Arr.Cass. 1977, 883, JTT 1978, 107 en RW 1977-78, 1; Cass. 27 januari 1971, Arr.Cass. 1971, 
514, Pas. 1971, I, 492 en RW 1970-71, 1319. 

718
 Cass. 23 juni 1997, Arr.Cass. 1997, 691, JTT 1997, 333, noot C. WANTIEZ en RW 1997-98; Cass. 10 februari 

1992, Arr.Cass. 1991-92, 533 en RW 1992-93, 154; Cass. 27 juni 1988, RW 1988-89, 846; K. SALOMEZ, 
“Het begrip “ontslag” in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht” in M. RIGAUX en W. RAUWS 
(eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (3) 18-19. 

719
 Cass. 17 december 1979, TSR 1980, 93; J. CLESSE en F. KÉFER, “Examen de jurisprudence (1995-2001)”, 

RCJB 2003/1, (117) 200; D. DEJONGHE, “Impliciet ontslag: wie (niet) weg is, is gezien!” in T. CLAEYS en 

C. ENGELS, Arbeidsovereenkomstenwet na 30 jaar… anders bekeken, Gent, Larcier, 2008, (91) 95. 
720

 D. DEJONGHE, “Impliciet ontslag: wie (niet) weg is, is gezien!” in T. CLAEYS en C. ENGELS, 
Arbeidsovereenkomstenwet na 30 jaar… anders bekeken, Gent, Larcier, 2008, (91) 94. 

721
 Cass. 30 november 1998, JTT 1999, 150; Cass. 17 maart 1986, JTT 1986, 502; K. SALOMEZ, “Het begrip 

“ontslag” in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (3) 18-19. 
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Het gevolg van die beëindiging, zijnde de betaling van een opzeggingsvergoeding 

wegens onregelmatig ontslag, is gesteund op artikel 39 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet. Het vindt dus zijn oorsprong in het arbeidsrecht.722  

 

3.6.2. Contractuele wanprestatie met de wil tot beëindigen 

 

Een louter contractuele tekortkoming volstaat niet om te kunnen spreken van 

impliciet ontslag.723 De partij die zich op de contractuele wanprestatie beroept, moet 

de wil tot beëindigen aantonen.724 De contractuele wanprestatie kan bestaan uit de 

wijziging van een arbeidsvoorwaarde, zonder dat het om een belangrijke wijziging, 

dan wel om een essentiële arbeidsvoorwaarde hoeft te gaan.725 De feitenrechter 

beslist op grond van de door hem gedane feitelijke vaststellingen tot het al dan niet 

aanwezig zijn van de wil tot beëindigen.726 

 

3.7. Gerechtelijke ontbinding 

 

Artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet maakt het mogelijk om de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 1184 BW.727 Die 

beëindigingwijze wordt algemeen aanvaard door rechtspraak728 en rechtsleer.729 De 

                                                           
722

 J.F. FUNCK, “Résolution judiciaire du contrat de travail: nouvelles perspectives”, Soc.Kron. 2005/4, (186) 
187. 

723
 Cass. 7 maart 1994, JTT 1999, 451; D. DEJONGHE, “Impliciet ontslag: wie (niet) weg is, is gezien!” in T. 

CLAEYS en C. ENGELS, Arbeidsovereenkomstenwet na 30 jaar… anders bekeken, Gent, Larcier, 2008, (91) 
95. 

724
 D. DEJONGHE, “Impliciet ontslag: wie (niet) weg is, is gezien!” in T. CLAEYS en C. ENGELS, 

Arbeidsovereenkomstenwet na 30 jaar… anders bekeken, Gent, Larcier, 2008, (91) 95. 
725

 D. DEJONGHE, “Impliciet ontslag: wie (niet) weg is, is gezien!” in T. CLAEYS en C. ENGELS, 
Arbeidsovereenkomstenwet na 30 jaar… Anders bekeken, Gent, Larcier, 2008, (91) 95. 

726
 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 302 en verwijzingen aldaar. 
727

 “Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen te niet gaan…”. Voor een algemene 
bespreking verwijzen we o.a. naar M. DAVAGLE, “La résolution judiciaire du contrat de travail”, Ors. 
2008/9, 1-13; ; L. DEAR, “La sanction de la modification unilatérale – l’acte équipollent à rupture ou la 
résolution judiciaire: avantages et inconvénients” in S. GILSON (ed.), La modification unilatérale du 
contrat de travail, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, (73) 98-107; S. DELOOZ en X. VLIEGHE, “La 
résolution judiciaire du contrat de travail” in M. DUMONT (ed.), Le droit de travail dans tous ses 
secteurs, Luik, Anthemis, 2008, 205-234; S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des 
conditions de travail: en fait unique, des conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une 
terre de droit du travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 264-272; S. STIJNS, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu 
Uitgevers, 1994, 706 p.; B. PATERNOSTRE, “Résolution judiciaire: applications pratiques”, Ors. 2008/9, 
14-22; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, 
ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 512-527. 
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 Zie o.m. Cass. 18 september 2006, JTT 2007, 159; Cass. 11 juni 2001, Arr.Cass. 2001, 1133; Arbh. 

Antwerpen 25 oktober 1999, CDPK 2001, 176, noot F. HENDRICKX; Arbh. Luik 3 juni 2003, JTT 2004, 21; 
Cass. 25 februari 1991, Arr.Cass. 1990-91, 693. 
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gerechtelijke ontbinding veronderstelt een wanprestatie die voldoende zwaarwichtig 

is en waaraan een van de contractpartijen schuld heeft.730  

 

De sanctie die wordt verbonden aan een gerechtelijke ontbinding, is − in 

tegenstelling tot wat het geval is bij impliciet ontslag − niet gegrond op de 

Arbeidsovereenkomstenwet. Wil de benadeelde partij een schadevergoeding 

verkrijgen, dan zal die in overeenstemming met de principes uit het gemeen recht 

het bestaan en de omvang van de schade moeten aantonen.731 

 

3.8. Buitengerechtelijke ontbinding 

 

Via de buitengerechtelijke ontbinding ten slotte kan elke partij bij een wederkerige 

overeenkomst, op eigen gezag en op eigen risico, beslissen haar verbintenissen niet 

meer uit te voeren en de andere partij te kennen geven dat zij de overeenkomst als 

beëindigd beschouwt.732 We merken op dat de rechtsleer het niet eens is over de 

mogelijkheid van een buitengerechtelijke ontbinding in de context van het 

arbeidsrecht.733 
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 J. CLESSE en F. KÉFER, “Examen de jurisprudence (2002-2011)”, RCJB 2012/2, (185) 271; M. DAVAGLE, “La 
résolution judiciaire du contrat de travail”, Ors. 2008/9, (1) 4. We merken voor de volledigheid op 
dat in het raam van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden (BS 29 maart 
1991) enkel een ontslag mogelijk is op grond van een dringende reden die vooraf door het 
arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het 
bevoegd paritair orgaan werden erkend (cf. art. 2, § 1 van die wet). De gerechtelijke ontbinding is 
hier bijgevolg niet mogelijk. 

730
 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 345. 
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 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 
conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit de travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (236) 269-270; K. MORTIER, “De kortgedingrechter en de eenzijdige 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 2010/8, 197; I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot 
verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, (295) 344. VAN PUYVELDE besteedt in haar doctoraatsthesis nog uitgebreid aandacht 
aan de vergoeding van die schade (cf. I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als 
modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de 
wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot 
een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Antwerpen, 2015, 526-536). 

732
 Voor een bespreking zie o.a. I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van 

vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede 
trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van 
het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 536 
et seq. 

733
 Voor deze discussie verwijzen we o.m. naar I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. 

RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
(295) 348-350 en de daar aangehaalde bronnen. 



Introductie arbeidsrechtelijke invulling van het (eenzijdige) wijzigingsrecht 

198 

 

4. Tussenbesluit hoofdstuk I 

 

In dit eerste hoofdstuk van deel 2 hebben we een overzicht en een stand van zaken 

gegeven van de leer van het (eenzijdige) wijzigingsrecht zoals zich die zich heeft 

ontwikkeld in het (privaat) arbeidsrecht (supra, 1.).  

 

Het blijkt voor een werkgever niet evident om (eenzijdige) wijzigingen door te 

voeren met betrekking tot de overeengekomen elementen van de 

arbeidsovereenkomst. Die overeenkomst strekt de partijen tot wet − er kan in eerste 

instantie enkel van worden afgeweken wanneer daarover een akkoord wordt bereikt 

(supra, 1.). 

 

Het is wel mogelijk om een wijzigingsbeding overeen te komen dat betrekking heeft 

op de niet-essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst (supra, 2.2.1.1.). Op 

die manier kan, indien gewenst, enige flexibiliteit worden ingebouwd in de 

arbeidsrelatie. Partijen kunnen daarbij ook uitdrukkelijk overeenkomen dat bepaalde 

elementen, zoals de plaats van tewerkstelling, niet als essentieel worden beschouwd 

(supra, 2.2.1.2.). 

 

Tevens beschikt de werkgever over een aanpassings- of invullingsrecht met 

betrekking tot de niet-overeengekomen arbeidsvoorwaarden (supra, 2.2.2.).  

 

Ook het leerstuk van de goede trouw kan enig soelaas bieden: de werknemer heeft 

weliswaar het recht om een eenzijdige wijziging niet te aanvaarden, maar die 

weigering mag geen rechtsmisbruik uitmaken (supra, 2.2.3.).  

 

Het staat de werknemer altijd vrij om zich akkoord te verklaren met de voorgestelde 

wijzigingen. In dit geval is er geen sprake van een eenzijdige wijziging, maar wel van 

een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden in onderling akkoord (supra, 2.1.). 

 

Ten slotte blijkt uit de bespreking van de theorie rond de wijzigingen op grond van 

de wet en de incorporatieleer dat er nog andere mechanismen bestaan die een 

invloed kunnen uitoefenen op de wijzigbaarheid van (collectief bepaalde) 

arbeidsvoorwaarden (supra, 2.3.). In dit verband stonden we ook uitgebreid stil bij 

het leerstuk van de hiërarchie van de rechtsnormen (supra, 2.3.4.). 

 

De werknemer beschikt in voorkomend geval over verschillende opties wanneer de 

eenzijdige wijziging voor hem niet aanvaardbaar is. De ene mogelijkheid ligt al meer 
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voor de hand dan de andere, maar allen maken ze duidelijk dat het niet evident is 

om – zelfs kleine – wijzigingen op te dringen aan de werknemer (supra, 3.). 
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Hoofdstuk II - Overzicht juridische determinanten 

rechtspositie overheidscontractant 
  



 

202 

 

  



Overzicht juridische determinanten rechtspositie overheidscontractant 

203 

 

1. Doelstelling 

 

We vinden het in het raam van ons doctoraatsonderzoek van groot belang om het 

juridische kader dat bepalend is voor de rechtspositie van de overheidscontractant 

zorgvuldig in kaart te brengen. Een van de grootste uitdagingen waarmee een jurist 

die zich wil specialiseren in de arbeidsrelaties in de overheidssector wordt 

geconfronteerd, slaat precies op het per casus uitzoeken, ordenen, interpreteren en 

toepassen van de vele rechtsnormen die de arbeidsrelatie tussen de 

overheidswerkgever en zijn contractuele personeelsleden bepalen.734 We willen een 

leidraad aanreiken voor elke jurist die zich een (uit)weg zoekt in het labyrint aan 

regels dat de rechtspositie van de overheidscontractant determineert. 

 

We zullen hierna, aan de hand van een analyse van de toepassingsgebieden ratione 

personae, een globaal overzicht bieden van die regelgeving en die beginselen die een 

rol spelen bij de afbakening van de rechten en de verplichtingen van de 

overheidscontractant. Het grote arsenaal aan rechtsbronnen dat hiervoor in 

aanmerking komt, zullen we structureren in een aantal clusters. We focussen hierbij 

op de rechtsbronnen die verband houden met wat we de arbeidsrechtelijke relatie 

noemen, dus de regels en bepalingen die kaderen binnen het ‘dienstverband’ tussen 

de overheidscontractant en zijn publiekrechtelijke werkgever. Wetten en 

voorschriften die betrekking hebben op de bijzondere socialezekerheidspositie van 

de overheidscontractant,735 laten we grotendeels buiten beschouwing.736 

                                                           
734

 In het verleden hebben we ons al verschillende malen in gedetailleerde studies aan die denkoefening 
gewaagd. We verwijzen in dit verband naar I. DE WILDE en R. JANVIER, Jaarlijkse vakantieregelingen bij 
de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 
2012, 300 p. en I. DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: 
stand van zaken, knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2014, 376 p., alsook 
(binnekort te verschijnen) R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de 
publieke sector. Een juridische analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het 
statutair en het contractueel personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2016. 

735
 Dat zijn de regels die verband houden met de negen sociale risico’s waarvan sprake is in het Verdrag nr. 

102 betreffende de minimumnormen van de sociale zekerheid (wet 11 september 1959 houdende 
goedkeuring van het Internationaal Verdrag nr. 102 betreffende de minimumnormen der sociale 
zekerheid, aangenomen op 28 juni 1952 te Genève, door de Algemene Conferentie van de 
Internationale Arbeidsorganisatie, tijdens haar vijf en dertigste zitting, BS 9 december 1959): 
ziektekosten, inkomensderving bij ziekte, moederschap, invaliditeit, ouderdom of vroegtijdige dood, 
arbeidsongevallen en beroepsziekten, kinderlast en werkloosheid (cf. W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal 
Compendium Socialezekerheidsrecht met fiscale notities, Mechelen, Kluwer, 2014, 4-5). 

736
 Voor een bespreking van elementen van de socialezekerheidsrechten van de overheidscontractanten 

verwijzen we onder andere naar E. DELOOF, “De sociale zekerheid van het overheidspersoneel”, BTSZ 
1995, 193-212; R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. 
Een juridische analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het 
contractueel personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt 
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2016, te verschijnen; R. JANVIER en S. AERTS, "Leçon 3. Les circuits 
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De clusters die we vooropstellen zijn de volgende: 

 

〉 een overzicht van de (nationaalrechtelijke)737 738 arbeidswetten die ook gelden 

voor het (contractueel) overheidspersoneel (infra, 2.); 

 

〉 de wisselwerking tussen de rechtspositieregeling en het arbeidsrecht (infra, 3.); 

 

〉 de niet-toepasselijkheid van de CAO-wet en de bijzondere regeling van de 

collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector (infra, 4.); 

 

〉 de invloed en doorwerking van het bestuursrecht (infra, 5.). 

 

2. Eerste cluster: arbeidswetgeving 

 

2.1. Verantwoording 

 

Het aanwerven door een publiekrechtelijke werkgever van personeelsleden op basis 

van een arbeidsovereenkomst (supra, deel 1, hoofdstuk I) brengt een aantal 

                                                                                                                                                        
d’incapacité dans le secteur publique: labyrinthes sans issue?” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la 
fonction publique, Collection de l'Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, 
nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, 117-183; R. JANVIER, “De wettelijke pensioenen voor de ambtenaren 
versus die van de contractanten: het verschil tussen de hemel en het vagevuur”, T.Gem. 2011/3, 
119-132; R. JANVIER, “Overheidspersoneel en sociale zekerheid” in R. JANVIER (ed.), Toepassingsgebied 
van de RSZ-Wet, Brugge, die Keure, 1999, 59-142; R. JANVIER, “Toepassingsgebied en bijdrageregeling 
overheidspersoneel” in D. SIMOENS (ed.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1990-1996, Brugge, 
die Keure, 1996, 171-307; R. JANVIER, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Brugge, die 
Keure, 1990, in het bijzonder 403-500; R. JANVIER, Arbeidsongevallen/Publieke sector, Brugge, die 
Keure, 1988, 479 p. 

737
 We kunnen in het algemeen opmerken dat de meeste regels die voortvloeien uit internationaal- en 

supranationeelrechtelijke bronnen en die betrekking hebben op elementen van de arbeidsrelatie, 
doorgaans toepasselijk zijn op alle personeelsleden, of ze nu in de private dan wel in de publieke 
sector werken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een behoorlijk aantal normen die voortvloeien uit het 
Europese unierecht (cf. A. DE BECKER, “De invloed van de rechtspraak en de regelgeving van de 
Europese Unie op de rechtspositie van het Belgische overheidspersoneel”, CDPK 2010/4, (418) 432-
433). Ter illustratie verwijzen we naar de richtlijn 2003/88/EG (richtlijn van 4 november 2003 
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, Pb.L. 18 november 2003, afl. 
299, 9-19) waarvan de bepalingen gelden zowel voor de particuliere als voor de openbare sectoren, 
met uitzondering van de zeevarenden. Uit de omschrijving van het toepassingsgebied van de richtlijn 
2003/88/EG kunnen we inderdaad besluiten dat de richtlijn - enkele uitzonderingen nagelaten – 
geldt voor alle openbare besturen, ongeacht de activiteiten die ze uitvoeren en ongeacht de 
rechtspositie (statutair dan wel contractueel) van de personeelsleden die voor de besturen werken 
(cf. I. DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, 
knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2014, 10-11). 

738
 We zouden hier wellicht ook hebben kunnen opteren voor het woord ‘federale’ wetten en besluiten. 

Het arbeidsrecht behoort conform de BWHI nog steeds tot de exclusieve bevoegdheidssfeer van de 
federale overheid (supra, 2.3.4.3.3.). 
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belangrijke juridische consequenties met zich. De betrokken overheidswerkgever 

dient namelijk naast de eigen rechtspositieregeling (infra, 3.) en bepaalde 

bestuursrechtelijke regelgeving (infra, 5.) tevens rekening te houden met een niet 

onaanzienlijk aantal rechtsregels dat voortvloeit uit het arbeidsrecht. We selecteren 

de belangrijkste normen uit de arbeidswetgeving waarvan uit een analyse van het 

toepassingsgebied blijkt dat ze ook doorwerken in de individuele arbeidsrelaties in 

de publieke sector, hetzij omdat ze gelden voor het voltallige personeel (dus met 

inbegrip van de statutaire personeelsleden), hetzij omdat ze moeten worden 

toegepast voor de personeelsleden werkzaam in de publieke sector op basis van een 

arbeidsovereenkomst.739  

 

De onderzochte regelgeving betreft de volgende thema’s: 

 

〉 de individuele arbeidsrelatie/arbeidsovereenkomst (infra, 2.2.); 

〉 de bescherming van het loon (infra, 2.3.); 

〉 de regeling van de arbeidstijd (infra, 2.4.); 

〉 de jaarlijkse vakantiewetgeving en de feestdagenwetgeving (infra, 2.5.); 

〉 het arbeidsreglement (infra, 2.6.); 

〉 de welzijnswetgeving, het gezondheidstoezicht en de medische onderzoeken 

(infra, 2.7.); 

〉 de terbeschikkingstelling en de overgang van onderneming (infra, 2.8.); 

〉 de antidiscriminatiewetgeving (infra, 2.9.). 

 

2.2. Arbeidsovereenkomstenwet  

 

Conform het tweede lid van artikel 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet geldt deze 

wet ook voor de werklieden, bedienden, handelsvertegenwoordigers en 

dienstboden tewerkgesteld “door het Rijk, de provincies, de agglomeraties, de 

federaties van gemeenten, de gemeenten, de openbare instellingen welke eronder 

ressorteren, de instellingen van openbaar nut en de door het Rijk gesubsidieerde 

inrichtingen van het vrij onderwijs, en wier toestand niet statutair geregeld is”. Merk 

op dat deze libellering uit de Arbeidsovereenkomstenwet niet is aangepast aan de 

gewijzigde staatsstructuur. Zo maakt men geen melding van de gemeenschappen en 

de gewesten en de daarmee verbonden publiekrechtelijke instellingen. 

 

                                                           
739

 Voor een globale bespreking, zie ook I. PLETS, “De penetratie van het overheidsstatuut door de 
arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, 
die Keure, 2005, 37-85. 
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Het tweede lid van artikel 1 geeft dus aan dat de Arbeidsovereenkomstenwet 

evenzeer van toepassing is op die groep van werknemers in de publieke sector wier 

rechtspositie niet statutair is geregeld. Het begrip werknemer in de zin van de 

Arbeidsovereenkomstenwet refereert dus niet aan de ambtenaren.740 Het staat 

daarentegen wel vast dat de Arbeidsovereenkomstenwet in haar geheel geldt voor 

die personeelsleden die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst worden 

genomen door een publiekrechtelijke werkgever.741 

 

De term statutair in artikel 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet draagt echter ook 

nog een andere boodschap in zich. Statuut betekent in die wetsbepaling ook 

‘rechtspositiebepaling’, wat van belang is ten overstaan van de werknemers van de 

gesubsidieerde onderwijsinstellingen. In die zin betekent ‘statuut’ voor de 

personeelsleden van het vrij onderwijs een regeling van hun rechtspositie en hun 

arbeidsvoorwaarden bepaald in een norm vreemd aan de 

Arbeidsovereenkomstenwet, maar zonder dat het uitgesloten is dat de 

dienstbetrekking blijft ontstaan door een overeenkomst.742 De dienstbetrekking van 

de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs wordt inderdaad geregeld 

door algemene en onpersoonlijke rechtsregels die voortvloeien uit decretale 

bepalingen,743 maar aan de arbeidsrelatie ligt wel een arbeidsovereenkomst ten 

grondslag.744 Omdat het tweede lid van artikel 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet 

bepaalt dat die wet enkel van toepassing is voor degenen “wier toestand niet 

statutair geregeld is”, volgt daaruit dat voor het personeel van het vrij gesubsidieerd 

onderwijs, waarvoor dus een statuut in de zin van een rechtspositieregeling bestaat, 

de Arbeidsovereenkomstenwet niet (meer)745 toepasselijk is.746 Niettemin zijn de 

                                                           
740

 Zie o.a. A. DE BECKER, “De invloed van de rechtspraak en de regelgeving van de Europese Unie op de 
rechtspositie van het Belgische overheidspersoneel”, CDPK 2010/4, (418) 421; R. JANVIER en M. 
RIGAUX, “Individuele en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de particuliere sector. Een 
beknopte juridische vergelijking” in P. GEVERS (ed.), Ambtenarenbeleid en arbeidsverhoudingen, 
Brugge, die Keure, 1987, (37) 68; I. PLETS, “De penetratie van het overheidsstatuut door de 
arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, 
die Keure, 2005, (37) 40-41. 

741
 Voor een bespreking van een aantal consequenties van de toepassing van de 

Arbeidsovereenkomstenwet, verwijzen we o.a. naar I. PLETS, “De penetratie van het overheidsstatuut 
door de arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, 
Brugge, die Keure, 2005, (37) 41-53. 

742
 Cass. 25 juni 1979, Arr.Cass. 1978-79, 1276; JTT 1981, 72; Pas. 1979, I, 1276; RW 1979-80, 183, concl. 

LENAERTS; W. RAUWS, “Zijn de personeelsleden van een vrije hogeschool werknemers of 
ambtenaren?”, TORB 1997-98/2, (129) 131. 

743
 O.a. Decr.Vl. 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 

gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, BS 25 mei 1991. 
744

 Cass. 25 juni 1979, Arr.Cass. 1978-79, 1276. 
745

 Uit het cassatiearrest van 25 juni 1979 (Arr.Cass. 1978-79, 1276) vloeit voort dat tot zolang er geen 
uitgewerkte rechtspositieregeling bestaat voor de personeelsleden in het gesubsidieerd vrij 
onderwijs, de bepalingen van de betrokken arbeidsovereenkomstenwet (in casu de gecoördineerde 
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arbeidsgerechten en niet de Raad van State bevoegd voor geschillen die ontstaan uit 

die bijzondere rechtsverhouding.747 

 

2.3. Loonbeschermingswet 

 

De werkingssfeer van de Loonbeschermingswet strekt zich uit tot “de werkgevers” 

en “de werknemers”.748 Met werknemers worden gelijkgesteld “de leerlingen, alsook 

de personen, die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid 

verrichten onder het gezag van een ander persoon”.749 De werkgevers zijn de 

personen die de hiervoor beschreven werknemers tewerkstellen.750 De 

Loonbeschermingswet geldt dus niet enkel voor werknemers in dienst bij een private 

werkgever, maar eveneens voor het overheidspersoneel, en dit zowel voor degenen 

die in statutair als in contractueel dienstverband worden tewerkgesteld.751 Het opzet 

                                                                                                                                                        
wetten betreffende het bediendencontract – de Arbeidsovereenkomstenwet uit 1978 was nog niet 
uitgevaardigd op het ogenblik van de feiten) wel toepassing vinden. Het is pas bij de invoering van 
een volwaardige rechtspositieregeling voor het personeel in het vrij onderwijs dat er volgens het hof 
kan worden besloten dat voldaan is aan het vereiste van het ‘statuut’ en, bijgevolg, het zo is dat de 
bepalingen uit de arbeidsovereenkomstenwet niet gelden (“Overwegende dat het personeel van een 
particuliere persoon of instelling onder het arbeidsrecht, inzonderheid het 
arbeidsovereenkomstenrecht valt, tenzij de wet dit personeel een statuut geeft, waarbij zijn 
rechtspositie en arbeidsvoorwaarden worden bepaald naar eigen regelen die van het 
arbeidsovereenkomstenrecht kunnen afwijken en vastgesteld zijn door en krachtens de wet die het 
onder statuut plaatst”). Voor een bespreking zie ook: W. RAUWS, “Contract versus statuut. De 
kwalificatie van de arbeidsrelatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs als arbeidsovereenkomst”, 
TORB 2001-02/5-6, 366 en P-P. VAN GEHUCHTEN, “Le “statut” du personnel de l’enseignement 
secondaire libre subventionné”, Soc.Kron. 1991/9, (347) 348. 

746
 W. RAUWS, “Aansprakelijkheids- en tuchregeling voor contractuelen bij de overheid” in M. DE VOS en I. 

PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (129) 133-134.  
747

 Cass. 18 december 1997, Arr.Cass. 1997, 1400; Soc.Kron. 1998, 302, noot. J. JACQMAIN; TORB 1997-98/2, 
131-133, met noot W. RAUWS, “Zijn de personeelsleden van een vrije hogeschool werknemers of 
ambtenaren?”, 129-131; W. RAUWS, “Contract versus statuut. De kwalificatie van de arbeidsrelatie in 
het gesubsidieerd vrij onderwijs als arbeidsovereenkomst”, TORB 2001-02/5-6, (366) 367). 

748
 Art. 1, eerste lid Loonbeschermingswet. 

749
 Art. 1, tweede lid, 1° Loonbeschermingswet. 

750
 Art. 1, tweede lid, 2° Loonbeschermingswet. 

751
 R. BOES, “De werking van enkele aspecten van de loonbescherming op de arbeidsrechtelijke verhouding 

tussen werkgever en werknemer” in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, (335) 338-340 en later herhaald in M. BOES, “De 
doorwerking van het arbeidsrecht in het gemeentelijk ambtenarenrecht” in X., Arbeidsrecht tussen 
wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen, Intersentia, 2009, 
(115) 124-128; J. BOURTEMBOURG, “Le statut pécuniaire et les pensions” in J. SAROT (ed.), Précis de 
fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, (471) 505-506; C. DENEVE, “De Loonbeschermingswet in de 
openbare sector”, Soc.Kron. 1991, 341-343; G. JACQUEMART, “Le statut hybride des agents 
contractuels de la fonction publique locale”, Ors. 2014/9, (2) 6; F. MASSON, “Droit et protection de la 
rémunération” in P. LEVERT en B. LOMBAERT (eds.), Droit et contentieux de la fonction publique, Parijs, 
Editions EFE, 2013, 437; F. MASSON, “Parlons d’argent! Heurts, bonheurs et malheurs de la protection 
de la rémunération” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services publics, Brussel, 
Bruylant, 2005, (63) 67-68.  
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van de Loonbeschermingswet bestaat erin om aan degenen die in een verhouding 

van ondergeschiktheid arbeid verrichten, de beschikking over hun loon te 

waarborgen om in hun levensonderhoud te voorzien. Vanuit dit perspectief bestaat 

er “geen essentieel onderscheid tussen de personeelsleden van de overheidsdiensten 

en de werknemers in het bedrijfsleven”.752 

 

Op te merken valt dat de wet zelf nog bepaalt dat ze geen afbreuk doet aan 

gunstiger bijzondere regelingen die voor bepaalde categorieën van werknemers zijn 

of zullen worden getroffen door of krachtens een andere wet.753 De parlementaire 

voorbereiding verwijst in dit verband expliciet naar “het personeel der openbare 

diensten”.754 Er moet zodoende een afweging gebeuren van de bepalingen uit de 

Loonbeschermingswet tegenover die uit de eigen rechtspositieregeling. BOES stelt 

dat “Het kan dus zo zijn dat het statuut op bepaalde punten minder gunstig is dan de 

wet, en op andere punten gunstiger, en het komt er dan op aan de oefening te doen 

of, over het geheel bekeken, er sprake is, al dan niet, van een gunstigere statutaire 

regeling”.755 

 

Sommigen opperen de vraag of de techniek waarbij de arbeidswetten van 

toepassing worden voor de ambtenaren wel conform de huidige interpretatie van de 

Grondwet is.756 Zo aanvaarden de Raad van State en een meerderheid van de 

rechtsleer dat de Koning als hoofd van de uitvoerende macht en gezien zijn 

grondwettelijke bevoegdheid om de ambtenaren bij het algemeen bestuur te 

benoemen over de bevoegdheid beschikt om de rechtspositie van de ambtenaren 

uit te tekenen (supra, deel 1, hoofdstuk I, 1.4.). De vraag rijst of de (federale) 

wetgever wel zulke algemene regelgeving bij wetskrachtige normen kan uitvaardigen 

ten aanzien van de statutaire personeelsleden. Sluit die specifieke interpretatie van 

de Grondwet met andere woorden de bevoegdheid van de wetgever uit?  

 

                                                           
752

 R. BOES, “De werking van enkele aspecten van de loonbescherming op de arbeidsrechtelijke verhouding 
tussen werkgever en werknemer” in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, (335) 338. We verwijzen in dit verband ook naar de 
memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers (Parl. St. Kamer, 1962-63, nr. 471/1, 1-2). 

753
 Art. 1, vierde lid Loonbeschermingswet. 

754
 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers, Parl. St. Kamer, 1962-63, nr. 471/1, 3. 
755

 M. BOES, “De doorwerking van het arbeidsrecht in het gemeentelijk ambtenarenrecht” in X., 
Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, (115) 134.  

756
 A. DE BECKER, “De invloed van de rechtspraak en de regelgeving van de Europese Unie op de 

rechtspositie van het Belgische overheidspersoneel”, CDPK 2010/4, (418) 421. 
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Het is niet eenvoudig om op die vraag een sluitend antwoord te formuleren, onder 

meer omdat ze verband houdt met nog een bijkomende problematiek, namelijk die 

van de verankering met de afbakening van de bevoegdheidsverdeling tussen de 

federale overheid en de deelstaten op het vlak van de regeling van de 

arbeidsbetrekkingen in de overheidssector. Die problematiek bespreken we infra 

2.9. nog in het raam van de bespreking van de antidiscriminatiewetgeving. We 

treden in elk geval de stelling van BOES bij dat om volle uitwerking te geven aan een 

bevoegdheid die is toegewezen aan de wetgever (in casu de bescherming van het 

loon), het soms nodig is om in te grijpen in de bevoegdheid van de Koning om het 

statuut te bepalen.757 

 

2.4. Arbeidswet en Arbeidstijdwet 

 

Wat betreft de regeling van de arbeidstijd van het contractuele en statutaire 

overheidspersoneel, zijn twee wetten van belang. Er is de Arbeidswet van 16 maart 

1971 en de Arbeidstijdwet van 14 december 2000. Hoewel die laatste tot bedoeling 

heeft de algemene regeling van de arbeidstijd in de overheidssector in te richten, is 

ook de Arbeidswet uit 1971 voor sommige overheidsinstellingen van belang.  

 

We onderzoeken hierna het toepassingsgebied van beide wetten.758 

 

2.4.1. Arbeidswet 

 

Principieel is de Arbeidswet in haar geheel van toepassing op alle werknemers en 

werkgevers, dus ook de publiekrechtelijke werkgevers. Artikel 1 van de Arbeidswet 

stelt met werknemers en werkgevers gelijk “de personen die, anders dan krachtens 

een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een andere 

persoon” en “de personen die de onder 1°, genoemde personen tewerkstellen”. Ook 

wanneer men niet werkzaam is op grond van een arbeidsovereenkomst − dus 

bijvoorbeeld in statutair dienstverband −, geldt de Arbeidswet initieel voor die 

‘werknemer’ en zijn werkgever. 

 

                                                           
757

 M. BOES, “De doorwerking van het arbeidsrecht in het gemeentelijk ambtenarenrecht” in X., 
Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, (115) 128 met verwijzing naar A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 222.  
758

 Voor een zeer grondige bespreking van de toepassingsgebieden van beide wetten, verwijzen we naar I. 
DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, 
knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2014, 26-67. 
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Artikel 3 van de Arbeidswet maakt echter voor de werkgevers uit de publieke sector 

een belangrijke uitzondering. De bepalingen over de arbeidsduur, zondagsrust, de 

nachtarbeid, het naleven van de werkroosters, de rusttijden en de pauzes gelden 

niet voor personen tewerkgesteld door het Rijk, de provinciën, de gemeenten, de 

openbare instellingen die er onder ressorteren en de instellingen van openbaar nut, 

behoudens indien ze worden tewerkgesteld door instellingen die een industriële of 

commerciële activiteit uitoefenen of door instellingen die geneeskundige, 

profylactische of hygiënische verzorging verlenen.759 Merk op dat net zoals het geval 

is bij de Arbeidsovereenkomstenwet (supra, 2.2.), de libellering van de Arbeidswet 

niet is aangepast aan de actuele staatsstructuur. Onder de verouderde term “Rijk” 

begrijpt men niet alleen de federale overheid, maar eveneens de gemeenschappen 

en de gewesten en de daarmee verbonden publiekrechtelijke instellingen.760  

 

In de rechtsleer wordt het gebruik van de dubbele negatie in de omschrijving van het 

toepassingsgebied van de Arbeidswet voor de overheidssector terecht gehekeld.761 

Eenvoudiger geformuleerd luidt het:  

 

〉 De Arbeidswet is in haar geheel van toepassing voor de instellingen die een 

industriële of commerciële activiteit uitoefenen of voor instellingen die 

geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen. 

 

〉 De Arbeidswet geldt slechts gedeeltelijk voor alle andere 

overheidsorganisaties.762 Meer concreet moeten zij de reglementering over de 

kinderarbeid, de jeugdige werknemers, de moederschapsrust en de daarmee 

verbonden algemene en strafbepalingen respecteren.763 

 

We benadrukken dat niet de aard van de door de personeelsleden uitgeoefende 

activiteiten bepalend is voor de toepassing van de Arbeidswet, maar wel de aard van 

                                                           
759

 Art. 3, § 1, 1° Arbeidswet. 
760

 Cf. J. JACQMAIN, “Les arcanes de Thémis: les services publics et la loi sur le travail”, Soc.Kron. 1982, (185) 
187. 

761
 J. JACQMAIN, “Les arcanes de Thémis: les services publics et la loi sur le travail”, Soc.Kron. 1982, (185) 

187. 
762

 De vraag rijst waarom de wetgever het niet opportuun achtte om de Arbeidswet in haar geheel toe te 
passen op de volledige overheidssector. Uit de parlementaire voorbereiding leren we dat men dit 
niet nodig vond omdat “uiterst nauwkeurige administratieve regelen bepalen de arbeidsduur in de 
openbare diensten” (cf. Parl. St. Kamer 1962-63, nr. 476/1, 3. Het betreft hier een verwijzing naar de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur in de openbare 
en particuliere sectoren van ’s lands bedrijfsleven (BS 27 juli 1964). Het toepassingsgebied van die 
wet liep gelijk met dat van de latere Arbeidswet, om die reden blijft deze opmerking relevant). 

763
 Geïnspireerd op J. JACQMAIN, “Les arcanes de Thémis: les services publics et la loi sur le travail”, Soc.Kron. 

1982, (185) 187. 
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de openbare dienst.764 Het gaat dus niet om de vraag of het personeelslid een 

verzorgende activiteit uitoefent, noch in welke hoedanigheid (contractant of 

statutair personeelslid), maar wel om het kwalificeren van de hoofdactiviteit van de 

betrokken dienst of instelling waarvoor men werkt als een zorginstelling. De 

Arbeidswet omschrijft een werknemer als “elke persoon die arbeid verricht onder het 

gezag van een ander persoon”. Het betreft zowel contractanten als statutaire 

personeelsleden omdat die laatste worden gelijkgesteld met werknemers.765 

 

2.4.2. Arbeidstijdwet 

 

De Arbeidstijdwet koppelt haar toepassingsgebied aan het begrip overheidssector.766 

De memorie van toelichting bij het ontwerp van de Arbeidstijdwet verduidelijkt dat 

het gaat om de gehele overheidssector, met inbegrip van het door de overheid 

georganiseerde onderwijs.767 

 

Met andere woorden, men beoogt niet enkel de klassieke overheidsdiensten zoals 

de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten en de lokale besturen, 

maar ook de publiekrechtelijke instellingen die ervan afhangen of ermee verbonden 

zijn. 

 

Een belangrijke uitzondering geldt voor die instellingen, ook wanneer ze een 

publiekrechtelijke grondslag hebben, die een industriële of commerciële activiteit 

uitoefenen of geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen.768 

Voor die laatste organisaties geldt de Arbeidswet (supra, 2.4.1.), waarmee meteen 

de toepassingsgebieden van beide wetten op elkaar worden afgestemd.769 

 

Met het oog op de specifieke opdrachten uitgevoerd door personeelsleden 

onderworpen aan de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en op het militair 

personeel, het burgerlijk personeel waarvan de aanwezigheid vereist is bij de 

                                                           
764

 Zie ook J. PETIT, De Arbeidstijdregeling, Brugge, die Keure, 2001, 5.  
765

 Art. 1, 1° Arbeidswet (zie ook Omz. BA 12 maart 2004 betreffende de arbeidsduur in de lokale sector, BS 
8 april 2004). 

766
 Art. 4 Arbeidstijdwet. 

767
 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie 

van de arbeidstijd in de overheidssector, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 839/001, 4. 
768

 Art. 4, eerste lid, 1° Arbeidstijdwet. 
769

 Wat overigens niet betekent dat hiermee alle toepassingsproblemen van de baan zouden zijn. Zie in dit 
verband I. DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: stand van 
zaken, knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2014, en in het bijzonder de pagina’s 
302-310. 
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militairen die prestaties verrichten in de deelstand intensieve dienst, hulpverlening 

en operationele inzet, acht de wetgever het noodzakelijk afzonderlijke 

minimumvoorschriften betreffende de organisatie van de arbeidstijd en nachtarbeid 

op te stellen. Dit geldt eveneens voor de operationele beroepsleden van de 

hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en 

Dringende Medische Hulp. Die categorieën zijn expliciet onttrokken aan het 

toepassingsgebied van de Arbeidstijdwet en kennen een eigen regeling van de 

arbeidstijd.770  

 

De Arbeidstijdwet definieert werknemers als “de personen die, krachtens een 

arbeidsrelatie van statutaire of van contractuele aard, met inbegrip van de stagiairs 

en de tijdelijken, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon”.771 Dit 

betekent dat zowel de overheidscontractanten als de statutaire personeelsleden 

worden beschouwd als werknemer in de zin van de Arbeidstijdwet. Wat telt, is de 

aard van de activiteit van de werkgever en niet de juridische aard van de 

tewerkstelling van het betrokken personeelslid. 

 

2.5. Feestdagenwet en jaarlijkse vakantiereglementering 

 

Na een bespreking van de arbeidstijdwetgeving, kunnen we de sprong maken naar 

de Feestdagenwet en de toepassing van de jaarlijkse vakantiewet, want ook die zijn 

voor sommige (contractuele) personeelsleden in overheidsdienst relevant.  

 

2.5.1. Feestdagenwet 

 

Over de werkingssfeer van de Feestdagenwet772 kunnen we kort zijn. De 

Feestdagenwet heeft een soortgelijk toepassingsgebied als dat van de Arbeidswet 

uit 1971 (supra, 2.4.1). Ze geldt (in haar geheel) niet voor de publiekrechtelijke 

werkgevers, behoudens wanneer het gaat om instellingen die een industriële of 

commerciële activiteit uitoefenen of instellingen die geneeskundige, profylactische 

                                                           
770

 Art. 4, lid 2 en 3 Arbeidstijdwet. Zo is voor de politiediensten de arbeidstijdregeling vervat in het KB van 
30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (BS 31 
maart 2001) en voor de beroepsbrandweerlieden gaat het om de wet van 19 april 2014 tot 
vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de 
hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende 
Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (BS 23 
juli 2014). 

771
 Art. 3, 1° Arbeidstijdwet. 

772
 I. DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, 

knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2014, 211. 



Overzicht juridische determinanten rechtspositie overheidscontractant 

213 

 

of hygiënische verzorging verlenen.773 Mutatis mutandis verwijzen we naar onze 

analyse van het toepassingsgebied supra 2.4.1.  

 

2.5.2. Jaarlijkse vakantiewet 

 

De omschrijving van het toepassingsgebied van de jaarlijkse vakantiewet774 is niet 

altijd even duidelijk. Artikel 1 van die wet stelt dat ze geldt voor de personen voor 

wie de socialezekerheidsregelingen voor werknemers van toepassing zijn en de 

zeelieden ter koopvaardij, met uitzondering van bepaalde handarbeiders en de 

personeelscategorieën “die met een andere wettelijke jaarlijkse vakantieregeling 

begunstigd zijn”.775  

 

Naar onze mening moet het toepassingsgebied van de jaarlijkse vakantiewet zo 

worden geïnterpreteerd dat slechts de werknemers en daarmee gelijkgestelden 

waarop de RSZ-Wet776 de jaarlijkse vakantieregeling voor werknemers toepasselijk 

heeft verklaard, zich op de daarin vervatte bepalingen kunnen beroepen. En zelfs 

wanneer dit laatste het geval is, dan zal die jaarlijkse vakantieregeling toch niet 

gelden voor de werknemers voor wie een andere (wettelijke) jaarlijkse 

vakantieregeling bestaat. Zo oordeelt het Hof van Cassatie dat het contractueel 

personeel in dienst bij de VUB (Vrije Universiteit Brussel) niet onder de toepassing 

van de jaarlijkse vakantiewet valt omdat het van een andere wettelijke jaarlijkse 

vakantieregeling geniet.777 

 

Het is in die zin enigszins problematisch dat het uitvoeringsbesluit RSZ-Wet778 voor 

wat betreft het overheidspersoneel slechts zeer beperkt expliciet verwijst naar de 

toepasselijkheid van de socialezekerheidsregeling, sector jaarlijkse vakantie. We zijn 

van oordeel dat het contractueel overheidspersoneel in ieder geval minstens recht 
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 Art. 1, derde lid Feestdagenwet. 
774

 Voor een uitgebreide analyse wat betreft de overheidssector, verwijzen we naar I. DE WILDE en R. 
JANVIER, Jaarlijkse vakantieregelingen bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, knelpunten en 
beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2012, 43-63. 

775
 Art. 1, tweede lid, 2° jaarlijkse vakantiewet. 

776
 Wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 juli 1969. 
777

 Cf. Cass. 7 september 1992, JTT 1992, 452 aangehaald door V. VERVLIET, “20 jaar jaarlijkse vakantie – 
overzicht van rechtspraak 1980-2000”, TSR 2001/1, (3) 8. 

778
 KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969. 
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heeft op de bescherming van de jaarlijkse vakantiewet.779 Die wet is dus 

richtinggevend bij de bepaling van hun (minimale) vakantierechten.  

 

We merken op dat wanneer een overheidswerkgever voor zijn contractueel 

personeel een eigen vakantieregeling heeft uitgewerkt die gelijkwaardig of gunstiger 

is dan die van de jaarlijkse vakantiewet, dit tot gevolg heeft dat de betrokken 

personeelsleden als gevolg van de uitsluiting bepaald in artikel 1 in fine van de 

jaarlijkse vakantiewet,780 buiten de regeling van de jaarlijkse vakantiewet vallen. In 

dit geval heeft de betrokken werkgever namelijk duidelijk gemaakt dat de 

vakantierechten van die personeelsleden zullen worden bepaald volgens een 

“andere wettelijke vakantieregeling”, namelijk een publiek stelsel.781 

 

2.6. Arbeidsreglementenwet 

 

In de periode voor 1 juli 2003 was de Arbeidsreglementenwet slechts voor een 

beperkt gedeelte van de overheidssector relevant. Het toepassingsgebied van de 

wet sloot aan bij dat van de Arbeidswet en de Feestdagenwet (supra, 2.4.1. en 

2.5.1.). Een arbeidsreglement was dus enkel vereist voor de personen die werden 

tewerkgesteld door publiekrechtelijke “instellingen die een industriële of 

commerciële activiteit uitoefenen of door instellingen die geneeskundige, 

profylactische of hygiënische verzorging verlenen”.782 783 Hierin kwam verandering 

met een wet van 18 december 2002784 die het toepassingsgebied van de 

Arbeidsreglementenwet opentrekt naar de zo goed als de volledige publieke sector, 
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 Voor meer details verwijzen we naar I. DE WILDE en R. JANVIER, Jaarlijkse vakantieregelingen bij de 
Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 
2012, 43-63. 

780
 “(…) Zij zijn evenwel niet toepasselijk op : (…) de categorieën van personen die met een andere wettelijke 

jaarlijkse vakantieregeling begunstigd zijn”. 
781

 Zie bijvoorbeeld voor de contractuele personeelsleden in dienst van de federale overheid: art. 1, §3, 1° 
KB 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden 
van de rijksbesturen (BS 28 november 1998) dat de regeling van het jaarlijks vakantieverlof voor de 
statutaire personeelsleden van toepassing verklaart op de contractanten. Het federaal verlofbesluit 
voorziet in vergelijkbare vakantierechten als de jaarlijkse vakantiewet zelf. In die zin rijst er geen 
probleem en primeert de regeling uit het federaal verlofbesluit. 

782
 Oud art. 2, 1° Arbeidsreglementenwet.  

783
 Niettemin waren een aantal overheidsbedrijven die in principe beantwoordden aan de criteria van het 

toepassingsgebied van de Arbeidsovereenkomstenwet, onwillig om die wet na te leven (cf. J. 
JACQMAIN, “Extension des règlements de travail à l’ensemble des services publics”, Soc.Kron. 2004/2, 
65). 

784
 Wet 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 

arbeidsreglementen, BS 14 januari 2003. 
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en dit met ingang van 1 juli 2003.785 Er gelden echter nog altijd een aantal 

uitzonderingen, zoals o.a. het leger en de politiediensten.786 

 

De Arbeidsreglementenwet stelt met werknemers gelijk: de personen die, anders 

dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een 

ander persoon.787 Dit betekent dat ook de eenzijdig aangestelde personeelsleden 

(ambtenaren) begrepen zijn onder het toepassingsgebied van de wet.788 Kortom, op 

de overheidswerkgevers rust de verplichting om een arbeidsreglement op te stellen 

en dit reglement is van toepassing op zowel het contractueel als het statutair 

tewerkgestelde personeel.789  

 

Merk op dat voor overheidswerkgevers een aantal afwijkende regels gelden, 

bijvoorbeeld inzake de procedure voor het opstellen en het wijzigen van het 

arbeidsreglement.790 Bij afwezigheid van arbeidsrechtelijke overlegorganen zoals een 

ondernemingsraad, diende men voor overheidswerkgevers de vertaling te maken 

volgens de specifieke inspraakprocedures die daar gelden (infra, 4.2.). Voor de 

overheidsdiensten die niet onder het toepassingsgebied zijn begrepen van de Wet 

Vakbondsstatuut en die geen ondernemingsraad hebben of die zich in dit kader niet 

op een wettelijk geregelde procedure kunnen beroepen,791 stelt de Koning vast 

welke procedure moet worden gevolgd.792 De Koning heeft aan die bepaling al 
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 Dit was nodig om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn 91/533/EEG van de 
Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te 
informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing 
zijn, Pb.L. 18 oktober 1991, afl. 288, 32-35 (cf. J. HUBIN, “Le règlement de travail. Un outil de 
communications négligé pour la gestion des ressources humaines dans le secteur public” in M. 
DUMONT (ed.), Le droit du travail dans tous ses secteurs, Liège, Anthémis, 2008, (537) 544-546). 

786
 Art. 2, 1° Arbeidsreglementenwet. 

787
 Art. 1, tweede lid, 1° Arbeidsreglementenwet. 

788
 F. BLOMME en A. KINTS, Het arbeidsreglement in lokale overheden, Brugge, Vanden Broele, 2012, 2; C. 

DRESSEN, “L’obligation d’établir un règlement de travail dans le secteur public” in J. JACQMAIN (ed.), 
Une terre de droit du travail : les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (31) 38; J. HUBIN, “Le 
règlement de travail. Un outil de communications négligé pour la gestion des ressources humaines 
dans le secteur public” in M. DUMONT (ed.), Le droit du travail dans tous ses secteurs, Liège, 
Anthémis, 2008, (537) 546; G. JACQUEMART, “Le statut hybride des agents contractuels de la fonction 
publique locale”, Ors. 2014/9, (2) 9; I. PLETS, “De penetratie van het overheidsstatuut door de 
arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, 
die Keure, 2005, (37) 64. 

789
 Voor een bespreking van de soms moeilijke verhouding van het arbeidsreglement ten opzichte van de 

rechtspositieregeling – supra, 2.3.4.3.3.).  
790

 Cf. hoofdstuk IIIbis en IIIter Arbeidsreglementenwet. Voor een uitgebreide bespreking, cf. F. BLOMME en 
A. KINTS, Het arbeidsreglement in lokale overheden, Brugge, Vanden Broele, 2012, 151 et seq. 

791
 Voor overheidsorganisaties waar een orgaan is opgericht dat soortgelijke taken uitvoert als een 

ondernemingsraad, moet geen specifieke procedure bij KB worden uitgewerkt (o.a. de autonome 
overheidsbedrijven – cf. F. BLOMME en A. KINTS, Het arbeidsreglement in lokale overheden, Brugge, 
Vanden Broele, 2012, 161). 

792
 Cf. art. 15septies Arbeidsreglementenwet. 
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uitvoering verleend voor o.a. het personeel van de commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat en 

de diplomatieke zendingen en de consulaire posten.793 

 

2.7. Welzijnswetgeving, gezondheidstoezicht en medische onderzoeken 

 

In dit onderdeel bespreken we in het kort het toepassingsgebied van de Welzijnswet, 

het KB Gezondheidstoezicht Werknemers en de Wet Medische Onderzoeken.794 795 

Het doel van die regelgeving is het bewaken van het ‘wel-zijn’ van de 

personeelsleden op de arbeidsplaats, net als het toezicht op (de evolutie van) hun 

gezondheidstoestand.  

 

De Welzijnswet is toepasselijk op de werkgevers en de werknemers,796 met als 

verdere specificatie dat de personen die, anders dan krachtens een 

arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon, 

met werknemers worden gelijkgesteld.797 Werkgevers zijn degenen die deze 

werknemers en daarmee gelijkgestelden tewerkstellen.798 Het staat met andere 

woorden buiten kijf dat de Welzijnswet bindend is voor alle overheidswerkgevers, en 

dit voor al hun personeelsleden, ongeacht de wijze van aanwerving.799 

 

                                                           
793

 KB 15 december 2013 tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van 
het arbeidsreglement dat van toepassing is op de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en op de door haar tewerkgestelde werknemers, BS 6 januari 2014; KB 25 
april 2014 tot uitvoering, voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, van artikel 
15septies van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, BS 30 juni 2014; KB 9 
december 2015 tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het 
arbeidsreglement dat van toepassing is op het personeel tewerkgesteld in de diplomatieke 
zendingen en de consulaire posten, BS 21 december 2015. 

794
 Wet 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de 

arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd, BS 9 april 2003. 
795

 We verwijzen eveneens naar R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de 
publieke sector. Een juridische analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het 
statutair en het contractueel personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2016, te verschijnen. 

796
 Art. 2, § 1, eerste lid Welzijnswet. 

797
 Art. 2, § 1, tweede lid, 1°, a) Welzijnswet. 

798
 Art. 2, § 1, tweede lid, 2° Welzijnswet. 

799
 R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische 

analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel 
personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen, 2016, te verschijnen; I. PLETS, “De penetratie van het overheidsstatuut door de 
arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, 
die Keure, 2005, (37) 74; K. REYNIERS, “Enkele knelpunten bij de implementatie en toepassing van de 
welzijnsreglementering in de publieke sector”, TSR 2006/3, (491) 498-499. 
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Voor het afbakenen van zijn toepassingsgebied verwijst het KB Gezondheidstoezicht 

Werknemers eenvoudigweg door naar dat van de Welzijnswet,800 zodat het geen 

twijfel lijdt dat ook dit besluit integraal uitwerking vindt op alle personeelsleden in 

overheidsdienst.801 

 

Ook de Wet Medische Onderzoeken is duidelijk over haar toepassingsgebied. De 

bepalingen van die wet gelden voor de arbeidsverhoudingen geregeld door de 

Arbeidsovereenkomstenwet, evenals voor de arbeidsverhoudingen vervat in de 

regelgeving met betrekking tot het statuut van het overheidspersoneel, en de 

kandidaat-werknemers in die sectoren.802 Het is dus duidelijk dat de Wet Medische 

Onderzoeken zowel de contractanten als de statutaire personeelsleden in de 

overheidssector tot haar werkingssfeer rekent.803 

 

2.8. Terbeschikkingstelling en overgang van onderneming 

 

2.8.1. Terbeschikkingstelling
804

 

 

De Uitzendarbeidwet is van belang voor de regeling van de terbeschikkingstelling 

van personeelsleden aan een andere werkgever.805 Dit fenomeen is ook de 

overheidssector niet onbekend, bijvoorbeeld in het raam van de samenwerking 

tussen een gemeente- en een OCMW-bestuur van eenzelfde gebied of de 

                                                           
800

 Art. 1 KB Gezondheidstoezicht Werknemers. 
801

 R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische 
analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel 
personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen, 2016, te verschijnen. 

802
 Art. 2 Wet Medische Onderzoeken. 

803
 I. PLETS, “De penetratie van het overheidsstatuut door de arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS 

(eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (37) 80. 
804

 Hier kunnen we eveneens verwijzen naar onze bespreking in M. DE VOS en I. DE WILDE, 
“Veranderingsmanagement en personeelsbeleid in een overheidscontext” in M. DE VOS en I. PLETS 
(eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure (87) 98-102 en verwijzingen 
aldaar, alsook naar K. VERHOEST, J. BOON en I. DE WILDE, “Welke organisatievormen voor de 
samenwerking tussen gemeente en OCMW op het vlak van de ondersteunende diensten?”, VTOM 
2013/2, 5-19. 

805
 Uitzendarbeid is een gewettigde uitzondering op de regeling van de verboden terbeschikkingstelling. 

Wat de voorwaarden en regels betreft op basis waarvan een beroep kan worden gedaan op 
uitzendarbeid in de diensten van de gemeenschappen en de gewesten en in de publiekrechtelijke 
rechtspersonen die van hen afhangen, in de ondergeschikte besturen en in de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, evenals in de onderwijsinstellingen wat hun door de overheid betaalde of 
gesubsidieerde personeel betreft, gebeurde ingevolge de Zesde Staatshervorming een overdracht 
van bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen en de gewesten (cf. §4 
(nieuw) art. 87 BWHI). 
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terbeschikkingstelling van eigen personeelsleden aan satellieten van het lokaal 

bestuur zoals een autonoom gemeentebedrijf, een vzw, een OCMW-vereniging.806 

 

De Uitzendarbeidwet vestigt een principieel verbod van het ter beschikking stellen 

van werknemers met overdracht van (een gedeelte van het) gezag.807 Men neemt 

aan dat ‘werknemers’ in de Uitzendarbeidwet enkel slaat op zij die arbeidsprestaties 

verrichten op grond van een arbeidsovereenkomst in de zin van de 

Arbeidsovereenkomstenwet. Voor statutaire personeelsleden geldt (het verbod van) 

de Uitzendarbeidwet derhalve niet. 

 

De aversie van de Uitzendarbeidwet tegen terbeschikkingstelling dateert uit een 

periode die terbeschikkingstelling met koppelbazen associeert.808 Die problematiek 

is in overheidsorganisaties in se niet aan de orde. In dit verband werd aan het 

Grondwettelijk Hof (toen nog ‘Arbitragehof’) de vraag voorgelegd of artikel 31 van 

de Uitzendarbeidwet niet in strijd was met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 

wanneer het wordt toegepast op publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de 

gemeenten.809 Die laatste behartigen het algemeen belang op gemeentelijk vlak en, 

in het raam van een tewerkstellingsprogramma zoals dat van de gesubsidieerde 

contractanten, stellen ze personeel ter beschikking van een non-profitonderneming 

zoals een erkend cultureel centrum. Die gemeenten bevinden zich fundamenteel in 

een andere niet-vergelijkbare situatie ten opzichte van de private of zelfs de 

publiekrechtelijke rechtspersonen die niet het algemeen belang moeten behartigen, 

die geen personeel ter beschikking stellen in het raam van een wettelijk 

georganiseerd tewerkstellingsprogramma en die het personeel ter beschikking 

stellen van winst nastrevende ondernemingen buiten de culturele sector. Het 

Grondwettelijk Hof oordeelt dat, rekening houdend met de door de 

Uitzendarbeidwet beoogde bescherming van contractuele werknemers, het feit dat 

de gemeente het algemeen belang op gemeentelijk vlak behartigt, geen criterium is 

dat een verschillende behandeling kan verantwoorden. Alle publiekrechtelijke 

rechtspersonen zijn immers belast met opdrachten van algemeen belang. De 

wetgever heeft niet geoordeeld dat zij aan de toepassing van de Uitzendarbeidwet 

                                                           
806

 Cf. K. VERHOEST, J. BOON en I. DE WILDE, “Welke organisatievormen voor de samenwerking tussen 
gemeente en OCMW op het vlak van de ondersteunende diensten?”, VTOM 2013/2, 5-19.  

807
 Art. 31, §1, eerste lid Uitzendarbeidwet. 

808
 Cf. J. BUELENS en P. TIERENS, “Terbeschikkingstelling van werknemers: grenzen aan de rekbaarheid van 

een driepartijenverhouding?” in A. LATINNE en M. RIGAUX (eds.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 9, Antwerpen, Intersentia, 2014, (305) 318. 

809
 GwH 10 juni 1998, nr. 65/98,  T. Gem. 2000, 148, met noot B. BEELEN en G. VAN HAEGENBORGH – zie voor 

een bespreking eveneens M. BOES, “De doorwerking van het arbeidsrecht in het gemeentelijk 
ambtenarenrecht” in X., Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar 
Vanachter, Antwerpen, Intersentia, 2009, (115) 116-121. 
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moeten worden onttrokken. Artikel 31 van de Uitzendarbeidwet schendt bijgevolg 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in zoverre het wordt toegepast op 

publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten. De toepassing van de 

Uitzendarbeidwet op contractanten werkzaam zowel in de publieke als in de private 

sector is met andere woorden niet in strijd met het gelijkheids- en 

nondiscriminatiebeginsel.  

 

Om tegemoet te komen aan de bezwaren die vooral door de lokale besturen werden 

geuit ten overstaan van de strikte regels inzake de verboden terbeschikkingstelling, 

wordt in 2002 een belangrijke afwijking van het principiële verbod van 

terbeschikkingstelling toegestaan in artikel 144bis van de nieuwe gemeentewet.810 

Daarnaast bestonden ook al voor de OCMW-besturen afwijkingen en dit 

overeenkomstig de artikelen 61 en 60, §7 van de organieke OCMW-wet.811 

 

We kunnen besluiten dat wat betreft de terbeschikkingstelling van contractuele 

personeelsleden door een publiekrechtelijke werkgever aan een andere (publiek- of 

privaatrechtelijke) werkgever en bij ontstentenis van een afwijkingsmogelijkheid,812 

zonder meer rekening moet worden gehouden met de strikte regels hieromtrent die 

voortvloeien uit de Uitzendarbeidwet.813 814 

 

                                                           
810

 Ingevoegd bij wet van 12 juni 2002 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de 
terbeschikkingstelling van het personeel betreft, BS 2 juli 2002. 

811
 Voor een bespreking verwijzen we o.a. naar A. DE BECKER, “Lokale samenwerkingsverbanden inzake 

personeelsbeheer” in S. LIERMAN, Actualia gemeenterecht – themis nr. 84, Brugge, die Keure, 2013, 
(15) 22-25 en S. VERBIST, “Geoorloofde driehoeksverhoudingen. Over de terbeschikkingstelling van 
gemeentepersoneel”, T.Gem. 2008/4, (253) 257-261. 

812
 We merken op dat de (recent (voorlopig) ten uitvoer gebrachte) regeling van de werkgeversgroepering 

moeilijk toepasbaar lijkt in de context van een zuiver publiekrechtelijke werkgever (cf. artikelen 186 
tot en met 193 wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (BS 31 
augustus 2000), uitgevoerd bij KB 8 juli 2014 tot uitvoering van artikel 186 van de wet van 12 
augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum 
van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zekerheid (BS 18 juli 2014 – gewijzigd bij KB 7 juni 2015, BS 25 juni 2015). 

813
 M. BOES, “De doorwerking van het arbeidsrecht in het gemeentelijk ambtenarenrecht” in X., 

Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, (115) 116-121. 

814
 In die zin plaatsen we vraagtekens bij de vrij vage bepaling rond terbeschikkingstelling in bijvoorbeeld 

artikel 103, §5 OCMW-decreet (Vl.) (“De raad voor maatschappelijk welzijn kan personeel ter 
beschikking stellen van of overdragen aan de gemeente die door het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn wordt bediend, mits de geldende rechtspositieregeling van het personeel 
nageleefd wordt en mits goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente die door het centrum 
voor maatschappelijk welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering kan daartoe minimale 
voorwaarden vaststellen”). Hierin wordt geen melding gemaakt van de stringente bepalingen 
betreffende terbeschikkingstelling uit de Uitzendarbeidwet, hoewel die ook gelden voor de 
omstandigheden die door dit artikel worden beoogd. Voor een bespreking van terbeschikkingstelling 
in de context van lokale besturen. 
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2.8.2. Overgang van onderneming
815

  

 

Overnames en fusies van ondernemingen en de overdracht van het daarbij 

behorende personeel816 zijn geen veranderingen die we enkel waarnemen in de 

private sector. Ook in de publieke sector lijkt het erop dat we in toenemende mate 

worden geconfronteerd met allerlei bewegingen waarbij (overheids)personeel wordt 

overgedragen naar een private werkgever of, omgekeerd, waarbij werknemers die 

voorheen werden tewerkgesteld door een privaatrechtelijke entiteit, worden 

overgenomen door een publiekrechtelijke werkgever. Daarnaast vormen ook 

overdrachten van activiteiten en personeel tussen twee publiekrechtelijke 

werkgevers al lang geen rariteit meer. In die zin rijst de vraag naar de werkingssfeer 

van enkele normen die specifiek de rechten en verplichtingen regelen van de 

betrokken partijen in het raam van een dergelijke overgang van onderneming. 

Concreet betreft het de CAO nr. 32bis817 en de richtlijn 2001/23/EG.818 

 

De CAO nr. 32bis is slechts beperkt van toepassing in de publieke sector omdat ze 

werd gesloten in uitvoering van de CAO-wet.819 Enkel voor entiteiten die binnen de 

werkingssfeer van de CAO-wet vallen820 (infra, 4.1.), kan de CAO nr. 32bis ab initio 

                                                           
815

 Deze titel is een verkorte weergave van wat we hierover schreven in I. DE WILDE, R. JANVIER en S. AERTS, 
“Toepassing van de regelgeving betreffende de overgang van onderneming bij wijziging van 
werkgever in de publieke sector” in P. GOSSERIES en M. MORSA (eds.), Le droit du travail au XXI

e
 siècle. 

Liber amicorum Claude Wantiez, Brussel, Larcier, 2015, 455-465. 
816

 Dit thema houdt ook nog op een andere wijze verband met het (eenzijdige) wijzigingsrecht. Een van de 
basisprincipes van de regelgeving rond de overgang van ondernemingen is dat de overgedragen 
werknemers automatisch in dienst treden van de verkrijger, maar ook dat ze hun 
arbeidsovereenkomst in ongewijzigde staat bij de nieuwe werkgever voort moeten kunnen zetten. 
(Eenzijdige) wijzigingen zijn in beginsel niet toegelaten. Op termijn is een harmonisatie van de 
arbeidsvoorwaarden echter wel realiseerbaar – voor een bespreking verwijzen we naar o.a. F. KÉFER, 
“L'harmonisation des conditions individuelles de travail en cas de transfert conventionnel 
d'entreprise” in J. LECLERCQ, L. PELTZER en E. PLASSCHAERT (eds.), La cession d'entreprise: les aspects 
sociaux, Brussel, Larcier, 2011, 77-110. 

817
 CAO nr. 32bis van 7 juni 1985 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 worden overgenomen bij overname van activa na 
faillissement, www.cnt-nar.be. 

818
 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de 

wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang 
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, Pb.L. 22 maart 
2001, afl. 82, 16-20. 

819
 M. DE VOS en I. DE WILDE, “Veranderingsmanagement en personeelsbeleid in een overheidscontext” in 

M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (89) 
95; M. DE VOS, “Overgang van onderneming en de CAO 32bis. Recente ontwikkelingen en nieuwe 
knelpunten” in M. DE VOS (ed.), Vijftig jaar nationale arbeidsraad, Brugge, die Keure, 2003, (209) 
222-224; C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprise et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 
50. 

820
 Cf. art. 2 CAO-wet en, wat betreft de publieke sector, in het bijzonder art. 2, §3 van die wet. 
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relevant zijn. De meeste auteurs821 stellen dat slechts wanneer beide partijen bij de 

ondernemingsovergang werkgevers zijn uit de private sector en zodoende onder het 

toepassingsgebied van de CAO-wet vallen, de CAO nr. 32bis moet worden 

nageleefd.822  

 

Richtlijn 2001/23/EG geldt bij een wijziging van ondernemer als gevolg van een 

overgang van onderneming, een vestiging of een onderdeel daarvan, en dit 

krachtens een overeenkomst of een fusie.823 Ook voor de publieke sector is deze 

richtlijn dus relevant. Ze vindt evenzeer uitwerking op publieke ondernemingen die 

een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk.824 825  

                                                           
821

 Zie onder andere M. DE VOS en I. DE WILDE, “Veranderingsmanagement en personeelsbeleid in een 
overheidscontext” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, 
die Keure, (89) 96; L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Reeks Sociale 
Praktijkstudies nr. 7010, Mechelen, Kluwer, 2007, 36-37; F. VANDENDRIESSCHE en E. MATTHYS, “Publiek-
private samenwerking en personeel” in D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE (eds.), Publiek-private 
samenwerking, Brugge, die Keure, 2003, (84) 113.  

822
 Toch willen we de bedenking opwerpen of dit standpunt wel voldoende overtuigend is wanneer er 

bijvoorbeeld sprake is van een overgang van onderneming van een publieke naar een private 
werkgever. Die laatste is zonder enige twijfel onderworpen aan de CAO-wet en moet dus in principe 
de algemeen verbindend verklaarde cao’s gesloten in de Nationale Arbeidsraad naleven. Hiertoe 
behoort ook de CAO nr. 32bis. Uit de toepassing van die cao vloeien voor de verkrijger (in casu de 
private werkgever) bepaalde verplichtingen voort, waaronder het behoud van de rechten van de 
overgedragen werknemers. Wanneer we de omschrijving van het toepassingsgebied en de definities 
die in de CAO nr. 32bis worden gebruikt analyseren (meer in het bijzonder de artikelen 6 en 2), lijken 
die in eerste instantie voldoende ruimte te laten om ook, minstens gedeeltelijk, gelding te hebben 
wanneer de vervreemder niet onder de toepassing van de CAO-wet valt (“Onderhavige 
overeenkomst is van toepassing op iedere wijziging van werkgever die het gevolg is van om het even 
welke overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming krachtens 
overeenkomst, (…)” – er wordt niet vereist dat de vervreemder onderworpen moet zijn aan de CAO-
wet, wat overigens ook valt af te leiden uit de definitie van ‘vervreemder’). Toegegeven, wellicht 
zoeken we hier spijkers op laag water en ook hoe een dergelijke gedeeltelijke toepassing (wel voor 
de (privaatrechtelijke) verkrijger, niet voor de (publiekrechtelijke) vervreemder) concreet toepassing 
moet vinden, is een ander paar mouwen. Bovendien kan in die omstandigheden een beroep worden 
gedaan op de doorwerking van de richtlijn 2001/23/EG omdat die geen onderscheid maakt tussen 
private en publieke ondernemingen. Bepaalde rechtspraak lijkt dit standpunt te volgen, cf. Arbh. 
Gent 11 februari 2009, AR nr. 39/08, onuitg., aangehaald in N. THOELEN, Conventionele overgang van 
ondernemingen, Gent, Larcier, 2015, 44 en rechtspraak aangehaald door C. ENGELS, “Het 
toepassingsgebied van de CAO nr. 32bis nogmaals bekeken” in F. HENDRICKX en D. PIETERS, Arbeids- en 
socialezekerheidsrecht – Themis 83, Brugge, die Keure, 2013, (75) 106-107.  

823
 Art. 1, eerste lid, a) richtlijn 2001/23/EG. 

824
 Art. 1, eerste lid, c) richtlijn 2001/23/EG. De oorspronkelijke richtlijn 77/187/EEG bepaalde niet duidelijk 

of publieke ondernemingen in haar toepassingssfeer waren begrepen. Hierin kwam verandering 
door de (wijzigende) richtlijn 98/50/EG die voormeld art. 1, eerste lid, c) invoerde (cf. N. THOELEN, 
Conventionele overgang van ondernemingen, Gent, Larcier, 2015, 55). 

825
 En dit geldt in beide richtingen: ook bij een overgang van een private naar een publiekrechtelijke 

entiteit kan de richtlijn van toepassing zijn. Dit kan met zich brengen dat de overgenomen 
personeelsleden hun werknemersstatus zien wijzigen in die van een ambtenaar. ENGELS verwijst in 
dit verband naar een opmerkelijke passage uit een arrest van het Hof van Justitie (HvJ 26 september 
2000, C-175/99, Didier Mayeur t. Association Promotion de l’Information messine (APIM), 
www.curia.europa.eu) waarbij het oordeelde dat in casu de (volgens Frans recht verplichte) 
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Algemeen wordt aanvaard dat wanneer de richtlijn ratione materiae van toepassing 

is, een contractueel personeelslid uit de overheidssector zich kan beroepen op de 

verticale directe werking van de richtlijn om de bescherming ervan in te roepen ten 

overstaan van de betrokken overheidswerkgever.826  

 

Wat betreft de toepassing ratione personae geldt een voorbehoud voor de personen 

tewerkgesteld onder een publiekrechtelijk statuut. Enkel de contractueel 

tewerkgestelde personeelsleden kunnen zich op de bescherming van de richtlijn 

2001/23/EG beroepen. Ambtenaren zijn dus verstoken van de bescherming van de 

richtlijn. De lidstaten moeten in overeenstemming met de richtlijn 2001/23/EG enkel 

een beschermingsregeling uitwerken voor personen die als werknemer worden 

beschouwd in de nationale arbeidswetgeving827 en mogen de personen “die onder 

een publiekrechtelijk statuut vallen en niet onder het arbeidsrecht”, d.w.z. de 

statutaire personeelsleden in overheidsdienst, onbeschermd laten.828 

 

 

                                                                                                                                                        
overgang van een werknemersstatuut naar een ambtenarenstatuut te beschouwen valt als een 
aanmerkelijke nadelige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, met alle daaraan gekoppelde gevolgen 
in het raam van de richtlijn (beëindiging door toedoen van de werkgever) – cf. C. ENGELS, “Het 
toepassingsgebied van de CAO nr. 32bis nogmaals herbekeken” in F. HENDRICKX en D. PIETERS, Arbeids- 
en socialezekerheidsrecht – Themis 83, Brugge, die Keure, 2013, (75) 105. Het is inderdaad zo dat de 
overgang van een contractuele naar een statutaire betrekking niet kan worden beschouwd als een 
voortzetting of een overname van de lopende arbeidsovereenkomst (zie ook F. VANDENDRIESSCHE en E. 
MATTHYS, “Publiek-private samenwerking en personeel” in D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE (eds.), 
Publiek-private samenwerking, Brugge, die Keure, 2003, (84) 127-128), en dus moet de 
arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Maar in de praktijk zal een overstap naar een statutair 
dienstverband veeleer een voordeel dan een nadeel opleveren voor het betrokken personeelslid. De 
statutaire aanstelling houdt doorgaans een betere rechtspositie in en bevat een aantal intrinsieke 
voordelen zoals een grotere vastheid van betrekking (cf. o.a. R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of 
contractuele tewerkstelling: een strategische keuze” in A. HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET et al. 
(eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal, Brugge, 
Vanden Broele, 2012, 71-93 en recent R. JANVIER (ed.), Le droit social de la fonction publique, 
Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, n° 9, Brugge, la 
Charte, 342 p.). De uitspraak van het Hof van Justitie lijkt in die zin wat ongenuanceerd. 

826
 Zie o.a. M. DE VOS, “Overgang van onderneming en de CAO 32bis. Recente ontwikkelingen en nieuwe 

knelpunten” in M. DE VOS (ed.), Vijftig jaar nationale arbeidsraad, Brugge, die Keure, 2003, (209) 
224; G. JACQUEMART, “Le statut hybride des agents contractuels de la fonction publique locale”, Ors. 
2014/9, (2) 16; L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Reeks Sociale 
Praktijkstudies nr. 7010, Mechelen, Kluwer, 2007, 37; F. VANDENDRIESSCHE en E. MATTHYS, “Publiek-
private samenwerking en personeel” in D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE (eds.), Publiek-private 
samenwerking, Brugge, die Keure, 2003, (84) 114-115; C. WANTIEZ, Transfers conventionnels 
d’entreprise et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 39-41. 

827
 Art. 2, eerste lid, a) richtlijn 2001/23/EG;  M. DE VOS, “Overgang van onderneming en de CAO 32bis. 

Recente ontwikkelingen en nieuwe knelpunten” in M. DE VOS (ed.), Vijftig jaar nationale arbeidsraad, 
Brugge, die Keure, 2003, (209) 222-224. 

828
 HvJ 14 september 2000, nr. C-343/98, Collino, www.curia.europa.eu. Zie ook N. THOELEN, Conventionele 

overgang van ondernemingen, Gent, Larcier, 2015, 89-90.  
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2.9. Antidiscriminatiewetgeving 

 

Hoewel de antidiscriminatiewetgeving in arbeidsbetrekkingen op zich genomen niet 

voortvloeit uit specifiek arbeidsrechtelijke wetgeving, verdient een onderzoek naar 

het toepassingsgebied van de betrokken antidiscriminatienormen onze aandacht. 

Het is, rekening houdend met de bevoegdheidsverdelende regels tussen de federale 

overheid en de gemeenschappen en de gewesten, niet altijd even eenvoudig om uit 

te maken hoever de toepassing van de antidiscriminatieregelgeving geldt voor het 

contractuele en statutaire overheidspersoneel. In die zin is het een interessante 

oefening inzake de afbakening van de federale bevoegdheid op het vlak van het 

arbeidsrecht enerzijds en de deelstatelijke bevoegdheid aangaande de vaststelling 

van de rechtspositie van hun personeelsleden anderzijds. 

 

We onderzoeken hierna het toepassingsgebied van de Antidiscriminatiewet 2007 en 

dat van het Decreet evenredige arbeidsmarktparticipatie.  

 

2.9.1. Antidiscriminatiewet 2007 

 

De Antidiscriminatiewet 2007 sluit uitdrukkelijk de arbeidsverhoudingen uit die 

“worden aangegaan met de in de artikelen 9 en 87 van de bijzondere wet van 8 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen bedoelde organen en instellingen en 

met uitzondering van de in artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet bedoelde 

arbeidsverhoudingen in het onderwijs”.829 Concreet betekent dit dat de wet geen 

uitwerking heeft op de arbeidsverhoudingen die worden aangegaan met de 

gemeenschappen, de gewesten en de gedecentraliseerde diensten of instellingen 

die daarvan afhangen, noch op de arbeidsverhoudingen in het onderwijs. Hierbij 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen het contractuele en statutaire 

overheidspersoneel. Dus ook de overheidscontractanten in dienst bij die 

overheidswerkgevers worden uit het toepassingsgebied van de Antidiscriminatiewet 

2007 geweerd. De Antidiscriminatiewet 2007 geldt uiteraard wel voor de 

overheidscontractanten in dienst bij de federale overheid. 

 

Volgens de BWHI behoort het arbeidsrecht tot de bevoegdheid van de federale 

overheid (supra, hoofdstuk I, 2.3.4.3.3.). Ook contractanten in dienst bij de 

gemeenschappen en de gewesten en de lokale besturen, vallen dus onder het 

toepassingsgebied van de federale Arbeidsovereenkomstenwet. Andere wetgeving 

die onder de noemer arbeidsrecht te catalogiseren valt, is eveneens van toepassing 

op contractuele personeelsleden en in sommige gevallen zelfs op hun statutair 
                                                           

829
 Art. 4, 1°, in fine Antidiscriminatiewet 2007. 
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tewerkgestelde collega’s (supra, 2.4. tem 2.8.). In beginsel is dus de federale 

wetgever bevoegd om antidiscriminatiewetgeving uit te vaardigen ten aanzien van 

contractuele personeelsleden, ongeacht op welk bestuursniveau ze worden 

tewerkgesteld. Ook de Raad van State lijkt die mening te zijn toegedaan.830 We 

kunnen ons dan ook afvragen of de federale wetgever in het raam van de 

Antidiscriminatiewet 2007 zijn bevoegdheid ten aanzien van de contractanten in 

dienst van de gemeenschappen en gewesten wel kon uitsluiten.831  

 

2.9.2. Decreet evenredige arbeidsmarktparticipatie 

 

Het Decreet evenredige arbeidsmarktparticipatie voert net zoals de 

Antidiscriminatiewet 2007 de achterliggende Europese richtlijnen uit.832 De 

omzetting van die richtlijnen moest immers, gelet op de bevoegdheidsverdeling 

tussen de federale overheid en de gemeenschappen en de gewesten, deels op het 

niveau van de decreetgever gebeuren.833 Dit gegeven vinden we terug in de 

omschrijving van het toepassingsgebied van het decreet, waartoe onder andere “de 

Vlaamse diensten en het Vlaams overheidspersoneel en onderwijspersoneel, hun 

bepalingen en arbeidsvoorwaarden” behoren.834 De term ‘overheidspersoneel’ slaat 

                                                           
830

 “Wat meer in het bijzonder de aangelegenheden inzake de rechtspositie van de personeelsleden van de 
gewesten en gemeenschappen en van het onderwijs betreft (…), dienen de bevoegdheden van de 
gemeenschappen of de gewesten dan ook te worden afgelijnd ten aanzien van deze bevoegdheid. In 
dit verband moet worden opgemerkt dat er regelingen bestaan die ook op de genoemde 
personeelscategorieën van toepassing zijn, en die deel uitmaken van het arbeidsrecht, zoals onder 
meer de regelingen inzake de loonbescherming, het welzijn op het werk of de 
moederschapsbescherming. Ook dient eraan te worden herinnerd dat op bepaalde personeelsleden 
van de overheidssector de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing 
is, die tot de federale bevoegdheid behoort. Op deze gebieden behoort de implementatie van het 
niet-discriminatiebeginsel ook ten aanzien van die categorieën tot de bevoegdheid van de federale 
overheid” (cf. Adv. RvS bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing 
van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2720/001, 
91). 

831
 R. JANVIER, S. AERTS en I. DE WILDE, Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector. Een juridische 

analyse van de regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid van het statutair en het contractueel 
personeel in dienst van de Vlaamse overheid, Antwerpen-Leuven, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen, 2016, te verschijnen met verwijzing naar JACQMAIN die dezelfde bedenking opwerpt: “Il 
faut se demander si le législateur ordinaire du 10 mai 2007 a contredit le législateur spécial des 8 
août 1980/8 août 1988, dans la mesure où, pour que les directives européennes trouvent leur 
transposition à l’égard des services publics fédérées, leurs autorités doivent à présent adopter des 
dispositions qui s’appliquent aussi à leurs contractuels” (cf. J. JACQMAIN, “Les lois anti-discriminations, 
services publics compris” in C. BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe 
federale antidiscriminatiewetten, Brugge, die Keure, 2008, (597) 616). 

832
 Richtlijn 2000/43 van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 

behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (Pb.L. 19 juli 2000, afl. 180, 16-22) 
en richtlijn 2000/78 van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep (Pb.L. 2 december 2000, afl. 303, 16-22). 

833
 I. DE WILDE, “Evenredige participatie op de arbeidsmarkt”, P & O Praktijkblad 2004/2, 22. 

834
 Art. 3 Decreet evenredige arbeidsmarktparticipatie.  
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niet enkel op het statutair personeel, ook de contractanten zijn binnen de 

werkingssfeer van dit decreet begrepen.835  

 

Zoals we hiervoor al aanhaalden, is het maar de vraag of de (Vlaamse) decreetgever 

wel bevoegd is om ten aanzien van de contractuele arbeidsverhoudingen in de 

(Vlaamse) overheid vorm te geven aan het antidiscriminatierecht, dit in het licht van 

de exclusieve bevoegdheid van de federale wetgever op het domein van het 

arbeidsrecht.836  

 

Onrechtstreeks kunnen we uit de totstandkoming én de aanpassing van de decreten 

hierover in het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap een bevestiging afleiden 

van de these dat sensu stricto de deelstaten inderdaad niet bevoegd zijn om de 

antidiscriminatiemaatregelen ten overstaan van hun contractuele personeelsleden 

vast te leggen. Wellicht heeft men uit veeleer ‘pragmatische’ overwegingen (lees: 

het in gebreke blijven van de federale wetgever)837 die categorie personeelsleden 

toch binnen de toepassingssfeer van hun respectieve decreten gebracht. 

 

In de oorspronkelijke versie van de decreten die het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschap op dit vlak uitvaardigden,838 werd – in tegenstelling dus tot de 

Vlaamse tegenhanger − enkel gerefereerd aan de statutaire betrekkingen.839 Men 

ging er, in overeenstemming met wat de Raad van State adviseerde, vanuit dat in 

dezen de federale overheid bevoegd was.840 De contractuele personeelsleden in de 

                                                           
835

 J. JACQMAIN, “Les lois anti-discriminations, services publics compris” in C. BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN 

DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, die Keure, 2008, (597) 
620-621.  

836
 CUYPERS merkt echter op dat het loskoppelen van het personeelsbeleid (regionale overheid) en het 

antidiscriminatiebeleid (federale overheid) wel eens zeer ongelukkig en disfunctioneel zou kunnen 
zijn (cf. D. CUYPERS, “De nieuwe Vlaamse antidiscriminatiewetgeving” in C. BAYART, I. ARNAUTS, BRIBOSIA, 
E. et al., Actuele topics discriminatierecht, Brugge, die Keure, 2010, (193) 199). 

837
 JACQMAIN werpt de vraag op of de federale wetgever zich hier niet gewoon voor een voldongen feit 

heeft laten plaatsen (het decreet dateert van vóór de eerste antidiscriminatiewet uit 2003 - wet 25 
februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, BS 17 maart 
2003) – cf. J. JACQMAIN, “Les lois anti-discriminations, services publics compris” in C. BAYART, S. 
SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, die 
Keure, 2008, (597) 621.  

838
 Decr.W. 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 19 december 

2008, en Decr.Fr. 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van 
discriminatie, BS 31 januari 2009. 

839
 Cf. oud art. 5, §2 Decr.W. 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en 

oud art. 3, 11° Decr.Fr. 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van 
discriminatie. 

840
 Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 november 

2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, Parl.St. W.Parl. 2011-12, nr. 490/1, 2-3. 
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diensten van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap konden zich met 

andere woorden niet op de bescherming van de betrokken decreten beroepen.  

 

Later past men beide decreten echter aan zodat ook de contractuele 

arbeidsbetrekkingen voortaan in het toepassingsgebied van die decreten zijn 

begrepen.841 842 In de memorie van toelichting bij het wijzigende decreet van het 

Waalse parlement, verklaart men die aanpassing door uitdrukkelijk te verwijzen naar 

het in gebreke blijven van de federale wetgever om de contractuele 

arbeidsverhoudingen binnen de werkingssfeer van de Antidiscrimintiewet 2007 te 

brengen.843 Om te vermijden dat de contractuele personeelsleden in hun diensten 

geen enkele vorm van bescherming zouden genieten, beslist de Waalse 

decreetgever en die van de Franse Gemeenschap om de tekst van hun decreten in 

die zin aan te passen.844 Voortaan kunnen dus ook de contractuele personeelsleden 

in de diensten waarvoor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap bevoegd 

zijn, net zoals hun collega’s bij de Vlaamse overheid, bogen op de bescherming van 

de respectieve antidiscriminatiedecreten.  

 

We kunnen dus besluiten dat in se de federale overheid het juiste bestuursniveau is 

om de Europese antidiscriminatierichtlijnen ten overstaan van de 

overheidscontractanten in regelgeving om te zetten, maar in de praktijk heeft 

nagelaten dit te doen. Het Vlaamse Decreet evenredige arbeidsmarktparticipatie 

betrekt van bij de goedkeuring ervan de contractanten in zijn werkingssfeer. De 

andere deelstaten volgden uit veeleer pragmatische overwegingen en om een 

                                                           
841

 Cf. art. 10, 2° Decr.W. 12 januari 2012 tot wijziging van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding 
van bepaalde vormen van discriminatie, BS 23 januari 2012 en art. 1, 2° Decr.F. 5 december 2013 
houdende wijziging van het decreet van 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige 
vormen van discriminatie, BS 5 maart 2014. 

842
 Dit is overigens ook zo voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cf. art. 4, 1° juncto 13° Ord.Br. 4 

september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels 
gewestelijk openbaar ambt, BS 16 september 2008) en de Duitstalige Gemeenschap (cf. art. 3, 11° 
Decr.D. 19 maart 2012 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 5 juni 2012 – er is 
sprake van de ‘arbeidsverhoudingen’, zonder dat die wordt beperkt tot de statutaire 
personeelsleden). 

843
 “Par conséquent, les agents contractuels de la fonction publique régionale ne peuvent se prévaloir, ni du 

texte du décret wallon, ni de celui des lois fédérales afin de garantir leur droit à la non-discrimination 
reconnu pourtant par la Directive 2000/78/CE. Le défaut de transposition de cette directive apparaît 
dès lors clairement” (cf. memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het 
decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, Parl.St. W.Parl. 
2011-12, nr. 490/1, 3). 

844
 Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 november 

2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, Parl.St. W.Parl. 2011-12, nr. 490/1, 3. 
Men verwijst onder andere naar “Un argument pratique qui s’appuie sur la nécessité en termes 
cohérence de pouvoir soumettre à la même règle les agents contractuels et statutaires travaillant au 
sein de la même administration wallonne”. 
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lacune in de regelgeving te vermijden, schoorvoetend het voorbeeld van de Vlaamse 

decreetgever en hebben inmiddels de toepassingssfeer van hun 

antidiscriminatieregelgeving uitgebreid tot de contractuele personeelsleden die voor 

hun diensten werken.  

 

3. Tweede cluster: wisselwerking rechtspositieregeling en arbeidsrecht 

 

We gaven in het raam van de bespreking van de hiërarchie van de rechtsnormen al 

aan welke de rechtsbronnen (KB, besluit Vlaamse regering, rondzendbrief) zijn die de 

rechtspositieregeling van de contractuele personeelsleden in overheidsdienst 

bepalen (supra, hoofdstuk I, tabel 7). Hieraan voegden we een onderzoek naar de 

werkingssfeer van de arbeidswetten (supra, 2.). Wat we nu in deze titel nog 

bijkomend zullen analyseren, is de concrete wisselwerking tussen die 

rechtspositieregelingen en de toepasselijke arbeidswetten.  

 

Heel wat normen uit het arbeidsrecht werken door in de individuele arbeidsrelatie 

tussen de overheidscontractant en zijn werkgever. Er kan dus voor sommige 

materies een zekere overlapping optreden tussen de rechtspositieregeling en de 

bepalingen uit die arbeidswetten. Dezelfde materie wordt door verschillende 

rechtsbronnen geregeld, overigens zonder dat dit noodzakelijk aanleiding geeft tot 

een normenconflict.845  

 

Om die wisselwerking concreet te duiden, zetten we de inhoud van zo’n 

rechtspositieregeling af tegen de toepasselijke arbeidswetten. We vertrekken vanuit 

een rechtspositieregeling van een Vlaams lokaal bestuur,846 voor een deel is dit 

ingegeven door de overweging dat die besturen koplopers zijn wat betreft de 

gelijkschakeling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het contractuele en 

statutaire overheidspersoneel.847 Er bestaat bij die besturen slechts één 

rechtspositieregeling en die is van toepassing voor beide personeelsgroepen,848 We 

kunnen verwachten dat de overlapping daardoor wellicht groter is dan bij 

gescheiden regelingen.  

 

                                                           
845

 Zo kan de rechtspositieregeling uitwerking geven aan de aanvullende bepalingen van de wet, het kan 
leemtes uit die wet invullen of concrete toepassingsmodaliteiten en procedures toevoegen. 

846
 Rechtspositieregeling OCMW Antwerpen, gecoördineerde versie dd. 28 mei 2015.  

847
 Cf. R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources humaines” 

in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le 
droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (31) 111-112. 

848
 Zoals we supra, hoofdstuk I, tabel 7 aantoonden, is die werkwijze zeker niet standaard. Vaak gelden 

weliswaar op elkaar afgestemde, maar toch afzonderlijke besluiten voor het statutaire en het 
contractueel overheidspersoneel.  
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We meten de verschillende onderdelen849 van de rechtspositieregeling in globo af 

aan de bepalingen en voorschriften die in het arbeidsrecht dezelfde inhoudelijke 

draagwijdte kennen. Op die wijze trachten we aan te tonen dat er in de praktijk een 

voortdurende wisselwerking optreedt tussen de rechtspositieregeling en het 

arbeidsrecht en dat bij een eventueel conflict op basis van de 

bevoegdheidsverdelende regels en de hiërarchie van de rechtsnormen (supra, 

hoofdstuk I, 2.3.4.3.) zorgvuldig moet worden uitgemaakt welke norm primeert. Zo 

is ook de analyse van het (eenzijdige) wijzigingsrecht van de publiekrechtelijke 

werkgever ten overstaan van de overheidscontractant die we infra, hoofdstuk III 

zullen maken, een treffende illustratie van de voortdurende wisselwerking die 

optreedt tussen het arbeidsrecht en normen uit het bestuursrecht. 

 

                                                           
849

 We selecteerden enkel die hoofdstukken die relevant kunnen zijn met het oog op de toetsing −  
concreet zijn dit die bepalingen die raken aan de rechten en de verplichtingen, alsook de loon- en 
arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractanten in dienst bij dit bestuur. Interne procedures of 
meldingsverplichtingen (bv. integriteitsschendingen) laten we buiten beschouwing. 
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Tabel 8: Wisselwerking rechtspositieregeling en arbeidsrecht 

 

RECHTSPOSITIEREGELING AANKNOPINGSPUNT IN HET ARBEIDSRECHT? 

Gedragscode  Ja, Arbeidsovereenkomstenwet – artikel 17 (verplichtingen van de 
werknemer) 

Telematicacode850 en controle op het gebruik van telematica Neen, CAO nr. 81 van 26 april 2002851 geldt niet852 

Bijberoepen en nevenactiviteiten Ja, Arbeidsovereenkomstenwet – artikel 17, 3° 
(vertrouwelijkheidsverplichting en verbod van daden van 
oneerlijke concurrentie) 

Arbeidsreglement Ja, Arbeidsreglementenwet en Arbeids(tijd)wet853 

Instroom (werving en selectie) Neen, CAO nr. 38 van 6 december 1983854 geldt niet - wel is in het 
algemeen de naleving van de antidiscriminatiewetgeving relevant 
Ja, Wet Medische Onderzoeken (gezondheidsbeoordeling 
voorafgaand aan de indiensttreding) 

Loopbaan Proeftijd Ja, Arbeidsovereenkomstenwet855 

                                                           
850

 Die code houdt verband met het gebruik van telematicamiddelen die tot de werkomgeving behoren: computer, laptop, printer, kopieerapparaat, telefoon, gsm, 
toegang tot intra- en internet, de noodzakelijke software, informatiedragers. 

851
 CAO nr. 81 van 26 april 2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische online 

communicatiegegeven, www.cnt-nar.be. 
852

 Wel moet toepassing worden gemaakt van de algemene regelgeving wat betreft telecommunicatieverkeer (voor een bespreking cf. A. TOURNÉ en I. DE WILDE, 
“Cybersurveillance: toezicht en controle op het gebruik van e-mail en internet op de werkvloer” in X, Handboek Personeel en Organisatie, Brussel, Politeia, losbl., 22 
p.). 

853
 Voor de zorginstellingen is de Arbeidswet van toepassing, voor de andere diensten de Arbeidstijdwet – cf. supra 2.4. 

854
 CAO nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, www.cnt-nar.be. 

855
 Ingevolgde de inwerkingtreding van de Wet Eenheidsstatuut, schaft men het proefbeding zoals we dit in het raam van de Arbeidsovereenkomstenwet kenden, zo goed 

als volledig af. Tijdens die proefperiode golden afwijkende (kortere) opzeggingstermijnen. Met ingang van 1 januari 2014 is een dergelijk proefbeding dus niet meer 
mogelijk (cf. I. DE WILDE en J. WEEMAES, Het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden: gevolgen voor overheidswerkgevers, Brussel, Politeia, 2014, 55-56). 
Niettemin is er in veel rechtspositieregelingen alsnog sprake van een zekere proeftijd, ook voor de contractuele personeelsleden. Die proeftijd slaat echter op een 
inwerkperiode, eventueel gekoppeld aan de (tussentijdse) evaluatie, maar duidelijk is dat de gewone ontslagregels en opzeggingstermijnen uit de 
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 Waardering (evaluatie) Ja, Arbeidsovereenkomstenwet (in relatie tot een eventueel 
ontslag na een ongunstige evaluatie) 

Vorming Ja, Scholingsbeding - artikel 22bis Arbeidsovereenkomstenwet 

Herplaatsing Ja, artikel 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet – akkoord 
personeelslid vereist  

Opdrachthouderschap en hogere 
functie 

Ja, artikel 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet – akkoord 
personeelslid vereist 

Verlof Jaarlijkse vakantie en feestdagen Ja, Arbeidsovereenkomstenwet – artikel 28, 1° (schorsing van de 
arbeidsovereenkomst) 

Bevallingsverlof, 
vaderschapsverlof, adoptieverlof 
en pleegzorgverlof 

Ja, Arbeidswet – hoofdstuk IV (moederschapsbescherming) en 
Arbeidsovereenkomstenwet – artikel 30, §§2 tot 4, 30ter en 
30quater (vaderschaps-, adoptie- en pleegzorgverlof) 

Ziekteverlof Ja, Arbeidsovereenkomstenwet – artikel 31 
Welzijnswet 
KB Gezondheidstoezicht Werknemers  
Wet Medische Onderzoeken 

Salaris en vergoedingen Ja, Loonbeschermingswet 
Arbeids(tijd)wet (vergoeding en compensatie overuren) 
Wet Aanvullende pensioenen856 (aanvullende 
pensioentoezeggingen) 

Einde dienstverband Ja, Arbeidsovereenkomstenwet – bepalingen over de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst (hoofdstuk IV) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Arbeidsovereenkomstenwet moeten worden nageleefd. De Arbeidsovereenkomstenwet haalt hier de bovenhand op eventuele tegenstrijdige bedingen in de 
betrokken rechtspositieregelingen. 

856
 Die wet geldt ook voor de aanvullende pensioentoezeggingen die gebeuren aan overheidscontractanten – cf. art. 3, §1 in het bijzonder 22° Wet Aanvullende 

Pensioenen. 
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4. Derde cluster: niet-toepasselijkheid CAO-wet en de bijzondere regeling 

van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector 

 

4.1. Toepassingsgebied CAO-wet 

 

4.1.1. Principiële uitsluiting publiekrechtelijke werkgevers 

 

Met uitzondering van een aantal instellingen, is de CAO-wet niet van toepassing in 

de publieke sector: “Deze wet is niet van toepassing op degenen die in dienst zijn857 

van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Gemeenschapscommissies, de 

provincies, de gemeenten, de daaronder ressorterende openbare instellingen en de 

instellingen van openbaar nut met uitzondering van de Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij, van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, 

van het Participatiefonds, van de Nationale Delcrederedienst, van de Nationale Bank 

van België, van de NV CREDIBE, van de NV Nationale Loterij, van de Vlaamse 

Instelling voor Technologisch Onderzoek, van de maatschappijen voor sociale 

huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscodes van de Gewesten en van de 

naamloze vennootschappen van publiek recht "Brussels South Charleroi Airport-

Security" en "Liège-Airport-Security””.858 859  

 

Bij de meeste publiekrechtelijke werkgevers kan dus geen collectieve 

arbeidsovereenkomst worden gesloten,860 ook al stellen ze contractanten tewerk.861  

 

                                                           
857

 Wat zowel het contractueel als het statutair personeel omhelst (cf. R. JANVIER, "Toepassingsgebied van 
de CAO-wet” in G. COX, M. RIGAUX en J. ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 
2006, (85) 91). 

858
 Art. 2, §3, 1., eerste lid CAO-wet. We merken op dat de CAO-wet met werknemers gelijkstelt, “de 

personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van 
een ander persoon” (cf. art. 2, §1, tweede lid, 1.), wat op zich zou kunnen toelaten dat 
personeelsleden die in statutair dienstverband tewerkgesteld zijn, binnen het toepassingsgebied van 
de CAO-wet vallen.  

859
 Voor een gedetailleerde analyse verwijzen we naar R. JANVIER, "Toepassingsgebied van de CAO-wet” in 

G. COX, M. RIGAUX en J. ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, 85-110; 
P. JOASSART, “Conventions collectives et secteur public: deux grandes solitudes?” in M. DUMONT (ed.), 
Le droit du travail dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, (471) 474-476; A. RENARD, “La non-
application de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires au 
personnel engagé dans les services publics”, Soc. Kron. 1986, 2-5. 

860
 Volgens MAZY wordt door de uitsluiting van de “openbare diensten uit het toepassingsgebied van de wet 

slechts een natuurlijke (sic, n.v.d.r.) toestand gewettigd” – cf. A. MAZY, Commentaar op de wet van 5 
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, Brussel, 
Schaumans, 1969, 10. 

861
 J. JACQMAIN, “ Les relations collectives dans le secteur public ” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du 

travail, Brussel, Bruylant, 2005, (383) 395. 
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Voor de volledigheid wijzen we op het tweede lid van artikel 2, § 3, 1. van de CAO-

wet.862 Op basis hiervan wordt de mogelijkheid gecreëerd om bij gemotiveerd en in 

ministerraad overlegd koninklijk besluit, het toepassingsgebied van de CAO-wet 

geheel of gedeeltelijk uit te breiden tot de personeelsleden of categorieën van 

personeelsleden van de overheidsdiensten die het eerste lid van deze bepaling 

principieel heeft geweerd uit zijn werkingssfeer. In het verleden heeft de 

uitvoerende macht van de uitbreidingsmogelijkheid gebruik gemaakt ten aanzien 

van de openbare kredietinstellingen, die later in het toepassingsgebied van de CAO-

wet zelf werden geïntegreerd.863 864 

 

Belangrijk om te noteren is dat het derde lid van het genoemde artikel 2, § 3, 1. van 

de CAO-wet de draagwijdte van die uitbreidingsmogelijkheid opnieuw in aanzienlijke 

mate beperkt: een dergelijke uitbreiding is niet (meer) mogelijk voor het personeel 

van de overheidsdiensten die onder de toepassing van de Wet Vakbondsstatuut 

ressorteren. Zodra een overheidsdienst gevat is door die laatste wet, vervalt de 

mogelijkheid voor de uitvoerende macht om de CAO-wet toepasselijk te verklaren 

op het desbetreffende personeel. Opdat een in ministerraad overlegd koninklijk 

besluit de toepassingssfeer ratione personae van de CAO-wet zou kunnen 

verruimen, is met andere woorden vereist dat de overheidsdiensten in kwestie eerst 

worden onttrokken aan dat van de Wet Vakbondsstatuut.865 Het belang van de 

uitbreidingsmogelijkheid is dan ook  veeleer gering.866 

 

4.1.2. Gevolgen niet-toepasselijkheid 

 

De niet-toepasselijkheid van de CAO-wet op de overgrote meerderheid van de 

publieke werkgevers heeft als consequentie dat een niet onaanzienlijk aandeel van 

de normen die we samen ‘het arbeidsrecht’ plegen te noemen, niet geldt voor het 

                                                           
862

 Voor een bespreking zie ook R. JANVIER, "Toepassingsgebied van de CAO-wet” in G. COX, M. RIGAUX en J. 
ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, (85) 92-94. 

863
 KB 4 september 1984 houdende uitbreiding van de toepassing van de wet van 5 december 1968 

betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités tot de openbare 
kredietinstellingen, BS 21 september 1984. 

864
 MAZY stelt dat hij slechts twee mogelijke toepassingen ziet van deze bepaling uit de CAO-wet: 1) een 

uitbreiding van het gedeelte van de wet dat betrekking heeft op de cao’s die buiten een paritair 
orgaan worden gesloten op sommige overheidsdiensten en dit enkel voor het contractueel 
personeel; 2) de uitbreiding van het toepassingsgebied van een specifieke cao door een KB tot 
sommige categorieën beambten van de openbare diensten (cf. A. MAZY, Commentaar op de wet van 
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, Brussel, 
Schaumans, 1969, 13). 

865
 Wat weinig realistisch is – cf. R. JANVIER, "Toepassingsgebied van de CAO-wet” in G. COX, M. RIGAUX en J. 

ROMBOUTS (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, (85) 96. 
866

 I. DE WILDE, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een tweeluik. Deel 2: Over 
dromen, daden, wetten en praktische bezwaren”, TSR 2015/1, (338) 343-344.  
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(contractueel) overheidspersoneel. Zo kan een overheidscontractant geen rechten 

ontlenen aan de talrijke cao’s die gesloten worden in de schoot van de Nationale 

Arbeidsraad (NAR), noch gaat er enige binding uit van de cao’s gesloten in de 

paritaire comités. Ook is het niet mogelijk om op ‘ondernemingsniveau’ een cao te 

sluiten tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging.  

 

Dit lijkt op het eerste gezicht veeleer een detail, maar dat is het zeker niet. 

Collectieve arbeidsovereenkomsten geven vorm en uitvoering aan een aantal 

belangrijke arbeidsrechtelijke thema’s. We geven hier ter illustratie een selectie 

weer van enkele van die interprofessionele cao’s gesloten in de schoot van de 

Nationale Arbeidsraad.867 

 

Tabel 9: Selectie cao’s Nationale Arbeidsraad  

 

CAO nr. 109, 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag 

CAO nr. 98, 20 februari 2009 betreffende de ecocheques 

CAO nr. 90, 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen 

CAO nr. 85, 9 november 2005 betreffende het telewerk 

CAO nr. 81, 26 april 2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische 
online communicatiegegevens 

CAO nr. 50, 10 februari 1992 betreffende outplacement 

CAO nr. 86, 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de 
arbeidsplaats 

CAO nr. 46, 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor 
ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met 
nachtprestaties 

CAO nr. 42, 2 juni 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in 
de onderneming 

 

De niet-toepasselijkheid van die normen betekent dat overheidscontractanten 

verstoken blijven van de bescherming van een substantieel gedeelte van het 

arbeidsrecht.868 Ook houdt het in dat het arbeidsrecht zich volgens twee snelheden 

ontwikkelt. Voor de overheidscontractanten is dit als het ware met de handrem op. 

Hoewel veel arbeidswetten rechtstreeks op hen van toepassing zijn (supra, 2.), 

                                                           
867

 Allen raadpleegbaar op de site van de NAR: www.cnt-nar.be. 
868

 D. CUYPERS, “Ambtenaren- en werknemersstatuut: is het onderscheid nog relevant?” in J. GIJSSELS en J. 
VELAERS (eds.), Publiek recht ruim bekeken: opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels, Antwerpen, 
Maklu, 1994, (121) 132. 
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ontlenen zij geen rechten869 aan die collectief afdwingbare afspraken die worden 

gemaakt tussen de sociale partners. Veel van de akkoorden die we terugvinden in 

cao’s, worden precies genomen in uitvoering van die arbeidswetten. 

 

Wil men de verbintenissen die worden gemaakt in het raam van een collectieve 

arbeidsovereenkomst, transponeren naar de context van een tewerkstelling in 

overheidsdienst, dan is doorgaans een wetgevende of reglementaire tussenkomst 

vereist. Dit hoeft op zich geen groot probleem te vormen, ware het niet dat de 

bevoegde regelgever in de praktijk frequent met veel vertraging of zelfs helemaal 

geen initiatief neemt om te bekijken of een vertaling naar de context van de 

publieke sector noodzakelijk is (infra, ibid. – casus motivering van het ontslag).870 

Een voorbeeld uit het verleden betreft de verhoging van de duur van de 

opzeggingstermijnen voor arbeiders door de CAO nr. 75 van 20 december 1999 van 

de Nationale Arbeidsraad. Voor de contractanten in overheidsdienst is pas na meer 

dan drie jaar een analoge regeling getroffen via een aanpassing van de 

Arbeidsovereenkomstenwet, in de vorm van het (oude) art. 59 

Arbeidsovereenkomstenwet.871 

 

We wijzen er nog op dat de Wet Vakbondsstatuut zelf ook melding maakt van het 

verband met arbeidsrechtelijke normen die omwille van de niet-toepasselijkheid van 

de CAO-wet niet automatisch doorwerken in de publieke sector. Bij wet van 5 juni 

                                                           
869

 Daar tegenover staan ook bepaalde verplichtingen. Eveneens kunnen via een cao bepaalde 
verworvenheden worden teruggeschroefd (supra, hoofdstuk I, 2.3.3.). 

870
 Terzijde verwijzen we hier op een ander knelpunt, namelijk de omzetting van Europese regelgeving 

(vooral dan richtlijnen) die in de private sector meestal via cao’s van de NAR verloopt, maar in de 
publieke sector vaak vergeten wordt of onnauwkeurig gebeurt (cf. A. DE BECKER, “De rol van de EU 
met betrekking tot het ambtenarenrecht: de ene ambtenaar lijkt steeds meer op de andere, maar 
we zeggen het hen niet”, TSR 2011/2, (195) 206-207). In principe zou dit moeten worden opgevolgd 
door het secretariaat van het Comité A (cf. art. 3, §1, laatste lid, 2° Wet Vakbondsstatuut (“Het 
secretariaat van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten is, ten opzichte van de 
overheden en de vakorganisaties die zitting hebben in het comité, belast met: 1° (…); 2° het in kennis 
stellen en opvolgen van Europese dossiers en Europese richtlijnen die betrekking hebben op 
personeelsleden van overheidsdiensten met het oog op een mogelijke bespreking ervan in het 
comité; “3° (…)”) en de sociaal bemiddelaars (cf. art. 1 KB 15 augustus 2012 betreffende de 
benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal 
bemiddelaar in de overheidssector (BS 28 augustus 2012) (“De sociale bemiddeling in de 
overheidssector omvat de volgende opdrachten: - (…); - het opvolgen van de evolutie van de 
Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid.”)), maar in de praktijk blijkt dit niet zo te 
vlotten. 

871
 Cf. J. JACQMAIN, “The (wo)men who juggled with the civil service, and broke it” in S. DEPRÉ en C. MOLITOR 

(eds.), Etat des lieux de la fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (109) 113-114; P. JOASSART, 
“Conventions collectives et secteur public : deux grandes solitudes ?” , in M. DUMONT (ed.), Le droit 
du travail dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, (471) 481-482. 
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2004872 werd de Wet Vakbondsstatuut als volgt aangevuld: “De wettelijke of 

reglementaire bepalingen die alleen gelden voor het personeel op wie de wet van 5 

december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 

comités van toepassing is, de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in een 

paritair orgaan en de voorstellen van de Nationale Arbeidsraad, worden, met het oog 

op het nemen van specifieke regels voor het personeel op wie de door deze wet 

ingestelde regeling toepasselijk is verklaard, voorgelegd aan het 

onderhandelingscomité of het overlegcomité bevoegd voor het betrokken personeel 

op initiatief van de overheid of van een representatieve vakorganisatie in de zin van 

artikel 7”.873 De bedoeling van deze bepaling bestaat erin om de vertaalslag te 

initiëren van normen uit het arbeidsrecht naar het overheidspersoneel door die op 

de agenda te plaatsen van het bevoegde onderhandelings- of overlegcomité (infra, 

4.2.). In realiteit betreft het vooral het onderzoek van de omzetting van 

arbeidsrechtelijke regels voor de groep van contractanten in overheidsdienst, 

gegeven dat er geen automatische doorwerking is van bijvoorbeeld cao’s gesloten in 

de Nationale Arbeidsraad.874 

 

Het belang van deze bepaling uit het vakbondsstatuut is echter gering. Een treffende 

illustratie van het soms moeizame omzettingsproces van normen uit het 

arbeidsrecht naar de publieke sector, is de aanslepende discussie rond de uitwerking 

van de (arbeidsrechtelijke)875 motiveringsverplichting bij het ontslag van een 

overheidscontractant naar aanleiding van de Wet Eenheidsstatuut.876 De Wet 

Eenheidsstatuut voorziet in haar artikel 38 in de afschaffing van het artikel 63 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet over het willekeurig ontslag bij arbeiders.877 878 De 

                                                           
872

 Wet 5 juni 2004 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden van haar personeel, BS 22 juni 2004.  

873
 Cf. art. 3, §3 Wet Vakbondsstatuut. 

874
 I. DE WILDE, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een tweeluik. Deel 2: Over 

dromen, daden, wetten en praktische bezwaren”, TSR 2015/1, (338) 344-345. 
875

 Wat betreft de administratiefrechtelijke verplichting om beslissingen formeel te motiveren, verwijzen 
we naar onze bespreking infra, 5.3. 

876
 Voor een grondige bespreking verwijzen we naar L. DEAR en S. GILSON, “L’obligation de motiver le congé 

et le licenciement manifestement déraisonnable” in M. BAUKENS en F. ROZENBERG (eds.), 
L’harmonisation des statuts entre ouvriers et employés, Limal, Anthemis, 2014, 161-241. 

877
 Het belang van het willekeurig ontslag voor de motiveringsverplichting bestaat erin dat bij betwisting 

over het al dan niet willekeurige karakter van het ontslag, het aan de werkgever is om het bewijs te 
leveren van de voor het ontslag ingeroepen reden. In de praktijk komt het er dus op neer dat de 
werkman die ontslagen wordt, de reden kan vragen van het waarom van de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, wat de facto een vorm van (indirecte) motiveringsverplichting doet ontstaan. 
Voor bedienden bestaat een dergelijke bijzondere regeling niet. Zij moeten zich beroepen op de 
algemene figuur van het rechtsmisbruik. De bewijslast berust hier bij de bediende, wat het veel 
moeilijker maakt om het willekeurige karakter van het ontslag aan te tonen. Voor een bespreking 
verwijzen we naar F. KÉFER, “La motivation du licenciement en droit belge”, Rev.dr.ULg. 2011/3-4, 
(435) 440-446. 
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afschaffing van dit artikel 63 verloopt echter verschillend voor de private en de 

publieke sector.879  

 

Voor de private sector wordt die afschaffing gekoppeld aan de “inwerkingtreding 

van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad, 

algemeen verbindend verklaard door de Koning, betreffende de motivering van het 

ontslag door de werkgever”.880 Dit laatste is inmiddels gebeurd via de CAO nr. 109 

van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag.881  

 

Voor werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van de CAO-wet vallen, wordt 

artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet automatisch opgeheven vanaf de 

inwerkingtreding van een regeling die “vergelijkbaar” is met die voor de private 

sector.882 Omdat voor de publieke sector geen cao’s kunnen worden gesloten, en 

dus de CAO nr. 109 geen doorwerking vindt, noopt de invoering van de 

motiveringsverplichting voor de overheidscontractanten tot een aanpassing van de 

(Arbeidsovereenkomsten)wet.883 884 Tot hiertoe is het echter onmogelijk gebleken 

                                                                                                                                                        
878

 Art. 38 Wet Eenheidsstatuut. 
879

 Het criterium van onderscheid is de al dan niet toepasselijkheid van de CAO-wet. 
880

  Art. 38, 1° Wet Eenheidsstatuut. 
881

 CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag, www.cnt-nar.be 
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 maart 2014, BS 20 maart 2014). Voor een bespreking 
van die CAO nr. 109 verwijzen we o.a. naar L. DEAR en S. GILSON, “L’obligation de motiver le congé et 
le licenciement manifestement déraisonnable” in M. BAUKENS en F. ROZENBERG (eds.), L’harmonisation 
des statuts entre ouvriers et employés, Limal, Anthemis, 2014, (161) 194-241; D. DEJONGHE en K. 
DECRUYENAERE, “Ontslagmotivering en bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag. De CAO nr. 109 
als sluitstuk van een nieuw ontslagrecht”, Or. 2014/4, 94-105; G. DEVILLE en P. GEEREBAERT, “Cao nr. 
109: een gemotiveerde analyse”, Soc.Kron. 2014/3, 123-139; M. STRONGYLOS, R. CAPART en G. MASSART, 
Le statut unique ouvriers-employés. Commentaire pratique de la loi du 26 décembre 2013, Limal, 
Anthemis, 2014, 119-134; N. VAN KERREBROECK en M. VERWILGHEN, De harmonisatie van het statuut 
arbeider en bediende. Een stand van zaken na de Wet Eenheidsstatuut, Gent, Larcier, 2014, 171-185. 

882
 Art. 38, 2° Wet Eenheidsstatuut. 

883
 Een aanpassing van de Arbeidsovereenkomstenwet lijkt alleszins het meest logische denkspoor. Het 

ontslagrecht ligt vervat in de Arbeidsovereenkomstenwet, dus lijkt het aangewezen om de 
motiveringsverplichting die aan dit ontslag wordt gekoppeld ook in die wet op te nemen. Dit kunnen 
we ook afleiden uit het advies van de Raad van State bij het ontwerp van wet inzake het 
eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De raad acht het uitgesloten dat de uitwerking van de 
motiveringsverplichting voor de overheidssector zou worden overgelaten aan de uitvoerende macht 
(cf. adv. RvS wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en 
bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen, Parl.St. 
Kamer 2013-14, nr. K533144/001, 119; in dezelfde zin O. DEPRINCE, “Motivation du licenciement 
après la loi du 26 décembre 2013 et la convention collective de travail n° 109: une insécurité 
juridique plus que jamais présente dans le secteur public” in M. BAUKENS en F. ROZENBERG (eds.), 
L’harmonisation des statuts entre ouvriers et employés, Limal, Anthemis, 2014, (243) 254-255). Nu, 
het is uiteraard niet onmogelijk dat de motiveringsverplichting voor contractueel 
overheidspersoneel toch in een andere (wetskrachtige) norm wordt uitgewerkt. 

884
 D. CUYPERS, “Beginselen van behoorlijk bestuur in personeelsmateries: zowel voor ambtenaren als voor 

overheidscontractanten?”, TSR 2015/1, (3) 40. 
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om hierover een akkoord te bewerkstelligen in de schoot van het Comité A,885 886 

maar ook de wetgever zelf heeft tot nader order nagelaten om enig wetgevend 

initiatief te nemen.887  In afwachting van een wettelijke regeling voor alle 

overheidscontractanten, kunnen we niet alleen ernstige vragen stellen bij de verdere 

toepassing van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, maar bovenal lijkt het 

vanuit het beginsel van de gelijke behandeling en het antidiscriminatiebeginsel 

moeilijk verdedigbaar om, zolang er geen nieuwe regeling is, de bedienden uit de 

publieke sector de bescherming van artikel 63 te (blijven) ontzeggen.888 889 

                                                           
885

 Protocol nr. 194/1, 27 maart 2014 betreffende de motivering in geval van ontslag van het contractueel 
personeel in de openbare sector (ACV Openbare Diensten en VSOA tekenden voor akkoord, ACOD 
heeft zich niet akkoord verklaard) – voor een bespreking cf. A. HACHEZ en P. VANHAVERBEKE, “La 
motivation du licenciement – Discrimination secteur privé versus secteur public, in S. GILSON en P. 
VANHAVERBEKE (eds.), La rupture du contrat de travail: entre harmonisation et discrimination, Limal, 
Anthemis, 2015, (79) 95-98. 

886
 Voor een toelichting van de werking van de comités in het raam van het vakbondstatuut – infra, 4.2.5. 

887
 D. CUYPERS, “Beginselen van behoorlijk bestuur in personeelsmateries: zowel voor ambtenaren als voor 

overheidscontractanten?”, TSR 2015/1, (3) 40.  
888

 Zie in dit verband een recente prejudiciële vraag die aan het Grondwettelijk Hof werd gesteld (cf. de 
prejudiciële vraag over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
in samenhang gelezen met artikel 38 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering 
van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de 
carenzdag en begeleidende maatregelen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling 
Tongeren, rolnummer 6211, bericht in BS 9 juli 2015 en www.const-court.be). De concrete vraag 
luidt als volgt: “Schenden artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 03.07.1978 en artikel 38 
van de Wet Eenheidsstatuut van 26.12.2013 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, inzoverre het 
enerzijds, aan een arbeider in dienst van een publieke werkgever, die aangeworven is met een 
overeenkomst van onbepaalde duur en wordt ontslagen, een vermoeden van willekeurig ontslag 
toekent en de werkgever belast met het bewijs van het niet-willekeurige karakter van het ontslag, en 
als sanctie van het willekeurig ontslag voorziet in een vergoeding van zes maanden loon, en 
anderzijds een bediende in dienst van een publieke werkgever niet van dergelijke regeling geniet, 
terwijl de opzeggingstermijnen vanaf 01.01.2014 gelijkgesteld werden voor arbeiders en bedienden 
zowel in de private als in de publieke sector, en dit zolang er geen nieuwe regeling die vergelijkbaar is 
met deze bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in art. 38, 1° van de Wet 
Eenheidsstatuut en dus met CAO nr. 109?”. Het valt te verwachten dat het Grondwettelijk Hof 
inderdaad zal oordelen dat er sprake is van een ongelijke behandeling die niet redelijk te 
verantwoorden valt (in dezelfde zin: D. CUYPERS, “Beginselen van behoorlijk bestuur in 
personeelsmateries: zowel voor ambtenaren als voor overheidscontractanten?”, TSR 2015/1, (3) 42; 
O. DEPRINCE,“Motivation du licenciement après la loi du 26 décembre 2013 et la convention collective 
de travail n° 109: une insécurité juridique plus que jamais présente dans le secteur public” in M. 
BAUKENS en F. ROZENBERG (eds.), L’harmonisation des statuts entre ouvriers et employés, Limal, 
Anthemis, 2014, (243) 268-269; G. LEMAIRE, “La motivation du licenciement des travailleurs « 
contractuels » occupés dans les services publics”, noot onder Cass. 12 oktober 2015, JTT 2016, 30; 
M. STRONGYLOS, R. CAPART en G. MASSART, Le statut unique ouvriers-employés. Commentaire pratique 
de la loi du 26 décembre 2013, Limal, Anthemis, 2014, 136-137; W. VAN EECKHOUTTE, 
“Ontslagdiscriminatie onder contractanten in de publieke sector”, SoCompact e-zine 2014 nr. 51, 
www.bellaw.eu; W. VAN EECKHOUTTE, “Een kennelijk redelijker ontslagrecht. De rechten van de 
werknemer i.v.m. de motivering van zijn ontslag”, TSR 2015/4, (653) 668-669). VAN EECKHOUTTE 

concludeert dit al onmiddellijk na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 december 2014 
(GwH 18 december 2014, nr. 187/2014) waarin het hof oordeelt dat artikel 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet strijdig is met de Grondwet. Hij leidt uit dit arrest af dat “bedienden in 
dienst van een publieke werkgever die worden ontslagen na 31 maart 2014, zich ook kunnen 
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Een ander gevolg van de niet-toepasselijkheid van de CAO-wet is dat hoewel 

sommige arbeidswetten zoals supra aangetoond ook gelden voor het (contractueel) 

overheidspersoneel, een aantal mogelijkheden van die wetten niet ten volle kan 

worden benut omdat voor de uitvoering ervan, een cao wordt vereist. Een en ander 

wordt duidelijker wanneer we dit illustreren aan de hand van een concreet 

voorbeeld.  

 

Supra 4.1. onderzochten we het toepassingsgebied van de Arbeidswet en werd 

duidelijk dat die wet in sommige gevallen dient te worden gerespecteerd voor het 

contractuele en statutaire personeel in dienst van een publiekrechtelijke werkgever. 

De Arbeidswet bevat heel wat afwijkingsmogelijkheden.890 In veel gevallen schuift de 

Arbeidswet een collectieve arbeidsovereenkomst als voornaamste instrument naar 

voren om een dergelijke afwijkingsmogelijkheid uit te kunnen voeren. Omdat de 

CAO-wet niet geldt voor publieke werkgevers, is het voor hen problematisch om 

dezelfde uitwerking te geven aan die bepalingen van de Arbeidswet. Met andere 

woorden, voor de overheidsinstellingen die geneeskundige, profylactische of 

hygiënische verzorging verlenen of die commerciële of industriële activiteiten 

uitoefenen, gelden de algemene principes van de Arbeidswet, zonder dat zij altijd 

                                                                                                                                                        
beroepen op de figuur van het willekeurig ontslag en de daaraan verbonden bewijsvoordelen en 
forfaitaire vergoedingsregeling” (cf. W. VAN EECKHOUTTE, “Ontslagdiscriminatie onder contractanten in 
de publieke sector”, SoCompact e-zine 2014 nr. 51, www.bellaw.eu. Dit standpunt diept hij verder 
uit in W. VAN EECKHOUTTE, “Een kennelijk redelijker ontslagrecht. De rechten van de werknemer i.v.m. 
de motivering van zijn ontslag”, TSR 2015/4, (653) 747-748). Andere auteurs leiden uit dit arrest van 
18 december 2014 af dat artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet in het geheel niet meer zou 
gelden, noch voor de arbeiders, noch voor de bedienden tewerkgesteld in de publieke sector – cf. S. 
GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les obligations particulières de l’employeur public lors du 
licenciement des travailleurs contractuels. Les méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la 
croisée des droits administratif et social, Limal, Anthemis, 2016, 10; A. HACHEZ. en P. VANHAVERBEKE, 
“La motivation du licenciement – Discrimination secteur privé versus secteur public, in S. GILSON en P. 
VANHAVERBEKE (eds.), La rupture du contrat de travail: entre harmonisation et discrimination, Limal, 
Anthemis, 2015, (79) 81 en 102; P. JOASSART en N. BONBLED, “Les principes généraux du droit 
administratif et de bonne administration en droit social” in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en F. TULKENS 

(eds.), Actualité des principes généraux en droit administratif, social et fiscal, Limal, Anthemis, 2015, 
(99) 114-116. 

889
 Een andere recente en zeer interessante prejudiële vraag aan het Grondwettelijk Hof betreft in het 

bijzonder het onderscheid tussen statutaire en contractuele personeelsleden wat betreft het 
bestaan en de naleving van een formele motiveringsverplichting en de hoorplicht, in het bijzonder in 
het licht van het arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober 2015 (infra, 5.2.2. en 5.3.). Het 
juridische vacuüm dat op dit ogenblik bestaat voor overheidscontractanten wordt door het 
Brusselse Arbeidshof (Fr.) op grond van de artikelen 10 en 11 Gw., uitdrukkelijk in vraag gesteld (cf. 
prejudiciële vraag 9 april 2016, nr. 6409 gesteld door Arbh. Brussel 14 april 2016, A.R. 14/13.388/A, 
onuitg.). 

890
 Cf. I. DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, 

knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2014, 307. 
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over de instrumenten beschikken om de afwijkingsmogelijkheden die in 

vergelijkbare private organisaties wel mogelijk zijn, te kunnen benutten.891 

 

4.2. Bijzondere regeling collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke 

sector: het vakbondsstatuut892 

 

4.2.1. Inleiding 

 

De bijzondere regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector, 

het zogenaamde ‘vakbondsstatuut’, is een thema dat nog op verschillende plaatsen 

in dit proefschrift aan bod zal komen. Het speelt bovendien een belangrijke rol bij de 

analyses die we infra in hoofdstuk III maken, alsook bij onze voorstellen infra deel 3. 

We zullen op deze plaats stilstaan bij enkele elementen van het vakbondsstatuut die 

voor ons verdere onderzoek van belang zijn.893 We beperken ons tot drie thema’s: 

                                                           
891

 I. DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, 
knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2014, 308. 

892
 Deze titel herneemt en bouwt voort op wat we al eerder schreven over het vakbondsstatuut in de 

publieke sector (cf. I. DE WILDE, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een 
tweeluik. Deel 2: Over dromen, daden, wetten en praktische bezwaren”, TSR 2015/1, 338-341; I. DE 

WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het 
(contractueel) overheidspersoneel, Administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die 
Keure, 2014, 28-36; R. JANVIER, I. DE WILDE en P. HUMBLET, “Leçon 5: Les relations collectives de travail: 
théoriquement unilatérales, pratiquement inapplicables?” in R. JANVIER (ed.), Le droit social de la 
fonction publique, Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, 
n° 9, Bruges, la Charte, 2015, (273) 277-300).  

893
 Voor een algemene bespreking van het vakbondsstatuut verwijzen we naar V. CRABBE, “Op de grens van 

het ambtenarenrecht en het collectief arbeidsrecht”, Arbeidsblad 1979, 789-840; A. DE BECKER, 
“Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar wederkerigheid?” in 
M. VAN DE PUTTE en J. CLEMENT (eds.), Liber Amicorum Robert Andersen, Brussel, Bruylant, 2009, 167-
187; A.J. DE CUYPER, “De betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel”, TBP 
1976, 292-298; C. DUMONT, “Les relations collectives de travail dans la fonction publique” in M. 
DUMONT (ed.), Le droit du travail dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, 401-470 ; FEDERATIE 

VOOR DE CHRISTELIJKE SYNDICATEN VOOR DE OPENBARE DIENSTEN, Het nieuw syndicaal statuut, Brussel, 1984, 
130 p.; FEDERATIE VOOR DE CHRISTELIJKE SYNDICATEN VOOR DE OPENBARE DIENSTEN, Practische handleiding voor 
de overlegcomités, Brussel, 1988, 77 p.; J. GENNEN, “Le statut syndical dans les services publics”, JTT 
1975, 129-136; J. JACQMAIN, “Les relations collectives dans le secteur public” in J. JACQMAIN (ed.), Une 
terre de droit du travail, Brussel, Bruylant, 2005, 383-409; P. GEVERS, “Arbeidsverhoudingen in de 
overheidssector” in T. BEUPAIN, R. BLANPAIN, G. DE BROECK et al., 50 jaar arbeidsverhoudingen, Brugge, 
Die Keure, 1989, 338-369; R. JANVIER en M. RIGAUX, “Individuele en collectieve arbeidsverhoudingen in 
de publieke en de particuliere sector. Een beknopte juridische vergelijking” in P. GEVERS (ed.), 
Ambtenarenbeleid en arbeidsverhoudingen, Brugge, die Keure, 1987, 37-139; R. JANVIER en P. 
HUMBLET, Vakbondsstatuut – Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector in rechte en in de 
feiten, Brugge, die Keure, 1998, 299 p.; R. JANVIER, I. DE WILDE, P. HUMBLET, “Leçon 5: Les relations 
collectives de travail: théoriquement unilatérales, pratiquement inapplicables?” in R. JANVIER (ed.), Le 
droit social de la fonction publique, Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la 
sécurité sociale, n° 9, Brugge, la Charte, 2015, 273-327; R. JANVIER en I. DE WILDE, “Collegiale en 
collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), 
Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 
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de afdwingbaarheid van de procedure en het resultaat van het sociaal overleg (infra, 

4.2.2.), het toepassingsgebied van de Wet Vakbondsstatuut (infra, 4.2.3.) en het 

voorwerp ervan (wat is onderhandelings- en wat is overlegmaterie, infra, 4.2.4.).894  

 

Het vakbondsstatuut als geheel bestaat hoofdzakelijk uit drie normen: enerzijds de 

kaderwet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 

overheid en de vakbonden van haar personeel (Wet Vakbondsstatuut) en anderzijds 

twee uitvoeringsbesluiten: het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet 

van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel895 en het KB van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van 

de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 

tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 

personeel.896 897 

 

De voornaamste doelstelling van het vakbondsstatuut is om de representatieve 

vakorganisaties vooraf bij de besluitvorming te betrekken (onderhandeling) of om 

hen de mogelijkheid te geven hun standpunten over een voorgenomen beslissing 

kenbaar te maken (overleg).  

                                                                                                                                                        
2015, 93-119; A. LUCAS, Het vakbondsstatuut in de publieke sector, Brussel, Politeia, 2013, 209 p.; L. 
MARKEY, Les relations collectives dans le secteur public. De la concertation à la protestation, 
Waterloo, Wolters Kluwer, 2014, 1-98; E. PEREMANS, “Les relations sociales” in J. SAROT, Précis de 
fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, 596-679; G. VANDERMEULEN, “Ontwikkelingen van de 
collectieve arbeidsverhoudingen in de openbare sector” in R. BLANPAIN et al., 30 jaar Belgische 
arbeidsverhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1977, 149-178; G. VANDERMEULEN, Vakbondsrecht in de 
publieke sector – Ontwikkelingen van de vrijheid van vakvereniging en van het inspraakrecht in de 
openbare diensten in België, doctoraatsthesis Rechten Vrije Universiteit Brussel, 1979, 611 p.; L. 
WALTNIEL, Het nieuw syndicaal statuut van de overheidsdiensten, Brussel, Diensten van de eerste 
minister. Staatssecretariaat voor openbaar ambt. Algemene directie voor selectie en vorming, 
ongedateerd, 31 p.; X., Het nieuw syndicaal statuut van het personeel van de overheidssector, Gent, 
Story Scientia, 1985, 197 p. 

894
 In het vakbondsstatuut komen daarnaast nog een aantal andere zaken aan bod zoals de prerogatieven 

van de vakbondsafgevaardigden, de regeling van het vakbondsverlof en de ontslagbescherming van 
de personeelsafgevaardigden. Voor een bespreking van die elementen verwijzen we naar de 
referenties in de voorgaande voetnoot. 

895
 BS 20 oktober 1984. 

896
 BS 2 oktober 1985. 

897
 Voor een bespreking van de antecedenten van de wet van 19 december 1974 verwijzen we R. ANDERSEN 

en J. HARMEL, “La liberté d’association et la fonction publique”, Ann.dr. 1980, (249) 267 et seq.; R. 
BLANPAIN, “Syndicale vrijheid in de openbare sektor” in X., En hommage à Paul Horion, Luik, Faculté 
de droit de Liège, 1972, (39) 47-66; P. GEVERS, “Arbeidsverhoudingen in de overheidssector” in T. 
BEAUPAIN, R. BLANPAIN, G. DE BROECK et al., 50 jaar arbeidsverhoudingen, Brugge, die Keure, 1989, (337) 
351-356 ;  R. JANVIER en P. HUMBLET, Vakbondsstatuut – Collectieve arbeidsverhoudingen in de 
publieke sector in rechte en in de feiten, Brugge, die Keure, 1998, 3-14 en G. VANDERMEULEN, 
“Ontwikkelingen van de collectieve arbeidsverhoudingen in de openbare sector” in R. BLANPAIN, E. 
CLAEYS-LEBOUCQ, G. DE BROECK et al., 30 jaar Belgische arbeidsverhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1977, 
149-178. 
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Centraal in het sociaal overlegmodel van toepassing in de private sector staat de 

mogelijkheid om juridisch afdwingbare akkoorden − cao’s − te sluiten. De afspraken 

die tussen de sociale partners worden gemaakt, hebben een bredere werking dan 

enkel de ondertekenende partijen. Cao’s hebben namelijk een vaste plaats in de 

normenhiërarchie die het arbeidsrecht beheerst en krijgen aldus op grond van de 

CAO-wet de waarde van dwingende regelgeving (supra, 2.3.4.2.).  

 

Het sociaal overlegmodel dat in de publieke sector van kracht is, vertrekt echter van 

een totaal verschillend uitgangspunt. Het vakbondsstatuut voorziet weliswaar in een 

verplichte onderhandelings- of overlegprocedure tussen de overheidswerkgever(s) 

en de representatieve vakbonden, maar maakt het niet mogelijk om juridisch 

bindende akkoorden te sluiten.898  

 

4.2.2. Essentieel kenmerk: formele, geen materiële afdwingbaarheid 

 

De Wet Vakbondsstatuut verplicht overheidswerkgevers om over de maatregelen 

die zij zich voornemen ten overstaan van het personeel, vooraf te onderhandelen of 

te overleggen en dit volgens welbepaalde procedures.899 De plicht tot preliminair 

onderhandelen of overleggen is echter niet vrijblijvend. Al met de invoering van het 

Regentbesluit van 11 juli 1949900 verwierf het voorafgaand raadplegen van de 

afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties het karakter van een 

substantiële vormvereiste. Dit heeft de Raad van State overigens al bevestigd in het 

arrest Leeman van 30 april 1951.901 

 

                                                           
898

 De gelijkenissen en de verschillen tussen het sociaal overlegmodel volgens de CAO-wet en de Wet 
Vakbondsstatuut werden recent nog eens op een rijtje geplaatst in R. JANVIER en I. DE WILDE, 
“Collegiale en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector” in P. HUMBLET en A. VAN 

REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 93-105. Voor enkele kritische bedenkingen bij de afwezigheid van die 
verbindende kracht van de akkoorden zie P. HUMBLET, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de 
publieke sector: een tweeluik. Deel 1: Morceau de fantaisie”, TSR 2015/1-2, 317-337. 

899
 Er gelden bepaalde uitzonderingen, zie in dit verband A. LUCAS, Het vakbondsstatuut in de publieke 

sector, Brussel, Politeia, 2013, 39-41. 
900

 Regentbesluit 11 juli 1949 houdende vaststelling van het syndicaal statuut van het Rijkspersoneel, BS 27 
juli 1949. 

901
 RvS 30 april 1951, nr. 854, RACE 1951, Leeman (“Considérant que l’arrêté du 11 juillet 1949 fixe les 

principes de la collaboration permanente entre les administrations de l’Etat et les agents qui en 
dépendent ; que l’avis prévu à l’article 35 a été rendu obligatoire dans l’intérêt des agents ; que, dès 
lors, la consultation des comités de consultation syndicale pour toutes questions touchant le statut 
pécuniaire des agents, doit être considérée comme constituant une forme substantielle ; que cette 
forme substantielle n’a pas été observée”). Voor een recente zaak zie bijvoorbeeld RvS 29 maart 
2010, nr. 202.461, Algemen Centrale der Openbare Diensten. 
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Indien de overheidswerkgever de aangewezen procedure niet heeft geëerbiedigd, 

kan bij de Raad van State de nietigverklaring worden gevorderd van de regeling die is 

uitgevaardigd zonder de naleving van dit substantiële vormvereiste.902 Ook de 

gewone rechtbanken en hoven kunnen903 de betrokken maatregel buiten 

beschouwing laten.904 De plicht om vooraf te onderhandelen of te overleggen, is niet 

van openbare orde. Wanneer een individu tijdens een gerechtelijke procedure de 

overtreding van deze verplichting wil inroepen, moet dit tijdig gebeuren. Zo niet, 

bestaat het risico dat dit middel als laattijdig en bijgevolg onontvankelijk wordt 

gekwalificeerd.905 

 

Een overheid die heeft nagelaten de verplichte onderhandelings- of 

overlegprocedure te volgen, beschikt wel over de mogelijkheid om een nieuwe 

beslissing nemen, dit keer met eerbiediging van de betrokken procedure. Aan dit 

besluit kan terugwerkende kracht worden verleend906 tot op de datum waarop de 

eerste beslissing uitwerking had, zodat de niet-naleving van de procedure alsnog kan 

worden rechtgezet.907 

 

Het protocol sluit een onderhandelingsprocedure af. De conclusies van iedere 

onderhandeling worden erin opgenomen.908 Het overleg is in se een 

adviesprocedure. Het mondt uit in een ‘met redenen omkleed advies’.909 

 

Geen enkele wetsbepaling vermeldt echter dat de overheid juridisch verbonden is910 

door een dergelijk protocol, zelfs wanneer er sprake is van een eenparig 

                                                           
902

 Een nuancering betreft de onderhandelingsprocedure bij materies die bij wet worden geregeld. Wordt 
de procedure niet geëerbiedigd vóór de stemming, dan bestaat er geen sanctie, gelet op de 
prerogatieven van de wetgevende macht (cf. J. GENNEN,  “Le statut syndical dans les services publics”, 
JTT 1975, 130). Het Grondwettelijk Hof acht een beroep tot nietigverklaring in dit verband 
onontvankelijk omdat het hof stelt enkel bevoegd te zijn om na te gaan of de inhoud en niet het 
proces van de totstandkoming van wettelijke bepalingen grondwettig is (GwH 29 januari 2004, nr. 
18/2004). 

903
 Op grond van artikel 159 GW. 

904
 E. PEREMANS, “Les relations sociales” in J. SAROT (ed.), Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 

1994, (597) 614. 
905

 Cf. R. JANVIER et P. HUMBLET, Ambtenarenrecht. I. Vakbondsstatuut. Collectieve arbeidsverhoudingen in de 
publieke sector in rechte en in de feiten, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, 
nr. 4, Brugge, die Keure, 1998, 216. 

906
 O.a. RvS 13 oktober 1993, nr. 44.495, RACE  1993, Valschaerts. 

907
 R. JANVIER en P. HUMBLET, Ambtenarenrecht. I. Vakbondsstatuut. Collectieve arbeidsverhoudingen in de 

publieke sector in rechte en in de feiten, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, 
nr. 4, Brugge, die Keure, 1998, 217. 

 
908

 Het vermeldt ofwel het eenparig akkoord van al de afgevaardigden; ofwel het akkoord tussen de 
afgevaardigden van de overheid en de afvaardiging van een of meer vakorganisaties, alsook het 
standpunt van de delegatie van een of meer vakorganisaties; ofwel het respectieve standpunt van 
elke afvaardiging (cf. art. 9 Wet Vakbondsstatuut). 

909
 Art. 11, §1, derde lid Wet Vakbondsstatuut. 
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standpunt.911 Een protocol is dus geen voor vernietiging vatbare administratieve 

rechtshandeling en vormt geen rechtsregel op zich.912 Om de politieke afspraak 

vervat in een protocol juridisch afdwingbaar te maken, moet de inhoud ervan eerst 

worden omgezet in positief recht, met andere woorden in een wet of decreet, een 

besluit van de uitvoerende macht, een rechtspositieregeling etc. De rechtsleer 

benadrukt dat een protocol niettemin een grote politieke en/of morele waarde 

heeft.913 Dit neemt niet weg dat in tegenstelling tot een cao zoals bedoeld in de CAO-

wet, een protocol niet rechtstreeks juridisch afdwingbaar is. De uiteindelijke 

beslissing om het akkoord al dan niet uit te voeren blijft eenzijdig. 

 

We moeten dus besluiten dat de wetgever heeft gekozen voor een formele, maar 

geen materiële afdwingbaarheid van het sociaal overleg in de publieke sector. Vanuit 

historisch oogpunt moet men dit beschouwen als een verzoening van een stelsel van 

vakbondsinspraak met de eigenheden van het bestuursrecht waarin de eenzijdigheid 

van het overheidsoptreden centraal staat.914 Het compromis bestond erin dat moest 

worden onderhandeld of overlegd over onder meer het administratief en geldelijk 

statuut van het overheidspersoneel, maar dat het resultaat daarvan enkel zou leiden 

tot protocollen met een uitsluitend politieke of morele waarde.915 

 

Inzake overlegmateries is de vraag naar de juridische waarde van het gemotiveerd 

advies zonder voorwerp. Het staat buiten kijf dat de vakbonden in het raam van het 

                                                                                                                                                        
910

 R. JANVIER en M. RIGAUX, “Individuele en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de 
particuliere sector. Een beknopte vergelijking” in P. GEVERS (ed.), Ambtenarenbeleid en 
arbeidsverhoudingen, Brugge, Die Keure, 1987, (37) 130. 

911
 R. JANVIER en I. DE WILDE, “Collegiale en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector” in P. 

HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. 
Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 99 en 105. 

912
 Cf. RvS 13 juni 1989, RACE  1989, nr. 32.740, Rampelbergh en RvS 7 maart 1994, RACE 1994, nr. 46.456, 

Massem. 
913

 R. JANVIER en P. HUMBLET, Ambtenarenrecht. I. Vakbondsstatuut. Collectieve arbeidsverhoudingen in de 
publieke sector in rechte en in de feiten, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, 
nr. 4, Brugge, die Keure, 1998, 221 met verwijzing naar J. GENNEN, “Le statut syndical dans les 
services publics”, JTT 1975, (130) 131. 

914
 C. DUMONT, “Les relations collectives de travail dans la fonction publique” in M. DUMONT (ed.), Le droit du 

travail dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, (401) 425; E. PEREMANS, “Les relations sociales” in 
J. SAROT (ed.), Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, (597) 601-602. VANDERMEULEN 
wijst nog op een ander element, namelijk het grondwettelijke kader waardoor de mogelijkheden 
voor inspraak van de vakbonden in de publieke sector zou worden beperkt. Hij refereert hierbij 
onder andere aan de bevoegdheid van de wetgevende macht om zich over de begroting uit te 
spreken en de bevoegdheid van de uitvoerende macht om de ambtenaren te benoemen en hun 
rechten en plichten te bepalen - cf. G. VANDERMEULEN, “Ontwikkelingen van de collectieve 
arbeidsverhoudingen in de openbare sector” in R. BLANPAIN, E. CLAEYS-LEBOUCQ, G. DE BROECK et al., 30 
jaar Belgische arbeidsverhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1977, (149)173-174. 

915
 A. DE BECKER, “Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar 

wederkerigheid?” in M. VAN DE PUTTE en J. CLEMENT (eds.), Liber Amicorum Robert Andersen, Brussel, 
Bruylant, 2009, (167) 173-174. 
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overleg slechts over een adviserende bevoegdheid beschikken,916 en dat de overheid 

van dat advies – weliswaar op gemotiveerde wijze – kan afwijken. 

 

Het niet respecteren van een onderhandelings- of overlegprocedure wordt in de 

meeste omstandigheden streng gesanctioneerd. Een nietigverklaring door de Raad 

van State, maar eventueel ook een buiten beschouwing laten op grond van art. 159 

Gw.917 is een stok achter de deur voor de vakbonden en de personeelsleden.  

 

Daar staat tegenover dat het resultaat van een onderhandeling, neergeschreven in 

een protocol, de betrokken overheidswerkgever geenszins juridisch bindt. 

Of/wanneer/op welke wijze die overheid overgaat tot de uitvoering van wat in een 

protocol is overeengekomen, behoort tot haar autonomie. Vakorganisaties 

beschikken slechts over onrechtstreekse middelen om een overheidswerkgever 

ertoe te bewegen bepaalde beslissingen al dan niet te nemen/uit te voeren.918 

 

4.2.3. Toepassingsgebied Wet Vakbondsstatuut in een notendop919 

 

4.2.3.1. Zonder onderscheid naargelang tewerkstellingswijze 

 

De Wet Vakbondsstatuut vindt toepassing op het volledige personeelsbestand,920 

zonder onderscheid naargelang van de tewerkstellingswijze: vastbenoemd, stagiair, 

tijdelijk of hulppersoneel, alsook degenen verbonden met een arbeidsovereenkomst. 

Niet alleen de statutair tewerkgestelde personeelsleden worden beoogd, maar dus 

evenzeer de overheidscontractanten.921  

 

Verder omschrijft de wet haar toepassingsgebied zowel op een positieve wijze (infra, 

4.2.3.2.) als op een negatieve wijze (infra, 4.2.3.3.). Enerzijds wordt aangegeven op 

welke personeelsleden het vakbondsstatuut bij koninklijk besluit toepasselijk kan 

                                                           
916

 E. PEREMANS, “Les relations sociales” in J. SAROT (ed.), Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 
1994, (597) 621. 

917
 We merken op dat het belang van de toepassing van art. 159 GW in de praktijk veeleer beperkt is.  

918
 We denken hierbij aan collectieve actiemiddelen zoals een werkonderbreking of een beroep op de 

tussenkomst van een sociaal bemiddelaar. 
919

 Omdat een gedetailleerde bespreking van het toepassingsgebied ons te ver zou leiden, geven we hier 
slechts de hoofdlijnen weer. Voor meer details verwijzen we naar C. DUMONT, “Les relations 
collectives de travail dans la fonction publique” in M. DUMONT (ed.), Le droit du travail dans tous ses 
secteurs, Luik, Anthemis, 2008, (401) 411-424 en R. JANVIER et P. HUMBLET, Ambtenarenrecht. I. 
Vakbondsstatuut. Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector in rechte en in de feiten, 
Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 4, Brugge, die Keure, 1998, pp. 34-72. 

920
 Art. 1, §1, eerste lid Wet Vakbondsstatuut.  

921
 A. DE BECKER, “Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar 

wederkerigheid?” in M. VAN DE PUTTE en J. CLEMENT (eds.), Liber Amicorum Robert Andersen, Brussel, 
Bruylant, 2009, (167) 175-178. 
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worden verklaard en anderzijds somt de wet de diensten en instellingen op die in elk 

geval zijn uitgesloten uit haar werkingssfeer.922  

 

4.2.3.2. Positief toepassingsgebied 

 

Volgens de Wet Vakbondsstatuut kan bij koninklijk besluit het vakbondsstatuut 

worden ingevoerd voor het personeel in dienst van:  

 

〉 besturen en andere diensten van de Staat, met inbegrip van de diensten die de 

rechterlijke macht ter zijde staan en van de publiekrechtelijke rechtspersonen 

die afhangen van de Staat; 

〉 de besturen en andere diensten van de gemeenschaps- en gewestregeringen en 

de besturen en andere diensten van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van het College van de Franse 

Gemeenschapscommissie; 

〉 de onderwijsinstellingen opgericht door of namens de gemeenschappen;923 

〉 de niet-gesubsidieerde onderwijsinstellingen opgericht door de Franse 

Gemeenschapscommissie; 

〉 de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de gemeenschappen, de 

gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 

Gemeenschapscommissie; 

〉 de gesubsidieerde onderwijsinstellingen opgericht door de Franse 

Gemeenschapscommissie; 

〉 de Hogeschool Lucia de Brouckère bedoeld in het decreet van de Raad van de 

Franse Gemeenschap van 24 juni 1996 houdende toekenning van de 

rechtspersoonlijkheid aan de inrichtende macht van de Hogeschool Lucia de 

Brouckère; 

                                                           
922

 Art. 1 Wet Vakbondsstatuut. 
923

 Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 februari 2005 staat het echter buiten kijf dat de 
gemeenschappen bevoegd zijn voor de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in het 
onderwijs, en dit sinds de communautarisering ervan per 1 januari 1989 (cf. GwH 23 februari 2005, 
nr. 44/2005, overw. B.1.4.5). Hoewel vele (hogere en universitaire) onderwijsinstellingen inmiddels 
een eigen regeling kennen (zie bijvoorbeeld wat betreft de Universiteit Gent, de Universiteit 
Antwerpen en de Universiteit Hasselt het centraal onderhandelingscomité (cf. art. 122 tot en met 
124bis decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, BS 4 juli 
1991), zijn er evenzeer nog niveaus waar eenvoudigweg de wet van 1974 wordt toegepast. Als 
voorbeeld verwijzen we naar het onderwijs georganiseerd door of namens de Vlaamse overheid 
waar voorlopig – bij gebrek aan een eigen regeling – het verloop van de collectieve 
arbeidsverhoudingen nog steeds door de Wet Vakbondsstatuut wordt beheerst.  
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〉 de provincies; de gemeenten; de Vlaamse Gemeenschapscommissie; alle andere 

provinciale of plaatselijke instellingen bedoeld in de artikelen 162 en 165 van de 

Grondwet; 

〉 openbare instellingen die ondergeschikt zijn aan de gemeenten; 

〉 polders en wateringen.924 

 

Aangezien de Wet Vakbondsstatuut een kaderwet is, rijst de vraag in hoeverre het 

KB van 28 september 1984 het toepassingsgebied concreet heeft afgelijnd. Voor het 

grootste gedeelte sluit dit uitvoeringsbesluit aan bij de werkingssfeer van de wet van 

1974,925 wat niet wegneemt dat er sprake is een zekere verenging. Volgens de wet 

geldt het vakbondsstatuut voor het personeel van de diensten en de 

publiekrechtelijke instellingen die afhangen van de Staat, de gemeenschappen en de 

gewesten, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en van het College van de Franse 

Gemeenschapscommissie. Het uitvoeringsbesluit van 28 september 1984 herneemt 

deze libellering, maar verwijst daarbij naar zijn bijlage I waarin die rechtspersonen 

nominatief worden opgesomd.926 Dit impliceert dat enkel de in die bijlage vermelde 

publiekrechtelijke rechtspersonen worden gevat door het vakbondsstatuut zoals 

bepaald bij de wet van 1974.  

 

Wat betreft de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten bepaalt het KB meer in 

detail dat ook de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en de federaties van 

gemeenten, de verenigingen van provincies, de verenigingen van gemeenten, de 

autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de provinciale 

ontwikkelingsmaatschappijen, de projectverenigingen, de dienstverlenende 

verenigingen, de opdrachthoudende verenigingen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie binnen de werkingssfeer van de wet van 1974 zijn 

begrepen.927 Een ministeriële rondzendbrief verduidelijkt hierbij nog dat het 

vakbondsstatuut geldt voor het personeel van alle ‘intercommunales’, ongeacht hun 

verschijningsvorm of werkingsgebied.928 Verder maakt het KB van 28 september 

1984 melding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen 

                                                           
924

 Art. 1, §1 Wet Vakbondsstatuut. 
925

 Art. 3, §1 KB 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.  

926
 Art. 3, §1, 1° en 2° a) en c) KB 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 

regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 
927

 Art. 3, §1, 3°, a) KB 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling 
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

928
 Art. M1 Omz. nr. 432 van 30 mei 1996 - Toepassingsgebied van de wet van 19 december 1974 tot 

regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van het 
koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van die wet, BS 6 juli 1996.  
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van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare kassen van 

lening929 en meer in het bijzonder wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

ziekenhuisverenigingen bedoeld in hoofdstuk XIIbis van de organieke wet van 8 juli 

1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.930  

 

4.2.3.3. Negatief toepassingsgebied: uitsluitingen 

 

Naast een aflijning van wie zeker onder het toepassingsgebied van het 

vakbondsstatuut valt, bepaalt de wet ook welke publieke werkgevers ervan kunnen 

worden uitgesloten.931 Het gaat onder meer over het personeel van de diensten van 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat, de magistraten,932 de 

leden van de krijgsmacht, de personeelsleden van de buitendiensten van de 

veiligheid van de Staat, het personeel van de geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus.933 Het vakbondsstatuut kan ook niet toepasselijk 

worden verklaard op leden van het personeel van de autonome 

overheidsbedrijven.934 

 

Het uitvoeringsbesluit van 28 september 1984 voegt hieraan nog enkele, meer 

specifieke categorieën toe, zoals kabinetsmedewerkers, de provinciegouverneurs, de 

personeelsleden van vreemde nationaliteit die tewerkgesteld zijn in diplomatieke en 

consulaire posten, de adviserend artsen van de Hulpkas voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering en de leden van het personeel van de Cel voor financiële 

informatieverwerking.935 

 

Globaal genomen, is het toepassingsgebied van het vakbondsstatuut zeer ruim. 

Vrijwel alle administraties en de publiekrechtelijke organisaties die ervan afhangen, 

op om het even wel bestuursniveau, zijn erin begrepen. Dit spoort met de bedoeling 

                                                           
929

 Art. 3, 3°, b) KB 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

930
 Art. 3, 3°, c) KB 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 
931

 Art. 1, §§2 en 3 Wet Vakbondsstatuut.  
932

 Hoewel de griffiers niet worden vermeld, geldt ook voor hen dat ze niet worden begrepen onder het 
toepassingsgebied van de Wet Vakbondsstatuut. Ze kennen een eigen regeling, geïnspireerd op de 
wet van 1974, cf. wet 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie 
en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken, BS 2 juli 2007.  

933
 Art. 1, §2 Wet Vakbondsstatuut.  

934
 Art. 1, §3 Wet Vakbondsstatuut.  

935
 Art. 4 KB 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. De autonome 
overheidsbedrijven kennen inderdaad een eigen regeling, weliswaar geïnspireerd op de Wet 
Vakbondsstatuut – infra, ibid. 
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van de wetgever in 1974 om een veralgemeend vakbondsstatuut voor de ganse 

publieke sector op te zetten.  

 

Dit betekent niet dat voor de overheidsorganisaties die de Wet Vakbondsstatuut uit 

haar toepassingssfeer heeft geweerd, geen georganiseerd systeem van collectief 

overleg zou bestaan. Voor de meeste van deze overheden gelden eigen, bijzondere 

systemen die het verloop van de collectieve arbeidsverhoudingen regelen. Vaak 

wordt daarin een stramien gehanteerd dat zeer gelijkend is op dat van de wet van 

1974.  

 

We sommen er enkele op, zonder dat we exhaustiviteit nastreven: 

 

〉 het militair personeel;936 

〉 de politiediensten;937 

〉 de economische overheidsbedrijven;938 

〉 de griffiers;939 

〉 het personeel van de staatsveiligheid.940 

                                                           
936

 Wet 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het 
militair personeel, BS 18 augustus 1978; KB 3 december 2006 tot uitvoering van de wet van 11 juli 
1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair 
personeel, BS 15 december 2006; wet 23 april 2010 tot tijdelijke uitvoering van de regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel, BS 7 mei 2010. 

937
 Wet 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het 

personeel van de politiediensten, BS 8 mei 1999; KB 8 februari 2001 tot aanwijzing van de 
grondregelingen in de zin van artikel 3, eerste lid, 1°, van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van 
de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 
politiediensten, BS 17 februari 2001 en Omz. GPI 80 17 maart 2014 betreffende de vakbondsrelaties 
binnen de geïntegreerde politie en binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de 
lokale politie, BS 16 april 2014. 

938
 Hoofdstuk VIII wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven. Voor een bespreking verwijzen we naar J. JACQMAIN, “Le statut du personnel des 
entreprises publiques autonomes” in P. DE BRUYKER (ed.), Les entreprises publiques autonomes, 
Brussel, Bruylant, 1992, 171-193. 

939
 Wet 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de 

griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen 
en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken; KB 8 maart 2009 tot uitvoering van de wet van 25 
april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers 
van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en 
parketjuristen bij de hoven en rechtbanken, BS 19 maart 2009; KB 7 juni 2009 tot aanwijzing van de 
grondregelingen in de zin van artikel 3 van de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de 
referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en 
rechtbanken, BS 18 juni 2009. 

940
 Wet 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het 

personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, BS 2 april 2004; KB 2 oktober 2006 
tot uitvoering van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 
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4.2.4. Onderhandelings- en overlegmaterie 

4.2.4.1. Zwaartepunt bij onderhandeling 

 

Het onderscheid tussen de onderhandeling en het overleg is de rode draad 

doorheen het vakbondsstatuut. Onderhandelingen vormen het zwaartepunt van het 

systeem van collectief overleg in de overheidssector.941 Wijzigingen aan het 

administratief en geldelijk statuut worden onderhandeld en monden uit in een 

protocol. Overleg resulteert in een advies aan het adres van de overheidswerkgever. 

Overlegmateries houden meestal verband met de arbeidsomstandigheden. Het 

overleg betreft beslissingen die minder belangrijk worden geacht dan degene die 

moeten worden onderhandeld. Daarnaast geldt een bijzondere regeling wanneer 

een maatregel raakt aan de zogenaamde minimale rechten. 

 

De Raad van State aanvaardt dat een maatregel die in principe is onderworpen aan 

de overlegprocedure, kan worden onderhandeld, gegeven het feit dat de 

onderhandelingsprocedure zwaarder is dan degene van het overleg.942 Omgekeerd is 

het niet mogelijk om onderhandelingsmaterie te overleggen.943 

 

We benadrukken dat individuele beslissingen en maatregelen die erop gericht zijn 

bestaande regelingen uit te voeren, niet het voorwerp kunnen uitmaken van een 

voorafgaande onderhandeling of overleg.944 Welke beslissing aan onderhandeling of 

overleg is onderworpen, wordt restrictief geïnterpreteerd. Verplichte, voorafgaande 

syndicale onderhandelingen hebben immers een remmende werking op de normale 

                                                                                                                                                        
de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, BS 6 oktober 
2006. 

941
 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 

de vakbonden van haar personeel, Parl. St. Kamer 1970-1971, nr. 889/1, 6. ‘Onderhandeling’ moet in 
zijn gewone, taalkundige betekenis worden begrepen. Het gaat om een grondige discussie over de 
voorgelegde maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met de standpunten van de betrokken 
partijen en die erop gericht is om tot een oplossing/resultaat te komen die voor alle partijen 
aanvaardbaar is (cf. E. PEREMANS, “Les relations sociales” in J. SAROT, Précis de fonction publique, 
Brussel, Bruylant, 1994, (596) 617). 

942
 Cf. RvS 26 februari 1999, nr. 78.993, RTBF en bevestigd in RvS 30 maart 1999, nr. 79.561, Van Obergen. 

Voor een bespreking verwijzen we naar A. LUCAS, Het vakbondsstatuut in de publieke sector, Brussel, 
Politeia, 2013, 48-49.  

943
 RvS 11 februari 1998, nr. 71.733, Livemont.  

944
 Cf. o.a. RvS 27 april 2000, nr. 86.976, Goossens (“(…) dat het bijgevolg niet anders kan zijn dat daarmee 

geen beslissingen over individuele gevallen worden bedoeld maar regelingen met een algemene 
draagwijdte die tot doel hebben voor een onbepaald aantal gevallen te gelden; (…)”); C. DUMONT, 
“Les relations collectives de travail dans la fonction publique” in M. DUMONT (ed.), Le droit du travail 
dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, (401) 427; E. PEREMANS, “Les relations sociales” in J. 
SAROT (ed.), Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, (597) 613. 
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gelding van de wet van de veranderlijkheid (infra, 5.4.) die het bestuurlijk optreden 

beheerst.945  

 

4.2.4.2. Voorwerp van onderhandeling 

 

De onderhandelingsplicht van de overheid heeft betrekking op beslissingen die 

verband houden met: 

 

〉 grondregelingen ter zake van: 

a) het administratief statuut,946 met inbegrip van de vakantie- en verlofregeling; 

b) de bezoldigingsregeling; 

c) de pensioenregeling; 

d) de betrekkingen met de vakorganisaties; 

e) de organisatie van de sociale diensten; 

〉 verordeningsbepalingen welke zij uitvaardigen, algemene maatregelen van 

inwendige orde en algemene richtlijnen, met het oog op de latere vaststelling 

van de personeelsinformatie of op het gebied van arbeidsduur en organisatie 

van het werk.947 948 

 

De formele vorm (wet, decreet of ordonnantie, besluit van de uitvoerende macht, 

verordeningsbepaling, maatregel van inwendige orde, algemene richtlijn…) waarin 

de regel vorm krijgt, speelt geen rol om uit te maken of er al dan niet moet worden 

onderhandeld (of overlegd).949  

 

Het is niet nodig om de letterlijke ontwerpteksten over te maken,950 maar men moet 

het betrokken comité wel in staat stellen om zich uit te spreken over de inhoud en 

de draagwijdte van de maatregelen die de overheid van zinnens is te nemen.951 Zo 

                                                           
945

 O.a. RvS 16 november 2010, nr. 208.927, Cocle; RvS 22 juni 2004, nr. 132.783, Lete ; E. PEREMANS, “Les 
relations sociales” in J. SAROT, Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, (596) 602 en 613. 

946
 Zo is de bepaling die vastlegt in welke omstandigheden kan worden afgeweken van het principe van de 

statutaire tewerkstelling, onderhandelingsmaterie (cf. RvS 15 juli 2010, nr. 206.654, La Centrale 
Générale des services Publics).  

947
 Art. 2, §1 Wet Vakbondsstatuut.  

948
 Zie ook L. MARKEY, Les relations collectives dans le secteur public. De la concertation à la protestation, 

Waterloo, Wolters Kluwer, 2014, 29-34. 
949

 Cf. art. 2, §2, eerste lid Wet Vakbondsstatuut.  
950

 Dit werd recent nog bevestigd in RvS 30 oktober 2015, nr. 232.803, De Brandt (“qu'il est de 
jurisprudence constante que le contenu de ce qui doit être soumis à la négociation ou à la 
concertation porte sur les questions et leur portée en rapport avec les mesures réglementaires 
envisagées par l'autorité, et non pas sur le texte qui finalise ces dernières”). 

951
 L. MARKEY, Les relations collectives dans le secteur public. De la concertation à la protestation, Waterloo, 

Wolters Kluwer, 2014, 24-26 ; E. PEREMANS, “Les relations sociales” in J. SAROT (ed.), Précis de fonction 
publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, (597) 615. 
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moeten de essentiële bepalingen van de voorgenomen regeling het voorwerp 

hebben uitgemaakt van de onderhandeling of het overleg952 en moeten wijzigingen 

opnieuw worden onderhandeld of overlegd, tenzij het gaat om een rechtzetting van 

een materiële vergissing, een louter technische aanpassing, een verduidelijking of 

een wijziging aan een reglementaire bepaling die het bestuur geen keuze laat of om 

een inhoudelijke wijziging die binnen de onderhandelde regelgeving, geen 

wezenlijke aanpassing is.953 

 

De grondregelingen maken het voorwerp uit van een afzonderlijk KB.954 Zo worden 

als grondregelingen in verband met de bezoldigingsregeling beschouwd: 

 

〉 het recht op wedde, bezoldiging, loon of weddetoelage, met inbegrip van het 

recht op verhoging in wedde; 

〉 de wedde, bezoldiging, loon of weddetoelage, met inbegrip van de vaststelling 

van de weddeschalen, en de berekening van het bedrag ervan, met inbegrip van 

de voor hun vaststelling in aanmerking komende periodes; 

〉 de toekenning van een gewaarborgde wedde, bezoldiging, loon of 

weddetoelage; 

〉 de bescherming van de wedde, bezoldiging, loon of weddetoelage; 

〉 de modaliteiten van de koppeling van de wedde, bezoldiging, loon of 

weddetoelage aan het indexcijfer van de consumptieprijzen of aan enige andere 

standaard.955 

 

Een aanpassing van bijvoorbeeld een salarisschaal of een toelage of vergoeding 

moet dus vooraf worden onderhandeld in het bevoegde onderhandelingscomité.956 

                                                           
952

 Cf. o.a. RvS 3 februari 2003, nr. 115.370, Buyens (“Overwegende dat de syndicale raadpleging slechts 
dan regelmatig is voor zover alle essentiële bepalingen van de ontworpen regeling er het voorwerp 
van hebben uitgemaakt; dat voor een ontwerp tot wijziging van het personeelskader, een 
vermindering of vermeerdering van het aantal betrekkingen als essentieel moet worden beschouwd; 
dat moet worden aangenomen dat dit algemeen principe ook van toepassing is op het overleg in de 
schoot van de overlegcomités”). 

953
 RvS 29 maart 2010, nr. 202.461, Algemene Centrale der Openbare Diensten; RvS 14 april 2008, nr. 

182.028, De Leeuw. 
954

 KB 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet 
van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel. 

955
 Art. 4 KB 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1° van de 

wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel. 

956
 O.a. RvS 25 november 1998, nr. 77.199, La Centrale Générale des services Publics en Beaumez. Ook een 

wijziging van de dienstnota ten aanzien van de tussenkomst in de kosten van een abonnement voor 
telefonie of internet moet worden onderhandeld in de schoot van het bevoegde 
onderhandelingscomité (cf. RvS 23 september 2013, nr. 228.429, Vits). 
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4.2.4.3. Minimale rechten 

 

Met de regeling van minimale rechten wijkt de wetgever af van de normale 

bevoegdheidsverdeling tussen de onderscheiden onderhandelingscomités. Zodra 

een voorstel betrekking heeft op een minimaal recht, is in principe enkel het comité 

A957 bevoegd.958 Het gaat om een soort van voorbehouden bevoegdheid van dit 

comité.  

 

Er zijn twee groepen van minimale rechten.  

 

Een eerste groep betreft een aantal elementen van de sociale zekerheid en de 

koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.959 Alle 

wetgevende bepalingen over die thema’s vallen onder de noemer van minimale 

rechten en zijn vastgelegd door de wetgever in de Wet Vakbondsstatuut. Deze groep 

van minimale rechten raakt aan de rechtspositie van zowel de statutaire als de 

contractuele personeelsleden in overheidsdienst. LUCAS merkt op dat bij de minimale 

rechten van de eerste categorie inderdaad geen toepassingsgebied wordt bepaald. 

Ze gelden in theorie dus voor beide groepen personeelsleden. Sommigen worden 

echter beperkt tot de statutaire personeelsleden omdat ze per definitie enkel gelden 

voor die groep personeelsleden: de ambtenarenpensioenen en de bijzondere 

regeling bij de ‘verbreking’ van het statutaire dienstverband.960 De andere gelden 

wel voor de contractanten: arbeidsongevallen en beroepsziekten, index en 

kinderbijslag.961 

 

Voor een aantal andere materies laat de wet van 1974 het aan de uitvoerende 

macht over om te bepalen, wat de statutaire personeelsleden betreft, welke 

                                                           
957

 Het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, bekend onder de naam comité A, is 
bevoegd voor zaken die betrekking hebben op de personeelsleden in dienst van zowel de federale, 
de gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten als de provinciale en lokale besturen. Naast 
deze algemene overkoepelende bevoegdheid, beschikt het comité A nog over een aantal andere 
bijzondere bevoegdheden. Dit comité treedt namelijk in de plaats van de Nationale Arbeidsraad 
(NAR) en Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk wanneer het advies van deze 
instanties moet worden ingewonnen en voor zover bij die wijzigingen uitsluitend het 
overheidspersoneel betrokken is (cf. art. 3, §1, 3°, zesde lid Wet Vakbondsstatuut. Voor een 
bespreking verwijzen we o.a. naar R. JANVIER et P. HUMBLET, Ambtenarenrecht. I. Vakbondsstatuut. 
Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector in rechte en in de feiten, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 4, Brugge, die Keure, 1998, 82-84). Zoals aangehaald, is het 
comité A tevens exclusief bevoegd op het vlak van de minimale rechten. 

958
 Art. 9ter, eerste lid Wet Vakbondsstatuut.  

959
 Art. 9bis, §1, 1° Wet Vakbondsstatuut. 

960
 Cf. hoofdstuk II wet 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 1 augustus 1991.  

961
 Cf. A. LUCAS, Het vakbondsstatuut in de publieke sector, Brussel, Politeia, 2013, 62.  
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materies behoren tot de tweede groep van minimale rechten.962 Het gaat daarbij 

meer in het bijzonder om:  

 

〉 de maximale arbeidsduur; 

〉 het minimale aantal dagen jaarlijks vakantieverlof; 

〉 de minimale regels betreffende de statutaire en geldelijke rechten bij 

bevallingsverlof; 

〉 het minimale percentage van het bruto maandloon dat wordt toegekend als 

vakantiegeld; 

〉 het gewaarborgd maandelijks minimuminkomen voor volledige prestaties; 

〉 het recht op pensioen en de nadere regelen ter berekening van het pensioen in 

de eigen pensioenregelingen, die bestaan voor de statutaire personeelsleden 

van de publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de gemeenschappen, de 

gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie en de Franse 

Gemeenschapscommissie ressorteren, met inbegrip van de principes die, met 

het oog op de perequatie van de pensioenen, moeten toegepast worden voor de 

vaststelling van de weddenschalen verbonden aan afgeschafte graden.963 

 

Deze bepaling uit de wet van 1974, met uitzondering van de pensioenrechten van de 

personeelsleden van de federale instellingen, werd uitgevoerd bij KB van 3 juli 

2005964 dat meer in detail aangeeft welke materies al dan niet een minimaal recht 

vormen. 

 

4.2.4.4. Voorwerp van overleg 

 

De aangelegenheden waarover overleg moet worden gepleegd, staan beschreven in 

de Wet Vakbondsstatuut zelf.965  

 

Samengevat gaat het om materies die handelen over dezelfde thema’s als bij 

onderhandeling (supra, 4.2.4.2.), maar die niet worden aangeduid als grondregeling.  

 

Verder is overleg verplicht over de regels die verband houden met de arbeidsduur en 

de organisatie van het werk, die eigen zijn aan de dienst. Ook de vaststelling van de 

personeelsformatie is overlegmaterie.  

                                                           
962

 Art. 9bis, § 5 Wet Vakbondsstatuut. 
963

 Art. 9bis, § 1, 2° a) tot e) Wet Vakbondsstatuut. 
964

 KB 3 juli 2005 tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel, BS 8 juli 2005. 

965
 Art. 11 Wet Vakbondsstatuut. 
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De overlegcomités in de overheidssector nemen ook de taken op zich van de comités 

voor preventie en bescherming op het werk uit de private sector.966 Dit is overigens 

wellicht te beschouwen als een van de belangrijkste bevoegdheden van die comités.  

Ten slotte is het overleg facultatief bij voorstellen “strekkend tot verbetering van de 

menselijke betrekkingen of tot opvoering van de produktiviteit”.967 Geen enkele tekst 

geeft echter een verduidelijking of een voorbeeld van wat we moeten verstaan 

onder de verbetering van de menselijke betrekkingen of de opvoering van de 

productiviteit. 

 

Het is niet altijd eenvoudig om uit te maken wat nu onderhandelings- dan wel 

overlegmaterie is, bijvoorbeeld in het raam van de goedkeuring of aanpassing van 

een arbeidsreglement. Sommige elementen daarvan zijn onderhandelingsmaterie en 

andere zijn dan weer, strikt genomen, voorwerp van overleg.968 Om die reden wordt 

er in de praktijk soms bewust gekozen om het volledige arbeidsreglement te 

bespreken in de schoot van het bevoegde onderhandelingscomité. Zoals we hiervoor 

al aanhaalden, is dit te verantwoorden in het licht van de rechtspraak van de Raad 

van State waaruit voortvloeit dat een maatregel die in principe het voorwerp is van 

overleg, kan worden onderhandeld. Een onderhandelingsprocedure weegt zwaarder 

door dan een overlegprocedure (supra, 4.2.4.1.). 

 

4.2.5. Overheidscontractant gekneld tussen hamer en aambeeld 

 

De primauteit van het veranderlijkheidsbeginsel en het eenzijdige karakter van de 

relatie van het bestuur tot het personeel maken ontegensprekelijk deel uit van het 

DNA van het vakbondsstatuut zoals het is geconcipieerd volgens de wet van 19 

december 1974. Een van de belangrijkste gevolgen hiervan is dat de 

overheid(swerkgever), hoe dan ook, over het laatste woord beschikt aangaande de 

uitvoering en de inhoud van de maatregelen die zij zich voorneemt, weliswaar na 

een verplichte, formele consultatieronde. Het akkoord van de vakorganisaties is, in 

                                                           
966

 Art. 11, §2 Wet Vakbondsstatuut. Voor een toelichting bij deze bevoegdheid, verwijzen we naar de 
ministeriële rondzendbrief van 7 juni 2002 betreffende het welzijn op het werk in de 
overheidsdiensten onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 
september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, BS 15 juni 2002.  

967
 Art. 11, §1, laatste lid Wet Vakbondsstatuut. We merken op dat in geen enkele tekst een verduidelijking 

of een voorbeeld te vinden is van wat moet worden verstaan onder de verbetering van de 
menselijke betrekkingen of de opvoering van de productiviteit. 

968
 Zo is de vaststelling van de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd onderhandelingsmaterie, terwijl de 

werkroosters die verplicht in het arbeidsreglement moeten worden vermeld (cf. art. 6, §1, 1° 
Arbeidsreglementenwet), dan weer tot de overlegmaterie behoren.  
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tegenstelling tot wat het geval is bij een cao, niet vereist om tot een uitvoerbare 

beslissing te komen (supra, 4.2.2.).  

 

Een dergelijke logica hangt nauw samen met de specifieke juridische grondslag van 

het dienstverband in de publieke sector, dat statutair van aard is en geworteld is in 

het veranderlijkheidsbeginsel (supra, deel 1, hoofdstuk I, 1. en verwijzingen aldaar, 

alsook infra, 5.4.). In het algemeen belang moet het bestuur in staat zijn om bij 

gewijzigde maatschappelijke omstandigheden eenzijdig zijn werking en interne 

organisatie aan te passen. Dit leidt ertoe dat de rechtspositie van de ambtenaren 

eenzijdig moet kunnen worden aangepast om in te spelen op die gewijzigde 

maatschappelijke context.969 Er kan in die zin voor de toekomst geen aanspraak 

worden gemaakt op wat verworven is.970 971 

                                                           
969

 PH. BOUVIER, “Les droits et devoirs des agents communaux”, APT 2000, 257-258;  A. DE BECKER, 
“Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar wederkerigheid?” in 
M. VAN DE PUTTE en J. CLEMENT (eds.), Liber Amicorum Robert Andersen, Brussel, Bruylant, 2009, (167) 
172 met verwijzing naar M. PÂQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, 
Brussel, Story, 1991, 422-423. 

970
 Dit is ook vaste rechtspraak van de Raad van State, zie bijvoorbeeld RvS 16 juli 2010, nr. 206.704, 

Beckers (“Considérant qu'en vertu de la loi de changement, l'autorité, qui fixe unilatéralement le 
statut de ses agents, peut, dans l'intérêt général, modifier pour l'avenir ses règles d'organisation et 
de fonctionnement; que, sauf disposition contraire, il n'existe pas de droit acquis au maintien des 
avantages accordés par un statut”) – voor meer rechtspraak verwijzen we naar I. DE WILDE, S. AERTS 
en R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) 
overheidspersoneel, Administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 
175-179.  

971
 Opvallend is dat recent via het standstill-beginsel dat voortvloeit uit art. 23 Gw. getracht wordt om 

wijzigingen aan een personeelsstatuut aan te vechten. Kort samengevat houdt de standstill-
verplichting in dat geen aanzienlijke afbreuk mag worden gedaan aan een bestaand 
beschermingsniveau, tenzij daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang. 
Het is een garantie om de al verworven sociale bescherming te behouden. Klassiek wordt het 
beginsel dan ook gebruikt als een buffer tegen de afbraak van een bepaald beschermingsniveau (i.e. 
socialezekerheids- en socialebijstandsaanspraken zoals het recht op kinderbijslag, wat nu overigens 
ook expliciet wordt vermeld in artikel 23 Gw – cf. 6° van dat artikel) dat door de overheid aan de 
burgers wordt geboden. Het standstill-beginsel is dus een “waarborgmechanisme van sociale 
grondrechten” (cf. L. GOOSSENS, “Het grondrecht op sociale zekerheid en sociale bijstand: dammen 
tegen de afbouw van de sociale welvaartsstaat? Over de harde kern van deze grondrechten en de 
proportionaliteitstoets bij een vermindering van het sociale beschermingsniveau”, RW 2014-15/21, 
(803) 804; we verwijzen ook nog naar I. HACHEZ, “Du principe de standstill à l’intangibilité de la 
substance des droits fondamentaux: quelle justiciabilité pour le droit au travail ?”  in P. GOSSERIES en 
M. MORSA (eds.), Le droit du travail au XXI

e
 siècle. Liber amicorum Claude Wantiez, Brussel, Larcier, 

2015, (273) 274-284; G. MAES, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 109 et seq.; V. PERTRY, “Over ontmoetingen tussen de afdeling wetgeving van de 
Raad van State en het sociaal recht” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante 
standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, (157) 
178-179). Onder andere het Hof van Cassatie werd gevraagd om een oordeel te vellen over een zaak 
waarbij dit beginsel wordt aangehaald om wijzigingen aan het administratief en geldelijk statuut in 
vraag te stellen (cf. Cass. 18 mei 2015, www.juridat.be). In dit arrest verbreekt het Hof van Cassatie 
een arrest van het Luikse Arbeidshof van 8 januari 2014 (A.R. 2011/AL/631, www.juridat.be) en 
verwijst de zaak voor herbeoordeling door naar het Brusselse Arbeidshof. Het Arbeidshof van Luik 



Overzicht juridische determinanten rechtspositie overheidscontractant 

256 

 

                                                                                                                                                        
had geoordeeld dat een (tijdelijke) wijziging van het arbeidsreglement van de intercommunale 
Tetceo afbreuk deed aan de standstill-verplichting voortvloeiend uit art. 23 Gw. Concreet was tussen 
de heer G. en Tetceo, de intercommunale, een discussie ontstaan over een aanpassing van het 
arbeidsreglement waardoor de wekelijkse arbeidstijd werd opgetrokken van 36 uren naar 38 uren 
met als een van de gevolgen het verlies van het recht op de betaling van overuren gepresteerd 
boven die grens van 36 uren. Overuren werden voortaan gecompenseerd via de toekenning van 
bijkomende inhaalrust. Voor de heer G., die heel wat overuren presteerde, had dit een belangrijke 
impact op zijn maandelijkse wedde (concreet een daling van ongeveer 7%). Het Arbeidshof leest 
hierin een inbreuk op de standstill-verplichting voortvloeiend uit art. 23 Gw en oordeelt dat (de 
wijziging van) het arbeidsreglement op grond van art. 159 Gw buiten beschouwing moet worden 
gelaten. Tetceo wordt veroordeeld tot de betaling aan de heer G. van de overuren volgens de 
regeling die gold vóór de aanpassing van het arbeidsreglement. Tetceo vecht vervolgens de 
beslissing van het Luikse Arbeidshof aan voor het Hof van Cassatie. In uiterst summiere 
bewoordingen verbreekt het Hof van Cassatie de beslissing van het arbeidshof. Het Hof van Cassatie 
betwist niet dat er uit art. 23 Gw een standstill-verplichting voortvloeit “dans les matières qu’il 
couvre” en dat “Il s’ensuit que cette obligation ne s’oppose à une réduction, fût-elle sensible, de la 
rémunération du travail justifiée par des motifs liés à l’intérêt général que si cette réduction affecte 
le caractère équitable de la rémunération”. Maar omdat het arbeidshof  “se limite à observer qu’elle 
« est susceptible de porter atteinte au droit à une rémunération équitable des agents de la 
demanderesse », sans rechercher si tel est le cas”, oordeelt het Hof van Cassatie dat het arrest faalt 
naar recht, wat leidt tot de verbreking van het arrest van het Luikse Arbeidshof en de doorverwijzing 
naar het Arbeidshof van Brussel. Uit een eerste lezing van dit cassatiearrest zouden we kunnen 
afleiden dat het Hof van Cassatie niet noodzakelijk afkerig staat ten overstaan van een dergelijke 
interpretatie/toepassing van de standstill-verplichting voortvloeiend uit art. 23 Gw in de context van 
een wijziging van een administratief en geldelijk statuut van een publieke werkgever, wat toch een 
opvallende vaststelling is. Het Hof van Cassatie gaat bovendien in het dispositief niet in op de 
argumenten die verband houden met het veranderlijksheidsbeginsel, wat men in de specifieke 
context van een dispuut met een publiekrechtelijke werkgever toch zou kunnen (mogen?) 
verwachten. Ook staat het legaliteitsbeginsel dat volgens de Raad van State (afdeling wetgeving) 
vervat is in artikel 23 Gw op gespannen voet met de bevoegdheid van de uitvoerende macht om 
rechtspositieregelingen te wijzigen – ook dit komt niet aan bod in het arrest (voor een interessante 
analyse van de adviezen van de Raad van State, afdeling wetgeving in dit verband cf. V. PERTRY, “Over 
ontmoetingen tussen de afdeling wetgeving van de Raad van State en het sociaal recht” in P. 
HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. 
Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, (157) 172 et seq.). Het is nu aan het Brusselse Arbeidshof om 
een nieuw oordeel te vellen over deze zaak. We zijn zeer benieuwd om te zien of dit hof eveneens 
een dergelijke ruime draagwijdte aan art. 23 Gw toekent en, bij een bevestigend antwoord, rijst de 
vraag in welke mate die rechtspraak het debat over de eenzijdige wijzigbaarheid van een 
rechtspositieregeling kan/zal beïnvloeden, onder meer in het licht van de vaste rechtspraak van de 
Raad van State. We wijzen er voor de volledigheid op dat ook al voor het Grondwettelijk Hof een 
beroep werd gedaan op de standstill-verplichting om wijzigingen aan het administratief en geldelijk 
statuut aan te vechten (zie bv. recent GwH 19 maart 2015, nr. 36/2015, www.const-court.be; 
Rev.dr.commun. 2015/3, 26). Wat hier dus gebeurt, is een vereenzelviging van de overheid als 
bestuurder/regelgever met die van werkgever. Eenzelfde toetsingskader wordt toegepast op de 
overheid in haar hoedanigheid van bestuurder ten overstaan van haar burgers als in haar 
hoedanigheid van werkgever in de relatie tot haar personeelsleden. Concreet oordeelt het 
Grondwettelijk Hof dat “Artikel 23 van de Grondwet impliceert weliswaar een standstill-verplichting 
die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau dat door de van 
toepassing zijnde wetgeving geboden wordt in aanzienlijke mate verminderd, zonder dat daarvoor 
redenen zijn die verband houden met het algemeen belang”, maar in dit geval kon die aanpassing 
worden verantwoord in het licht van het ‘algemeen belang’ : “Zonder te moeten nagaan of de 
bestreden bepaling al dan niet een aanzienlijke achteruitgang inhoudt van het beschermingsniveau 
van het recht op arbeid van de verzoekende partijen, dient evenwel te worden vastgesteld dat de 
invoering van een ontslagprocedure wegens beroepsongeschiktheid van de directeur-generaal van 
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Ook het systeem van collectief overleg in de publieke sector volgt gedwee het 

uitgangspunt dat arbeidsverhoudingen in de publieke sector fundamenteel berusten 

op eenzijdigheid.972 De verzoening tussen het behoud van de eenzijdige 

wijzigbaarheid en het installeren van een vorm van inspraak van de vakorganisaties, 

mondde in 1974 uit in een stelsel waarbij wordt onderhandeld973 over elementen 

van het statuut en de arbeidsomstandigheden, maar waar de akkoorden enkel 

leiden tot protocollen met een politieke of een morele waarde.974 

 

Het hoeft geen betoog dat een arbeidsrelatie die in essentie berust op 

wederkerigheid moeilijk inpasbaar is in een dergelijke op eenzijdigheid gebaseerde 

constellatie. We zullen infra hoofdstuk III nog uitgebreid analyseren dat het 

vraagstuk van het (eenzijdige) wijzigingsrecht een leerstuk par excellence is waarin 

die problematiek duidelijk naar boven komt. Een van de belangrijkste knelpunten 

bestaat er namelijk in dat wijzigingen aan de rechtspositieregeling, ook al gaat 

daaraan een onderhandeling met de vakorganisaties vooraf en ook al verklaren die 

zich akkoord, niet automatisch doorwerking vinden in de individuele 

arbeidsovereenkomst van de contractant (infra, hoofdstuk III, 3.5.4.).  

 

Het op wederkerigheid berustende arbeidsrecht, waar bindende collectieve 

akkoorden kunnen worden gesloten, en het bestuursrecht, waar de eenzijdigheid 

primeert, komen hier onzacht met elkaar in aanvaring. De hierdoor opgelopen averij 

wordt bovendien nog versterkt door het feit dat de in collectieve 

arbeidsovereenkomsten vervatte sociale bescherming niet automatisch doorwerkt 

voor de overheidscontractanten (supra, 4.1.2.).975 De niet-toepasselijkheid van cao’s 

                                                                                                                                                        
een gemeente steunt op motieven van algemeen belang″ - cf. overw. B.15.3. van laatstgenoemd 
arrest. 

972
 Voor enkele kritische beschouwingen verwijzen we naar P. HUMBLET, “Collectieve 

arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een tweeluik. Deel 1: Morceau de fantaisie”, TSR 
2015/1-2, 317-337. Een van de elementen waarop HUMBLET wijst, is dat dit vasthouden aan het 
principe van eenzijdigheid in se slechts een exponent is van een bepaalde visie op de ambtenarij wat 
ertoe heeft geleid dat “Zij die daarop hebben voortgebouwd en het vakbondsstatuut hebben 
ontwikkeld, waren dus gepredestineerd om een stelsel te ontwikkelen waarin de sociale monoloog 
centraal stond” (cf. P. HUMBLET, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een 
tweeluik. Deel 1: Morceau de fantaisie”, TSR 2015/1-2, (317) 325-326). 

973
 De adviesbevoegdheid (i.e. overleg) was al veel vroeger gemeengoed – cf. G. VANDERMEULEN, 

“Ontwikkelingen van de collectieve arbeidsverhoudingen in de openbare sector” in R. BLANPAIN, E. 
CLAEYS-LEBOUCQ, G. DE BROECK et al., 30 jaar Belgische arbeidsverhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1977, 
149-173. 

974
 A. DE BECKER, “Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar 

wederkerigheid?” in M. VAN DE PUTTE en J. CLEMENT (eds.), Liber Amicorum Robert Andersen, Brussel, 
Bruylant, 2009, (167) 174. 

975
 A. DE BECKER, “Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar 

wederkerigheid?” in M. VAN DE PUTTE en J. CLEMENT (eds.), Liber Amicorum Robert Andersen, Brussel, 
Bruylant, 2009, (167) 181. 
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wordt dus niet gecompenseerd. Bovendien heeft het vakbondsstatuut te weinig oog 

voor de bijzondere positie van de overheidscontractant. Meer in het algemeen 

wordt hen de sociale bescherming onthouden die voortvloeit uit het 

ambtenarenstatuut én degene die volgt uit een aantal belangrijke cao’s uit de 

private sector.976 Het roept voor ons de beeldspraak op van de weinig 

benijdenswaardige positie van de overheidscontractant die gekneld zit tussen hamer 

en aambeeld. We knopen infra in deel 3 van ons proefschrift opnieuw aan bij deze 

vaststellingen. 

 

5. Vierde cluster: beïnvloeding vanuit het bestuursrecht 

 

5.1. Inleiding 

 

Hoewel veel normen uit het arbeidsrecht ook gelden voor overheidscontractanten 

(supra, 2.), kunnen we er niet omheen dat die contractant werkt in een context 

waarin de juridische wetmatigheden verschillen van die van een private werkgever. 

Het is dan ook niet onlogisch dat de vraag rijst wat de invloed is van de specifieke 

bestuursrechtelijke context en de normen die eruit voortvloeien, op de rechtspositie 

van de overheidscontractant. Een aantal algemene beginselen en wetten die eigen 

zijn aan het bestuursrecht, zijn dus potentieel relevant voor de (arbeids)relatie 

tussen de contractant en de publiekrechtelijke werkgever.  

 

We onderzoeken de werkingssfeer en de doorwerking van een aantal van die 

beginselen en normen die verankerd zitten in het bestuursrecht.  

 

Het betreft: 

 

〉 de beginselen van behoorlijk bestuur (infra, 5.2.); 

 

〉 de Wet Motivering Bestuurshandelingen (infra, 5.3.); 

 

〉 de wetten van de openbare dienst, met de focus op het 

veranderlijkheidsbeginsel (infra, 5.4.). 

 

                                                           
976

 D. CUYPERS, “Ambtenaren- en werknemersstatuut: is het onderscheid nog relevant?” in J. GIJSSELS en J. 
VELAERS (eds.), Publiek recht ruim bekeken: opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels, Antwerpen, 
Maklu, 1994, (121) 132.  
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In het raam van dit proefschrift zullen we ons beperken tot een weergave van de 

stand van zaken,977 met onder andere een bespreking van het recente en 

belangwekkende cassatiearrest van 2 oktober 2015. In dit arrest lag de vraag voor of 

de werkingssfeer van de Wet Motivering Bestuurshandelingen, alsook die van die 

hoorplicht als onderdeel van de beginselen van behoorlijk bestuur, zich zo ver 

uitstrekken dat ze raken aan de individuele arbeidsrelatie tussen een publieke 

werkgever en zijn contractant. 

 

5.2. Doorwerking beginselen van behoorlijk bestuur 

 

5.2.1. Duiding  

 

De beginselen van behoorlijk bestuur zijn te beschouwen als ongeschreven978 

rechtsregels die erop gericht zijn de burger te beschermen tegen 

                                                           
977

 Voor een bespreking verwijzen we eveneens naar P. CRETEUR, “Les agents contractuels de la fonction 
publique: avec ou sans les 'bretelles du droit administratif'? Une mode à suivre…”, Le Pli Juridique 
2013/24, 3-8; D. CUYPERS, “Beginselen van behoorlijk bestuur in personeelsmateries: zowel voor 
ambtenaren als voor overheidscontractanten?”, TSR 2015/1-2, 3-72; A. DE BECKER, “De motivering 
van het ontslag van het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector”, RW 2007-2008, 
90-102; A. DE BECKER, “Het ontslag van arbeidscontractanten in de publieke sector” in M. RIGAUX en 
W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 145-178; 
H. DECKERS, “La sanction de l’absence d’audition préalable au licenciement d’un agent contractuel du 
secteur public”, Soc.Kron. 2013/7, 347-349; O. DEPRINCE, “Audition préalable et motivation du 
licenciement: un état de la question, quelques réflexions” in M. DUMONT (ed.), Le droit du travail 
dans tous les secteurs, Luik, Anthemis, 2008, 142-147; J. JACQMAIN, “Le liceniement des travailleurs 
contractuels dans les services publics: avec ou sans motivation formelle?”, Soc.Kron. 2007/9, 514-
515; F. LAMBINET en S. GILSON, “De la nécessité de l’audition préalable au congé à l’égard des 
contractuels de la fonction publique”, Soc.Kron. 2013/7, 339-346; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, 
(eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, 
Brugge, die Keure, 2006, 491 p.; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van 
bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 7, Brugge, die Keure, 
2013, 569 p.; P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de 
normen” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Administratieve 
rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, 3-33; K. SALOMEZ en H. FUNCK, “Le 
licenciement d’un agent contractuel d’un service public, un acte non de droit public mais de droit 
privé”, Soc.Kron. 2013/7, 333-339; R. VALKENEERS, “Zijn de beginselen van behoorlijk bestuur van 
toepassing op de arbeidscontractanten in de publieke sector?”, TSR 2014/3, 309-367; F. 
VANDENDRIESSCHE, “Het toepassingsgebied van de beginselen van behoorlijk bestuur” in I. OPDEBEEK en 
M. VAN DAMME, (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Administratieve rechtsbibliotheek: 
algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, 35-65. Voor een recent en volledig overzicht van de 
betrokken rechtsleer en rechtspraak, raadpleeg R. VALKENEERS, “Zijn de beginselen van behoorlijk 
bestuur van toepassing op de arbeidscontractanten in de publieke sector?”, TSR 2014/3, (309) 344-
345, voetnoten nr. 115 tot en met 117 en 347-348, alsook voetnoten nr. 132 en 133. 

978
 Sommige beginselen worden (gedeeltelijk) gecapteerd in regelgeving (bv. het gelijkheidsbeginsel (cf. 

art. 10 en 11 Gw.) en de formele motivering van bestuurshandelingen (Wet Motivering 
Bestuurshandelingen – cf. infra, 5.3.).  
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overheidswillekeur.979 980 Naarmate het takenpakket van het bestuur complexer en 

omvangrijker wordt, treedt de wetgever terug en schiet de legaliteitscontrole tekort 

om burgers te behouden voor een eventuele machtsafwending of willekeur vanwege 

het bestuur. De beginselen van behoorlijk bestuur compenseren als het ware het 

verlies aan rechtszekerheid door de terugtred van de democratisch verkozen 

wetgever.981  

 

Naast deze waarborgende functie van de beginselen van behoorlijk bestuur, wordt 

ook een instrumentele visie onderschreven.982 Het accent verschuift hierbij van de 

individuele relatie tot de burger naar het bredere algemene belang. De beginselen 

dienen als een soort van leidraad voor de overheid om behoorlijke beslissingen te 

nemen en om onzorgvuldige beslissingen te vermijden.983 984  

                                                           
979

 P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 
OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (3) 20-21. 

980
 Een interessante toepassing van die beginselen van behoorlijk bestuur is de controle (door de FOD 

WASO – Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen) op de cao’s die door de sociale 
partners worden gesloten op het ogenblik van hun neerlegging of een vraag tot algemeen 
verbindend verklaring. Voor een bespreking verwijzen we naar G. COX en K. LEUS, “De rol van de 
beginselen van behoorlijk bestuur in de collectieve arbeidsverhoudingen: de legaliteitstoets bij 
neerlegging en algemeenverbindendverklaring van cao’s” in M. RIGAUX, H. BOCKSTEINS en J. ROMBOUTS 
(eds.), Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen: scripta manent Jan 
Rombouts, Antwerpen, Intersentia, 2012, 129-184 en G. COX, “CAO’s: moeilijk evenwicht tussen 
autonomie en wettigheid?” in P. HUMBLET en A. VAN REGENMORTEL (eds.), Markante standpunten. 
Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, 11-27. 

981
 P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (3) 20 en verwijzingen aldaar. 

982
 P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (3) 22; R. VALKENEERS, “Zijn de 
beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing op de arbeidscontractanten in de publieke 
sector?”, TSR 2014/3, (309) 329 et seq. 

983
 R. VALKENEERS, “Zijn de beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing op de arbeidscontractanten in 

de publieke sector?”, TSR 2014/3, (309) 329. 
984

 Dit houdt op zijn beurt in dat van diezelfde burger ook een rationeel handelen wordt verwacht, wat 
wordt uitgedrukt in de notie (beginselen van) behoorlijk burgerschap. Het kadert in een wederkerig 
bestuursrecht waarbij ook van de burger wordt gevraagd dat die zich in relatie tot het bestuur door 
bepaalde zorgvuldigheidsbeginselen laat leiden (cf. P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: 
begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen 
van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die 
Keure, 2006, (3) 12-16. Zie ook: J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 
behoorlijk burgerschap. Beginselen van de openbare dienst, Brugge, Vanden Broele, 2002, 140 p.; J.  
DE STAERCKE, “Le principe de bonne citoyenneté et le principe de chercher bon droit”, CDPK 2004/1, 
72-88 (deel 1) en CDPK 2004/2, 211-225 (deel 2); I. OPDEBEEK en E. VAN DE VELDE, “Over stilzittende 
besturen…en stilzittende burgers”, (noot onder RvS 24 oktober 2002, nr. 111.845), RW 2003-04, 
217-221; L.-P. SUETENS, “Vigilantibus, non dormientibus, subveniunt jura” in X. (ed.), Liber amicorum 
J. Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 91-102; M. VAN DAMME, “Goede trouw van burger en 
bestuur”, RW 1989-1990, 1107-1119; I. VAN GIEL, “Een eerste erkenning van het beginsel van 
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De normen die doorgaans onder de noemer van de beginselen van behoorlijk 

bestuur worden gebracht zijn de volgende: 

 

〉 het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel; 

〉 het gelijkheidsbeginsel; 

〉 het zorgvuldigheidsbeginsel; 

〉 het onpartijdigheidsbeginsel; 

〉 de (voorafgaande) hoorplicht; 

〉 het motiveringsbeginsel; 

〉 het vereiste van de redelijke termijn. 

 

VAN DAMME en WIRTGEN omschrijven het rechtszekerheidsbeginsel als een uit de 

staat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk 

moet zijn zodat burgers in staat zijn om de rechtsgevolgen van hun handelingen op 

voorhand in te schatten en dat ze moeten kunnen vertrouwen op een zekere 

standvastigheid bij het bestuur. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de burger 

moet kunnen vertrouwen op toezeggingen of beloften die door het bestuur werden 

gedaan of op wat men uit een vaste gedrags- of beleidsregels kan afleiden.985 Beide 

beginselen houden verband met de kenbaarheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid 

van het recht. 
 

Het gelijkheidsbeginsel is te beschouwen als een bijzonder beginsel van behoorlijk 

bestuur. Niet alleen is het verwoord in talrijke (grond)wettelijke en 

internationaalrechtelijke bepalingen, ook neemt het verschillende gedaanten aan 

naargelang de invalshoek van waaruit het wordt bekeken. Bij een gebonden 

bevoegdheid neemt het bijvoorbeeld de vorm aan van het wettigheidsbeginsel. 

Wanneer de overheid over een beoordelingsmarge beschikt, neemt het 

gelijkheidsbeginsel de gedaante aan van een toetsing aan het 

redelijkheidsbeginsel.986   

                                                                                                                                                        
behoorlijk burgerschap door de Raad van State?”, T.Gem. 2005/4, 254-257). Het verband wordt 
gelegd met de staatskundige evolutie van een eerder eenzijdige gezagsuitoefening naar een meer 
wederkerige rechtsverhouding. De handelingen van overheid en burger zouden ten overstaan van 
elkaar worden beheerst door rechtsnormen waaraan de wederpartij bepaalde aanspraken kan 
ontlenen (cf. I. VAN GIEL, “De “beginselen van behoorlijk burgerschap” als volwaardige bron van het 
(wederkerig) bestuursrecht: sancties voor onbehoorlijk burgerschap in de relatie tussen burger en 
bestuur”, T.Gem. 2008/1, 66).  

985
 M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene 
reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (315) 315 en 320. 

986
 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk 

bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, 
(201) 204-220. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel overstijgt het niveau van het bestuursrecht en is de 

uitdrukking van een beginsel van behoorlijk handelen dat ten grondslag ligt aan 

zowel het publiek als het privaat recht.987 De overheid moet bij haar handelen 

toetsen of de voorgenomen beslissing beantwoordt aan de vereisten gesteld door de 

zorgvuldigheid en de redelijkheid.988 Het zorgvuldigheidsbeginsel wordt vaak in 

combinatie met andere geschreven of ongeschreven rechtsregels of normen 

aangewend.989  

 

Het vereiste van de onpartijdigheid slaat ook op de subjectieve ingesteldheid en 

houding van degene die de beslissing neemt. Het gaat als dusdanig een stap verder 

dan de loutere eis om onafhankelijk op te treden, de objectieve onpartijdigheid.990 

Dat dit beginsel geldt voor rechtscolleges van de rechterlijke macht en de 

administratieve rechtscolleges ligt voor de hand. Na enige aarzeling, wordt nu ook 

aanvaard dat dit beginsel moet worden toegepast op de organen van het actief 

bestuur.991  

 

De hoorplicht (audi alteram partem) als beginsel van behoorlijk bestuur impliceert 

dat – in afwezigheid van formele regelgeving terzake – het bestuur dat van plan is 

tegen iemand een ernstige maatregel te nemen die gegrond is op zijn persoonlijk 

gedrag, die persoon de gelegenheid moet geven om zijn standpunt op een nuttige 

wijze te doen kennen.992 

 

MAREEN wijst er op dat de materiële motiveringsverplichting een van de belangrijkste 

middelen is om een administratiefrechtelijke rechtshandeling op haar wettigheid te 

                                                           
987

 K. LEUS, “Het zorgvuldigheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk 
bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, 
(101) 102-103. 

988
 R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 256. 

989
 K. LEUS, “Het zorgvuldigheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk 
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(101) 114-128. 
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behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die 
Keure, 2006, 279. 
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 Cf. A. COOLSAET, “Het onpartijdigheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die 
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toetsen.993 De toetsing van de materiële motiveringsverplichting houdt een cascade 

aan controles in: eerst is er het onderzoek naar het bestaan van de motieven, 

vervolgens naar dat van de feitelijke en de juridische juistheid en uiteindelijk naar 

dat van het bestaan van een redelijke verhouding tussen de motieven en de inhoud 

van de beslissing.994  

 

De redelijketermijneis kan niet alleen voortvloeien uit een normatieve akte, maar is 

daarnaast ook een algemeen rechtsbeginsel én een ongeschreven beginsel van 

behoorlijk bestuur. Bij afwezigheid van een normatieve termijn waarbinnen de 

overheid moet handelen, is zij verplicht om binnen een redelijke termijn te 

beslissen.995 

 

De onderscheiden beginselen kunnen met elkaar interageren, een duidelijke 

scheiding is niet altijd mogelijk.996 Inhoudelijk kunnen de beginselen van behoorlijk 

bestuur bijzonder veel elementen overspannen van de relatie tussen de bestuurder 

en de bestuurde. De vraag rijst dan ook wat de precieze materiële draagwijdte is van 

die beginselen en, daaraan gekoppeld, wat hun relevantie is in de relatie tussen de 

overheid (in haar hoedanigheid van werkgever) en de overheidscontractant.  

 

5.2.2. Beginselen behoorlijk bestuur en de overheidscontractant 

5.2.2.1. Uiteenlopende standpunten 

 

De beginselen van behoorlijk bestuur zijn in eerste instantie gericht op het bestuur 

wanneer het bestuursbeslissingen neemt. De essentie is dat het gaat om eenzijdige 

beslissingen die de rechtspositie van een persoon kunnen wijzigen en dat het orgaan 

dat de beslissingen treft, een taak van algemene belangenbehartiging  heeft.997  

 

                                                           
993

 D. MAREEN, “Het motiveringsbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk 
bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, 
131. 

994
 D. MAREEN, “De motieven van de administratieve rechtshandeling”, TBP 2000/1, 20-38.  

995
 I. OPDEBEEK, “De redelijketermijneis” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk 

bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, 
(397) 400. 

996
 F. DEBAEDTS, “De algemene rechtsbeginselen in het administratief recht” in M. VAN HOECKE (ed.), 

Algemene rechtsbeginselen, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, (243) 259; A. MAST, J. 
DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 
Mechelen, Kluwer, 2012, 58-59. 

997
 P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (3) met verwijzing naar P. NICOLAÏ, 
Beginselen van behoorlijk bestuur, Deventer, Kluwer, 1990, 239. 
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Omdat het grotendeels ongeschreven beginselen betreft, bestaat er geen codificatie 

van de precieze werkingssfeer van de beginselen van behoorlijk bestuur.998 

 

De toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur op de relatie met de 

statutaire personeelsleden wordt niet in vraag gesteld. Moeilijker wordt het 

wanneer men een standpunt moet innemen over de naleving van die beginselen ten 

overstaan van contractuele personeelsleden. In de regelgeving wordt alleszins 

nergens bepaald of en hoe die beginselen doorwerken ten overstaan van 

overheidscontractanten.999  

 

Hoever de draagwijdte van de beginselen van behoorlijk bestuur reikt, is al een tijd 

het voorwerp van een levendig debat in de rechtspraak en de rechtsleer. We lichten 

hierna de twee belangrijkste strekkingen toe. Verder analyseren we een belangrijk 

recent arrest van het Hof van Cassatie over deze problematiek. We koppelen onze 

bespreking aan de case van de hoorplicht, een basisprincipe waarrond de vraag over 

de werkingssfeer van de beginselen van behoorlijk bestuur zich lijkt vast te 

klemmen.  

 

5.2.2.2. Toepassing ten overstaan van overheidscontractant 

 

We stellen vast dat het debat over de doorwerking van de beginselen van behoorlijk 

bestuur hoofdzakelijk wordt gevoerd rond het al dan niet bestaan van een 

voorafgaande hoorplicht (l’audition préalable, audi alteram partem) in het raam van 

een ontslag van een contractueel tewerkgesteld personeelslid.1000 1001 Volgens een 

                                                           
998

 F. VANDENDRIESSCHE, “Het toepassingsgebied van de beginselen van behoorlijk bestuur” in I. OPDEBEEK en 
M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: 
algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (35) 36. 

999
 R. VALKENEERS, “Zijn de beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing op de arbeidscontractanten in 

de publieke sector?”, TSR 2014/3, (309) 339. 
1000

 Voor een algemene bespreking van de hoorplicht in de context van het ontslag van een 
overheidscontractant, verwijzen we naar P. CRETEUR, “Les agents contractuels de la fonction 
publique: avec ou sans les 'bretelles du droit administratif'? Une mode à suivre…”, Le Pli Juridique 
2013/24, 3-5; L. DEAR, “L’audition préalable et la motivation du congé” in C.-E. CLESSE en S. GILSON 
(eds.), Le licenciement abusif. Notions, évolutions, questions spéciales, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2009, (93) 106-108; L. DEAR, “Le congé pour motif grave des contractuels de la fonction publique”, 
noot onder Arbh. Bergen 21 november 2012, Soc.Kron. 2013/7, 385-387; H. DECKERS, “La sanction de 
l’absence d’audition préalable au licenciement d’un agent contractuel du secteur public”, Soc.Kron. 
2013/7, 347-349; O. DEPRINCE, “Audition préalable et motivation du licenciement: un état de la 
question, quelques réflexions” in M. DUMONT (ed.), Le droit du travail dans tous les secteurs, Luik, 
Anthemis, 2008, 142-147; O. DEPRINCE, “Licenciement pour motif grave: faut-il revenir encore sur la 
question de l’audition préalable?” in  S. GILSON (ed.), Le congé pour motif grave, Limal, Anthemis, 
2011, (83) 91-94; S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les obligations particulières de l’employeur 
public lors du licenciement des travailleurs contractuels. Les méandres de la doctrine et de la 
jurisprudence à la croisée des droits administratif et social, Limal, Anthemis, 2016, 84-136; S. GILSON, 
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meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer vloeit uit de publiekrechtelijke 

hoedanigheid van de werkgever voort dat hij ertoe verplicht is om, voorafgaand aan 

het ontslag, het personeelslid te horen, ook wanneer die persoon met een 

arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld.1002  

 

De redenering die hierachter schuilt, is relatief eenvoudig. De bestuursrechtelijke 

principes die van toepassing zijn op de overheidswerkgever en die voortvloeien uit 

zijn publiekrechtelijke status en zijn opdracht tot de behartiging van het algemeen 

belang,1003 werken zonder onderscheid door in de individuele arbeidsrelaties, of die 

nu van statutaire dan wel van contractuele aard zijn.1004 Het ontslag van een 

contractueel personeelslid valt te beschouwen als een ernstige maatregel met 

verstrekkende gevolgen waarop bijgevolg de beginselen van behoorlijk, waaronder 

de hoorplicht, moeten worden toegepast.1005 

 

                                                                                                                                                        
“Les obligations particulières des employeurs publics lors du licenciement de leurs travailleurs 
contractuels”, noot onder Arbrb. Charleroi 18 juni 2007, JTT 2008, 174-175; P. JOASSART en N. 
BONBLED, “Les principes généraux du droit administratif et de bonne administration en droit social” in 
P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en F. TULKENS (eds.), Actualité des principes généraux en droit 
administratif, social et fiscal, Limal, Anthemis, 2015, (99) 101-107; M. JOURDAN, “La rupture de la 
relation de travail des membres du personnel soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 
2005, (309) 340-353; F. LAMBINET en S. GILSON, “De la nécessité de l’audition préalable au congé à 
l’égard des contractuels de la fonction publique”, Soc.Kron. 2013/7, 339-346; V. LOUCKX, “Fonction 
publique: audition préalable au licenciement d’un contractuel?”, Licenciement & démission 2012/11, 
1-7; R. VALKENEERS, “Zijn de beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing op de 
arbeidscontractanten in de publieke sector?”, TSR 2014/3, (309) 344-349. 
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Een dergelijke algemene hoorplicht bestaat niet in het arbeidsrecht.1006 Een 

bijkomend motief om te pleiten voor een doorwerking van die beginselen van 

behoorlijk bestuur (en dus ook de hoorplicht), houdt mogelijk verband met de 

overtuiging dat de bescherming die de hoorplicht de overheidscontractanten biedt, 

hen niet kan worden onthouden. Op het snijpunt van het arbeidsrecht en het 

bestuursrecht bevinden die contractuele personeelsleden zich sowieso al in een 

weinig benijdenswaardige positie.1007 De extra waarborg van de hoorplicht is vanuit 

dat perspectief geen overbodige luxe. 

   

5.2.2.3. Geen doorwerking in contractuele arbeidsrelaties 

 

De strekking die oordeelt dat de beginselen van behoorlijk bestuur geen 

doorwerking vinden in de contractuele arbeidsrelaties, vormt tot hiertoe een 

minderheid.1008 Indien de overheid ervoor kiest om, wanneer daartoe een wettelijke 
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 In het raam van het ontslag om dringende reden (cf. art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet) vindt er in de 
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JANVIER (ed.), Le droit social de la fonction publique, Collection de l’Association belge pour le droit du 
travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, 342 p.). 
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of decretale grondslag bestaat, gebruik te maken van privaatrechtelijke technieken 

zoals de arbeidsovereenkomst,1009 verlaat ze het bestuursrecht en wordt ze een 

gewone marktdeelnemer.1010 De arbeidsovereenkomst is geen administratief 

contract dat beïnvloed wordt door bijzondere publiekrechtelijke mechanismen.1011 

De overheidscontractant ontleent een zeker niveau van bescherming tegen een al te 

ongebreideld overheidsoptreden via mechanismen eigen aan het arbeidsrecht. 

“Vanuit die invalshoek is het dan ook onlogisch te noemen dat de beginselen van 

behoorlijk bestuur zouden dienen door te werken ingeval een arbeidscontractant in 

de publieke sector wordt ontslagen”.1012 Ook wat het ontslag betreft, moet een 

publiekrechtelijke werkgever, net zoals zijn privaatrechtelijke collega, de goede 

trouw respecteren. Het niet-horen van het personeelslid, kan in bepaalde 

                                                                                                                                                        
SALOMEZ, “Ontslag van contractanten in overheidsdienst. Publiekrecht of privaatrecht?”, noot onder 
Arbrb. Gent 6 december 2007, RW 2008-09/35, 1481-1485; K. SALOMEZ en H. FUNCK, “Le licenciement 
d’un agent contractuel d’un service public, un acte non de droit public mais de droit privé”, Soc.Kron. 
2013/07, (333) 338-339. 

1009
 De zogenaamde tweewegenleer, waarbij het bestuur vrij kan kiezen tussen de publiekrechtelijke dan 
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verwijzen we naar K. LEUS, “Overeenkomsten met de overheid en overheidsovereenkomsten: 
bijzondere overeenkomsten en algemeen belang. De ‘gemene’, de ‘gemengde’ of de ‘zuivere’ leer?” 
in H. BOCKEN, C. CAUFFMAN, I. CLAEYS et al., Bijzondere overeenkomsten, Postuniversitaire cyclus Willy 
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de overheid en overheidsovereenkomsten: bijzondere overeenkomsten en algemeen belang. De 
‘gemene’, de ‘gemengde’ of de ‘zuivere’ leer?” in H. BOCKEN, C. CAUFFMAN, I. CLAEYS et al., Bijzondere 
overeenkomsten, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 427-428. 
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in de context van de contractuele tewerkstelling, betekent dit dat voor een aanwerving op grond van 
een arbeidsovereenkomst, in afwijking van de principiële statutaire aanstelling, een grondslag moet 
worden gevonden in de regelgeving (cf. supra, deel 1, hoofdstuk I, 2. en verwijzingen aldaar). 

1010
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(eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (145) 168 en 174 en 
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omstandigheden worden beschouwd als “exercer son droit de licencier de manière 

manifestement déraisonnable”, “Mais cette solution se fonde alors sur le droit du 

travail et vaut tant pour l’employeur du secteur privé que pour celui du secteur 

public, elle ne fonde pas sur un droit administratif appliqué ‘à toute force’ à une 

relation contractuelle”.1013 

 

Uit de hoorplicht, als onderdeel van de beginselen van behoorlijk bestuur, vloeit 

voor de overheidswerkgever bijgevolg geen verplichting voort om de contractant de 

mogelijkheid te geven om zijn standpunten naar voren te brengen naar aanleiding 

van een beslissing om dat personeelslid te ontslaan. Of het anno 2016 acceptabel is 

om niet in een algemene hoorplicht te voorzien in het raam van een voorgenomen 

ontslag, minstens in het geval van een ontslag om dringende reden, is in dat opzicht 

een vraagstuk dat moet worden opgelost binnen de context van het arbeidsrecht, en 

dus niet van het bestuursrecht.1014 

 

Sommige auteurs spiegelen de beginselen van behoorlijk bestuur aan bepalingen uit 

het arbeidsrecht.1015 Dit is een interessante denkoefening die toelaat de hiaten bloot 

te leggen van de bescherming waarop de overheidscontractanten aanspraak kunnen 

maken. Hierbij wordt doorgaans de vergelijking gemaakt met werknemers uit de 

private sector (met inachtname van de normen vervat in cao’s) enerzijds en 

statutaire personeelsleden in vast dienstverband bij een publiekrechtelijke 

werkgever anderzijds.  

  

5.2.2.4. Gooit het Hof van Cassatie de knuppel in het hoenderhok? 

 

Door een recent arrest van 12 oktober 20151016 wakkert het Hof van Cassatie 

bovenstaande discussie tussen de voor- en tegenstanders van de doorwerking van 

de beginselen van behoorlijk bestuur opnieuw sterk aan.  

                                                           
1013

 Cf. K. SALOMEZ en H. FUNCK, “Le licenciement d’un agent contractuel d’un service public, un acte non de 
droit public mais de droit privé”, Soc.Kron. 2013/07, (333) 339. 

1014
 In dit verband o.a. L. DEAR, “L’audition préalable et la motivation du congé” in C.-E. CLESSE en S. GILSON 

(eds.), Le licenciement abusif. Notions, évolutions, questions spéciales, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2009, (93) 98; O. DEPRINCE, “Licenciement pour motif grave: faut-il revenir encore sur la question de 
l’audition préalable?” in S. GILSON (ed.), Le congé pour motif grave, Limal, Anthemis, 2011, (83) 112-
113; F. DORSSEMONT, “De disciplinaire macht van de werkgever. Op de grens van contract en 
instituut” in M. RIGAUX, P. HUMBLET en G. VAN LIMBERGHEN (eds.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 7, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, (173) 228-230. 

1015
 Zie bijvoorbeeld recent nog D. CUYPERS, “Beginselen van behoorlijk bestuur in personeelsmateries: 

zowel voor ambtenaren als voor overheidscontractanten?”, TSR 2015/1, (3) 33-72. 
1016

 Cass. 12 oktober 2015, JTT 2016, 27, noot G. LEMAIRE (volledige tekst ook raadpleegbaar op 
www.juridat.be). Voor een uitgebreide bespreking verwijzen we naar S. GILSON, F. LAMBINET en Z. 
TRUSGNACH, Les obligations particulières de l’employeur public lors du licenciement des travailleurs 
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De feiten die ten grondslag liggen van de zaak, kunnen we als volgt samenvatten. 

Het betreft een ‘klassiek’ ontslag van een overheidscontractant, in casu een 

baliemedewerker in dienst bij de bibliotheek van de stad Oostende met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op 12 mei 2009 wordt de 

arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker, na bijna vijftien jaar 

anciënniteit, met onmiddellijke ingang beëindigd en dit met toekenning van een 

opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het loon van negen maanden. Noch in 

de beslissing van het college van burgemeester en schepenen,1017 noch in de 

aangetekende brief waarmee het ontslag ter kennis wordt gebracht, gaat men in op 

de motieven voor het ontslag. Men maakt enkel melding van een ontslag “wegens 

beroepsongeschiktheid”. Het betrokken personeelslid wordt vooraf ook niet 

gehoord.  

 

Voor de arbeidsrechtbank1018 en later het arbeidshof1019 vordert het betrokken 

personeelslid een schadevergoeding van 1.000 euro per maand voor de duur van de 

periode gedekt door de opzeggingsvergoeding en dit “voor morele schade, 

emotionele schade, posttraumatische stresstoestand, miskenning van fundamentele 

rechten, enz.” als gevolg van de niet-naleving van de hoorplicht en de verplichting tot 

formele motivering. De Arbeidsrechtbank van Brugge wijst eisers vordering af, maar 

het Arbeidshof Gent, afdeling Brugge, willigt het verzoek van de appellant wel in. 

Volgens dit arbeidshof is er wel degelijk sprake van een schending van de formele 

motiveringsverplichting1020 en had de stad Oostende het personeelslid moeten 

horen vooraleer het te ontslaan. Volgens het arbeidshof moet ten overstaan van 

overheidscontractanten zowel toepassing worden gemaakt van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen als van de hoorplicht, waarbij het meteen ook de beginselen 

van behoorlijk bestuur van toepassing acht op het ontslag van een 

overheidscontractant. 

 

Het Gentse Arbeidshof motiveert omstandig de schadevergoeding die het aan de 

appellant toekent. Het gebrek aan een afdoende motivering van het ontslag in de 

ontslagbrief en de afwezigheid van een voorafgaand verhoor is volgens het hof een 

fout van de geïntimeerde (stad Oostende). Het hof oordeelt voorts nog dat de 

schade bestaat uit het verlies van de kans om het ontslag te vermijden en een 

                                                                                                                                                        
contractuels. Les méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la croisée des droits administratif 
et social, Limal, Anthemis, 2016,  55-75. 

1017
 Opvallend is dat in die beslissing wordt gerefereerd aan de Wet Motivering Bestuurshandelingen, 

echter zonder concrete gevolgtrekkingen, want van enige formele motivering van het ontslag is in 
dit document geen sprake. 

1018
 Arbrb. Brugge 7 juni 2010, A.R. nr. 09/1757/A, onuitg. 

1019
 Arbh. Gent (afdeling Brugge) 24 april 2012, A.R. nr. 2010/AR/165 en 2011/AR/101, onuitg. 

1020
 Infra 5.3.2. staan we hier nog uitgebreid bij stil. 
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vermindering van de kans om een nieuw werk te vinden. Het oorzakelijk verband 

tussen de fout en de schade staat volgens het hof vast en is bewezen. De morele 

schade, die moet worden onderscheiden van die gedekt door de 

opzeggingsvergoeding, wordt door het arbeidshof ex aequo et bono geraamd op 

2.500 euro. 

 

De stad Oostende vecht dit arrest aan voor het Hof van Cassatie en ziet daar zijn 

grieven ingewilligd. In een summier gemotiveerd arrest vernietigt het Hof van 

Cassatie de uitspraak van het Gentse Arbeidshof en verwijst het de zaak voor een 

nieuwe beoordeling door naar het Arbeidshof te Antwerpen.  

 

Concreet wat betreft de hoorplicht oordeelt het Hof van Cassatie dat: 

 

“5. De regeling inzake de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde 

duur waarin de voormelde wetsbepalingen voorzien, verplicht een werkgever niet om 

een werknemer te horen alvorens over te gaan tot diens ontslag. 

 

Aan die regeling die overeenkomstig artikel 1, tweede lid, 

Arbeidsovereenkomstenwet ook de overeenkomsten beheerst van de werknemers 

tewerkgesteld door de gemeenten en wier toestand niet statutair geregeld is, kan 

geen afbreuk worden gedaan op grond van een algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur. 

 

6. Het arrest oordeelt dat “de beginselen van behoorlijk bestuur, met inbegrip van de 

hoorplicht, (…) ook van toepassing [zijn] op het ontslag van contractanten” en stelt 

vast dat eiseres die met de verweerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

duur had gesloten, heeft nagelaten om de verweerder te horen vooraleer hem te 

ontslaan. 

 

Het arrest dat op die grond beslist tot het bestaan van een fout in hoofde van de 

eiseres, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht”. 

 

Uit de overwegingen in dit cassatiearrest kan niet zo heel veel worden afgeleid over 

de precieze juridische grondslagen waarop het hof zich baseert om met de 

vorderingen van eiseres in cassatie in te stemmen. De conclusie van advocaat-

generaal VANDERLINDEN
1021

 
1022 biedt ons meer inzicht in de beweegredenen die het 

                                                           
1021

 De conclusie van advocaat-generaal VANDERLINDEN kan integraal worden geraadpleegd via 
www.juridat.be en wordt ook opgenomen in de publicatie van het arrest in JTT 2016, 27, noot G. 
LEMAIRE. 
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Hof van Cassatie zouden hebben kunnen inspireren tot deze uitspraak. De 

argumenten die de advocaat-generaal heeft aangehaald in het raam van de vraag 

naar de toepassing van de Wet Motivering Bestuurshandelingen (infra, 5.3.) en de 

hoorplicht, zijn gelijklopend. We zullen ze hierna dan ook gedeeltelijk1023 samen 

verwerken. 

 

De advocaat-generaal wijst erop dat zodra een overheid een arbeidsovereenkomst 

sluit, ze de hoedanigheid verwerft van een gewone werkgever, met alle 

consequenties van dien. In relatie tot de overheidscontractant gaat het niet meer 

om normen die eenzijdig worden opgelegd. Er vindt een horizontalisering plaats 

tussen de verhouding overheid-werkgever en de werknemer. Dit blijkt volgens de 

advocaat-generaal onder andere uit het feit dat het de werkgever-overheid niet is 

toegestaan om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de arbeidsovereenkomst 

tijdens de duur ervan.1024  

 

Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst geeft het bestuur zijn bevoorrechte 

positie op zodat er op dat ogenblik geen nood meer is aan de correcties die de 

beginselen van behoorlijk bestuur aanbrengen aan de bevoorrechte positie van de 

overheid ten aanzien van de bestuurde. Het ontslag wordt geregeld en beheerst 

door de Arbeidsovereenkomstenwet. Het ontslag is dus, nog volgens de advocaat-

generaal, een contractueel recht en dit ongeacht of het uitgaat van een overheid of 

een private werkgever: “Er zit hier geen verschil tussen”. De bepalingen van de 

Arbeidsovereenkomstenwet vereisen volgens de advocaat-generaal dus niet dat een 

werknemer wordt gehoord vooraleer over te gaan tot het ontslag van de 

betrokkene. “Het arrest dat oordeelt dat de beginselen van behoorlijk bestuur, met 

inbegrip van de hoorplicht, van toepassing zijn op het ontslag van contractanten en 

                                                                                                                                                        
1022

 Het is opmerkelijk dat de advocaat-generaal bijna uitsluitend verwijst naar auteurs die de 
minderheidsstelling verdedigen (supra, 5.2.2.3.). Meer in het bijzonder refereert hij regelmatig aan 
de volgende drie bijdragen van de Nederlandstalige auteurs DE BECKER en SALOMEZ: A. DE BECKER, “De 
motivering van het ontslag van het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke sector”, RW 
2007-2008, 90-102; A. DE BECKER, “Het ontslag van arbeidscontractanten in de publieke sector” in M. 
RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
145-178 en K. SALOMEZ, “Ontslag van contractanten in overheidsdienst. Publiekrecht of 
privaatrecht?”, noot onder Arbrb. Gent 6 december 2007, RW 2008-09/35, 1481-1485 – inzake de 
onsplitsbaarheid van de ontslagbeslissing wordt eveneens verwezen naar W. RAUWS, 
“Aansprakelijkheids- en tuchregeling voor contractuelen bij de overheid” in M. DE VOS en I. PLETS 
(eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (129) 150-151). De 
advocaat-generaal maakt geen melding van de standpunten en de argumenten van die andere 
(meerderheids)stroming die er wel van overtuigd is dat de Wet Motivering Bestuurshandelingen en 
de beginselen van behoorlijk bestuur in deze context moeten worden nageleefd (cf. supra, 5.2.2.2.). 

1023
 Voor de specifieke argumenten in verband met de Wet Motivering Bestuurshandelingen verwijzen we 

naar infra 5.3.2. 
1024

 Hij verwijst hierbij uitdrukkelijk naar de bijdragen van DE BECKER en SALOMEZ waarin die argumenten 
eerder al werden ontwikkeld (supra, 5.2.2.3.). 
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op deze gronden oordeelt dat er een fout is in hoofde van eiseres verantwoordt niet 

naar recht zijn beslissing”. 

 

Het Hof van Cassatie lijkt met dit arrest van 12 oktober 2015 dus te veronderstellen 

dat de hoorplicht niet moet worden toegepast. Minstens ontkent het hof dat de 

niet-naleving van die verplichting zou leiden tot een fout.1025 Wanneer een 

overheidscontractant wordt ontslagen, gelden in de eerste plaats de regels en 

beschermingsmechanismen uit het arbeidsrecht. De bijzondere bestuursrechtelijke 

normen die samenhangen met het publiekrechtelijke karakter van een 

overheidswerkgever, zijn hieraan ondergeschikt. Het hof lijkt dus aan te sturen op 

een strikte scheiding van de beide hoedanigheden: de overheid als werkgever in de 

relatie tot de statutaire personeelsleden enerzijds en de overheid als werkgever ten 

overstaan van de contractuele personeelsleden anderzijds. Ten opzichte van die 

laatsten lijkt het erop dat de overheid als zodanig niet moeten worden 

onderscheiden van een private werkgever.  

 

5.3. Wet Motivering Bestuurshandelingen 

 

5.3.1. Introductie 

 

Met de Wet Motivering Bestuurshandelingen wordt de algemene formele1026 

motiveringsverplichting ingevoerd voor bestuurshandelingen.1027 In 

                                                           
1025

 Voor wat dit laatste betreft, wijzen we op een interessante nuancering gemaakt door P. JOASSART en N. 
BONBLED, “Les principes généraux du droit administratif et de bonne administration en droit social” in 
P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en F. TULKENS (eds.), Actualité des principes généraux en droit 
administratif, social et fiscal, Limal, Anthemis, 2015, (99) 106-107. 

1026
 De materiële motiveringsverplichting is een algemeen rechtsbeginsel. Iedere bestuursbeslissing moet 

worden gedragen door deugdelijke motieven die in rechte en in de feiten aanvaardbaar zijn en die 
moeten kunnen worden gecontroleerd. Die motieven moeten overeenkomstig de materiële 
motiveringsplicht echter niet worden vermeld in de beslissing zelf (cf. I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, “De 
Wet Motivering Bestuurshandelingen: een korte, maar revolutionaire wet” in I. OPDEBEEK en A. 
COOLSAET (eds.), Formele motivering van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek: 
algemene reeks, nr. 7, Brugge, die Keure, 2013, (3) 5).  

1027
 Eventuele verplichtingen inzake de vermelding van de verjaringstermijn (cf. artikel 15 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet) die zouden voortvloeien uit de regelgeving rond de openbaarheid van 
bestuur, laten we hier buiten beschouwing. Voor een bespreking verwijzen we naar A. DE BECKER, 
“Een verjaringstermijn is nog geen beroepstermijn: de impact van regelgeving inzake de 
openbaarheid van bestuur op artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet”, TSR 2012/4, 469-482; 
S. GILSON, “De l’influence sur la prescription en droit social de l’absence de la mention des voies de 
recours dans un acte administratif. Commentaires de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 
2011”, TSR 2012/2, 219-237, alsook S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les obligations 
particulières de l’employeur public lors du licenciement des travailleurs contractuels. Les méandres 
de la doctrine et de la jurisprudence à la croisée des droits administratif et social, Limal, Anthemis, 
2016, 179-186. DE BECKER en GILSON schreven hun bijdrage naar aanleiding van het arrest van het Hof 
van Cassatie van 28 maart 2011 (A.R. S.10.0147.F, Arr. Cass. 2011/3, nr. 233) waarin het hof oordeelt 
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overeenstemming met die wet moeten alle bestuurshandelingen van besturen 

uitdrukkelijk worden gemotiveerd.1028 Een bestuurshandeling wordt omschreven als 

de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur 

en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of meer bestuurden of voor een 

ander bestuur.1029 De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij 

moet afdoende zijn.1030  

 

De invoering van de Wet Motivering Bestuurshandelingen betekende een kleine 

revolutie in het bestuursrecht. De draagwijdte van de wet is dan ook bijzonder ruim. 

Ze is van toepassing op alle sectoren van het overheidshandelen, zoals de ruimtelijke 

ordening en de stedenbouw, het milieurecht, het fiscaal recht, de onteigeningen, de 

overheidsopdrachten en het ambtenarenrecht. De Wet Motivering 

Bestuurshandelingen heeft intussen een prominente plaats verworven in het 

bestuursrecht en het administratief contentieux.1031 

 

5.3.2. Toepassing op het ontslag van een overheidscontractant 

 

Net zoals dit het geval was bij de beginselen van behoorlijk bestuur (supra, 5.2.2.), 

rijst de vraag of de Wet Motivering Bestuurshandelingen moet worden toegepast 

wanneer we te maken hebben met een ontslag van een overheidscontractant. Met 

andere woorden: moet het bestuur het ontslag van een contractueel personeelslid 

formeel motiveren in overeenstemming met de voorschriften van de Wet 

Motivering Bestuurshandelingen?  

 

Ook hier tekenen zich twee duidelijke stromingen af in de rechtspraak en de 

rechtsleer, bepaald volgens een bevestigend1032 of een ontkennend1033 antwoord op 

                                                                                                                                                        
dat de bepalingen inzake openbaarheid van bestuur alleen de eventuele beroepsmogelijkheden 
betreffen, maar niet vereisen dat in de beslissing die een arbeidsovereenkomst beëindigt, melding 
wordt gemaakt van de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank en van de 
termijn waarbinnen die rechtsvordering verjaart. 

1028
 Art. 2 Wet Motivering Bestuurshandelingen. Er gelden bepaalde uitzonderingen − cf. art. 4 Wet 

Motivering Bestuurshandelingen (voor een bespreking zie I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, 
“Uitzonderingen op de formele motiveringsplicht” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele 
motivering van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 7, 
Brugge, die Keure, 2013, 77-100). 

1029
 Art. 1, tweede lid Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

1030
 Art. 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

1031
 I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, “De Wet Motivering Bestuurshandelingen: een korte, maar revolutionaire 

wet” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele motivering van bestuurshandelingen, 
Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 7, Brugge, die Keure, 2013, (3) 7. 

1032
 Onder andere: Arbh. Bergen 20 april 2015, Or. 2016/1, 20-21 (samenvatting B. PATERNOSTRE); Arbh. 

Bergen 21 november 2012, Soc.Kron. 2013/7, 381, noot L. DEAR; Arbh. Luik 20 juni 2011, Soc.Kron. 
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2013/7, 371; Arbh. Brussel 25 mei 2011, JTT 2011, 473; Arbh. Bergen 13 september 2011, Soc.Kron. 
2013/7, 390, noot L. DEAR; Arbh. Brussel 13 december 2011, Soc.Kron. 2013/7, 392; Arbh. Luik 22 
december 2010, Soc.kron 2013/7, 368; Arbrb. Gent 10 november 2008, Soc.Kron. 2013/7, 396, noot 
J. JACQMAIN; Arbh. Brussel 27 november 2007, JTT 2008, 167; Arbh. Brussel 30 mei 2006, Soc.Kron. 
2007/9, 522, noot D. CUYPERS; Arbh. Brussel 30 mei 2005, A.R. 45.959, onuitg.; Arbh. Brussel 10 
december 2003, JTT 2005, 185; Arbh. Brussel 26 november 2002, Soc.Kron. 2003/9, 458, noot J. 
JACQMAIN;  A. COOLSAET, “Contractueel overheidspersoneel” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), 
Formele motivering van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, 
nr. 7, Brugge, die Keure, 2013, (521) 522-532; L. DEAR en O. DEPRINCE, “Incidences de la loi du 29 
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs sur le licenciement du 
personnel contractuel du secteur public”, JTT 2005, 173-181; S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, 
Les obligations particulières de l’employeur public lors du licenciement des travailleurs contractuels. 
Les méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la croisée des droits administratif et social, 
Limal, Anthemis, 2016, 149 (cf. voetnoot nr. 485); S. GILSON, “Les obligations particulières des 
employeurs publics lors du licenciement de leurs travailleurs contractuels”, noot onder Arbrb. 
Charleroi 18 juni 2007, JTT 2008, 174-175; S. GILSON, “L’absence de motivation formelle du congé, 
une règle en sursis? (1) L’exemple du licenciement des contractuels de la fonction publique”, Ors. 
2006/4, (8) 13; S. GILSON, “La motivation des actes administratifs en droit social” in P. JADOUL en S. 
VAN DROOGHENBROECK (eds.), La motivation formelle des actes administratifs, Brussel, die Keure, 2005, 
(267) 270-277; J. JACQMAIN, “Le licenciement unilatéral sans motif grave doit être motivé dans les 
services publics”, Soc. Kron. 2003/7, 458; J. JACQMAIN, “Lacunes et perspectives de réformes” in C. 
WANTIEZ (ed.), Contrats de travail: 20

e
 anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, Brussel, Conférence du 

Jeune Barreau de Bruxelles, 1998, (255) 285-287; J. JACQMAIN, “Le contrat de travail dans les 
administrations de l'Etat”, Soc.Kron. 1991, (329) 339; (voorzichtig) R. JANVIER, Contractanten in 
overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 1997, 147-152; R. JANVIER, “Gezocht contractant (m/v) voor 
een overheidsdienst, met bereidheid tot onzekerheid over zijn/haar rechtspositie” in F. DELPÉRÉE, 
Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, Brussel, Bruylant, 1998, (191) 219-221; M. 
JOURDAN, “La rupture de la relation de travail des membres du personnel soumis à la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (309) 365 et seq.; B. LOMBAERT, “La distinction entre régime 
statutaire et régime contractuel est-elle encore pertinente? Faut-il repenser la nature juridique de la 
relation de travail dans la fonction publique? “ in S. DEPRÉ en C. MOLITOR (eds.), Etat des lieux de la 
fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (61) 101; (voorzichtig) M. PÂQUES en G. PARTSCH, 
“L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale”, TSR 1996/1, (3) 38-39; B. WEEKERS, “De 
ontslagbrief gericht aan een door een arbeidsovereenkomst met de gemeente verbonden 
personeelslid: uitdrukkelijk motiveren of niet?”, T.Gem. 2005/4, 233-237.  
Genuanceerde of neutrale stellingname: P. CRETEUR, “Les agents contractuels de la fonction publique: 
avec ou sans les 'bretelles du droit administratif'? Une mode à suivre…”, Le Pli Juridique 2013/24, 3-
8; D. CUYPERS, “Beginselen van behoorlijk bestuur in personeelsmateries: zowel voor ambtenaren als 
voor overheidscontractanten?”, TSR 2015/1, (3) 36-44; D. CUYPERS, “Over ontslagmotieven, 
motiveringswet en rechtsmisbruik. Commentaar bij het arrest op 30 mei 2006 gewezen door het 
Arbeidshof Brussel”, Soc.Kron. 2007/9, 509-513; T. STIÉVENARD, “Le licenciement des agents 
contractuels des collectivités locales”, Rev.dr.commun. 2003/4, (47) 49-51; R. VALKENEERS, “Zijn de 
beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing op de arbeidscontractanten in de publieke 
sector?”, TSR 2014/3, (309) 338-367. Voor een interessant overzicht van rechtspraak, verwijzen we 
naar J. CLESSE en F. KÉFER, “Examen de jurisprudence (2002-2011)”, RCJB 2012/2, (185) 284-288. 

1033
 Onder andere: Cass. 12 oktober 2015, www.juridat.be; Arbh. Gent 13 februari 2013, T.Gem. 2014/2, 

127, noot D. BEIRENS en Soc.Kron. 2013/7, 366; Arbh. Brussel 3 september 2010, Soc.Kron. 2013/7, 
359; Arbh. Antwerpen 20 april 2009, Soc.Kron. 2013/7, 355; Arbrb. Tongeren 2 oktober 2008, 
Limb.Rechtsl. 2010/3, 225; Arbrb. Gent 6 december 2007, RW 2008-2009, 1480, noot K. SALOMEZ; A. 
DE BECKER, “Het ontslag van arbeidscontractanten in de publieke sector” in M. RIGAUX en W. RAUWS 
(eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (145) 160-171; A. DE 

BECKER, “De motivering van het ontslag van het ontslag van een arbeidscontractant in de publieke 
sector”, RW 2007-2008, 90-102; (in theorie, voor de praktijk wordt wel geadviseerd te motiveren) G. 
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die vraag. Centraal in deze discussie staat de kwalificatie van het ontslag als een 

‘bestuurshandeling’ in de zin van artikel 1 van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen.1034  

 

Het cassatiearrest dat we supra 5.2.2.4. hebben besproken in het raam van de 

kwestie van de doorwerking van de beginselen van behoorlijk bestuur, is ook hier 

relevant. In die uitspraak van 12 oktober 2015 oordeelt het Hof van Cassatie niet 

alleen over de toepassing van de hoorplicht, maar eveneens over de naleving van de 

formele motiveringsverplichting in het raam van een ontslag van een 

overheidscontractant.1035  

 

In het arrest valt te lezen dat volgens het Hof van Cassatie uit de wetsgeschiedenis 

van de Wet Motivering Bestuurshandelingen niet kan worden afgeleid dat die wet 

een administratieve overheid die een werknemer ervan in kennis stelt dat zij de 

tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst beëindigt, verplicht is dit ontslag 

uitdrukkelijk te motiveren. Veel meer beschouwingen dan die referentie aan de 

wetsgeschiedenis, vallen in dit arrest helaas niet te bespeuren.1036 Andermaal 

moeten we teruggrijpen naar de conclusie van advocaat-generaal VANDERLINDEN om 

                                                                                                                                                        
JACQUEMART, “Le statut hybride des agents contractuels de la fonction publique locale”, Ors. 2014/9, 
(2) 13-14; V. LOUCKX, “Le point sur la motivation formelle du licenciement d’un membre du personnel 
contractuel d’une autorité administrative”, Licenciement & démission 2012/9, 1-6; W. RAUWS, 
“Aansprakelijkheids- en tuchregeling voor contractuelen bij de overheid” in M. DE VOS en I. PLETS 
(eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (129) 149-151; K. SALOMEZ 
en H. FUNCK, “Le licenciement d’un agent contractuel d’un service public, un acte non de droit public 
mais de droit privé”, Soc.Kron. 2013/07, 333-338; K. SALOMEZ, “Ontslag van contractanten in 
overheidsdienst. Publiekrecht of privaatrecht?”, noot onder Arbrb. Gent 6 december 2007, RW 
2008-09/35, 1481-1485; I. VANDEN POEL, “Motivering van het ontslag van een contractant in 
overheidsdienst: een bres in het Belgische ontslagrecht?”, TSR 2011/2, (115) 140-148.  

1034
 Voor een systematische bespreking van deze en andere argumenten pro en contra verwijzen we naar 

A. COOLSAET, “Contractueel overheidspersoneel” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele 
motivering van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 7, 
Brugge, die Keure, 2013, (521) 524-532. 

1035
 Uit een arrest uitgesproken een jaar vroeger (Cass. 12 mei 2014, Soc.Kron. 2015/1, 10) kon al impliciet 

worden afgeleid dat het Hof van Cassatie oordeelt dat de voorkeur moet worden gegeven aan de 
arbeidsrechtelijke voorschriften inzake de motivering van het ontslag (in casu artikel 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet) ten nadele van de formele motiveringsverplichting die voortvloeit uit 
de Wet Motivering Bestuurshandelingen. In dit arrest stelt het hof nog niet met zoveel woorden dat 
de Wet Motivering Bestuurshandelingen niet van toepassing is op het ontslag van een 
overheidscontractant. 

1036
 Zie ook de kritische bedenking van S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les obligations particulières 

de l’employeur public lors du licenciement des travailleurs contractuels. Les méandres de la doctrine 
et de la jurisprudence à la croisée des droits administratif et social, Limal, Anthemis, 2016,  59 
(“Comme à son habitude, le Cour de cassation aborde la question de manière très laconique, pour 
rendre une décision qui apparaît assez dogmatique, tant la motivation y fait défaut”) en de scherpe 
bewoordingen van die auteurs bij de analyse van dit arrest (idem, 61 et seq.). 
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een inzicht te verwerven in de achterliggende beweegredenen die het Hof van 

Cassatie mogelijk tot dit oordeel hebben gebracht. 

 

Met verwijzing naar en vermelding van enkele passages uit de parlementaire 

voorbereiding van de Wet Motivering Bestuurshandelingen besluit de advocaat-

generaal dat die wet als bedoeling heeft om de eenzijdigheid in het bestuursrecht te 

verzachten door de besturen te verplichten beslissingen formeel te motiveren. Het 

gaat om de klassieke, op ongelijkheid en hiërarchisch gezag gebaseerde verhouding 

tussen de overheid en de burger. De wetgever had volgens de advocaat-generaal 

niet de intentie om in te grijpen in de zuiver contractuele relaties die een overheid 

aangaat. Om die reden heeft de Wet Motivering Bestuurshandelingen geen rol te 

spelen in een contractuele relatie, zoals een arbeidsovereenkomst. Concreet 

betreffende de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, stelt de advocaat-

generaal dat het standpunt moet worden ingenomen dat dit onlosmakelijk 

verbonden is met de arbeidsovereenkomst zelf en er daarom niet van kan worden 

afgesplitst: “De opzegging is misschien een eenzijdige rechtshandeling maar geen 

administratieve rechtshandeling of bestuurshandeling daar er geen overheidsgezag 

wordt uitgeoefend. Het betreft een rechtshandeling gesteld, in een contractuele 

relatie, door een contractspartij. De eenzijdige rechtshandelingen gesteld in het 

kader van een contract zelf vallen buiten het toepassingsgebied van de Wet 

Motivering Bestuurshandelingen. Dit geldt dus ook voor het ontslag”, aldus de 

advocaat-generaal. Hij concludeert dat de Wet Motivering Bestuurshandelingen 

geen uitwerking heeft in het raam van het ontslag van een overheidscontractant. 

Het Hof van Cassatie oordeelt in dezelfde zin en acht de formele 

motiveringsverplichting niet van toepassing op de brief waarin het ontslag wordt 

meegedeeld.1037 

 

Of met dit arrest de neuzen voortaan in dezelfde richting zullen wijzen, lijkt ons 

veeleer wishful thinking.1038 Hoewel het standpunt van het Hof van Cassatie ons 

                                                           
1037

 GILSON, LAMBINET en TRUSGNACH wijzen er op dat men zou kunnen verdedigen dat de uitspraak van het 
Hof van Cassatie enkel geldt voor de ontslagbrief en dus niet voor de (voorafgaande) administratieve 
rechtshandeling op basis waarvan tot het ontslag wordt beslist. Die laatste beslissing blijft in die 
hypothese onderworpen aan de formele motiveringsverplichting (cf. S. GILSON, F. LAMBINET en Z. 
TRUSGNACH, Les obligations particulières de l’employeur public lors du licenciement des travailleurs 
contractuels. Les méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la croisée des droits administratif 
et social, Limal, Anthemis, 2016, 67-70). 

1038
 Zie ook A. HACHEZ. en P. VANHAVERBEKE, “La motivation du licenciement – Discrimination secteur privé 

versus secteur public” in S. GILSON en P. VANHAVERBEKE (eds.), La rupture du contrat de travail: entre 
harmonisation et discrimination, Limal, Anthemis, 2015, (79) 92-94. HACHEZ en VANHAVERBEKE stellen 
dat “L’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2015 vient de priver les agents contractuels du 
service public de tout moyen pour contraindre l’autorité administrative à motiver formellement leur 
licenciement”. Zij menen dan ook dat het zeer waarschijnlijk is dat dit gebrek aan 
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doctrinair wel weet te overtuigen, vermoeden we dat de discussie hiermee 

geenszins definitief beslecht is. We onderschrijven de stelling van GILSON et al. dat 

“Nous pensons toutefois que cela n’éteindre pas le débat sur cette question, et que 

l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2015 n’est qu’une étape”.1039 Niet alleen 

wordt de al moeizame juridische cohabitatie tussen contractuele en statutaire 

personeelsleden opnieuw op scherp gesteld,1040 ook ten aanzien van de werknemers 

uit de private sector worden de overheidscontractanten bijkomend benadeeld. In 

tegenstelling tot die laatste, is er voor hen nog geen werk gemaakt van de uitvoering 

van de ontslagmotivering in het raam van de Wet Eenheidsstatuut (supra, 4.1.2).  

 

In de praktijk betekent dit dat de overheidscontractanten twee keer nul op het 

rekest krijgen,1041 wat we alleen maar kunnen betreuren. Niet alleen gelden de 

                                                                                                                                                        
motiveringsverplichting zal worden aangevochten voor het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens of het Belgische Grondwettelijk hof (wat die laatste betreft, verwijzen we naar de procedures 
die momenteel hangende zijn voor het Grondwettelijk hof  – cf. de prejudiciële vraag over artikel 63 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in samenhang gelezen met 
artikel 38 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende 
maatregelen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, rolnummer 6211, 
bericht in BS 9 juli 2015 en de prejudiciële vraag van 9 april 2016, nr. 6409 gesteld door Arbh. Brussel 
14 april 2016, A.R. 14/13.388/A). Ook achten die auteurs het niet denkbeeldig dat de Franstalige 
kamer van het Hof van Cassatie (het arrest van 12 oktober 2015 werd niet in verenigde kamers 
uitgesproken, wel door de Nederlandstalige kamer), die gevraagd wordt om over een soortgelijke 
zaak te oordelen, wel eens in een andere zin zou kunnen beslissen (“Le prudence reste donc de mise 
d’autant que la Chambre francophone de la Cour de cassation pourrait se prononcer différemment 
dans le futur, raison pour laquelle nous exhortons les praticiens du droit à continuer d’invoquer les 
moyens devant les jurisdictions afin d’amener la Cour à revoir sa position le cas échéant” – cf. A. 
HACHEZ. en P. VANHAVERBEKE, “La motivation du licenciement – Discrimination secteur privé versus 
secteur public” in S. GILSON en P. VANHAVERBEKE (eds.), La rupture du contrat de travail: entre 
harmonisation et discrimination, Limal, Anthemis, 2015, (79) 94). In dezelfde zin: S. GILSON, F. 
LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les obligations particulières de l’employeur public lors du licenciement des 
travailleurs contractuels. Les méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la croisée des droits 
administratif et social, Limal, Anthemis, 2016, 70 et seq. 

1039
 S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les obligations particulières de l’employeur public lors du 

licenciement des travailleurs contractuels. Les méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la 
croisée des droits administratif et social, Limal, Anthemis, 2016, 12-13 en 15-16.  

1040
 Waarbij de statutaire personeelsleden doorgaans kunnen genieten van gunstiger regelingen dan hun 

contractueel tewerkgestelde collega’s – cf. o.a. R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele 
tewerkstelling: een strategische keuze” in A. Hondeghem, E. Platteau, C. Praet, et al. (eds.), 
Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal, Brugge, 
Vanden Broele, 2012, 71-93 en recent R. JANVIER (ed.), Le droit social de la fonction publique, 
Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, n° 9, Bruges, la 
Charte, 342 p. 

1041
 S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les obligations particulières de l’employeur public lors du 

licenciement des travailleurs contractuels. Les méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la 
croisée des droits administratif et social, Limal, Anthemis, 2016, 70-72; P. JOASSART en N. BONBLED, 
“Les principes généraux du droit administratif et de bonne administration en droit social” in P.-O. DE 

BROUX, B. LOMBAERT en F. TULKENS (eds.), Actualité des principes généraux en droit administratif, social 
et fiscal, Limal, Anthemis, 2015, (99) 114-116. 
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formele motiveringsverplichting en de hoorplicht volgens het Hof van Cassatie en 

bepaalde rechtsleer en rechtspraak niet in het raam van het ontslag van de 

overheidscontractant,1042 ook het treuzelen van de wetgever om de 

ontslagmotivering in het raam van de Wet Eenheidsstatuut uit te voeren (supra, 

4.1.2.),1043 is een ongelijke behandeling die men niet redelijk kan verantwoorden in 

het licht van het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel. We pleiten dan ook voor 

een snelle en accurate interventie vanwege de wetgever zodat die anomalie uit het 

(ontslag)recht voor de overheidscontractanten, spoedig ophoudt te bestaan.1044 1045 

Een logische oplossing die wij op dit vlak zien, is de uitwerking van een 

motiveringsverplichting in de Arbeidsovereenkomstenwet zelf.1046 Hierbij refereren 

we ook uitdrukkelijk aan de eisen die aan de motivering van het ontslag worden 

gesteld vanuit internationaalrechtelijke hoek.1047 1048 

                                                           
1042

 Wat een ongelijke behandeling ten overstaan van statutaire personeelsleden betreft. 
1043

 Hier gaat het om een ongelijke behandeling ten aanzien van werknemers (bedienden) uit de private 
sector. 

1044
 Een (duidelijk) wetgevend ingrijpen, geniet onze absolute voorkeur boven een nieuwe reeks 

procedures waartoe o.a. door GILSON et al. wordt opgeroepen (S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, 
Les obligations particulières de l’employeur public lors du licenciement des travailleurs contractuels. 
Les méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la croisée des droits administratif et social, 
Limal, Anthemis, 2016, 74). Zo maken die laatste al melding van een vonnis van de Arbeidsrechtbank 
Luik van 18 januari 2016 (A.R. 14/481/A, onuitg. – dus na het cassatiearrest van 12 oktober 2015 ) 
waarin een lokaal bestuur wordt veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding van €2.500 
wegens het verlies van de kans om zijn werk te behouden en dit op grond van de schending van de 
internationaalrechtelijk gewaarborgde verplichting tot een voorafgaand verhoor en de motivering 
van het ontslag (cf. S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les obligations particulières de l’employeur 
public lors du licenciement des travailleurs contractuels. Les méandres de la doctrine et de la 
jurisprudence à la croisée des droits administratif et social, Limal, Anthemis, 2016, 75). 

1045
 We werpen de vraag op of de nalatigheid van de Belgische Staat in deze geen aansprakelijkheidsrisico 

inhoudt – zie in dit verband enkele interessante beschouwingen van RAUWS naar aanleiding van het 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 en de gevolgen van een eventueel stilzitten van de 
wetgever (cf. W. RAUWS, “De toekomst van het arbeidsovereenkomstenrecht” in B. DEBAENST (ed.), 
Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief, 
Brugge, die Keure, 2013, (141) 156-157). We zien parallellen van die zaak met het dossier van de 
ontslagmotivering voor overheidscontractanten.  

1046
 Of eventueel in een afzonderlijke wet – in elk geval is volgens ons een wetskrachtige akte noodzakelijk 

om de ontslagmotivering voor overheidscontractanten uit te werken. 
1047

 O.a. artikel 24 van het Herziene Europees Sociaal Handvest (België heeft ten aanzien van dit artikel een 
voorbehoud geformuleerd – het geldt dus niet voor ons land); artikel 30 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; Verdrag nr. 158 van 22 juni 1982 inzake ontslag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (België heeft dit verdrag echter niet geratificeerd) en artikel 6, §1 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens in het arrest K.M.C./Hongarije van 10 juli 2012 (online raadpleegbaar via de 
databank HUDOC). 

1048
 L. DEAR en S. GILSON, “L’obligation de motiver le congé et le licenciement manifestement 

déraisonnable” in M. BAUKENS en F. ROZENBERG (eds.), L’harmonisation des statuts entre ouvriers et 
employés, Limal, Anthemis, 2014, (161) 172-181; S. GILSON, F. LAMBINET en Z. TRUSGNACH, Les 
obligations particulières de l’employeur public lors du licenciement des travailleurs contractuels. Les 
méandres de la doctrine et de la jurisprudence à la croisée des droits administratif et social, Limal, 
Anthemis, 2016, 72-73 met verwijzingen aldaar. 
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5.3.3. Andere toepassingen binnen de arbeidsrelatie? 

 

Supra legden we de focus op de relatie tussen de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen en het ontslag van een contractueel personeelslid. We willen 

opmerken dat die wet ook op andere punten relevant kan zijn voor de contractuele 

arbeidsverhouding. Daar waar de leer van de afsplitsbare rechtshandeling wordt 

aanvaard, is er desgevallend sprake van een eenzijdige rechtshandeling die voldoet 

aan de definitie van ‘bestuurshandeling’ en dus formeel moet worden gemotiveerd. 

Een voorbeeld hiervan is het besluit tot het aanwerven van een contractueel 

personeelslid. Dit is een eenzijdige, van de arbeidsovereenkomst afsplitsbare 

rechtshandeling die formeel moet worden gemotiveerd en los staat van de 

arbeidsovereenkomst op zich.1049  

 

COOLSAET oppert dat men ook andere beslissingen in relatie tot een 

overheidscontractant formeel zou moeten motiveren in overeenstemming met de 

bepalingen van de Wet Motivering Bestuurshandelingen. Ze verwijst onder andere 

naar periodieke evaluaties en bepaalde ordemaatregelen.1050 Zoals COOLSAET 

overigens zelf al suggereert,1051 zou dit kunnen worden tegengesproken door de 

auteurs en de rechtspraak die stellen dat het ontslag geen van de 

arbeidsovereenkomst afsplitsbare rechtshandeling is. Dezelfde gedachtegang zou 

dan opgaan voor de evaluatie1052 en de ordemaatregelen die ten aanzien van een 

overheidscontractant worden genomen. We onderschrijven dit voorbehoud. Er 

bestaat een duidelijke parallel met een ontslagbeslissing, waarvan men nu – althans 

volgens het Hof van Cassatie − moet aannemen dat die niet formeel moet worden 

gemotiveerd en geen afsplitsbare rechtshandeling is. De Raad van State beschikt niet 

                                                           
1049

 A. COOLSAET, “Contractueel overheidspersoneel” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele motivering 
van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 7, Brugge, die 
Keure, 2013, (521) 522 met verwijzing naar P. BOUCQUEY, “L’engagement d’agents contractuels par 
les communes et le respect des principes généraux du droit administratif”, Rev.dr.commun., 2003/4, 
(19) 25. Eveneens A. DE BECKER, “De impact van de rechtsmachtsverdeling tussen de Raad van State 
en de gewone (arbeids)rechter bij geschillen in personele aangelegenheden in de publieke sector”, 
TSR 2015/1, (181) 193 met verwijzing naar de arresten Baize, Raepers en Zeeuws (RvS 10 juni 1998, 
nr. 74.208, Baize; RvS 7 november 2001, nr. 100.559, Raepers; RvS 14 september 2009, nr. 196.015, 
Zeeuws). 

1050
 A. COOLSAET, “Contractueel overheidspersoneel” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele motivering 

van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 7, Brugge, die 
Keure, 2013, (521) 532-533. 

1051
 A. COOLSAET, “Contractueel overheidspersoneel” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele motivering 

van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 7, Brugge, die 
Keure, 2013, (521) 532-533. 

1052
 Aan een evaluatie kunnen bepaalde gevolgen worden gekoppeld zoals een (versnelde) doorstroming of 

tijdelijke blokkering in de functionele loopbaan – cf. bijvoorbeeld art. 47, §2 rechtspositiebesluit 
gemeente- en provinciepersoneel (Vl.). 
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over de bevoegdheid om contractuele bepalingen te interpreteren of om 

schendingen van die bepalingen te beoordelen.1053 Of de gewone arbeidsgerechten, 

na het recente arrest van het Hof van Cassatie, de formele motiveringsverplichting in 

die omstandigheden van toepassing achten, durven we te betwijfelen. 

 

5.4. Rol van de wetten van de openbare dienst 

 

5.4.1. Introductie 

 

Een laatste categorie van specifieke bestuursrechtelijke normen die we zullen 

bespreken, vormen de zogenaamde wetten van de openbare dienst.1054 De 

organisatie van overheidsinstellingen wordt beheerst door een aantal beginselen.1055 

Die beginselen passen in de algemene filosofie dat de administratie die het 

algemeen belang behartigt, voorrang heeft op particuliere belangen.1056 Het gaat om 

het beginsel van de benuttigingsgelijkheid, het continuïteitsbeginsel en het 

veranderlijkheidsbeginsel. Die beginselen zijn grotendeels ongeschreven normen die 

hun oorsprong vinden in rechtspraak en rechtsleer.1057 Hun plaats in de hiërarchie 

van de rechtsnormen kan het best worden omschreven als ‘vloeibaar’.1058 De 

beginselen zijn in hun algemeenheid niet te beschouwen als onderdelen van de 

vaste hiërarchische structuur van de geschreven normen: ze zijn vloeibaar omdat 

hun kwalificatie afhangt van het geschil waarin ze worden ingeroepen. Ze vloeien als 

het ware tussen de vaste structuur door. Zo kunnen ze in bepaalde omstandigheden 

op het niveau van de (grond)wet worden geplaatst, terwijl ze in een andere zaak niet 

kunnen raken aan bepalingen met een wettelijk of reglementair karakter. 

 

Het principe van de benuttigingsgelijkheid is een toepassing van het algemeen 

gelijkheidsbeginsel en houdt in dat iedereen die zich in de voorwaarden bevindt die 

bij wet of reglement zijn bepaald, op de werking van de dienst aanspraak kan 

                                                           
1053

 R. JANVIER, Contractanten in overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 1997, 4. 
1054

 Eigenlijk is de term ‘wetten’ wat vreemd gekozen. Het betreft namelijk ongeschreven beginselen die 
noch in de Grondwet, noch in enige andere wettekst nader worden benoemd (B. GORS, “Le principe 
de mutabilité” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » du 
service public, Brussel, La Charte, 2009, (105) 107). 

1055
 D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” in H. 

DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les «lois» du service public, Brussel, 
la Charte, 2009, (1) 4. 

1056
 R. JANVIER en M. RIGAUX, “Individuele en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de 

particuliere sector. Een beknopte juridische vergelijking” in P. GEVERS (ed.), Ambtenarenbeleid en 
arbeidsverhoudingen, Brugge, die Keure, 1987, (37) 76. 

1057
 D. BATSELÉ, T. MORTIER en M. SCARCEZ, Algemeen Administratief Recht, Brussel, Bruylant, 2012, 84. 

1058
 Naar A. DE BECKER, “Over de vloeibaarheid van beginselen van behoorlijke regelgeving, algemene 

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur”, afscheidscollege VUB, 16 december 2011. 
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maken.1059 Afwijkingen op het gelijkheidsbeginsel zijn mogelijk, mits die objectief 

kunnen worden onderbouwd.1060 Omwille van de grondwettelijke verankering van 

het gelijkheidsbeginsel, wordt aangenomen dat het principe van de 

benuttigingsgelijkheid “une valeur constitutionnelle” heeft.1061 Een van de 

toepassingen van dit gelijkheidsbeginsel is de gelijke toegang tot het openbaar 

ambt.1062 De overheid is ertoe verplicht om de titels en de verdiensten van alle 

kandidaten voor een benoeming of een bevordering te onderzoeken en met elkaar 

te vergelijken om tot een beslissing te komen.1063  

 

Het continuïteitsbeginsel impliceert dat, wanneer een overheid oordeelt dat een 

bepaalde taak beantwoordt aan een behoefte van algemeen belang, die dienst moet 

blijven bestaan en functioneren.1064 Dit ongeschreven1065 beginsel laat – met 

betrekking tot ambtenaren – bijvoorbeeld toe dat de overheid aan haar 

personeelsleden de opdracht kan geven om tijdelijk bevorderingsambten waar te 

nemen, of dat, wanneer een functie vacant is, ambtenaren van onmiddellijk lagere 

rang de uitoefening van die functie kunnen opnemen zodat de continuïteit kan 

                                                           
1059

 RvS 27 september 1988, nr. 36.488, bvba T.C. Grotenberge; R. JANVIER en M. RIGAUX, “Individuele en 
collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de particuliere sector. Een beknopte juridische 
vergelijking” in P. GEVERS (ed.), Ambtenarenbeleid en arbeidsverhoudingen, Brugge, die Keure, 1987, 
(37) 81; D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” 
in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les « lois » du service public, 
Brussel, la Charte, 2009, (1) 5. 

1060
 D. BATSELÉ, T. MORTIER en M. SCARCEZ, Algemeen Administratief Recht, Brussel, Bruylant, 2012, 88. 

1061
 D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” in H. 

DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les « lois » du service public, Brussel, 
la Charte, 2009, (1) 8. 

1062
 Een fundamenteel beginsel dat bovendien verankerd werd in de Grondwet (cf. art. 10, tweede lid Gw.).  

1063
 F. KRENC, “Le loi de l’égalité des usagers du service public: une loi surannée?” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. 

LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » du service public, Brussel, La Charte, 2009, (177) 
193-194. Zie bijvoorbeeld RvS 20 juni 2008, nr. 184.406, Roofthooft (“Considérant, sur les deux 
moyens réunis, qu'en vertu du principe général de comparaison des titres et mérites des candidats, 
déduit de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution qui garantit l'égal accès aux emplois publics, 
l'autorité investie du pouvoir de nomination a l'obligation d'examiner et de comparer les titres et 
mérites respectifs de tous les agents susceptibles d'être nommés; que ce principe général s'impose à 
défaut de texte exprès prescrivant la comparaison; que pour comparer les titres et mérites des 
candidats, il convient de rapprocher ces titres et mérites pour en dégager les similitudes et les 
différences et justifier ainsi la préférence accordée en tenant compte de la fonction à pourvoir; que 
l'effectivité de la comparaison doit ressortir de l'acte et être étayée par le dossier administratif”). 

1064
 D. D’HOOGHE en Ph. DE KEYSER, “Het continuïteitsbeginsel en het veranderlijkheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK 

en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: 
algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (363) 364; B. LOMBAERT, “La loi de continuité du 
service public, la grève des agents publics et le service minimum. Quand les usagers d’en mêlent…” 
in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » du service public, 
Brussel, La Charte, 2009, (53) 56; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht 
van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2012, 108. 

1065
 B. LOMBAERT, “La loi de continuité du service public, la grève des agents publics et le service minimum. 

Quand les usagers d’en mêlent…” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 
Les « lois » du service public, Brussel, La Charte, 2009, (53) 56-57. 
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worden verzekerd.1066 Doorgaans neemt men aan dat het continuïteitsbeginsel een 

beginsel is met kracht van wet.1067 Dit neemt niet weg dat men in sommige situaties 

een grondwettelijke waarde van het beginsel vooropstelt1068 of zelfs moet 

vaststellen dat het beginsel een zekere begrenzing ondergaat, bijvoorbeeld in het 

raam van het stakingsrecht van de ambtenaren.1069  

 

Uiteraard is het algemeen belang geen statisch begrip omdat het in relatie staat met 

maatschappelijke evoluties1070 en de overheid hierop moet kunnen inspelen. Hier 

biedt het veranderlijkheidsbeginsel soelaas. Het houdt in dat de organisatie en de 

werking van de openbare dienst steeds door de openbare macht kunnen worden 

gewijzigd naargelang van de wisselende noden van het algemeen belang.1071 In die 

zin is het de hedendaagse vertaling van de idee van onvervreemdbare heerschappij 

die berust bij de staat.1072 

                                                           
1066

 D. D’HOOGHE en Ph. DE KEYSER, “Het continuïteitsbeginsel en het veranderlijkheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK 
en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: 
algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (363) 375, met verwijzingen aldaar. Zie bv. RvS 
9 september 2003, nr. 122.608, XXX. In dit geval werd een beslissing in een vreemdelingenzaak 
genomen door een adjunct van de commissaris-generaal. De raad oordeelt: “le principe de la 
continuité du service public aurait permis au titulaire d’une fonction de rang immédiatement 
inférieur, soit à un des commissaire-adjoint, d’exercer ad interim les attributions du commissaire 
général”. Ook vormt het continuïteitsbeginsel een argument om handelingen die werden gesteld 
door een persoon wiens benoeming achteraf wordt vernietigd, toch in het rechtsverkeer te 
behouden (cf. RvS 12 september 2011, nr. 215.043, XXXX – “De benoeming van Erwin Poppe tot 
gewestelijk directeur is bij arrest nr. 185.568 van 31 juli 2008 vernietigd. Die vernietiging impliceert 
evenwel niet dat alle handelingen die hij stelde toen de benoemingsbeslissing effectief uitwerking 
had buiten het rechtsverkeer geplaatst moeten worden. Zulks aannemen zou onverenigbaar zijn met 
het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst”). 

1067
 D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” in H. 

DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les « lois » du service public, Brussel, 
la Charte, 2009, (1) 22. 

1068
 D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” in H. 

DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les « lois » du service public, Brussel, 
la Charte, 2009, (1) 22 et seq. 

1069
 D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” in H. 

DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les « lois » du service public, Brussel, 
la Charte, 2009, (1) 33. 

1070
 D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” in H. 

DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » du service public, Brussel, La 
Charte, 2009, (1) 36. 

1071
 D. D’HOOGHE en Ph. DE KEYSER, “Het continuïteitsbeginsel en het veranderlijkheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK 

en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: 
algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (363) 380; D. D’HOOGHE, “Bestuurlijke vrijheid 
geklemd tussen de beginselen inzake rechtszekerheid, wettigheid en veranderlijkheid”, RW 1993-94, 
(1091) 1102; D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des 
normes” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les « lois » du service 
public, Brussel, la Charte, 2009, (1) 36-37.  

1072
 Wat teruggaat op art. 33 Gw (“Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze 

bij de Grondwet bepaald”) - cf. B. GORS, “Le principe de mutabilité” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. 
LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » du service public, Brussel, La Charte, 2009, (105) 
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Ook met betrekking tot het statutaire overheidspersoneel vervult het 

veranderlijkheidsbeginsel1073 een belangrijke rol. Niet alleen vormt het de grondslag 

van de statutaire aanstelling (supra, deel 1, hoofdstuk I, 1.3.), maar het is ook de 

basis voor de opheffing of wijziging van bestuurshandelingen van reglementaire 

aard, zoals de rechtspositieregeling.1074 Daarnaast heeft het 

veranderlijkheidsbeginsel ook invloed op de individuele rechtspositie van de 

ambtenaar.1075 Vandaag wordt dan ook algemeen aanvaard dat het 

veranderlijkheidsbeginsel, als beginsel van de openbare dienst, de overheid toelaat 

om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de rechten, plichten en 

tewerkstellingsmodaliteiten van ambtenaren.1076 In die context heeft het 

veranderlijkheidsbeginsel “une valeur réglementaire”.1077 GILSON en DEAR vatten de 

essentie van de relatie tussen het veranderlijkheidsbeginsel en het statuut treffend 

samen:  “Statut et loi de changement sont, nous le verrons, intimement liés: une des 

charactéristiques essentielles du statut réside en effet dans le fait qu’il est fixé 

unilatéralement par les pouvoirs publics et qu’il peut également être unitatéralement 

modifié. L’intérêt du service public doit primer l’intérêt personnel du fonctionnaire: ‘le 

fonctionnaire est pour la fonction et non la fonction pour le fonctionnaire’”.1078 

                                                                                                                                                        
111 en A. DE BECKER, “De rol van de EU met betrekking tot het ambtenarenrecht: de ene ambtenaar 
lijkt steeds meer op de andere, maar we zeggen het hen niet”, TSR 2011/2, (195) 199. 

1073
 Voor een algemene bespreking van het veranderlijkheidsbeginsel verwijzen we o.a. naar B. GORS, “Le 

principe de mutabilité” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » 
du service public, Brussel, La Charte, 2009, 105-175. 

1074
 J. BOURTEMBOURG, “Le statut pécuniaire et les pensions” in J. SAROT (ed.), Précis de fonction publique, 

Brussel, Bruylant, 1994, (471) 494; D. D’HOOGHE en Ph. DE KEYSER, “Het continuïteitsbeginsel en het 
veranderlijkheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 
Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (363) 381; 
D. D’HOOGHE, “Bestuurlijke vrijheid geklemd tussen de beginselen inzake rechtszekerheid, wettigheid 
en veranderlijkheid”, RW 1993-94, 1102; M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action 
administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 221, voetnoot nr. 164; M. VAN DAMME, “Het 
rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel” in I. OPDEBEEK (ed.), Algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, Brugge, die Keure, 1993, (117) 143. 

1075
 I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, “Tuchtmaatregelen, ordemaatregelen, maatregelen van inwendige orde en 

verkapte tuchtstraffen: hoe door de bomen het bos ontwaren”, T.Gem. 2010/3, (155) 156-158. 
1076

 Voor een overzicht van rechtspraak van de Raad van State in deze, cf. I. DE WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, 
De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, 
Administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 175-179 en 
verwijzingen aldaar.  

1077
Cf. D. RENDERS en L. VANSNICK, “La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes” in H. 

DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 2. Les « lois » du service public, Brussel, 
la Charte, 2009, (1) 42. 

1078
 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: en fait unique, des 

conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail : les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 249 met verwijzing naar A. BUTTGENBACH, Manuel de droit 
administratif. Théorie générale du droit administratif belge, 3

de
 editie, Brussel, Larcier, 1966, 77; R. 

JANVIER, “Gezocht contractant (m/v) voor een overheidsdienst, met bereidheid tot onzekerheid over 
zijn/haar rechtspositie” in F. DELPÉRÉE (ed.), Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, 
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5.4.2. Bijzondere rol veranderlijkheidsbeginsel in relatie tot de 

overheidscontractant 

 

Hiervoor hebben we bewust enkel gerefereerd aan de rol van de wetten van de 

openbare dienst en het continuïteits- en veranderlijkheidsbeginsel in het bijzonder, 

ten overstaan van de statutaire personeelsleden. Of en hoe die beginselen 

interfereren met de rechtspositie van de contractuele personeelsleden, ligt minder 

voor de hand. De rechtspositie van een overheidscontractant wordt alles 

welbeschouwd voor een groot (het grootste?) gedeelte gestuurd door wetten en 

principes die hun oorsprong vinden in het arbeidsrecht. En laat net één van de 

belangrijkste leerstukken uit die rechtstak, het beperkte ius variandi, een ernstige 

dam opwerpen tegen de (eenzijdige) wijzigbaarheid van arbeidsvoorwaarden (supra, 

hoofdstuk I en infra, hoofdstuk III). Vanuit dat perspectief benaderd, lijkt het 

veranderlijkheidsbeginsel een ongerijmdheid die haaks staat op die bijzondere 

dynamiek van het arbeidsrecht, waar arbeidsvoorwaarden slechts onder strikte 

voorwaarden en in welbepaalde situaties (eenzijdig) kunnen worden gewijzigd. 

LOMBAERT verwoordt het als volgt: “La caractéristique la plus frappante du statut est 

de préserver les prérogatives des modifications unilatérales de l’administration liées 

à la loi de changement et à la mutabilité du service public. Une telle prérogative est 

radicalement incompatible avec le droit du contrat de travail pour lequel toute 

modification unilatérale importante des conditions de travail imposées par 

l’employeur constitue un acte équipollent à rupture”.1079  

 

Hoe beide theorieën zich ten opzichte van elkaar verhouden, vormt de start van ons 

onderzoek in het derde en laatste hoofdstuk van dit tweede deel (infra, hoofdstuk 

III, 2.). 

 

6. Tussenbesluit hoofdstuk II 

 

Als afsluiter bij dit hoofdstuk over de juridische determinanten van de rechtspositie 

van de overheidscontractant, vatten we de doorwerking van de normen die we 

hiervoor groepeerden in vier clusters, schematisch samen. We geven telkens per 

juridische determinant aan wat het toepassingsgebied is en in welke mate de 

                                                                                                                                                        
Brussel, Bruylant, 1998, (191) 214 en J. SAROT, Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, 
13. 

1079
 Cf. B. LOMBAERT, “La distinction entre régime statutaire et régime contractuel est-elle encore 

pertinente? Faut-il repenser la nature juridique de la relation de travail dans la fonction publique?” 
in S. DEPRÉ en C. MOLITOR (eds.), Etat des lieux de la fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (61) 
105. 
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betrokken norm doorwerkt ten overstaan van het (contractueel) 

overheidspersoneel. 
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Tabel 10: Schematisch overzicht juridische determinanten rechtspositie overheidscontractant 

 

NORM TOEPASSINGSGEBIED DETERMINANT? 

EERSTE CLUSTER Arbeidsovereenkomstenwet 

(supra, 2.2.) 
Artikel 1: “Deze wet regelt de arbeidsovereenkomsten 
voor werklieden, bedienden, 
handelsvertegenwoordigers en dienstboden. 
Zij is ook van toepassing op de bij het eerste lid 
bedoelde werknemers, tewerkgesteld door het Rijk, de 
provincies, de agglomeraties, de federaties van 
gemeenten, de gemeenten, de openbare instellingen 
welke eronder ressorteren, de instellingen van 
openbaar nut en de door het Rijk gesubsidieerde 
inrichtingen van het vrij onderwijs, en wier toestand 
niet statutair geregeld is.” 

Arbeidsovereenkomst is 
bepalend. 
Ook voor contractanten in de 
publieke sector, met een 
voorbehoud voor het 
personeel van het vrij 
gesubsidieerd onderwijs. 

Loonbeschermingswet 

(supra, 2.3.) 
Artikel 1: “Deze wet is van toepassing op de 
werknemers en op de werkgevers. 
Voor de toepassing van deze wet worden 
gelijkgesteld: 
1° met werknemers: de leerlingen, alsook de 
personen, die, anders dan krachtens een 
arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten 
onder het gezag van een ander persoon; 
2° met werkgevers: de personen die de onder 1° 
bedoelde personen tewerkstellen.” 

Private en publieke sector, 
zowel voor het contractueel 
als voor het statutair 
overheidspersoneel. 

Arbeidswet 

(supra, 2.4.1.) 
Artikel 3, §1, 1°: “De bepalingen van hoofdstuk III, 
afdelingen 1 en 2 en 4 tot 7, zijn niet van toepassing 
op:  

Ongeacht de rechtspositie van 
het personeelslid, is de 
Arbeidswet in haar geheel van 
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 1° de personen tewerkgesteld door het Rijk, de 
provinciën, de gemeenten, de openbare instellingen 
die er onder ressorteren en de instellingen van 
openbaar nut, behoudens indien zij tewerkgesteld zijn 
door instellingen die een industriële of commerciële 
activiteit uitoefenen of door instellingen die 
geneeskundige, profylactische of hygiënische 
verzorging verlenen.” 

toepassing voor de 
instellingen die een industriële 
of commerciële activiteit 
uitoefenen of voor instellingen 
die geneeskundige, 
profylactische of hygiënische 
verzorging verlenen. 
De Arbeidswet geldt slechts 
gedeeltelijk voor alle andere 
overheidsorganisaties. 

Arbeidstijdwet 

(supra, 2.4.2.) 
Artikel 4, eerste lid: “Deze wet is van toepassing op de 
werknemers die in de overheidssector tewerkgesteld 
zijn en op hun werkgevers, met uitzondering van: 
1° de instellingen die een industriële of commerciële 
activiteit uitoefenen en de instellingen die 
geneeskundige, profylactische of hygiënische 
verzorging verlenen; 
2° de contractuele werknemers in dienst genomen 
voor behoeften in het buitenland. 
De hoofdstukken III en IV van deze wet zijn niet van 
toepassing (…)” 

Ongeacht de rechtspositie van 
het personeelslid, van 
toepassing in de publieke 
sector, met uitzondering van 
een aantal organisaties (o.a. 
instellingen die een industriële 
of commerciële activiteit 
uitoefenen en de 
zorginstellingen – supra 
Arbeidswet). 

Feestdagenwet 

(supra, 2.5.1.) 
Artikel 1, derde lid: “Deze wet is niet van toepassing 
op de personen tewerkgesteld door het Rijk, de 
provincies, de gemeenten, de openbare instellingen 
die eronder ressorteren en de instellingen van 
openbaar nut, behoudens indien zij tewerkgesteld zijn 
door instellingen die een industriële of commerciële 
activiteit uitoefenen of door instellingen die 

Idem Arbeidswet. 
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geneeskundige, profylactische of hygiënische 
verzorging verlenen.” 

Jaarlijkse vakantiewet 

(supra, 2.5.2.) 
Artikel 1: “Deze gecoördineerde wetten zijn 
toepasselijk op de personen die onderworpen zijn aan 
de sociale zekerheidsregelingen voor: 
1° werknemers; 
(…) 
Zij zijn evenwel niet toepasselijk op: 
1°(…); 
  2° de categorieën van personen die met een andere 
wettelijke jaarlijkse vakantieregeling begunstigd zijn.” 

Contractueel 
overheidspersoneel voor 
zover onderworpen aan 
socialezekerheidsregeling voor 
werknemers en geen eigen 
jaarlijkse vakantieregeling die 
minstens even gunstig is als 
die van de jaarlijkse 
vakantiewet. 

Arbeidsreglementenwet 

(supra, 2.6.) 
Artikel 1: “Deze wet is van toepassing op de 
werknemers en op de werkgevers. 
Voor de toepassing van deze wet worden 
gelijkgesteld: 
1° met werknemers: de personen die, anders dan 
krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten 
onder het gezag van een ander persoon; 
2° met werkgevers: de personen die onder 1° 
genoemde personen tewerkstellen.” 

Private en publieke sector 
(enkele uitzonderingen niet te 
na te gelaten), zowel voor het 
contractueel als voor het 
statutair overheidspersoneel. 

Welzijnswet 

(supra, 2.7.) 
Artikel 2: “§ 1. Deze wet is toepasselijk op de 
werkgevers en de werknemers. 
Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld 
met : 
1° werknemers: 
a) de personen die, anders dan krachtens een 
arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het 

Private en publieke sector, 
zowel voor het contractueel 
als voor het statutair 
overheidspersoneel. 
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gezag van een ander persoon; 
(…); 
2° werkgevers: de personen die de onder 1° genoemde 
personen tewerkstellen.” 

KB Gezondheidstoezicht 

Werknemers 

(supra, 2.7.) 

Artikel 1: “Dit besluit is van toepassing op de 
werkgevers en de werknemers evenals op de daarmee 
gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de 
wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk.” 

Private en publieke sector, 
zowel voor het contractueel 
als voor het statutair 
overheidspersoneel. 

Wet Medische Onderzoeken 

(supra, 2.7.) 
Artikel 2: “De bepalingen van deze wet zijn van 
toepassing op de arbeidsverhoudingen geregeld bij de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomst alsmede op de 
arbeidsverhoudingen geregeld in de regelgeving met 
betrekking tot het statuut van het overheidspersoneel 
en op de kandidaat-werknemers in die sectoren.” 

Private en publieke sector, 
zowel voor het contractueel 
als voor het statutair 
overheidspersoneel. 

Uitzendarbeidwet 

(verboden 

terbeschikkingstelling) 

(supra, 2.8.1.) 

Artikel 31, §1, eerste lid: “Verboden is de activiteit die 
buiten de in de hoofdstukken I en II voorgeschreven 
regels, door een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon wordt uitgeoefend om door hen in 
dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen 
van derden die deze werknemers gebruiken en over 
hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat 
normaal aan de werkgever toekomt”. Men neemt aan 
dat ‘werknemers’ in de Uitzendarbeidwet enkel slaat 
op zij die arbeidsprestaties verrichten op grond van 
een arbeidsovereenkomst in de zin van de 

Arbeidsovereenkomst is 
bepalend. 
Ook in de publieke sector, 
echter enkel voor de 
contractanten.  
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Arbeidsovereenkomstenwet. 

Richtlijn 2001/23/EG 

(overgang van 

onderneming) 

(supra, 2.8.2.) 

Artikel 1, 1., c): “Deze richtlĳn is van toepassing op 
openbare en particuliere ondernemingen die een 
economische activiteit uitoefenen, al dan niet met 
winstoogmerk. Een administratieve reorganisatie van 
overheidsdiensten of de overgang van administratieve 
functies tussen overheidsdiensten is geen overgang in 
de zin van deze richtlĳn.” 
Artikel 2, 1., d): “werknemer, iedere persoon die in de 
lidstaat in kwestie krachtens de nationale 
arbeidswetgeving bescherming geniet als 
werknemer.” 

Arbeidsovereenkomst is 
bepalend.  
Ook in de publieke sector, 
voor zover voldaan is aan de 
toepassingsvoorwaarden 
(overgang van 
ondernemingen, vestigingen 
of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen 
op een andere ondernemer 
ten 
gevolge van een overdracht 
krachtens overeenkomst of 
een fusie) en voor zover het 
contractuele personeelsleden 
betreft. 

Antidiscriminatiewet 2007 

(supra, 2.9.1.) 
Artikel 4, eerste lid, 1°: “Voor de toepassing van deze 
wet verstaat men onder : 
  1° arbeidsbetrekkingen: de betrekkingen die 
ondermeer omvatten de werkgelegenheid, de 
voorwaarden voor toegang tot arbeid, de 
arbeidsvoorwaarden, en de ontslagregelingen, en dit : 
  - zowel in de openbare als in de private sector; 
  - zowel voor arbeid in loondienst, als voor 
onbetaalde arbeid, arbeid verricht in het kader van 
stageovereenkomsten, leerovereenkomsten, 
beroepsinlevingsovereenkomsten en 

Enkel voor het contractuele en 
statutaire personeelsleden in 
dienst bij de federale 
overheid. 
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startbaanovereenkomsten of arbeid als zelfstandige; 
  - voor alle niveaus van de beroepshiërarchie en voor 
alle activiteitstakken; 
  - ongeacht de statutaire of contractuele regeling van 
de persoon die arbeid verricht; 
  - met uitzondering echter van de 
arbeidsverhoudingen die worden aangegaan met de 
in de artikelen 9 en 87 van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
bedoelde organen en instellingen en met uitzondering 
van de in artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet 
bedoelde arbeidsverhoudingen in het onderwijs.” 

Decreet evenredige 

arbeidsmarktparticipatie 

(supra, 2.9.2.) 

Artikel 3: “Dit decreet is van toepassing op: 
1°(…); 
2° de Vlaamse diensten en het Vlaams 
overheidspersoneel en onderwijspersoneel, hun 
bepalingen en arbeidsvoorwaarden; 
(…).” 

Contractueel en statutair 
overheidspersoneel in dienst 
bij de Vlaamse 
overheidsinstellingen. 

TWEEDE CLUSTER Rechtspositieregeling 

(supra, 3.) 
Geldt ook voor het contractueel overheidspersoneel, 
in sommige gevallen bestaan afzonderlijke bepalingen 
voor statutaire en contractuele personeelsleden 
(supra, 2.3.4.3.2. en supra tabel 7). 

Voortdurende interactie 
tussen rechtspositieregeling 
en arbeidswetten, bij conflict 
algemene leerstukken (o.a. 
bevoegdheidsverdeling en 
normenhiërarchie) toepassen. 

DERDE CLUSTER CAO-wet 

(supra, 4.1.) 
Artikel 2, §3, 1., eerste lid:  “§ 3. Deze wet is niet van 
toepassing op: 
1. degenen die in dienst zijn van de Staat, de 

Publieke sector zo goed als 
volledig uitgesloten uit 
toepassingsgebied van de 
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Gemeenschappen, de Gewesten, de 
Gemeenschapscommissies, de provincies, de 
gemeenten, de daaronder ressorterende openbare 
instellingen en de instellingen van openbaar nut met 
uitzondering van de  Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij, van de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten, van het 
Participatiefonds, van de Nationale Delcrederedienst, 
van de Nationale Bank van België, van de NV 
CREDIBE, van de NV Nationale Loterij, van de Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek, van de 
maatschappijen voor sociale huisvesting erkend 
overeenkomstig de huisvestingscodes van de 
Gewesten en van de naamloze vennootschappen van 
publiek recht "Brussels South Charleroi Airport-
Security" en "Liège-Airport-Security.” 

CAO-wet (zowel voor 
contractueel als statutair 
overheidspersoneel). 

Wet Vakbondsstatuut 

(supra, 4.2.3.) 
Artikel 1, §1 Wet Vakbondsstatuut juncto artikelen 3 
en 4 KB 28 september 1984 

Contractueel en statutair 
overheidspersoneel in dienst 
bij werkgever begrepen onder 
toepassingsgebied 
vakbondsstatuut.  

VIERDE CLUSTER Beginselen van 

behoorlijk bestuur 

(supra, 5.2.2.) 

Geen eensgezindheid over doorwerking voor overheidscontractanten, maar het 
cassatiearrest van 12 oktober 2015 zal rechtspraak naar verwachting sturen in de 
richting van de niet-toepasselijkheid, minstens wat de hoorplicht betreft. 

Wet Motivering 

Bestuurshandelingen 

(supra, 5.3.2.) 

Idem zoals bij de beginselen van behoorlijk bestuur. 
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Wetten van de 

openbare dienst 

(supra, 5.4.) 

Ook van toepassing voor de overheidscontractanten, maar beperkingen mogelijk 
vanuit het arbeidsrecht (ius variandi versus veranderlijkheidsbeginsel – infra, hoofdstuk 
II, 2.) 
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Hoofdstuk III - Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten 

aanzien van de overheidscontractant 
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1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk III van deel 2 knopen we opnieuw aan bij het leerstuk van het 

(eenzijdige) wijzigingsrecht. De opdracht waar we nu voor staan, is om te 

onderzoeken of dit belangrijke leerstuk uit het privaat 

(arbeids)overeenkomstenrecht (supra, hoofdstuk I), wordt beïnvloed door de wetten 

en beginselen die samenhangen met het publiekrechtelijke karakter van een 

overheidswerkgever (supra, hoofdstuk II). Wordt het (eenzijdige) wijzigingsrecht met 

andere woorden verschillend ingevuld omwille van de doorwerking en sturing van 

bestuursrechtelijke normen die als het ware van nature1080 vertrekken vanuit de idee 

van eenzijdigheid?1081  

 

Onze bijzondere aandacht gaat uit naar een analyse van de impact van het 

veranderlijkheidsbeginsel in de individuele arbeidsrelatie tussen de 

overheidswerkgever en de contractant (infra, 2. et seq.), alsook naar een onderzoek 

van de rol van het vakbondsstatuut wat betreft de wijziging van arbeidsvoorwaarden 

na een onderhandelings- of een overlegprocedure (infra, 3.5.). Dit laatste betreft 

wijzigingen geïnitieerd op het niveau van de collectieve arbeidsverhoudingen. Ook 

het vakbondsstatuut draagt de idee van de eenzijdigheid duidelijk in zich (supra,  

hoofdstuk II, 4.2.2.). In die zin is het vakbondsstatuut evengoed een veruitwendiging 

van la loi de changement of ook wel le principe de mutabilité genoemd. 

 

We hernemen het schema dat we in hoofdstuk I al opmaakten (supra, hoofdstuk I, 

tabel  5) over de gewettigde afwijkingen op het principe van de verbindende kracht 

van (arbeids)overeenkomsten. Dit schema is ook de leidraad voor de structuur die 

                                                           
1080

 Door sommige auteurs wordt het veranderlijkheidsbeginsel omschreven als “une loi de nature” – cf. B. 
GORS, “Le principe de mutabilité” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 
Les « lois » du service public, Brussel, La Charte, 2009, (105) 113 met verwijzing naar A. BUTTGENBACH, 
Manuel de droit administratif, deel 1, Brussel, Larcier, 1966, 76. 

1081
 We verwijzen in dit verband ook naar wat we eerder schreven over deze thematiek in I. DE WILDE, S. 

AERTS en R. JANVIER, “De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het contractueel 
overheidspersoneel: paradoxale rigiditeit”, VTOM 2013/4, 63-80; (en vooral) I. DE WILDE, S. AERTS en 
R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) 
overheidspersoneel, Reeks administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 
2014, 189-305; alsook I. DE WILDE en P. JOASSART, “La modification unilatérale des conditions de travail 
du personnel contractuel: l’impossible alchimie”, TSR 2015/1-2, 73-99. De stellingen en analyses van 
rechtspraak en rechtsleer die we ontwikkelden in voorgaande publicaties, worden hierna 
gedeeltelijk hernomen, vaak in herwerkte/geactualiseerde versie. Ook de structuur onderging een 
facelift in vergelijking met de opbouw in I. DE WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van 
de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 189-305. We opteren ervoor om in 
globo naar voorgaande publicaties te verwijzen – er wordt dus niet telkens per onderdeel 
gerefereerd aan wat we hierover al neerpenden in die bijdragen.  
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we hierna in hoofdstuk III zullen aanhouden. De uitdaging bestaat erin om na te gaan 

of en in hoeverre de stellingen en aannames die worden gemaakt vanuit het 

(privaat) arbeidsovereenkomstenrecht, ook opgaan voor de overheidscontractrant 

rekening houdend met de bijzondere mechanismen die spelen in de context van een 

publieke werkgever.  

 

Tabel 11: Pro memorie: gewettigde afwijkingen verbindende kracht 

(arbeids)overeenkomsten – overheidscontractant 

 

 

VERBINDENDE KRACHT VAN (ARBEIDS)OVEREENKOMSTEN  

 

 

GEWETTIGDE AFWIJKINGEN 

 

Wijziging 

met 

wederzijdse 

toestemming 

 

Ius variandi 

 
Wijzigingen op grond van 

een wettelijke bepaling 

 

Contractueel ius 
variandi/wijzigingsbeding 
 
 

Wijziging op de gronden 
door de wet erkend 

Ius dominandi 
 

Gemeenrechtelijke 
incorporatieleer 
 
 

Goede trouw Wettelijke conversie 

 

2. Algemeen: veranderlijkheidsbeginsel versus verbindende kracht 

(arbeids)overeenkomst 

 

We vatten dit hoofdstuk aan met een onderzoek van een preliminaire vraag die rijst 

wanneer we de verhouding tussen het veranderlijkheidsbeginsel en de verbindende 

kracht van (arbeids)overeenkomsten bestuderen. Krijgt het 

veranderlijkheidsbeginsel, dat kenmerkend is voor de relatie tussen de overheid en 

de bestuurde, maar ook voor de overheidswerkgever en de statutaire 

personeelsleden, op een of andere manier een rol toebedeeld in de arbeidsrelatie 

tussen een overheidswerkgever en zijn contractuele personeelsleden? Of, vanuit een 

ander perspectief geformuleerd: in welke mate houdt het privaatrechtelijke principe 
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pacta sunt servanda stand in de bijzondere juridische context waarin een 

publiekrechtelijke werkgever opereert?  

 

Hoewel er anno 2016 nog weinig discussie lijkt te bestaan over de onderlinge 

verhouding tussen het veranderlijkheidsbeginsel en de verbindende kracht van 

overeenkomsten, waren hierover in het verleden uiteenlopende standpunten 

gangbaar.  

 

We zullen beide stellingen en hun argumenten kort duiden.1082 

 

2.1. Primauteit veranderlijkheidsbeginsel  

 

Het wekt wellicht weinig verwondering wanneer we wijzen op het feit dat de 

verdedigers van een doorwerking van het veranderlijkheidsbeginsel in de 

contractuele arbeidsrelaties zich voornamelijk situeren in het (verdere) verleden. Zo 

bepleitten BUTTGENBACH en DEMBOUR in 1958 dat “même dans l’hypothèse d’un lien 

contractuel, nous estimons que l’administration conserverait toujours le droit de 

modifier unilatéralement la situation juridique de l’agent, en vertu de la loi de 

changement”.1083 Die auteurs voegen hieraan toe, dat ondanks dit recht om op basis 

van het veranderlijkheidsbeginsel te raken aan de contractuele voorwaarden, de 

overheidscontractant “sans pouvoir s’opposer à ces modifications – trouverait, dans 

la violation du lien contractuel qui l’unit à l’administration, la base d’une action en 

dommages et intérêts si des modifications lui causaient préjudice”.1084 Wanneer dus 

ingevolge het veranderlijkheidsbeginsel afbreuk wordt gedaan aan bepaalde 

contractuele aanspraken, zou volgens die auteurs een recht op een compensatie 

bestaan.1085 

 

                                                           
1082

 Voor een uitgebreidere bespreking verwijzen we naar I. DE WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, De eenzijdige 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, Reeks 
administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 192 et seq. en S. GILSON 
en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des conséquences 
multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit de travail: les services publics, Brussel, 
Bruylant, 2005, (237) 272 et seq. 

1083
 A. BUTTGENBACH en J. DEMBOUR, “Nature du lien juridique unissant les administrations publiques à leurs 

agents”, RJDA 1958, (1) 3. 
1084

 A. BUTTGENBACH  en J. DEMBOUR, “Nature du lien juridique unissant les administrations publiques à leurs 
agents”, RJDA 1958, (1) 3. 

1085
 M. HERBIET en E. HANNAY, “Statut-contrat: deux points de vue sur une même réalité? Ou le recours à 

l’engagement contractuel dans la fonction publique belge”, APT 2005, (178) 188; E. GILLET, “La nature 
juridique de la relation entre l’administration et son agent” in J. SAROT (ed.), Précis de fonction 
publique, Brussel, Bruylant, 1994, (12) 20; E. GILLET, “Le personnel contractuel des communes”, 
Rev.dr.commun. 1993, (157) 169-170; E. GILLET, “Eléments d’évaluation du droit de la fonction 
publique dans ses rapports avec le droit social”, Soc.Kron. 1986/2, 33-34. 
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Dit tegelijk warm en koud blazen – de contractant moet het 

veranderlijkheidsbeginsel ondergaan, maar kan toch een schadevergoeding eisen − 

mag dan vandaag wat gekunsteld overkomen, toentertijd was het dat in wezen niet. 

Dit valt gedeeltelijk te verklaren vanuit de invloed van de idee van de ‘contrats 

administratifs’. Die laatste vinden hun oorsprong in het Franse recht, waar men de 

figuur van de gemengde contractanten kent: een contract dat kan worden gesloten 

zodra een van de partijen een administratieve overheid is en dat onderhevig is aan 

de wetmatigheden van het bestuursrecht.1086  

 

De primauteit van het veranderlijkheidsbeginsel wordt ook later nog door sommige 

auteurs1087 omarmd. Zo stelt GILLET in 1986 dat “En effet, même dans l’hypothèse 

d’un lien contractuel, l’administration conserve toujours, en vertu de la loi de 

changement, le droit de modifier unilatéralement la situation juridique de 

l’agent”,1088 en ook nog in 1993, weliswaar met al meer nuances en kanttekeningen, 

dat “Le droit de l’autorité de modifier cette affectation se concilie parfaitement avec 

le principe statutaire. Qu’en sera-t-il en droit du travail lorsque l’agent est 

contractuel? L’on se trouvera sans doute devant un régime hybride, où la loi du 

changement pourra justifier certaines modifications d’affectation, pour autant 

                                                           
1086

 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 
conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit de travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 282-283; B. GORS, “Le principe de mutabilité” in H. DUMONT, P. 
JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » du service public, Brussel, La Charte, 
2009, (105) 131; M. PÂQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, 
Story, 1991, 271-274. 

1087
 Cf. M. HERBIET en E. HANNAY, “Statut-contrat: deux points de vue sur une même réalité? Ou le recours à 

l’engagement contractuel dans la fonction publique belge”, APT 2005, (178) 188, weliswaar 
genuanceerd (“La loi du changement trouve donc à s’appliquer quelle que soit la nature de la 
relation de travail. (…) En cas de modification apportée à ses conditions de travail, l’agent 
contractuel se trouve alors devant l’alternative suivante: soit accepter le changement “proposé”, soit 
revendiquer devant les cours et tribunaux, des dommages et intérêts pour rupture unilatérale de 
contrat. Mais même dans cette seconde hypothèse, l’agent ne pourra prétendre à l’exécution en 
nature du contrat”); A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het 
Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2006, 216 (“A. Buttgenbach en J. Dembour merken 
terecht op dat zelfs t.a.v. het contractueel personeel, de administratie die instaat voor de goede 
werking van de dienst, het recht heeft eenzijdig de rechtstoestand van het personeel te wijzigen 
maar dat, tenzij de overeenkomst zelf de overheid hiertoe uitdrukkelijk bevoegd verklaart, het 
personeel een vordering tot schadevergoeding kan instellen wegens schending van de 
overeenkomst”). Later verlaten MAST et al. de visie van BUTTGENBACH en DEMBOUR − infra 2.2. Ook GORS 
lijkt een zekere primauteit van het veranderlijkheidsbeginsel te veronderstellen, al refereert hij in 
zijn analyse niet aan de bijzondere situatie van de overheidscontractant en dus de relatie van dit 
beginsel tot het eenzijdige wijzigingsrecht in het raam van het arbeidsrecht (cf. B. GORS, “Le principe 
de mutabilité” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » du 
service public, Brussel, La Charte, 2009, (105) 150-151). 

1088
 E. GILLET, “Eléments d’évaluation du droit de la fonction publique dans ses rapports avec le droit 

social”, Soc.Kron. 1986/2, 33. 
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toutefois que ces modifications n’affectent pas la situation intrinsèque de 

l’employé”.1089 

 

Vandaag lijkt deze stelling, zelfs met de nuances vanuit de figuur van de contrats 

administratifs,1090 grotendeels verlaten,1091 althans wanneer we uitgaan van de 

doctrine en de rechtspraak. In de praktijk lijkt men zich veel minder bewust van de 

consequenties van het terugplooien van het veranderlijkheidsbeginsel in de 

contractuele arbeidsverhoudingen,1092 wat overigens ook blijkt uit de situaties 

waarover de arbeidsgerechten zich al hebben uitgesproken en die we infra 2.3. nog 

zullen bespreken. 

 

2.2. Verbindende kracht arbeidsovereenkomst primeert 

 

Tegenover de opvatting die de primauteit van het veranderlijkheidsbeginsel bepleit, 

is er de stelling die aanneemt dat ook in de publieke sector de verbindende kracht 

van de (arbeids)overeenkomst het uitgangspunt moet vormen.1093 1094 Aan het 

                                                           
1089

 E. GILLET, “Le personnel contractuel des communes”, Rev.dr.commun. 1993, (157) 169-170. 
1090

 GORS werpt terecht op dat dit onderscheid uit het Franse recht tussen de contrats de l’administration 
en de contrats administratifs moeilijk kan worden verplaatst naar het Belgische rechtskader (cf. B. 
GORS, “Le principe de mutabilité” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. 
Les « lois » du service public, Brussel, La Charte, 2009, (105) 132). 

1091
 We benadrukken dat het hier een analyse betreft van de relatie van het veranderlijkheidsbeginsel tot 

de arbeidsovereenkomst. In bepaalde andere (semi)overeenkomsten (bv. een concessie) is 
desgevallend wel plaats voor een bepaald eenzijdig wijzigingsrecht (cf. B. GORS, “Le principe de 
mutabilité” in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT et al. (eds.), Le service public. Les « lois » du service 
public, Brussel, La Charte, 2009, (105) 147-151 die stelt dat het bestaan van een zeker eenzijdig 
wijzigingsrecht verband houdt met “la survivance d’un élément réglementaire par-delà la conclusion 
de la convention”). 

1092
 Cf. A. DE BECKER en B. LOMBAERT, “De juridische grondslag van de arbeidsverhoudingen tussen de 

overheid en haar personeel” in R. ANDERSEN en K. LEUS (eds.), Hervorming van het openbaar ambt, 
Brugge, die Keure, 2002, (81) 109; R. JANVIER, Contractanten in overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 
1997, 4; P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE (ed.), 
Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 200-201. 

1093
 Zie o.a. M. DE VOS en I. DE WILDE, “Veranderingsmanagement en personeelsbeleid in een 

overheidscontext” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, 
die Keure, 2005, (89) 116-119; A. DURVIAUX, Droit de la fonction publique, Brussel, Larcier, 2012, 197-
199; A. FEYT, “La fonction publique de demain: sera-t-elle de carrière ou d’emploi?”, Rev.dr.ULB 
2006/1, (223) 244; S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: en fait 
unique, des conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail : les 
services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 283 et seq.; J. JACQMAIN, “Le contrat de travail dans les 
administrations de l'Etat”, Soc. Kron. 1991, (329) 332; G. JACQUEMART, “Le statut hybride des agents 
contractuels de la fonction publique locale”, Ors. 2014/9, (2) 15; R. JANVIER, “Gezocht contractant 
(m/v) voor een overheidsdienst, met bereidheid tot onzekerheid over zijn/haar rechtspositie” in F. 
DELPÉRÉE (ed.), Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, Brussel, Bruylant, 1998, 
(191) 214-215 (en ook later - zie o.a. R. JANVIER, “Over overheden, contractanten en ambtenaren: 
geen vrijblijvende ‘ménage à trois’” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de 
overheid, Brugge, die Keure, 2005, (1) 10); P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la 
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veranderlijkheidsbeginsel kan de publieke werkgever geen bijzondere 

wijzigingsmacht ontlenen die een werkgever uit de private sector ontbeert. Het is 

niet mogelijk om op grond van de principes die de normconflicten beheersen, een 

algemeen, ongeschreven beginsel zoals dat van de veranderlijkheid van de openbare 

dienst, voorrang te geven op een dwingende bepaling zoals die vervat is in artikel 

1134 BW en de daarmee verband houdende bepalingen uit de 

Arbeidsovereenkomstenwet.1095  

 

Het pacta sunt servanda-beginsel, dat via het verbintenissenrecht ook van 

toepassing is in het arbeidsrecht (supra, hoofdstuk I, 1.), fungeert ook als basis voor 

het beantwoorden van de vraag of de overheid eenzijdig kan ingrijpen in de 

arbeidsvoorwaarden van de contractanten.  

 

Daarnaast moeten ook de dwingende bepalingen van de 

Arbeidsovereenkomstenwet worden gerespecteerd.1096 In dit verband zijn vooral de 

artikelen 6 en 25 van die wet relevant. Die artikelen zijn onmiskenbaar van 

toepassing op de overheidswerkgever.1097 Bijgevolg kan de overheidswerkgever niet 

ontsnappen aan het feit dat alle met de bepalingen van die wet en van haar 

uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de 

rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren (cf. artikel 

6 Arbeidsovereenkomstenwet). Tevens zal elk beding waarbij de 

overheidswerkgever zich het recht voorbehoudt om de essentiële bestanddelen van 

de arbeidsovereenkomst te wijzigen, nietig zijn (supra, hoofdstuk I, 2.2.1.1. – cf. 

artikel 25 Arbeidsovereenkomstenwet en infra, 3.2.).  

 

                                                                                                                                                        
fonction publique” in J. CLESSE (ed.), Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 
199-201; B. LOMBAERT, “La distinction entre régime statutaire et régime contractuel est-elle encore 
pertinente? Faut-il repenser la nature juridique de la relation de travail dans la fonction publique?” 
in S. DEPRÉ en C. MOLITOR (eds.), Etat des lieux de la fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (61) 
99; M. PÂQUES en G. PARTSCH, “L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale”, TSR 1996/1, 
(3) 9-10; W. RAUWS, “Aansprakelijkheids- en tuchregeling voor contractuelen bij de overheid” in M. 
DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (129) 
142-143. 

1094
 Zo ook recent nog I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van bedongen arbeid als modaliteit van vastheid 

van betrekking. Een onderzoek naar de draagwijdte en de rol van wilsautonomie en de goede trouw 
in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het 
wijzigingsrecht van de werkgever, Doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 116-119. 

1095
 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 

conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit de travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (236) 288, met verwijzingen aldaar. 

1096
 R. JANVIER, “Gezocht contractant (m/v) voor een overheidsdienst, met bereidheid tot onzekerheid over 

zijn/haar rechtspositie” in F. DELPÉRÉE (ed.), Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, 
1998, (187) 193. 

1097
 J. JACQMAIN, “Le contrat de travail dans les administrations de l'Etat”, Soc. Kron. 1991, (329) 332. 
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Of zoals DE VOS en DE WILDE het stellen:1098  

 

“Het zogenaamde ius variandi, dat de werkgever per definitie een impliciet en 

beperkt wijzigingsrecht toestond, is onbestaande voor de overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden.  

 

Dit heldere uitgangspunt geldt ook in de publieke sector. De bijzonderheid van de 

overheidsdienst kent de overheidswerkgever o.i. geen impliciet wijzigingsrecht toe 

dat zijn collega uit de private sector ontbeert.  

 

(…)  

 

De algemene beginselen van continuïteit en veranderlijkheid van de openbare dienst 

kunnen bezwaarlijk een ius variandi contra legem forceren”. 

 

Ook de meeste andere auteurs die zich over deze thematiek hebben gebogen, 

aanvaarden geen uitzonderingspositie meer voor de overheidswerkgever ten 

opzichte van een werkgever uit de private sector.1099 Zo ook JOASSART, die na een 

analyse van een aantal rechterlijke uitspraken, schrijft: 

 

“Ces décisions de jurisprudence tendent, dès lors, à consacrer la suprématie de 

l’interdiction de la modification unilatérale de la rémunération (théorie de l’acte 

équipollent à rupture, issue du droit du travail du ‘secteur privé’) sur la loi du 

                                                           
1098

 M. DE VOS en I. DE WILDE, “Veranderingsmanagement en personeelsbeleid in een overheidscontext” in 
M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (89) 
117. 

1099
 A. DE BECKER, “Kroniek van het Belgische ambtenarenrecht 1999-2008”, RW 2008-09, (1154) 1160; A. 

DURVIAUX, Droit de la fonction publique, Brussel, Larcier, 2012, 195-199; S. GILSON en L. DEAR, “La 
modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des conséquences multiples et 
variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit de travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, 
(236) 276-308; E. JACUBOWITZ, “Le régime disciplinaire des contractuels et le règlement de travail dans 
le secteur public” in P. LEVERT en B. LOMBAERT (eds.), Droit et contentieux de la fonction publique, 
Parijs, Editions EFE, 2013, (255) 287-290 (JACUBOWITZ maakt bij zijn bespreking van de disciplinaire 
sancties geen onderscheid tussen werknemers uit de private sector en overheidscontractanten); P. 
JOASSART en I. VANDENBROUCKE, “Le discipline dans le secteur public. Aperçu général et sort des 
contractuels” in S. GILSON en V. FLOHIMONT, Discipline et surveillance dans la relation de travail, Limal, 
Anthemis, 2013, (255) 282; M. PÂQUES en G. PARTSCH, “L’hypothèse du contrat dans la fonction 
publique locale”, TSR 1996/1, (4) 9-10; T. STIÉVENARD, “Le licenciement des agents contractuels de la 
fonction publique” in P. LEVERT en B. LOMBAERT (eds.), Droit et contentieux de la fonction publique, 
Parijs, Editions EFE, 2013, (297) 326-328; zie echter nog E. HANNAY, “La contractualisation de la 
fonction publique en Belgique” in P. LEVERT en B. LOMBAERT (eds.), Droit et contentieux de la fonction 
publique, Parijs, Editions EFE, 2013, (197) 239 en M. HERBIET en E. HANNAY, “Statut-contrat: deux 
points de vue sur une même réalité? Ou le recours à l’engagement contractuel dans la fonction 
publique belge”, APT 2005, (178) 188. 
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changement et sur le régime pécuniaire applicable aux statutaires. Elles sont en 

phase avec la doctrine en matière de modification unilatérale de fonctions. Il nous 

semble souhaitable que cette conception émerge de façon définitive, même si elle 

nécessitera un changement d’habitudes dans de nombreuses institutions 

publiques”.1100 

 

Het Hof van Cassatie heeft de behoefte aan flexibiliteit van de particuliere sector 

niet willen aangrijpen om de werkgever een eenzijdig wijzigingsrecht toe te kennen. 

Er is geen reden om dit voor de overheidssector wel te doen. In die sector kan 

worden tegemoet gekomen aan de nood aan continuïteit en veranderlijkheid via het 

principe van de statutaire tewerkstelling. Wanneer de overheid dan toch kiest voor 

een tewerkstelling op basis van een arbeidsovereenkomst, vloeit hieruit voort dat zij 

de beperkingen daarvan moet (leren) aanvaarden.1101 1102 Dit wordt herhaaldelijk 

bevestigd in rechterlijke uitspraken. Zo bijvoorbeeld het Brusselse Arbeidshof: 

“Indien de overheid ervoor kiest personeel te werk te stellen op basis van een 

arbeidsovereenkomst, wat een uitzondering zou moeten zijn, dient zij zich te houden 

aan de regels die op dwingende wijze de contractuele relatie beheersen”1103 en “Deze 

eigenheid van de contractuele tewerkstelling, brengt met zich mee dat er minder 

soepel kan worden ingespeeld op de behoeften van continuïteit en veranderlijkheid 

van de openbare dienst zodat beide partijen de mogelijkheid moeten behouden om 

aan de arbeidsverhouding een einde te stellen”.1104 

 

GILLET, die in 19861105 en 19931106 nog de visie van BUTTGENBACH en DEMBOUR 

verdedigt, heeft in 2003 zijn standpunt grotendeels bijgesteld.1107 Ook in het 

naslagwerk van MAST et al. in de versie van 2012 nemen de auteurs aan dat de 

contractuele tewerkstelling met zich brengt dat het bestuur niet eenzijdig 

                                                           
1100

 P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE (ed.), Questions 
choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 200-201. 

1101
 M. DE VOS en I. DE WILDE, “Veranderingsmanagement en personeelsbeleid in een overheidscontext” in 

M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (89) 
117; M. PÂQUES en G. PARTSCH, “L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale”, TSR 1996/1, 
(3) 30.  

1102
 We hebben dit eerder al omschreven als een paradoxale rigiditeit – cf. I. DE WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, 

“De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het contractueel overheidspersoneel: 
paradoxale rigiditeit”, VTOM 2013/4, 63-80 en zie ook supra, ten geleide. 

1103
 Arbh. Brussel 15 januari 2013, JTT 2013, 211. 

1104
 Arbh. Brussel 30 mei 2005, A.R. 45.959, onuitg. 

1105
 E. GILLET, “Eléments d’évaluation du droit de la fonction publique dans ses rapports avec le droit 

social”, Soc.Kron. 1986/2, 33. 
1106

 E. GILLET, “Le personnel contractuel des communes”, Rev.dr.commun. 1993, (157) 169-170. 
1107

 E. GILLET, “Très brève relation de la carrière d’un agent contractuel dans la fonction publique locale”, 
Rev.dr.commun. 2003/4, (35) 41-42. Zie ook S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des 
conditions de travail: un fait unique, des conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une 
terre de droit de travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (236) 284. 



Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 

 

305 

 

wijzigingen kan aanbrengen aan de overeenkomst tijdens de duur van de 

arbeidsovereenkomst.1108 Die bijsturingen door de rechtsleer zijn gerechtvaardigd, 

want zoals hierna zal blijken, vindt de eerste stelling al geruime tijd geen bijval meer 

in de rechtspraak: de arbeidsgerechten geven quasi unaniem voorrang aan de 

verbindende kracht van de arbeidsovereenkomst (infra, 2.3.). Ze aanvaarden niet dat 

het veranderlijkheidsbeginsel in de contractuele arbeidsrelaties de basis zou kunnen 

vormen voor een ruimer wijzigingsrecht dan wat het geval is voor privaatrechtelijke 

werkgevers. 

 

2.3. Rechtspraak stelt verbindende kracht overeenkomst voorop 

 

We zullen hierna een algemeen, schematisch overzicht opstellen van die vonnissen 

en arresten waarin een uitspraak wordt gedaan over het (eenzijdige) wijzigingsrecht 

in de specifieke context van een publiekrechtelijke werkgever. Niet alle uitspraken 

verwijzen expliciet naar een eventuele doorwerking van het 

veranderlijkheidsbeginsel. In sommige gevallen was het niet mogelijk om uit de 

gebruikte argumentatie en/of de beoordeling meteen op te maken of het een 

situatie betrof waarbij een overheidscontractant was betrokken. In die gevallen 

konden we dit enkel afleiden uit de publiekrechtelijke hoedanigheid van de 

betrokken werkgever. Andere uitspraken refereren dan weer wel aan het 

veranderlijkheidsbeginsel.  

 

Belangrijk is dat uit de overgrote meerderheid van de hierna besproken uitspraken 

duidelijk naar voren komt dat de arbeidsgerechten het leerstuk van het (eenzijdige) 

wijzigingsrecht wezenlijk niet verschillend toepassen wanneer een publiekrechtelijke 

werkgever, dan wel een private werkgever is betrokken. De arbeidshoven en 

arbeidsrechtbanken dichten het veranderlijkheidsbeginsel met andere woorden 

geen bijzondere rol toe in het leerstuk van het (eenzijdige) wijzigingsrecht in het 

geval van een contractuele tewerkstelling in overheidsdienst. 

 

We overlopen hierna de uitspraken in chronologische volgorde. Een groot aantal van 

die vonnissen en arresten zullen wij ook later in onze analyse nog (uitgebreider) 

bespreken omdat ze relevant zijn ter illustratie van een specifiek aandachtspunt op 

het gebied van het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten overstaan van de 

overheidscontractant (infra, 3.). 

                                                           
1108

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Antwerpen, Kluwer, 2012, 255.  
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Tabel 12: Overzicht rechtspraak (eenzijdig) wijzigingsrecht overheidscontractant 

 

UITSPRAAK FEITEN BEOORDELING 

Arbh. Luik 22 maart 
19901109 
Stad Luik /Arnould 

De stad Luik beslist eenzijdig de weddes tijdelijk 
niet te indexeren, alsook een lager vakantiegeld en 
een gereduceerde eindejaarspremie te betalen. De 
stad ziet zich hiertoe gemachtigd op grond van een 
bijzondere machtenbesluit. 
Arnould beroept zich pas na dertig maanden op de 
volgens hem ongeoorloofde eenzijdige wijziging, 
op een ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst 
in feite al was beëindigd. 

Het Luikse Arbeidshof oordeelt dat Arnould door 
dertig maanden te wachten alvorens bezwaar aan te 
tekenen, in feite heeft afgezien van de mogelijkheid 
om een eenzijdige wijziging van een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst in te 
roepen. Hij wordt zelfs geacht stilzwijgend te hebben 
ingestemd met de nieuwe bezoldigingsvoorwaarden. 
Wat betreft het wijzigingsrecht dat zou kunnen 
worden gewettigd via de bijzondere 
machtenbesluiten, verwijzen we naar onze analyse 
infra, 3.5.3. 

Arbrb. Brussel 26 maart 
19911110 
V./OCMW Brussel 

In de deeltijdse arbeidsovereenkomst van V. met 
het OCMW Brussel wordt een maandelijks bruto 
salaris overeengekomen, zonder verwijzing naar 
het geldelijk statuut. Gedurende een zekere 
periode geniet V. van een gunstige rekenregel wat 
betreft de berekening van de baremieke 
anciënniteit van deeltijdse personeelsleden. Die 
regel wordt vermeld in het statuut. Als gevolg van 
een aanpassing van die rekenregel in het statuut, 
vervalt die gunstige berekening voor V. Ze eist de 
verdere toepassing ervan en stelt dat een dergelijk 

De arbeidsrechtbank oordeelt dat de berekening van 
de baremieke anciënniteit geen oorsprong vindt in de 
arbeidsovereenkomst, waar enkel melding wordt 
gemaakt van een maandelijks bruto salaris. In die zin is 
er volgens de arbeidsrechtbank op het ogenblik 
waarop die berekening wordt aangepast in het 
statuut, geen sprake van een schending van enig 
contractueel recht. De wijziging van het statuut heeft 
bovendien geen impact op het salaris dat werd 
overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. De 
vordering van V. wordt afgewezen. 

                                                           
1109

 JTT 1990, 215. 
1110

 Soc.Kron. 1992/10, 460, noot J. JACQMAIN. 
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voordeel haar niet eenzijdig kan worden 
ontnomen. 

Arbh. Brussel 26 april 
19941111 
Vzw Institut Saint-Luc/L.  

Een wijziging van het werkrooster begin september 
van L., leerkracht in het Institut Saint-Luc, leidt 
ertoe dat L. zich beroept op de eenzijdige 
beëindiging van de contractuele relaties tussen 
beide partijen. L. eist de re-integratie met 
toepassing van het werkrooster van het 
voorgaande schooljaar.  

Het Brusselse Arbeidshof wijst er op dat de 
vaststelling van het werkrooster ieder jaar afhankelijk 
is van het aantal ingeschreven leerlingen en van de 
samenstelling van het lerarenkorps. Het feit dat dit 
werkrooster kan wijzigen is inherent aan de inrichting 
van het onderwijs. Het is integendeel de betrokken 
leerkracht zelf die het contract heeft beëindigd door 
te weigeren het nieuw voorgestelde werkrooster te 
presteren. 

Arbh. Luik 28 april 
19941112 
Ma./vzw IATA 

Ma., sinds lange tijd in dienst als praktijkleerkracht 
bij de vzw IATA, stelt dat als gevolg van een 
aanpassing van zijn takenpakket en lesopdracht, er 
een eenzijdige wijziging van een essentieel 
bestanddeel van zijn contract gebeurde en er dus 
sprake is van een ongewettigde verbreking. Hij eist 
een schadevergoeding overeenstemmend met zes 
maanden loon. 

Het arbeidshof oordeelt dat de lesopdracht van een 
leerkracht niet per definitie een essentieel 
bestanddeel van de overeenkomst uitmaakt. 
Aanpassingen “pour les besoins du service” zijn dus 
mogelijk. Ontbreekt een dergelijk deugdelijk motief, 
dan kan er inderdaad desgevallend sprake zijn van een 
eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
waaruit een recht op schadevergoeding voortvloeit. 

Arbh. Luik 7 december 
19951113 
Belgische Staat /S. 

Als gevolg van een wijziging van het 
personeelskader wordt de functie van S. geschrapt. 
Er wordt haar een reaffectatie opgedragen, wat 
een wijziging van haar arbeidsplaats inhoudt van 
Lontzen naar Verviers (25 km verderop). S. weigert 

Het Arbeidshof van Luik oordeelt dat S. geen daad van 
insubordinatie stelt die een ontslag om dringende 
reden rechtvaardigt. Zij maakt enkel gebruik van haar 
recht om een wijziging van een essentiële 
arbeidsvoorwaarde te aanvaarden of te weigeren. 
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 Soc.Kron. 1995/1, 38. 
1112

 RRD 1994, 594. 
1113

 Soc.Kron. 1997/3, 140. 
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die mutatie omdat die een aanzienlijke stijging van 
haar verplaatsingskosten inhoudt en men niet in 
een compensatie voorziet. Vervolgens wordt S. 
ontslagen om dringende reden (insubordinatie). 

Bovendien wordt in dit geval aanvaard dat de 
werkgever misbruik maakte van zijn ontslagrecht. 

Arbh. Antwerpen 12 
januari 19961114 
R.V./vzw 
Onderwijsinstellingen van 
de zusters van de 
christelijke scholen 

R.V., vast aangesteld personeelslid in het vrij 
gesubsidieerd onderwijs, wordt geconfronteerd 
met een eenzijdige wijziging van haar affectie, 
gepaard gaande met een vermindering van het 
aantal lesuren. Ze weigert zich hierbij neer te 
leggen en vordert een re-integratie volgens haar 
oorspronkelijke opdracht, alsook een 
schadevergoeding voor het geleden loonverlies. 

Het hof oordeelt dat het opleggen van een nieuwe 
affectatie met een vermindering van de te presteren 
uren een essentiële wijziging van de 
tewerkstellingsvoorwaarden is. De lerares moet 
volgens het hof opnieuw worden tewerkgesteld in de 
affectatie die zij had onmiddellijk vóór de gewraakte 
eenzijdige wijziging. Bovendien maakt zij aanspraak op 
een schadevergoeding voor het gederfde loon. 

Arbh. Brussel 18 april 
20011115 
OCMW Brussel/P.V. 

Als gevolg van een overgang naar een volgende 
salarisschaal verliest P.V. de toekenning van een  
“indemnité clinique” (ziekenhuisvergoeding). P.V. 
stelt dat dit niet mogelijk is, het betreft een 

Na de beoordeling van de aard van de arbeidsrelatie 
(statutair of contractueel), buigt het hof zich over de 
tweede vraag die handelt over de intrekking van de 
ziekenhuisvergoeding. Het argument van het OCMW 

                                                           
1114

 Soc.Kron. 1997/1, 23, noot L. LENAERTS. Het Arbeidshof te Antwerpen neemt in casu aan dat de Arbeidsovereenkomstenwet (naast het rechtspositiedecreet – Decr.Vl. 
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, 
BS 25 mei 1991) van toepassing is op de arbeidsrelatie tussen een leerkracht en een vrije onderwijsinstelling. Dit is volgens ons onjuist – de 
Arbeidsovereenkomstenwet is in dit geval niet van toepassing – cf. W. RAUWS, “De rechtspositie van het personeel in het vrij gesubsidieerd onderwijs” in M. RIGAUX, 
Actuele problemen van het arbeidsrecht 4, Antwerpen, Maklu, 1993, (347) 354 en onze bespreking supra, hoofdstuk II, 2.2. We merken voor de volledigheid op dat 
vóór de totstandkoming van het rechtspositiedecreet de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet wel dienden te worden gevolgd (cf. Cass. 25 juni 1979, RW 
1979-80, 183 – deze zaak situeert zich echter na de invoering van het rechtspositiedecreet). LENAERTS stelt hier terecht dat het verkeerd zou zijn te beweren dat het 
rechtspositiedecreet de contractuele band tussen een personeelslid en de inrichtende macht van het vrij onderwijs zou doorbreken (L. LENAERTS, noot onder Arbh. 
Antwerpen 12 januari 1996, Soc.Kron. 1997/1, 24). Het hof had niet de omweg van het ius variandi moeten gebruiken - ook via de bepalingen uit het 
rechtspositiedecreet was eenzelfde oplossing mogelijk geweest. Niettemin is het belangrijk om te onderstrepen dat de onderliggende contractuele verhouding en de 
daaraan verbonden rechten en verplichtingen niet volledig verdwijnen wanneer die verhouding daarnaast ook nog wordt bepaald door administratiefrechtelijke 
regels.  

1115
 A.R. 39.912, onuitg. 
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eenzijdige vermindering van het loon. Hij vordert 
een compenserende schadevergoeding. 

dat de werknemer geen recht meer heeft op die 
vergoeding omdat hij naar een hoger barema is 
overgegaan, doet volgens het hof niet ter zake. 
Bovendien is de verhoging van het salaris niet zodanig 
dat ze het verlies van de vergoeding compenseert. Het 
betreft dus een eenzijdige vermindering van het 
overeengekomen loon, wat volgens het hof niet kan 
worden toegestaan.  

Arbh. Brussel 5 oktober 
20011116 
X./Vlaams gewest 

Na te hebben vernomen dat zijn handelspost in 
Nantes zou worden opgeheven, laat X. aan zijn 
tewerkstellende overheid weten dat hij zich 
kandidaat stelt voor de post te Straatsburg. 
Vervolgens wordt hij ook effectief tewerkgesteld in 
Straatsburg, wat een aantal veranderingen 
teweegbrengt met betrekking tot zijn 
postvergoedingen en huisvestingskosten. X.  gaat 
hiermee niet akkoord. Hij stelt dat hij heeft 
ingestemd met de post te Straatsburg onder dwang 
en dat de te Nantes geldende arbeidsvoorwaarden 
integraal verder moeten worden toegepast.  

Voor een eventueel beroep op een schadevergoeding 
ingevolge een ongeoorloofde eenzijdige wijziging, is 
uiteraard vereist dat de doorgevoerde wijziging ook 
echt eenzijdig is. Dat is volgens het arbeidshof niet het 
geval wanneer blijkt dat een wijziging van een 
arbeidsvoorwaarde heeft plaatsgevonden met 
instemming van het personeelslid. 
Uit de bewoordingen van de handelsattaché (X.) leidt 
het Arbeidshof te Brussel af dat hij wel degelijk zijn 
instemming heeft betuigd met Straatsburg als nieuwe 
tewerkstellingspost. Er is dus geen sprake van enige 
ongeoorloofde eenzijdige wijziging. 
 

Arbrb. Hoei 7 juni 
20021117 
X./OCMW X. 

In het raam van een tewerkstelling op basis van 
artikel 60,§7 organieke OCMW-wet wordt X., 
voorheen tewerkgesteld als redacteur/editor, 
gevraagd een functie van kinderverzorgster uit te 

De arbeidsrechtbank willigt de vordering van X. niet in. 
Het belangrijkste argument bestaat erin dat in de 
bijzondere context van een tewerkstelling op grond 
van artikel 60,§7 organieke OCMW-wet, de functie 
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 A.R. 39.083, onuitg. 
1117

 A.R. 52.482, onuitg. 
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oefenen. X. beschouwt dit als een ongeoorloofde 
wijziging van een essentieel bestanddeel van haar 
arbeidsovereenkomst (i.e. de functie), stelt 
vervolgens de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst vast (impliciet ontslag) en 
vordert een opzeggingsvergoeding. 

volgens de arbeidsrechtbank niet noodzakelijk moet 
worden beschouwd als een essentieel bestanddeel 
van de arbeidsovereenkomst. Gelet op de feitelijke 
omstandigheden in deze zaak, besluit de rechtbank 
dat de functie in casu inderdaad geen essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst was. X. had 
dus moeten instemmen met de (eenzijdige) 
aanpassing van haar functie. 

Arbh.  Luik 27 juni 
20021118 
Belgische Staat/B. 

B. oefent gedurende een periode een functie uit 
die niet overeenstemt met het barema waarin hij 
werd ingeschaald (de facto verricht hij een hogere 
functie). Hij vordert het verschil tussen het effectief 
ontvangen loon en het loon gekoppeld aan de 
hogere functie. In eerste aanleg wordt hij hierin 
gevolg door de arbeidsrechtbank – de (voormalige) 
werkgever tekent hoger beroep aan tegen dit 
vonnis. 

Verwijzend naar het hybride statuut van contractueel 
overheidspersoneel, oordeelt het Luikse Arbeidshof 
dat het voor de betrokken overheidswerkgever niet 
mogelijk is om een salaris te betalen dat niet 
overeenstemt met dat van de functie waarvoor B. was 
aangeworven. Het hoger beroep wordt dus 
ingewilligd, waarna B. alsnog zijn ongelijk haalt. 

Arbh. Luik 10 juni 20041119 
B./ Centre Régional 
d’Aide aux Communes 
(CRAC) 
 

Na gedurende twee jaar de functie van 
directiesecretaresse te hebben vervuld, wordt B. 
overgeplaatst naar een ander bureau waar ze 
voortaan deel uitmaakt van een pool van 
administratief medewerkers. Ze werkt dus niet 
meer rechtstreeks in opdracht van de directie. B. 
stelt dat er sprake is van een ongeoorloofde 
eenzijdige wijziging van haar functie en beroept 

Het Luikse Arbeidshof oordeelt, in tegenstelling tot de 
arbeidsrechtbank, dat CRAC zich schuldig heeft 
gemaakt aan een belangrijke eenzijdige wijziging van 
een essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst.  
B. vordert terecht de betaling van een 
opzeggingsvergoeding.  
Haar eis in verband met een vermeend 
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 Soc.Kron. 2002/9, 453 noot J. JACQMAIN 
1119

 A.R. 7.248/2002, onuitg. 



Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 

 

311 

 

zich op het impliciet ontslag. rechtsmisbruik, wordt afgewezen op grond van het 
verstrijken van de verjaringstermijn. 

Arbrb. Brussel 15 februari 
20051120 
G.G./Belgische Staat 

G.G. meent aanspraak te kunnen maken op een 
detachering naar de Europese commissie (ze zou 
ook tijdens de detachering personeelslid blijven 
van de federale overheid). Dit wordt haar 
geweigerd door de werkgever. G.G. vordert in 
kortgeding een uitspraak waarbij de werkgever (in 
afwachting van een vonnis te gronde) verplicht zou 
worden tot voornoemde detachering. 

De voorzitter van de arbeidsrechtbank acht de 
vordering van G.G. ontvankelijk, doch niet gegrond. 
Een personeelslid kan een werkgever niet dwingen om 
eenzijdig essentiële bestanddelen van de 
arbeidsovereenkomst te wijzigen. In de 
arbeidsovereenkomst wordt niet gealludeerd op een 
dergelijke detachering. De werkgever begaat dan ook 
geen fout door de naleving ervan te verwachten en 
niet in te gaan op de detacheringsvraag. 

Arbh. Luik 14 april 
20051121 
G./FOREM 

Als gevolg van een reorganisatie van de diensten 
wordt G. overgeplaatst naar een andere dienst, 
weliswaar binnen dezelfde stad. G. beroept zich 
niet op het impliciet ontslag als gevolg van een 
belangrijke wijziging van een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, maar 
vraagt de re-integratie in de dienst waar ze 
voorheen was tewerkgesteld (i.e. uitvoering in 
natura). 

Het Arbeidshof van Luik erkent dat de arbeidsplaats 
een wezenlijk bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst kan zijn wanneer werd 
overeengekomen dat die zou worden uitgevoerd op 
een welbepaalde plaats, wat in casu het geval was. 
Een wijziging is in beginsel enkel mogelijk mits 
instemming van beide partijen. Wanneer de 
werkgever dan toch eenzijdig een onbelangrijke 
wijziging doorvoert, is dit geen impliciet ontslag. Het 
hof bevestigt principieel de vraag van G. om te 
worden gere-integreerd en beveelt dus de uitvoering 
in natura van het contract, met daaraan gekoppeld 
een schadevergoeding bij een weigering van FOREM. 
De debatten worden echter heropend om FOREM toe 
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te laten te bewijzen dat, zoals zij althans zelf beweren, 
G. zich akkoord zou hebben verklaard met de 
overplaatsing.1122  

Arbh. Brussel 30 mei 
20051123 
D.B.J./Belgische Staat 

In dit arrest roept appellant weliswaar geen impliciet ontslag in,1124 maar interessant is dat het hof een 
duidelijk standpunt inneemt met betrekking tot de eenzijdige wijzigbaarheid van arbeidsvoorwaarden van 
contractanten. Het hof beschouwt de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te beëindigen (zonder dat 
de werknemer zijn re-integratie kan vragen) als een soort compensatie voor het feit dat de overheid over 
minder flexibiliteit beschikt gedurende de uitvoering van de overeenkomst, omdat zij de 
arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kan wijzigen. “Volgens die statutaire regels – die niet gelden voor 
contractanten in overheidsdienst – kan aan de tewerkstelling geen einde worden gesteld dan in de gevallen 
bepaald door het statuut. Anderzijds beschikt de overheid m.b.t. de statutaire ambtenaren over de 
mogelijkheid hun taken te wijzigen, hun standplaats te muteren of ze over te plaatsen naar een andere dienst 
naargelang de gewijzigde omstandigheden, met het oog op de continuïteit en de veranderlijkheid van de 
openbare dienst, zonder dat ze verkregen rechten kunnen inroepen. In het geval van de contractanten zijn 
dergelijke eenzijdige wijzigingen niet mogelijk zonder toestemming van de werknemer en zouden zij kunnen 
aanzien worden als een daad van verbreking die aanleiding geeft tot schadevergoeding. Deze eigenheid van 
de contractuele tewerkstelling brengt met zich mee dat er minder soepel kan worden ingespeeld op de 
behoeften van continuïteit en veranderlijkheid van de openbare dienst zodat beide partijen de mogelijkheid 
moeten behouden om aan de arbeidsverhouding een einde te stellen.” 

Arbrb. Nijvel 9 september 
20051125 
C.B./OCMW Waterloo 

Naast een aantal andere vorderingen, handelt dit 
vonnis over de intrekking van de toekenning van 
een diplomavergoeding. Op het ogenblik van die 

De Arbeidsrechtbank van Nijvel erkent het feit dat een 
vergoeding voor diploma die gedurende meer dan 
twee jaar zonder onderbreking wordt betaald, 

                                                           
1122

 Wat de uiteindelijke beslissing is geworden, is ons niet bekend. 
1123

 A.R. 45.959, onuitg. 
1124

 De overheidscontractant wilde na zijn ontslag gere-integreerd worden. Het arbeidshof besluit dat die mogelijkheid in het arbeidsrecht niet bestaat. Het is in het raam 
van die discussie dat het hof het thema ‘eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden’ aanhaalt.  

1125
 Soc.Kron. 2007/1, 33, noot J. JACQMAIN. 
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intrekking, werd die al gedurende een tweetal jaar 
aan C.B. betaald. C.B. vordert de betaling van de 
achterstallige diplomavergoedingen omdat die 
volgens hem niet eenzijdig konden worden 
ingetrokken. 

impliceert dat die vergoeding deel uitmaakt van het 
contractueel overeengekomen loon. De werkgever 
kan, rekening houdend met artikel 1134 BW, het loon 
niet eenzijdig wijzigen. Het feit dat C.B. de 
voorwaarden niet vervult om krachtens het 
personeelsstatuut aanspraak te maken op de 
vergoeding is zonder belang, omdat het niet om een 
statutair personeelslid gaat. De vergoeding voor 
diploma was dus verschuldigd en moet dus worden 
betaald voor de periode van stopzetting van de 
maandelijkse betaling tot aan de beëindiging van de 
overeenkomst en maakt bovendien deel uit van de 
berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding. 

Arbh. Brussel 12 
september 20061126 
Belgische Staat en 
NAVO/D.O. 

D.O. wordt als gevolg van een onderzoek naar 
vermeende fraude administratief geschorst met 
behoud van loon. D.O. stelt vast dat er sprake is 
van een zware tekortkoming van de werkgever om 
hem niet te laten werken zoals overeengekomen. 
Hij eist een opzeggingsvergoeding omdat de 
werkgever aldus te kennen heeft gegeven de 
arbeidsovereenkomst eenzijdig te willen 
beëindigen. 

Het Brusselse Arbeidshof oordeelt dat er inderdaad 
sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op de 
essentiële contractuele verplichtingen van de 
werkgever, zijnde de arbeid te laten plaatsvinden 
zoals werd overeengekomen. Er is bijgevolg sprake 
van een acte équipollent à rupture en de werkgever 
dient D.O. dan ook een opzeggingsvergoeding te 
betalen. 

Arbh. Brussel 16 januari 
2007 en 11 september 
20071127 

R.M. voert jarenlang functies en opdrachten uit die 
hoger gekwalificeerd zijn dan de graad waarin hij 
werd aangenomen op grond van zijn diploma en in 

Voor het Arbeidshof te Brussel wordt de Belgische 
Staat er toe veroordeeld om het verschil te betalen 
tussen de weddeschaal van de effectief uitgeoefende 
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R.M./Belgische Staat overeenstemming waarmee hij wordt betaald. Hij 
vordert de betaling van het verschil tussen de 
weddeschaal volgens de inschaling overeenkomstig 
de arbeidsovereenkomst en de weddeschaal die 
conformeert met de functie die hij de facto 
uitoefent.  

functies en die van de in de overeenkomst 
vastgestelde prestaties. Het hof stelt dat de werkgever 
in de fout gaat door de betrokken werknemer 
jarenlang prestaties te laten verrichten die niet 
overeenstemden met de functie waarvoor hij was 
aangenomen. 

Arbh. Antwerpen 7 
oktober 20081128 
Vlaamse Gewest/X.1129 

X., een gewestelijk ontvanger, werkzaam op grond 
van een arbeidsovereenkomst, wordt 
geconfronteerd met de afschaffing van een 
verblijfsvergoeding en dit als gevolg van een 
aanpassing van de rechtspositieregeling van de 
gewestelijk ontvangers.  
X. vordert de verdere betaling van die vergoeding 
tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst. 
Volgens X. vond een ongeoorloofde eenzijdige 
wijziging aan de initieel afgesproken contractuele 
arbeidsvoorwaarden plaats. 

Het arbeidshof aanvaardt niet dat het Vlaamse 
Gewest zich op het principe van de veranderlijkheid 
beroept om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van een 
contractueel tewerkgesteld personeelslid te wijzigen. 
De overheidswerkgever beschikt over geen bijzondere 
voorrechten om een dergelijke afwijking van het 
leerstuk van het ius variandi te kunnen 
verantwoorden. Het Vlaamse Gewest is dus 
tekortgeschoten aan zijn contractuele verplichtingen 
en wordt ertoe veroordeeld het recht op de betrokken 
vergoeding te honoreren. 

Arbrb. Bergen 22 
december 20081130 
S./FOD Financiën 

S. oefent gedurende enkele jaren een 
leidinggevende functie uit, hieraan wordt een 
bepaalde premie gekoppeld.  Omwille van een 
aantal opmerkingen betreffende het functioneren 
van S., wordt ze eenzijdig van haar leidinggevende 
opdracht ontheven. S. stelt dat haar werkgever zijn 
contractuele verplichtingen niet is nagekomen 

De rechtbank oordeelt dat aangezien S. gedurende 
een zevental jaren de betrokken leidinggevende 
functie uitoefende, er sprake is van een 
overeengekomen arbeidsvoorwaarde. De 
arbeidsrechtbank wijst er verder op dat een publieke 
werkgever, net zomin als een private werkgever, de 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden eenzijdig kan 
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 A.R. 2070223, onuitg. 
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 Er werden verschillende procedures gevoerd rond dezelfde vraagstelling, zie ook infra in de tabel Arbeidshof Brussel 15 januari 2013, Soc.Kron. 2013, 211. 
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 JTT 2009, 77. 
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door haar functie eenzijdig te wijzigen en vordert 
een schadevergoeding ter compensatie van het 
verlies van de premie, alsook een morele 
schadevergoeding. 

wijzigen. De werkgever kan zich niet beroepen op het 
veranderlijkheidsbeginsel om aldus eenzijdig in te 
grijpen in de arbeidsvoorwaarden van het 
contractueel overheidspersoneel. De FOD Financiën 
wordt ertoe veroordeeld om het verlies van de premie 
financieel te compenseren.1131 

Arbh. Brussel 8 
september 20091132 
G./OCMW Elsene en 
Association hospitalière 
Etterbeek-Ixelles 

In deze zaak vormen twee OCMW’s samen een 
nieuwe vereniging van publiek recht (“Association 
hospitalière Etterbeek-Ixelles”). G., een werknemer 
van een van de OCMW ’s, wordt overgedragen 
naar die nieuwe vereniging. Wanneer hij een 
verlenging aanvraagt van zijn periode van 
loopbaanonderbreking, wordt hem dit geweigerd. 
Hij stelt dat het OCMW van Elsene (zijn oude 
werkgever) hem niet meer tewerkstelt aan de 
voorwaarden zoals initieel overeengekomen, meer 
in het bijzonder wat betreft de 
loopbaanonderbreking waarvan het personeelslid 
genoot. G. beroept zich op de leer van het impliciet 
ontslag ten overstaan van zijn oude werkgever en 
eist de betaling van een opzeggingsvergoeding. 

Het hof oordeelt dat G. zich niet kan verzetten tegen 
een overdracht naar een nieuwe werkgever.1133 De 
overdracht bracht verder geen enkele wijziging van 
een overeengekomen arbeidsvoorwaarde met zich: de 
arbeidsinhoud, de arbeidsplaats en het loon blijven 
ongewijzigd. Op basis van de schuldvordering van de 
oude werkgever ten aanzien van G. , kan de nieuwe 
werkgever beslissen om de loopbaanonderbreking 
niet te verlengen. Van enig impliciet ontslag is volgens 
het arbeidshof dan ook geen sprake. De vordering van 
G. wordt afgewezen. 

                                                           
1131

 De omvang van de schade wordt door de rechtbank gekoppeld aan art. 1184 BW. Vanuit een berekening van de opzeggingsvergoeding (in casu achttien maanden) die 
in dat geval verschuldigd zou zijn, wordt de premie afgesplitst. De schade wordt begroot op achttien keer het maandbedrag van de premie. 

1132
 JTT 2010, 220.  

1133
 Voor een bespreking van dit arrest vanuit het perspectief van het leerstuk van de overgang van onderneming, verwijzen we naar I. DE WILDE, R. JANVIER en S. AERTS, 

“Toepassing van de regelgeving betreffende de overgang van onderneming bij wijziging van werkgever in de publieke sector” in P. GOSSERIES en M. MORSA (eds.), Le 
droit du travail au XXI

e
 siècle. Liber amicorum Claude Wantiez, Brussel, Larcier, 2015, (455) 475-477. 
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Arbh. Brussel 14 
september 20101134 
D.K./OCMW Sint-Gillis 

D.K. die bij het OCMW Sint-Gillis tewerkgesteld is 
als secrétaire administratif – informaticien, wordt 
gemuteerd naar de dienst “Resto du Coeur”. Dit is 
een liefdadigheidsorganisatie waar hij de 
coördinator administratief zal bijstaan en 
basisopleidingen informatica moet verzorgen voor 
hulpbehoevenden die een beroep doen op de 
diensten van de Resto. Hij meent dat er sprake is 
van een impliciet ontslag als gevolg van een 
belangrijke eenzijdige wijziging van een 
arbeidsvoorwaarde (i.e. zijn functie). 

Het hof stelt vast dat door D.K. te muteren naar de 
Resto om hem daar onderwijs- en administratieve 
taken te laten verrichten, het OCMW de 
overeengekomen functie-inhoud niet respecteert. Het 
gaat om een belangrijke eenzijdige wijziging van een 
essentieel element van de arbeidsovereenkomst, en 
bijgevolg heeft het OCMW inderdaad op 
onrechtmatige wijze de arbeidsovereenkomst 
beëindigd. 

Arbh. Luik 26 april 
20111135 
Franse 
Gemeenschap/J.N.1136 

J.N. verricht als contractueel personeelslid taken 
die niet overeenstemmen met de graad en de 
daaraan verbonden weddeschaal van 
hulptechnicus, de functie waarvoor hij werd 
aangenomen. Na zijn ontslag vordert J.N. een 
schadevergoeding die het geleden verlies zou 
moeten vergoeden en die refereert aan de hogere 
weddeschaal volgens de effectieve functie. In 
eerste aanleg wordt de werkgever er toe 
veroordeeld het verschil in de weddeschaal tussen 
de overeengekomen en de effectief uitgevoerde 
functie te betalen. Tegen die uitspraak wordt hoger 

Het hof oordeelt dat de tewerkstelling van een 
personeelslid in een functie die veel meer 
verantwoordelijkheid en complexiteit met zich 
brengen dan de overeengekomen functie, een fout 
uitmaakt. De schadevergoeding wordt berekend, niet 
aan de hand van het verschil tussen de weddeschalen, 
maar wel aan de hand van de leer van het verlies van 
een kans, aangezien het hof rekening hield met de 
mogelijkheid dat de contractant niet zou slagen voor 
eventuele examens die toegang zouden geven tot het 
hogere barema. 

                                                           
1134

 Soc.Kron. 2011/1, 27. 
1135

 A.R. 2009/AN/8.850, onuitg. 
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 In dit arrest komen ook nog een aantal andere vraagstukken aan bod, maar we beperken ons hier tot diegene die verband houden met de eenzijdige wijziging van 
arbeidsvoorwaarden. 
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beroep ingesteld door de Franse Gemeenschap. 

Arbh. Brussel 15 januari 
20131137 
T./Vlaamse Gewest 

Voor deze zaak verwijzen we naar de bespreking 
supra in deze tabel van het ongepubliceerde arrest 
van het Arbeidshof in Antwerpen van 7 oktober 
2008. De feiten en de rechtsvordering stemmen 
overeen. 

Volgens het Brusselse Arbeidshof is het zo dat “Het 
beginsel van veranderlijkheid van de openbare 
dienst dat de overheid toelaat eenzijdige 
wijzigingen aan te brengen aan de statutaire 
rechtspositieregeling van de ambtenaren, geldt 
niet voor de contractuele werknemers die zij tewerk 
stelt.” Toegepast op de feiten van deze zaak, betekent 
dit volgens het hof dat het Vlaamse Gewest niet 
eenzijdig de verblijfsvergoeding voor de contractueel 
tewerkgestelde gewestelijk ontvangers kon 
afschaffen.  
Het gewest wordt ertoe veroordeeld de achterstallige 
bedragen te betalen. 

                                                           
1137

 JTT 2013, 211. Over de grond van deze zaak werd bovendien nog een (soortgelijke) uitspraak gedaan door het Arbeidshof van Gent (cf. Arbh. Gent 23 april 2013, AR 
2012/AR/16, onuitg.). 



Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 

 

318 

 

3. Gewettigde afwijkingen beginsel verbindende kracht 

arbeidsovereenkomst overheidscontractant 

 

In deze titel analyseren we de omstandigheden en de daaraan gekoppelde 

rechtsgrond die een afwijking van het principe van de verbindende kracht van de 

arbeidsovereenkomst van de overheidscontractant kunnen rechtvaardigen. We 

houden hetzelfde stramien aan als supra in hoofdstuk I. 

 

3.1. Wijziging met wederzijdse toestemming 

 

Zoals we supra (hoofdstuk I, 2.1.) al hebben uiteengezet, is het voor de partijen bij 

een overeenkomst steeds mogelijk om met wederzijdse toestemming de 

voorwaarden van die overeenkomst te wijzigen. Wat partijen zijn overeengekomen, 

kunnen zij op dezelfde manier weer ongedaan maken of wijzigen.  

 

Aan dit beginsel wordt geen afbreuk gedaan in het raam van de tewerkstelling van 

een overheidscontractant. Ook in die situatie is het mogelijk om wijzigingen die in 

het licht van het pacta sunt servanda-beginsel niet eenzijdig kunnen worden 

opgedrongen, wel doorgang te doen vinden via een overeenkomst tussen de 

overheidswerkgever en het betrokken contractueel personeelslid. Dit geldt 

overigens in beide richtingen. Ook voor de overheidscontractant zelf kan het 

aangewezen zijn om een contractswijziging die hij wenst te verkrijgen vooraf te 

bespreken en te onderhandelen met de werkgever zodat hierover een akkoord kan 

worden bereikt.  

 

Een bijzondere moeilijkheid die in dit verband rijst voor de overheidswerkgever, is de 

naleving van het principe van de benuttigingsgelijkheid (supra, hoofdstuk II, 5.4.1.) 

en het patere legem quam ipse fecisti-beginsel1138 (supra, hoofdstuk I, 2.3.4.3.1).  

 

Geplande wijzigingen die ten aanzien van de contractuele personeelsleden niet 

eenzijdig, maar via een onderling akkoord tot stand komen, houden een ‘risico’ in op 

                                                           
1138

 Dit belangrijke beginsel uit het bestuursrecht is meteen ook de reden waarom er in de context van een 
publiekrechtelijke werkgever weinig verbintenissen ontstaan uit bijvoorbeeld het feitelijk gebruik of 
de eenzijdige verbintenis (voor een bijzonder interessante (algemene) bespreking van 
verbintenissen die ontstaan uit dergelijke informele rechtsbronnen verwijzen we naar W. VAN 

EECKHOUTTE, “Informele rechtsbronnen in het arbeidsrecht” in M. RIGAUX en W. VAN EECKHOUTTE (eds.), 
Actuele problemen van het arbeidsrecht 5, Antwerpen, Intersentia, 1997, 545-608). De 
rechtspositieregeling (in combinatie met het arbeidsreglement) bevat(ten) een zeer gedetailleerde 
omschrijving van de aanspraken en de verplichtingen van de personeelsleden, wat ook zo hoort in 
het licht van het legaliteitsbeginsel dat het doen en laten van de overheid beheerst. 
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variatie. De publiekrechtelijke werkgever is immers in dat geval1139 afhankelijk van 

het individuele akkoord van de betrokken overheidscontractant(en). Juridisch houdt 

niets de contractant ervan tegen om met zijn werkgever te onderhandelen over de 

beoogde aanpassing van zijn arbeidsvoorwaarden. Dit kan er, minstens 

theoretisch,1140 toe leiden dat wijzigingen van bijvoorbeeld de rechtspositieregeling, 

divergent worden uitgevoerd. 

 

Dit is niet problematisch vanuit het perspectief van de overheidscontractant. Zijn 

akkoord was noodzakelijk en bovendien is hij er zelf niet toe gebonden te waken 

over de gelijke toepassing van de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals die 

voortvloeien uit de rechtspositieregeling. Vanuit het oogpunt van de 

publiekrechtelijke werkgever rijst er desgevallend wel een moeilijkheid omdat er zo 

individuele afwijkingen worden gecreëerd die moeizaam kunnen worden verzoend 

met het principe van de benuttigingsgelijkheid en het patere legem quam ipse 

fecisti-beginsel.  

 

We grijpen ter illustratie van dit punt terug naar de al kort aangehaalde arresten in 

verband met de gewestelijk ontvangers.1141 Interessant in die zaak is dat niet alleen 

de contractuele personeelsleden het wegvallen van hun verblijfsvergoeding 

aanvochten, ook de collega’s in statutair dienstverband ondernamen (gerechtelijke) 

actie. In tegenstelling tot hun contractueel tewerkgestelde collega’s haalden zij – 

zoals kon worden verwacht – nul op het rekest. Zo oordeelt het Hof van Beroep te 

Antwerpen in een arrest van 19 oktober 2009 als volgt: “De stopzetting van de 

forfaitaire verblijfsvergoeding na 1 juli 2004 is niet in strijd met het algemeen 

beginsel van rechtszekerheid. Appellant is statutair. De overheid kan de voorwaarden 

voor de tewerkstelling eenzijdig wijzigen in het algemeen belang, zijnde hier een 

eenvormig coherent statuut voor alle gewestelijke ontvangers in de plaats van de 

uiteenlopende statuten die voorheen per provincie werden geregeld. Appellant 

mocht er niet op vertrouwen dat in de toekomst zijn rechtstoestand ongewijzigd zou 

blijven. De nieuwe vergoedingsregeling is niet kennelijk onredelijk”.1142 Voor de 

statutair aangestelde gewestelijk ontvangers kan de wijziging van de 

                                                           
1139

 Het betreft bijvoorbeeld een wijziging van een van de essentiële arbeidsvoorwaarde (loonelementen, 
de arbeidstijdregeling etc.). 

1140
 In de praktijk ligt dit wellicht minder voor de hand – het initiatief moet uitgaan van de betrokken 

overheidscontractant, wat niet altijd zo evident is (zie ook I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van 
bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Een onderzoek naar de draagwijdte en 
de rol van wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een 
aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, Doctoraatsthesis 
Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 559-560). 

1141
 Cf. Arbh. Gent 23 april 2013, AR 2012/AR/16, onuitg; Arbh. Brussel 15 januari 2013, JTT 2013, 211;  

Arbh. Antwerpen 7 oktober 2008, A.R. 2070223, onuitg. (supra, tabel 12). 
1142

 Antwerpen 19 oktober 2009, A.R. 2007/AR/3254, onuitg. 
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rechtspositieregeling op grond van het veranderlijkheidsbeginsel volledig doorgang 

vinden, zij verliezen het recht op de betaling van de verblijfsvergoeding. Voor de 

contractueel tewerkgestelde gewestelijk ontvangers die een procedure instelden, 

moet de betaling van die verblijfsvergoeding op grond van die vonnissen en arresten 

worden behouden. Dat strookt niet met de bepalingen uit de rechtspositieregeling 

van de gewestelijk ontvangers zoals die door de Vlaamse overheid werd 

goedgekeurd. Een overheidswerkgever rijdt zich hier in feite klem tussen enerzijds 

het arbeidsrecht dat hem ertoe verplicht de overeengekomen arbeidsvoorwaarden 

te respecteren, en anderzijds het op eenzijdigheid gebaseerde bestuursrecht dat 

individuele afwijkingen niet toestaat en de gelijke toepassing van reglementaire 

bepalingen (zoals een rechtspositieregeling) vooropstelt. Dit is meteen ook een 

voorbeeld van het vloeibare karakter van algemene rechtsbeginselen waartoe ook 

de beginselen van de openbare dienst behoren (supra, hoofdstuk II, 5.4.). Hoewel de 

benuttigingsgelijkheid vooropstelt dat de overheid haar personeelsleden op voet van 

gelijkheid behandelt, interfereert dit beginsel in casu met restricties die voortvloeien 

uit het verbintenissen- en arbeidsrecht (i.e. artikel 1134, eerste lid BW en artikel 

20,1° en 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet). In dit specifieke geval stellen we 

vast dat de rechtspraak oordeelt dat het pacta sunt servanda-beginsel dient te 

primeren. De algemene beginselen (i.e. veranderlijkheid en benuttigingsgelijkheid) 

bieden de overheidswerkgever in casu geen wettige grondslag om te raken aan het 

principe van de verbindende kracht van arbeidsovereenkomsten. 

 

De meest gebruikelijke manier om een akkoord over een wijziging te 

veruitwendigen, is het sluiten van een addendum bij de bestaande 

arbeidsovereenkomst. In dit addendum worden de beoogde aanpassingen van de 

arbeidsvoorwaarden, alsook de datum waarop die doorgang zullen vinden, duidelijk 

beschreven opdat beide partijen met kennis van zaken hun akkoord kunnen geven.  

 

Het niet-tijdig reageren op een doorgevoerde eenzijdige wijziging van een 

arbeidsvoorwaarde, kan worden beschouwd als een onrechtstreekse instemming 

met die wijziging.1143 Wat een redelijke bedenktijd is om te reageren, is nergens 

bepaald en wordt overgelaten aan de beoordeling van de feitenrechters.1144  

                                                           
1143

 Zie bijvoorbeeld, wat de publieke sector betreft, Arbh. Luik 22 maart 1990, JTT 1990, 215 (supra, tabel 
12). 

1144
 Zo oordeelt het Arbeidshof van Luik recent nog dat de werknemer die zich beroept op de verbreking 

van zijn overeenkomst meer dan vijf maanden na de belangrijke wijziging van zijn loon, de redelijke 
bedenktijd overschrijdt (Arbh. Luik 16 maart 2015, JTT 2015, 234). Niettemin is het zo dat de 
werknemer die nalaat de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens de 
eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden aan te voeren, eventueel wel nog op grond van art. 
1184 BW de uitvoering kan vorderen van de overeenkomst zoals die gesloten was (cf. cass. 24 juni 
2013, JTT 2013, 494, noot C. WANTIEZ en M.-L. WANTIEZ). 
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We verwijzen voorts naar wat we supra hoofdstuk I, 2.1. al uitwerkten rond de 

wijziging in onderling akkoord. De toepassing in de context van een 

overheidscontract is voor het overige niet verschillend van die van een werknemer 

uit de private sector.  

 

3.2. Contractueel ius variandi − wijzigingsbeding 

 

3.2.1. Situering 

 

Uit onze eerste analyse van het wijzigingsbeding (supra, hoofdstuk I, 2.2.1.) besloten 

we dat voor bijkomstige arbeidsvoorwaarden een wijzigingsbeding kan worden 

bedongen ten voordele van de werkgever, zelfs wanneer de partijen die 

arbeidsvoorwaarden uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De werkgever mag zich op 

het wijzigingsbeding beroepen in omstandigheden die uitsluitend van zijn wil 

afhangen. Voor essentiële arbeidsvoorwaarden is het daarentegen niet mogelijk om 

in een dergelijk beding te voorzien in de arbeidsovereenkomst.  

 

Wanneer we de toepassing van het contractueel ius variandi willen onderzoeken 

voor de overheidscontractant, is het nodig om allereerst die rechtspraak te 

analyseren die betrekking heeft op de afbakening van dit onderscheid tussen 

essentiële en bijkomstige arbeidsvoorwaarden. In het bijzonder interesseert ons de 

vraag of de rechtspraak de essentiële of bijkomstige arbeidsvoorwaarde voor de 

overheidscontractant op een soortgelijke wijze kwalificeert als voor de werknemer 

werkzaam in de private sector (infra, 3.2.2.).  

 

Vervolgens willen we nagaan wat precies de aard is van de arbeidsvoorwaarden van 

een overheidscontractant. We maken die analyse aan de hand van de case loon. 

Omwille van de voortdurende wisselwerking tussen de arbeidsovereenkomst en de 

rechtspositieregeling, rijst in het bijzonder de vraag of het loon contractueel dan wel 

reglementair van aard is (infra, 3.2.3.). Het ligt voor de hand dat het antwoord op die 

vraag gevolgen heeft voor de beoordeling van de grenzen van de (eenzijdige) 

wijzigbaarheid van die arbeidsvoorwaarde (infra, 4.). 

 

In een laatste onderdeel van deze subtitel staan we stil bij het wijzigingsbeding en 

besteden we in het bijzonder aandacht aan de vraag of dit beding kan worden 

gebruikt als een middel om een zekere veranderlijkheid in te bouwen. Het gaat als 

het ware om de vraag naar de contractualisering van het veranderlijkheidsbeginsel 

(infra, 3.2.4.).  
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We stofferen de analyse van voormelde vragen met rechtspraak en rechtsleer die in 

het bijzonder betrekking hebben op de situatie van de overheidscontractant (cf. 

supra, tabel 12).  

 

3.2.2. Essentiële arbeidsvoorwaarden even essentieel voor de 

overheidscontractant? 

 

3.2.2.1. Toetsing aan de vier klassieke essentiële arbeidsvoorwaarden 

 

We selecteren de rechtspraak rond de klassieke vier arbeidsvoorwaarden waarvan 

doorgaans wordt aangenomen dat ze een essentieel karakter vertonen. Het gaat om 

de arbeidsplaats, de functie, de arbeidstijdregeling en het loon.1145 

 

3.2.2.2. Arbeidsplaats 

 

De overplaatsing, dienstaanwijzing of mutatie van een statutair personeelslid is 

doorgaans een maatregel van inwendige orde.1146 Bij de contractanten ligt dit niet zo 

eenvoudig. De arbeidsplaats wordt meestal als een essentiële arbeidsvoorwaarde 

beschouwd, waardoor de eenzijdige wijziging ervan door de werkgever kan leiden 

tot impliciet ontslag. En zelfs wanneer blijkt dat de partijen dit element als niet-

essentieel beschouwen, is er in principe nog sprake van een overeengekomen 

arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet zonder meer eenzijdig kan wijzigen.  

 

Uit de rechtspraak in verband met overheidscontractanten halen we onder andere 

de zaak aan van de reaffectatie van een contractueel personeelslid in dienst bij het 

toenmalige Ministerie van Defensie. S. woont en werkt in Lontzen. De reaffectatie 

betekent voor S. een wijziging van haar arbeidsplaats van Lontzen naar Verviers, 

ongeveer 25 km verderop. S. weigert deze mutatie omdat die een aanzienlijke 

stijging van haar reiskosten inhoudt en de overheidswerkgever niet in een 

compensatie voorziet. Het Luikse Arbeidshof oordeelt dat een overheidscontractant 

die een mutatie zonder financiële tegemoetkoming in de reiskosten weigert, geen 

daad van insubordinatie stelt die een ontslag om dringende reden rechtvaardigt. 

                                                           
1145

 P. BLONDIAU, “La portée de l’article 25 de la Loi du 3 juillet 1978. Les clauses relatives aux conditions de 
travail” in V. VANNES (ed.), Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité – Validité – Sanction, 
Brussel, Bruylant, 2003, (25) 34-41; F. HENDRICKX, “De inhoud van de arbeidsovereenkomst”, TSR 
1998/1, (77) 95; T. STIÉVENARD, “Dossier spécial. Ius variandi de l’employeur versus acte équipollent à 
rupture” in Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 80. 

1146
 I. DE WILDE, S. AERTS, R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het 

(contractueel) overheidspersoneel, Reeks administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, 
Brugge, die Keure, 2014, 159-160. 
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Mevrouw S. maakt louter gebruik van haar recht om een wijziging van een essentiële 

arbeidsvoorwaarde te aanvaarden of te weigeren.1147 

 

De wijziging van de arbeidsplaats als essentieel bestanddeel van de 

arbeidsovereenkomst geeft geen aanleiding tot impliciet ontslag wanneer zij 

onbelangrijk is. Niettemin kan ze wel een reden zijn om de uitvoering in natura te 

vorderen op grond van artikel 1184 BW, met daaraan gekoppeld een 

schadevergoeding in geval van een weigering van die uitvoering in natura. Een 

illustratie hiervan vinden we terug in een arrest van het Luikse Arbeidshof uit 2005. 

Als gevolg van een reorganisatie van de diensten wordt G. overgeplaatst naar een 

andere dienst, weliswaar binnen dezelfde stad. G. vraagt de re-integratie in de dienst 

waar ze voorheen was tewerkgesteld.1148 Uit de overwegingen van het arbeidshof 

kunnen we afleiden dat het hof inderdaad uit de feiten opmaakt dat “Le lieu de 

travail a été convenu” en oordeelt dat “Le caractère peu important du changement 

ne peut justifier la constatation d’un acte équipollent à rupture, mais peut par contre 

justifier l’action en exécution en nature de l’obligation, avec octroi de dommages et 

intérêts en cas de refus d’exécution selon ce mode de réparation”.1149 Ook een 

onbelangrijke aanpassing van de arbeidsplaats, wanneer vaststaat dat die is 

overeengekomen, is niet mogelijk en kan leiden tot een beslissing tot re-integratie 

als veruitwendiging van de uitvoering in natura. 

 

Terzijde merken we nog op dat sommige rechtspositieregelingen uitdrukkelijk 

melding maken van het noodzakelijke akkoord van de overheidscontractant wat 

betreft de aanpassing van de arbeidsplaats. Zo vermeldt het Vlaams 

Personeelsstatuut dat: 

 

〉 wanneer een openstaande contractuele betrekking wordt ingevuld door 

herplaatsing, de effectieve indienstneming pas gebeurt na voorafgaand akkoord 

van het contractuele personeelslid;1150 

 

〉 de vaststelling en wijziging van de standplaats gebeurt in overeenstemming met 

het betrokken contractuele personeelslid.1151   

 

 

                                                           
1147

 Arbh. Luik 7 december 1995, Soc.Kron. 1997/3, 140 (supra, tabel 12). 
1148

 Arbh. Luik 14 april 2005, TBBR 2007, 88, noot P. WÉRY (supra, tabel 12).  
1149

 Arbh. Luik 14 april 2005, TBBR 2007, 91-92 (supra, tabel 12). 
1150

 Art. VI.11, § 2 juncto art. I.5, § 2, vijfde lid Vlaams Personeelsstatuut. 
1151

 Art. VI.31, § 4 Vlaams Personeelsstatuut. 
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3.2.2.3. Functie 

 

Voor ambtenaren wordt doorgaans aangenomen dat zij geen recht kunnen laten 

gelden op het bekleden van een bepaalde betrekking.1152 GEHLEN wijst erop dat de 

beslissing die een ambtenaar benoemt in een bepaalde graad, doorgaans niet de 

functie preciseert waarin hij/zij wordt geaffecteerd. Die affectatie is een 

ordemaatregel.1153 Een functiewijziging bij een ambtenaar kan dus − minstens 

theoretisch − ambtshalve en eenzijdig worden doorgevoerd. Voor een contractueel 

personeelslid ligt dit veel moeilijker. Over het algemeen wordt namelijk aanvaard dat 

de functie een essentiële arbeidsvoorwaarde uitmaakt, die dus niet zonder meer 

eenzijdig kan worden gewijzigd. Een overheidswerkgever kan een functiewijziging 

niet op dezelfde wijze uitvoeren voor statutaire als voor contractuele 

personeelsleden.  

 

De stelling dat voor overheidscontractanten de eenzijdige wijziging van een functie 

op dezelfde wijze wordt behandeld als voor werknemers tewerkgesteld in de private 

sector, vindt bevestiging in de rechtspraak die we raadpleegden. Zo kunnen we 

verwijzen naar een arrest van het Arbeidshof van Luik van 10 juni 2004.1154 Een 

contractueel personeelslid bij een lokaal bestuur werkt als bediende in rang B3 en 

wordt geaffecteerd naar het secretariaat van de algemeen directeur. Een tweetal 

jaren later verzoekt zij dat haar rang B2 zou worden toegekend als 

directiesecretaresse omdat zij haar professionele bekwaamheid heeft kunnen 

aantonen en zij ondertussen een graduaat personeelsbeheer heeft afgerond. Enkele 

maanden later wordt zij verzocht haar bureel, dat zich naast dit van de algemeen 

directeur bevindt, te verlaten en zich te installeren op het secretariaat dat zich een 

verdieping lager bevindt. Daar moet zij werk verrichten voor de dienst in het 

algemeen en werkt zij niet meer exclusief voor de directeur. Zij ziet hierin een 

eenzijdige wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde, namelijk haar functie, en 

roept impliciet ontslag in.  

 

De eerste rechter (arbeidsrechtbank) wijst haar vordering af. Het arbeidshof houdt 

een andere visie aan. Na een herhaling van de principes die de leer van het impliciet 

ontslag beheersen, oordeelt het dat er in casu wel degelijk sprake is van impliciet 

ontslag als gevolg van een belangrijke eenzijdige wijziging van een essentieel 

                                                           
1152

 O.a. RvS 17 maart 2005, nr. 142.309, Tasson; RvS 25 februari 1986, nr. 26.205, De Mot, Arr.RvS 1986, 
nr. 26.205. 

1153
 S. GEHLEN, “La carrière” in J. SAROT (ed.), Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, (259) 298-

299. Zie bijvoorbeeld RvS 10 augustus 1998, nr. 75.570, Snykers (“que la détermination des tâches 
auxquelles doit se consacrer un agent est une mesure d’ordre intérieur”).  

1154
 Arbh. Luik 10 juni 2004, A.R. 7.248/2002, onuitg. (supra, tabel 12). 
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bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Weliswaar vermeldt de 

arbeidsovereenkomst niet expliciet dat de werknemer aangeworven is als 

directiesecretaresse, maar omdat ze die functie al twee jaar uitoefent,  “l'appelante 

ait rempli la fonction de secrétaire de direction au service exclusif du directeur 

général et non pas une fonction de secrétaire”. Om die reden is het zo dat “qu'en 

demandant à l'appelante d'intégrer un pool de dactylos et de quitter son bureau 

voisin de celui du directeur général, l'intimé a apporté au contrat tel qu'il a été 

exécuté une modification importante d'un élément devenu essentiel, et à juste titre, 

aux yeux de l'appelante: en lui imposant du jour au lendemain de quitter le bureau 

qu'elle occupait seule pour intégrer le bureau des dactylos où elle allait effectuer un 

travail autre que celui auquel elle avait été affectée depuis le début de son 

occupation, la direction du C.R.A.C. a posé un acte équipollent à rupture car le 

changement d'affectation s'apparente en effet à une forme de rétrogradation sans 

qu'il importe de s'attarder au fait que la rémunération restait inchangée”. Hoewel 

we erover zouden kunnen discussiëren of het oordeel van het arbeidshof niet te 

streng is, blijkt hieruit alvast duidelijk dat een publiekrechtelijke werkgever 

evengoed dient te manoeuvreren binnen de krijtlijnen van het ius variandi.  

 

Een andere interessante zaak vinden we in een arrest van 14 september 2010 van 

het Arbeidshof van Brussel.1155 Een contractant die bij een OCMW-bestuur is 

tewerkgesteld als secrétaire administratif – informaticien, wordt na een aantal jaren 

als gevolg van een uitbesteding van de ICT-activiteiten, overgeplaatst naar een 

andere dienst, “Resto du Coeur”. Hier moet de contractant de coördinator van die 

dienst administratief bijstaan en moet hij basisopleidingen informatica verzorgen 

voor personen die een beroep doen op de dienstverlening van de Resto du Coeur. 

D.K. wenst zich niet neer te leggen bij deze eenzijdige functiewijziging en beroept 

zich op het impliciet ontslag als gevolg van een belangrijke eenzijdige wijziging van 

een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Het hof stelt vast dat de 

contractant aangeworven is als secrétaire administratif, de graad die bepalend is 

voor zijn loon. Deze aanduiding heeft echter geen betrekking op de jobinhoud en 

bewijst niet dat de contractant werd aangeworven voor het vervullen van 

administratieve taken. Dit wordt volgens het hof wel aangetoond door de aanvulling 

informatique, wat impliceert dat de contractant taken moest uitvoeren die verband 

houden met informatica. Dat zijn ook de taken die de contractant effectief heeft 

uitgeoefend van bij de start van zijn indiensttreding eind 2000 en dit tot 2005 binnen 

de ICT-dienst van het OCMW. Door hem te muteren naar de Resto du Coeur en hem 

daar administratieve en onderwijstaken te laten verrichten, respecteert het OCMW 

de overeengekomen functie-inhoud niet. Het gaat om een belangrijke eenzijdige 

                                                           
1155

 Arbh. Brussel 14 september 2010, Soc.Kron. 2011/1, 27 (supra, tabel 12). 
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wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst, en bijgevolg 

heeft het OCMW op onrechtmatige wijze de arbeidsovereenkomst beëindigd. 

 

De functie is niet per definitie een essentiële arbeidsvoorwaarde. Ook voor 

overheidscontractanten geldt de algemene regel dat men moet nagaan of dit 

bestanddeel van de arbeidsovereenkomst al dan niet essentieel is. Uit de feitelijke 

omstandigheden of uit het gedrag van de partijen kan blijken dat de functie geen 

doorslaggevend bestanddeel is. Zo oordeelt de Arbeidsrechtbank te Hoei dat in het 

het bijzondere geval van een tewerkstelling voortvloeiend uit artikel 60, §7 van de 

organieke OCMW-wet, de functie niet noodzakelijk moet worden beschouwd als een 

essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst.1156 Die bijzondere 

tewerkstellingsvorm is precies bedoeld om het betrokken personeelslid toe te laten 

voldoende arbeidsdagen op te bouwen teneinde een recht op 

werkloosheidsuitkeringen te kunnen doen ontstaan. Welke functie men uitoefent, is 

hierbij van minder groot belang. De arbeidsrechtbank oordeelt dat “la fonction ne 

peut être considerée comme un élément essentiel de ce type de contrat”. Omdat ook 

uit de feitelijke omstandigheden van deze zaak niet kon worden afgeleid dat de 

functie een essentiële voorwaarde vormde, kan er volgens de arbeidsrechtbank in 

casu geen sprake zijn van een impliciet ontslag.1157  

 

3.2.2.4. Arbeidstijd-  en verlofregeling 

 

Onder deze titel willen we stilstaan bij een specifieke modaliteit verbonden aan de 

arbeidstijdregeling,1158 namelijk het aantal jaarlijkse vakantiedagen. Kan de jaarlijkse 

vakantieregeling worden beschouwd als een essentiële arbeidsvoorwaarde? Dit is 

geen onzinnige vraag. Een vaak aangehaalde beweegreden om te kiezen voor een 

betrekking in de publieke sector, betreft de evenwichtige(re) verhouding tussen 

werk en privéleven.1159 Ruime vakantierechten maken daar ontegensprekelijk een 

                                                           
1156

 Arbrb. Hoei 7 juni 2002, A.R. 52.482, onuitg. (supra, tabel 12). 
1157

 De arbeidsrechtbank past hier als het ware een weerlegbaar vermoeden toe: in het raam van een 
tewerkstelling volgens artikel 60, §7 organieke OCMW-wet vermoedt men dat de functie geen 
essentiële arbeidsvoorwaarde is. Dit vermoeden kan men weerleggen wanneer de omstandigheden 
eigen aan de zaak het tegendeel aantonen. 

1158
 Wat de arbeidstijdregeling sensu stricto betreft, haalden we supra in tabel 12 een aantal uitspraken 

aan die betrekking hadden op de onderwijssector. Omdat de arbeidstijdregeling van die sector nogal 
specifiek is (lessenroosters en opdrachten variëren naargelang het leerlingenaantal en de 
beschikbare onderwijzende personeelsleden), kunnen we uit die rechtspraak beter geen conclusies 
afleiden die zouden opgaan voor cases buiten de onderwijssector.  

1159
 O.a. M. BUELENS en H. VAN DEN BROECK, “An Analysis of Differences in Work Motivation between Public 

and Private Sector Organizations”, Public Administration Review 2007/1, (65) 70 (met verwijzing naar 
eerder onderzoek verricht door B.Z. POSNER en W.H. SMIDT, “The Values of Business and Federal 
Government Executives: More Different Than Alike”, Public Personnel Management 1996/3, 277-
289). 
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belangrijk onderdeel van uit. Een eenzijdige vermindering van het aantal 

vakantiedagen kan dus desgevallend bepaalde gevolgen genereren in het licht van 

het leerstuk van het (eenzijdige) wijzigingsrecht.  

 

We stootten tijdens ons onderzoek in dit verband op een interessant vonnis van de 

Arbeidsrechtbank te Gent.1160 1161 In een onderneming wordt aan het personeel 

extralegaal anciënniteitsverlof toegekend a rato van één dag extra verlof per twee 

jaar fulltime dienst. Dit wordt ook zo beschreven in het huishoudelijk reglement. Op 

een bepaald ogenblik beslist de raad van bestuur over een nieuwe voorlopige 

verlofregeling voor een termijn van twee jaar waarin de anciënniteitsdagen niet 

meer worden opgenomen. De werknemers van het bedrijf voeren aan dat een 

dergelijke eenzijdig opgelegde vermindering van een aantal extra verlofdagen onder 

de vorm van anciënniteitsdagen, een ongeoorloofde eenzijdige wijziging is van de 

bestaande arbeidsovereenkomst.  

 

Ze worden hierin gevolgd door de arbeidsrechtbank. Volgens die laatste maakt de 

verlofregeling deel uit van de arbeidsvoorwaarden zoals ze (mondeling) werden 

overeengekomen en in het huishoudelijk reglement werden vastgelegd. Met 

verwijzing naar het cassatiearrest van 20 december 1993 (supra, hoofdstuk I, 1.) 

oordeelt de arbeidsrechtbank dat de gezagsverhouding die de arbeidsovereenkomst 

kenmerkt, geen grond is om uitdrukkelijk overeengekomen arbeidsvoorwaarden 

eenzijdig te wijzigen. Op zich was die vaststelling voldoende om de zaak af te 

ronden: een overeengekomen arbeidsvoorwaarde kan niet eenzijdig worden 

gewijzigd, ook wanneer het niet-essentiële bepalingen betreft. Niettemin gaat 

rechtbank toch dieper in op de kwalificatie van een verlofregeling als essentieel of 

niet: 

 

“Volgens de eisers was de eenzijdige wijziging ongeoorloofd aangezien ze een 

essentieel bestanddeel van de overeenkomst betrof. De verlofregeling kan echter niet 

als een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst beschouwd worden en is 

slechts een van de arbeidsvoorwaarden. Immers, de arbeidsovereenkomst wordt niet 

aangegaan omwille van de verlofregeling, zelfs niet wanneer die regeling, zoals in 

deze zaak, bijzonder gunstig is voor de werknemers”.1162 

 

                                                           
1160

 Arbrb. Gent 19 januari 1996, TGR 1996, 168. 
1161

 De feiten spelen zich af in de particuliere sector. Er is ons helaas geen uitspraak bekend waarbij de 
betrokken werkgever een publiekrechtelijk karakter had. Nu, op zich is dit niet problematisch gelet 
op het feit dat uit de rechtspraak volgt dat de kwalificatie van een arbeidsvoorwaarde als essentieel 
of niet, niet verschilt in de private dan wel de publieke sector. 

1162
 Arbrb. Gent 19 januari 1996, TGR 1996, 170. 
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Of we uit dit vonnis moeten besluiten dat vakantieregelingen nooit een essentieel 

bestanddeel van de arbeidsovereenkomst kunnen uitmaken, is volgens ons een brug 

te ver. Het uitgangspunt om al dan niet tot het essentieel karakter van een 

bestanddeel te besluiten, blijft het gegeven dat dit voordeel bepalend is (geweest) 

voor het sluiten van de overeenkomst door de partij tot wiens voordeel het strekt.  

 

Het loon, de functie, de arbeidsplaats en de arbeidsduur zijn doorgaans essentiële 

bestanddelen van de arbeidsovereenkomst (supra, hoofdstuk I, 2.2.1.2.). Aanvaard 

wordt dat partijen het essentieel karakter kunnen ontnemen aan de arbeidsplaats en 

de functie door het sluiten van een wijzigingsbeding.1163 Dit ligt moeilijker wanneer 

het de arbeidstijd betreft.1164 De arbeidstijd bepaalt rechtstreeks de beschikbaarheid 

van de werknemer voor de uitvoering van het werk en zijn vrije tijd.1165  

 

Volgens ons houdt (de omvang van) een vakantieregeling minstens onrechtstreeks 

verband met de arbeidstijdregeling. Het lijkt ons dan ook niet uitgesloten dat in 

bepaalde omstandigheden een vakantieregeling wél een essentieel bestanddeel van 

de arbeidsovereenkomst vormt, net omwille van dit verband met de arbeidstijd. 

Uiteraard zal men het essentieel karakter moeten aantonen, bijvoorbeeld door wat 

de partijen hierover expliciet in de arbeidsovereenkomst hebben bedongen.1166 Ook 

uit andere elementen kan dit essentieel karakter worden afgeleid.1167  

 

Voorgaande beschouwingen nemen niet weg dat in de overgrote meerderheid van 

de gevallen de vakantieregeling inderdaad slechts een bijkomstige en geen 

essentiële arbeidsvoorwaarde is. Men mag niet uit het oog verliezen dat wanneer de 

vakantieregeling een (aantoonbare) overeengekomen arbeidsvoorwaarde is,1168 men 

die – in afwezigheid van een geldig wijzigingsbeding – sowieso niet eenzijdig kan 

wijzigen. Eventueel zou men in bepaalde omstandigheden op grond van de 

beperkende werking van de goede trouw (supra, hoofdstuk I, 2.2.3.3.) kunnen 

                                                           
1163

 W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON en S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten 
(1988-2005)”, TPR 2006, (129) 604. 

1164
 W. VAN EECKHOUTTE, A. TAGHON en S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten 

(1988-2005)”, TPR 2006, (129) 605-606. 
1165

 Zie verwijzing naar de conclusie van Adv. Gen. BRESSELEERS in voetnoot nr. 2753 in W. VAN EECKHOUTTE, A. 
TAGHON en S. VANOVERBEKE, “Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (1988-2005)”, TPR 
2006, (129) 606. 

1166
 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 317 en verwijzingen aldaar. 
1167

 Voor meer toelichting verwijzen we o.a. naar I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in 
M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 
2010, (295) 317-322 en verwijzingen aldaar. 

1168
 Dit kan men bijvoorbeeld afleiden uit een vermelding in de individuele arbeidsovereenkomst, een 

verwijzing in die overeenkomst naar de rechtspositieregeling (algemeen of specifiek naar de 
bepalingen over de verlofregelingen) of een mondelinge overeenstemming. 
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bepleiten dat men een geringe aanpassing van de vakantierechten moet 

aanvaarden. Welke dan de omstandigheden zijn die een dergelijke wijziging zouden 

kunnen verantwoorden, is vaag (budgettaire, economische, maatschappelijke 

factoren?). Het marginale wijzigingsrecht van de werkgever is bovendien niet 

onbegrensd: de werkgever moet steeds op zoek gaan naar de voor de werknemer(s) 

meest gunstige oplossing, wat niet noodzakelijk overeenstemt met de vermindering 

van het aantal vakantiedagen. 

 

3.2.2.5. Loon 

 

Loon is de overeengekomen tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Dit vloeit 

voort uit de Arbeidsovereenkomstenwet: zonder een loonverbintenis van de kant 

van de werkgever is er geen arbeidsovereenkomst.1169 Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat men loon(elementen) doorgaans aanmerkt als (een) essentiële 

arbeidsvoorwaarde(n). 

 

Het loon van de overheidscontractant is meer dan het salaris alleen. Ook bepaalde 

toelagen en vergoedingen zijn ontegensprekelijk te beschouwen als arbeidsrechtelijk 

loon. We kiezen ervoor om hier niet uitgebreid in te gaan op de overvloedige 

doctrine en rechtspraak die bestaat over de precieze draagwijdte van het loonbegrip 

volgens het arbeidsovereenkomstenrecht.1170 Wat we wel zullen doen, is de 

kwalificatie overlopen van enkele courante loonelementen in de publieke sector 

(infra, tabel 13). 

 

Volgens het algemeen arbeidsrechtelijk loonbegrip is loon de tegenprestatie van 

arbeid, zowel in geld uitgedrukt als toegekend onder de vorm van voordelen in 

natura. We denken hierbij in de eerste plaats aan het salaris van het personeelslid, 

met inbegrip van alle voordelen waarop het personeelslid recht heeft voor rekening 

van het bestuur zoals een haard- en standplaatstoelage en bepaalde andere 

toelagen, vergoedingen en sociale voordelen bepaald in de betrokken 

rechtspositieregeling. Voordelen in natura worden in aanmerking genomen en dit 

aan de hand van de werkelijke waarde van de voordelen en niet aan de hand van de 

conventioneel vastgestelde waarde van het voordeel in natura.1171 De rechter is met 

                                                           
1169

 Art. 2 (werklieden) en art. 3 (bedienden) Arbeidsovereenkomstenwet: “De arbeidsovereenkomst voor 
werklieden/bedienden is de overeenkomst waarbij een werknemer, de werkman/bediende, zich 
verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever in hoofdzaak handarbeid/hoofdarbeid te 
verrichten”. 

1170
 Zie in dit verband vooral het proefschrift van M. DE VOS, Loon naar Belgisch 

arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 1603 p. 
1171

 Cass. 29 januari 1996, JTT 1996, 188.  
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andere woorden niet gebonden door de waardebepaling die de partijen zijn 

overeengekomen. Enkel de werkelijke waarde is van belang. 

 

Onkostenvergoedingen1172 en aanvullende socialezekerheidsvoordelen1173 zijn geen 

tegenprestaties voor geleverde arbeid en dus geen arbeidsrechtelijk loon. Een 

werkgever kan ook bepaalde vrijgevigheden toekennen aan het personeel. Die zijn 

weliswaar geen loon, maar een vrijgevigheid is een uitzondering die men moet 

kunnen aantonen.1174 

 

We overlopen hierna aan de hand van een rechtspositieregeling welke elementen 

we concreet kunnen aanmerken als arbeidsrechtelijk loon. We doen dit uitgaande 

van het rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.).1175 

 

  

                                                           
1172

 Voor zover het gaat om de vergoeding van reëel gemaakte kosten. Wanneer de kostenvergoeding 
overdreven is en niet overeenstemt met de werkelijkheid, kan het gebeuren dat men de betrokken 
vergoeding (her)kwalificeert als loon. Die kwalificatie is ook van belang in het raam van de 
berekening van de vergoeding verschuldigd bij ontslag (cf. P. CULLIFORD, “Kosten eigen aan de 
werkgever: een veelzijdig gegeven”, Or. 2005/7, (174) 176-178). 

1173
 Keert het bestuur bovenop de sociale uitkeringen van het ziekenfonds een extra vergoeding uit (bv. in 

geval van moederschapsrust van een contractueel personeelslid), dan is dit geen tegenprestatie van 
geleverde arbeid. Hetzelfde geld voor een extra kinderbijslag (cf. K. MAGERMAN, “Aanvullingen van de 
voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid – De RSZ en de 
aanvullingen bij kinderbijslag”, Or. 2014/6, 166). 

1174
 Zie bv. Arbh. Gent 24 maart 1995, JTT 1995, 302. 

1175
 Cf. titel VII en VIII rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.). 



Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 

 

331 

 

Tabel 13: Loon(elementen) overheidscontractant – casus rechtspositiebesluit 

gemeente- en provinciepersoneel (Vl.) 

 

LOONELEMENT (RECHTSPOSITIEREGELING) ARBEIDSRECHTELIJK LOON? 

Basissalaris (salarisschalen) √ 

Haard- en standplaatstoelage √ 
Eindejaarstoelage √ 
Vakantiegeld ⁄ 

Toelage voor tijdelijke functies en 
opdrachten 

√ 

Functionerings- en 

managementtoelage 
√ 

Toelage voor ploegenarbeid √ 

Projectleiderstoelage √ 

Maaltijdcheques √ (werkgeversbijdrage = tussenkomst 
in een privékost) 

Hospitalisatieverzekering en 

aanvullend pensioenplan 
√ (premie betaald door de werkgever is 
loon) 

Vergoeding woon-werkverkeer √ 

Onkostenvergoedingen ⁄ (! vergoeding reële kosten) 

Bedrijfswagen/poolwagen/ 

cambio-abonnement (privégebruik) 
√ 

Aanvullende 

socialezekerheidsuitkeringen 
⁄ 

Giften en vrijgevigheden ⁄ 

 

In de rechtspraak die betrekking heeft op de eenzijdige wijziging van 

loon(elementen) van overheidscontractanten (supra, tabel 12), valt op dat het vaak 

situaties betreft waarbij de betaling van een bepaalde toelage, bijvoorbeeld als 

gevolg van een aanpassing van de rechtspositieregeling, wordt stopgezet. Waren zo 

het voorwerp van een procedure: een indemnité clinique, een diplomavergoeding, 

een verblijfsvergoeding, een premie voor de uitoefening van een leidinggevende 

functie (supra, tabel 12). Wat het kwalificatievraagstuk betreft (essentieel of niet), 

hanteren de arbeidsrechters geen afwijkende criteria dan degene die ze toepassen 

in een conflict tussen een privaatrechtelijke werkgever en zijn werknemer.  
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3.2.3. Intermezzo: aard van de loonverbintenis 

 

3.2.3.1. Welk loon voor de overheidscontractant? 

 

Een volgende vraag die we hier willen analyseren, is volgens welke criteria en op 

welke juridische grondslag het loon van de overheidscontractant wordt vastgesteld. 

Welke wetskrachtige en reglementaire teksten bepalen met andere woorden het 

loon van de contractant in de onderscheiden besturen? De contractsvrijheid is op dit 

vlak doorgaans zeer beperkt. In de meeste situaties zijn de overheidswerkgevers 

verplicht de salarisschalen toe te passen volgens de regels zoals vermeld in de 

toepasselijke rechtspositieregeling (supra, hoofdstuk I, tabel 7).  

 

Op federaal niveau worden de geldelijke rechten van het personeel geregeld in het 

KB van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden 

van het federaal openbaar ambt. Dit KB bevat onder meer de weddeschalen en de 

evolutie in de functionele loopbaan. Wat betreft de contractuele personeelsleden, 

geldt eveneens dat KB van 25 oktober 2013. Er is in dit KB sprake van “het 

personeelslid”,1176 zonder dat hierbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 

ambtenaren en overheidscontractanten.1177 Het personeelslid geniet een van de 

weddeschalen die zijn verbonden aan zijn graad of aan zijn klasse,1178 wat op 

overeenkomstige wijze wordt toegepast voor de contractuele personeelsleden. 

 

Voor de Vlaamse overheid moeten we het Vlaams Personeelsstatuut raadplegen. 

Artikel VII 1., §2 van het VPS bepaalt uitdrukkelijk dat het contractuele personeelslid 

de beginsalarisschaal van de ambtenaar met dezelfde of een gelijkwaardige 

betrekking geniet, tenzij reglementair anders is bepaald. In de toelichting1179 bij die 

bepaling uit het VPS lezen we dat het principe van de gelijke salariëring enkel 

betrekking heeft op contractuele betrekkingen voor zover die gelijkwaardig of 

vergelijkbaar zijn met statutaire betrekkingen. In een aantal gevallen kan de 

salariëring van de contractant dus op een autonome wijze worden bepaald, los van 

de vaste salarisschalen die het VPS vermeldt, maar met de tussenkomst van de 

minister bevoegd voor bestuurszaken.1180 

                                                           
1176

 Art. 3 juncto art. 2, 5° KB 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden 
van het federaal openbaar ambt. 

1177
 Een uitzondering geldt voor de doorstroming in de functionele loopbaan die voor contractueel 

overheidspersoneel wordt beperkt – cf. art. 23 KB 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke 
loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. 

1178
 Art. 3, eerste lid KB 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van 

het federaal openbaar ambt. 
1179

 Te raadplegen via o.a. www.bestuurszaken.be. 
1180

 Cf. art. VII 1., §§ 3 en 4 VPS.  
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De geldelijke voordelen van het Vlaamse gemeente- en provinciepersoneel worden 

op hun beurt geregeld door het rechtspositiebesluit gemeente- en 

provinciepersoneel (Vl.).1181 Krachtens dit besluit stelt de provincie- of gemeenteraad 

het jaarsalaris van het personeel vast in salarisschalen die bestaan uit een 

minimumsalaris, salaristrappen en een maximumsalaris.1182 Het rechtspositiebesluit 

gemeente- en provinciepersoneel (Vl.) bepaalt verder dat het personeelslid wordt 

bezoldigd in de salarisschaal die verbonden is aan zijn graad en het salaris ontvangt 

dat overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. Het hoofd van het personeel stelt 

het individuele jaarsalaris van de personeelsleden vast.1183 Wat betreft de 

bezoldiging van het contractueel personeel, schrijven zowel het gemeente- als het 

provinciedecreet (Vl.) voor dat de bezoldiging en de salarisschalen van 

overeenkomstige toepassing zijn op de contractanten.1184 Ook voor het personeel in 

dienst van de Vlaamse lokale besturen bestaat er dus een uitdrukkelijke bepaling die 

statutair en contractueel op dezelfde wijze behandelt wat betreft de vaststelling en 

de toekenning van het salaris en de andere geldelijke voordelen. Die lijn wordt 

uiteraard ook doorgetrokken in de terminologie die wordt gehanteerd in het 

rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.). Zo verstaat men onder 

“personeelslid” zowel het statutaire als het contractuele personeelslid.1185  In titel 

‘VII-Het salaris’ maakt men geen onderscheid tussen beide personeelsgroepen. Dit 

betekent ook dat bij de Vlaamse lokale besturen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

de Vlaamse en de federale overheid − de contractuele personeelsleden in dezelfde 

mate genieten van de doorstroming in de functionele loopbaan als hun statutaire 

collega’s.1186 

 

3.2.3.2. Loon: contractueel of reglementair? 

 

Zoals we net beschreven, stelt de betrokken rechtspositieregeling de hoogte van het 

loon van de overheidscontractant vast. De vraag rijst dan ook wat de precieze aard 

van het loon van de overheidscontractant is. Die laatste bevindt zich in een 

bijzondere constellatie.1187 Hoewel verbonden door een arbeidsovereenkomst met 

                                                           
1181

 En voor sommige groepen van het OCMW-personeel door het rechtspositiebesluit OCMW-personeel 
(Vl.). 

1182
 Art. 109 rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.). 

1183
 Art. 112 rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.). 

1184
 Cf. art. 105, § 3 gemeentedecreet (Vl.) en art. 101, § 3 provinciedecreet (Vl.). 

1185
 Art. 2, 8° rechtspositiebesluit gemeente- en provinciepersoneel (Vl.). 

1186
 Cf. R. JANVIER, I. DE WILDE en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources humaines” 

in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l'Association belge pour le 
droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (31) 98. 

1187
 In dezelfde zin P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE (ed.), 

Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 198. 
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het bestuur, geldt er doorgaans geen contractvrijheid wat betreft de vaststelling van 

het loon.  

 

Er doen zich twee mogelijkheden voor: 

 

〉 Ofwel wordt het loon toch vrij onderhandeld, wat veeleer uitzonderlijk is in de 

publieke sector, maar ook niet volslagen denkbeeldig.1188 

 

〉 Ofwel – en dit is de regel – wordt het loon gedetermineerd door de 

rechtspositieregeling1189 (supra 3.2.3.1.) waarnaar in de individuele 

arbeidsovereenkomst wordt verwezen en die via die weg op de 

overheidscontractant van toepassing zijn.1190 1191 

 

In het eerste geval blijft de rechtsgrond van het loon van de contractant zonder 

enige twijfel contractueel van aard.1192 Wanneer er voor het bestuur geen verplicht 

na te leven salarisschalen bestaan, kan de tewerkstellende overheid vrij met de 

contractant het loon overeenkomen.1193  

 

In de tweede hypothese is het minder duidelijk of de grondslag van het loon van de 

contractant reglementair, dan wel contractueel van aard is. Sommigen zijn van 

                                                           
1188

 We achten dit enkel mogelijk in die gevallen waarin de betrokken rechtspositieregeling dit (al dan niet 
expliciet) toelaat en waarbij een dergelijke vrijheid geen aanleiding geeft tot een ongelijke 
behandeling die men niet redelijk kan verantwoorden. 

1189
 In de private sector bestaat een soortgelijk mechanisme, bepaald door de (sectorale) collectieve 

arbeidsovereenkomsten die volgens de functieclassificatie en de beroepsanciënniteit de hoogte van 
het bruto loon vaststellen. Het grote verschil met de publieke sector is echter dat cao’s juridisch 
afdwingbaar zijn en een duidelijke normenhiërarchie geldt in overeenstemming met art. 51 CAO-wet 
(supra, hoofdstuk I, 2.3.4.2.). De relatie tussen de arbeidsovereenkomst van de 
overheidscontractant en de rechtspositieregeling of het geldelijk statuut is in de publieke sector  
veel minder eenduidig (supra, hoofdstuk I, 2.3.4.3.3.)  

1190
 Zie ook P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE (ed.), 

Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 194. 
1191

 Een voorbeeld uit een modelovereenkomst gebruikt door de Vlaamse overheid:  
“Artikel 6:  
§ 1. De werknemer wordt uitbetaald in de salarisschaal (…) 
§ 2. De toekenning en berekening van salaris, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen gebeurt 
overeenkomstig het geldelijk statuut dat van toepassing is op de contractuele personeelsleden van 
de werkgever”. 

1192
 J. JACQMAIN, “Harcèlement, rémunération, mécompte (H.R.M.)”, noot onder Arbrb. Nijvel 9 september 

2005, Soc.Kron. 2007/1, (36) 37; P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction 
publique” in J. CLESSE (ed.), Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 195. 
Contra: F. MASSON, “Parlons d’argent! Heurts, bonheurs et malheurs de la protection de la 
rémunération” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services publics, Brussel, 
Bruylant, 2005, (63) 71. 

1193
 J. JACQMAIN, “Harcèlement, rémunération, mécompte (H.R.M.)”, noot onder Arbrb. Nijvel 9 september 

2005, Soc.Kron. 2007/1, (36) 37. 
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mening dat het loon in die omstandigheden reglementair van aard is. Zo stelt 

MASSON dat “l’attribution de la rémunération n’est pas conventionelle mais 

reglementaire, tant pour les agents statutaires que pour les contractuels”.1194 Wij 

kunnen ons niet vinden in die stelling.1195  

 

Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt, 

tegen loon en onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten. Uit die definitie 

blijkt dat er geen arbeidsovereenkomst kan bestaan zonder dat er een contractuele 

loonverbintenis is vanwege de werkgever.1196 Een overeengekomen loon als 

beoogde tegenprestatie van de arbeid is bijgevolg een bestaansvoorwaarde van de 

arbeidsovereenkomst en is omwille van de eigenheid van een arbeidsovereenkomst 

contractueel van aard.1197  

 

De vraag rijst of de voor overheidscontractanten vaak gebruikte 

‘doorverwijstechniek’ verenigbaar is met de kwalificatie van de overeenkomst als 

een arbeidsovereenkomst. Impliceert de enkele verwijzing naar een andere, externe 

tekst dat aan de voorwaarde van de overeengekomen loonverbintenis is voldaan en 

dat er dus ontegensprekelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst? Loon vormt 

immers een constitutief element van de arbeidsovereenkomst: zonder 

loonverbintenis, is er geen arbeidsovereenkomst.1198 

 

Het antwoord op die vraag lijkt ons bevestigend. Via de verwijzing naar de 

rechtspositieregeling wordt in elk geval een recht op loon gegarandeerd. De 

werkgever verbindt zich tot de betaling van een loon als tegenprestatie voor de 

geleverde arbeid. Op die wijze ontstaat een overeenkomst over het verschuldigde 

loon. Weliswaar wordt het concrete loonbedrag niet altijd uitdrukkelijk 

overeengekomen in de arbeidsovereenkomst zelf, maar de hoogte van het loon is 

niet bepalend voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst.1199  

                                                           
1194

 F. MASSON, “Parlons d’argent! Heurts, bonheurs et malheurs de la protection de la rémunération” in J. 
JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (63) 71. 

1195
 In dezelfde zin: P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE (ed.), 

Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 197-201.  
1196

 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 81. 
1197

 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 90-91 en 94 et 
seq. Dit werd in het verleden al bevestigd door het Hof van Cassatie: “l’existence d’un contrat 
requiert l’accord des parties sur ses éléments essentiels; la détermination de la rémunération à payer 
par l’employeur constitue un tel élément” (cf. cass. 2 oktober 1968, Pas. 1969, I, 129). 

1198
 M. DUMONT, “Les éléments constitutifs du contrat: travail – rémunération – subordination” in C. 

WANTIEZ (ed.), Contrats de travail: 20
e
 anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, Brussel, Conférence du 

Jeune Barreau de Bruxelles, 1998, (61) 77. 
1199

 In feite betreft het hier niets anders dan een bevestiging van het feit dat de arbeidsovereenkomst een 
toetredingscontract is, waarbij de overheid het loon al op voorhand heeft bepaald, zonder dat er 
nog enige onderhandelingsruimte is voor de contractant (zie ook R. JANVIER, “Gezocht contractant 
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Uit het rechtspraakoverzicht in tabel 12 (supra, 2.3.) leiden we af dat men in geen 

enkele uitspraak oordeelt dat de verwijzing naar de betrokken rechtspositieregeling 

of het geldelijk statuut, een kwalificatie van de overeenkomst als een 

arbeidsovereenkomst in de weg zou staan. De enkele verwijzing naar de 

salarisschalen in de rechtspositieregeling, acht men voldoende om het bestaan van 

de arbeidsovereenkomst niet in twijfel te trekken. 

 

Een vraag die we nog bijkomend willen onderzoeken, is of een impliciete verwijzing 

naar een reglementaire bepaling kan volstaan. Interessant in dit verband is een 

vonnis van 26 maart 1991 van de Arbeidsrechtbank te Brussel.1200 In die zaak had 

een deeltijdse, contractuele werknemer vijf jaar lang genoten van de geldelijke 

bepalingen toepasselijk voor de statutaire personeelsleden. In de geschreven 

arbeidsovereenkomst zelf wordt niets bepaald aangaande de berekening van de 

loonsverhogingen, noch verwijst men naar het statuut of een barema. Er wordt 

slechts een maandelijks loon gewaarborgd. Bijgevolg maakt de overheidscontractant 

in beginsel slechts aanspraak op de betaling van dit loon. De Brusselse 

Arbeidsrechtbank oordeelt echter dat “pour les avantages implicites, attachés à la 

désignation du travailleur pour occuper une fonction prévue dans le cadre d’un statut 

ou règlement, ceux-ci ne peuvent que suivre l’évolution normale de ce statut, selon 

les règles qui lui sont propres”. Hieruit volgt dat de impliciete voordelen, die 

verbonden zijn aan de aanwerving van een contractant voor een functie die bepaald 

is in het statuut, de normale evolutie moet volgen, en dit volgens de regels die eigen 

zijn aan dit statuut. Hoewel in de arbeidsovereenkomst dus niet expliciet wordt 

gerefereerd aan de rechtspositieregeling, verklaart de arbeidsrechtbank dat er toch 

impliciet naar wordt verwezen.  

 

We merken op dat het momenteel een courante praktijk is om in de 

arbeidsovereenkomsten, ook wat de geldelijke voordelen van de 

overheidscontractanten betreft, expliciet een verwijzing op te nemen naar de 

statutaire bepalingen.1201 Een situatie zoals degene voorgelegd aan de Brusselse 

arbeidsrechtbank, lijkt ons in de praktijk dan ook weinig voor te vallen. 

                                                                                                                                                        
(m/v) voor een overheidsdienst, met bereidheid tot onzekerheid over zijn/haar rechtspositie” in F. 
DELPÉRÉE (ed.), Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, Brussel, Bruylant, 1998, 
(191) 214-215). Toch blijft het een overeenkomst die onder het toepassingsgebied van de 
Arbeidsovereenkomstenwet valt en dus de minimale bescherming geniet van de dwingende 
bepalingen van deze wet, waaronder de verplichting van de werkgever om het overeengekomen 
loon, dit is het loon zoals dat door de rechtspositieregeling was vastgelegd op het moment van het 
sluiten van de overeenkomst, te betalen. 

1200
 Arbrb. Brussel 26 maart 1991, Soc.Kron. 1992/10, 460, noot J. JACQMAIN – supra tabel 12. 

1201
 Cf. P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE (ed.), Questions de 

droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 197; M. HERBIET en E. HANNAY, “Statut-contrat: deux points de 
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De wilsovereenstemming over een bepaalbaar loonbedrag is niet van belang voor de 

kwalificatie van de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst.1202 Die laatste vraag 

komt pas aan de orde wanneer de geldigheid van de arbeidsovereenkomst wordt 

beoordeeld.1203 Voor het bestaan van de overeenkomst is louter vereist dat de 

overeenkomst in globo het verrichten van arbeid tegen loon tot voorwerp heeft.1204  

 

We kunnen dus besluiten dat ook wanneer er (zelfs impliciet) wordt verwezen naar 

een andere, externe bron, er sprake is van loonverbintenis vanwege de werkgever 

en dus het bestaan van een arbeidsovereenkomst.  

 

3.2.3.3. Bepaalbaarheid loon 

 

Opdat een arbeidsovereenkomst geldig zou worden bevonden, is vereist dat er 

wilsovereenstemming bestaat over een bepaalbaar bedrag van het overeengekomen 

loon, of over elementen die toelaten dit bedrag te bepalen. Een ‘bepaald voorwerp 

van de verbintenis’ is krachtens artikel 1108 BW een van de vereisten om te kunnen 

besluiten tot een geldige overeenkomst..1205  

 

Ook hier dient zich desgevallend een probleem aan: is het loon bepaalbaar wanneer 

in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar een externe tekst? Dit is een 

vraagstuk dat ook in de private sector rijst wanneer in de arbeidsovereenkomst 

simpelweg wordt verwezen naar de toepasselijke (sectorale) looncao’s. 

 

De wilsovereenstemming over het bedrag van het loon kan uitdrukkelijk, dan wel 

stilzwijgend tot stand komen. Die overeenstemming kan blijken uit handelingen 

gesteld in uitvoering van de overeenkomst (bv. het feit dat regelmatig en gedurende 

een zekere tijd een bepaald loon wordt betaald), een gebruik, maar ook uit de – zelfs 

stilzwijgende – verwijzing naar cao-loonschalen of andere externe voorschriften die 

loonverplichtingen bevatten.1206 Dit laatste doet vermoeden dat de verwijzing naar 

de salarisschalen en geldelijke voordelen zoals vastgelegd in een externe bron, wel 

                                                                                                                                                        
vue sur une même réalité? Ou le recours à l’engagement contractuel dans la fonction publique 
belge”, APT 2005, (178) 186. 

1202
 K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen, Brugge, die Keure, 2010, 65. 

1203
 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 81. 

1204
 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 134-135, met 

verwijzingen aldaar. 
1205

 Cf. M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 184-185. 
1206

 M. DE VOS, Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 187. Zie ook M. 
JAMOULLE, Le contrat de travail, deel I, Luik, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales de 
Liège, 1982, 122; J. STEYAERT, C. DE GANCK en L. DE SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, Gent, Story-
Scientia, 1990, 189; V. VANNES, Le contrat de travail: aspects théoriques et pratiques, Brussel, 
Bruylant, 1996, 114. 



Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 

 

338 

 

degelijk kan volstaan om te kunnen besluiten dat het loon bepaalbaar is. Dit is alvast 

wat VANNES vooropstelt1207 wanneer ze schrijft: “La rémunération est également 

déterminable lorsque les parties ont fait référence, dans leur convention de travail, 

au fait qu’elle est fixée par application des seuils de rémunération minima ou 

barémiques prévus par les conventions collectives de travail”.1208 De bepaalbaarheid 

van het loon betekent dus niet dat men het loon meteen tot in alle details moet 

(kunnen) berekenen, maar wel dat de partijen voldoende referentiebronnen 

aanwijzen.1209 

 

Het Hof van Cassatie gaat in een arrest van 22 november 2004 een stap verder: “Dat, 

zelfs bij ontstentenis van enige aanduiding omtrent de hoegrootheid van het te 

betalen loon, de hoegrootheid van het loon bepaalbaar is vermits in de regel 

minstens het verschuldigde baremaloon of minimumloon als overeengekomen loon 

dient te worden beschouwd”.1210 Hieruit kunnen we afleiden dat het voor de 

bepaalbaarheid van het loon zelfs niet vereist is om minstens naar een bron buiten 

de arbeidsovereenkomst te verwijzen. Toegepast op de situatie van de 

overheidscontractant, houdt dit in dat men kan verwijzen naar de weddeschalen die 

zijn opgenomen in de rechtspositieregeling of het geldelijke statuut opdat aan het 

vereiste van de bepaalbaarheid zou zijn voldaan. En zelfs wanneer dit niet zou zijn 

gebeurd, wordt verondersteld dat de met de functie overeenstemmende 

salarisschaal impliciet is overeengekomen. Om problemen te vermijden, is het 

niettemin raadzaam om in de overeenkomst minstens melding te maken van de 

overeengekomen anciënniteit, graad of schaal, zodat partijen op basis van objectieve 

gegevens in de arbeidsovereenkomst het (aanvangs)loon correct kunnen 

bepalen.1211 We beklemtonen dat dit niet voor gevolg heeft dat latere eenzijdige 

wijzigingen van het statuut op grond van het veranderlijkheidsbeginsel, automatisch 

doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomst, maar daarover infra 3.5.2 en 

3.5.3. meer.  

 

3.2.3.4. Aandachtspunt: uitvoering extrabaremale taken  

 

De situatie waarin de geldelijke rechten worden bepaald door middel van een 

verwijzing naar de loonschalen in de rechtspositieregeling, kan problematisch zijn in 

                                                           
1207

 Weliswaar gaat het bij VANNES om een beoordeling vanuit het standpunt van de private sector, maar 
zoals gezegd, zijn er parallellen waar te nemen tussen een verwijziging naar een looncao en die naar 
een rechtspositieregeling. 

1208
 V. VANNES, Le contrat de travail: aspects théoriques et pratiques, Brussel, Bruylant, 1996, 114.  

1209
 J. STEYART, C. DE GANCK en L. DE SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, Gent, Story-Scientia, 1990, 126. 

1210
 Cass. 22 november 2004, RW 2005-06, 259; JTT 2005, 25. 

1211
 I. PLETS, “De penetratie van het overheidsstatuut door de arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS 

(eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (37) 50. 
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die zin dat een loopbaanevolutie ontbreekt. De contractant blijft als het ware 

‘gebeiteld’ in de graad waarin hij werd aangeworven.1212 Doorgaans wordt de 

contractant in dienst genomen met het oog op het vervullen van een specifieke 

functie en daaraan koppelt men een zekere salarisschaal. Omdat het loon in die 

gevallen afhankelijk is van de graad bepaald in de arbeidsovereenkomst, blijft het 

loon eveneens gebetonneerd totdat de contractant wordt benoemd in een graad die 

hem recht geeft op een hoger loon of hem door een nieuwe arbeidsovereenkomst 

een hogere graad wordt toegekend.1213  

 

Het kan gebeuren dat een overheid de contractant taken laat uitvoeren die meer 

verantwoordelijkheid met zich brengen dan de graad waarin men werd 

aangeworven. Het is opvallend dat uit de rechtspraak over dit twistpunt valt af te 

leiden dat de contractant in een dergelijk geval doorgaans geen vordering tot 

betaling van achterstallig loon kan instellen volgens het hogere barema dat 

overeenstemt met de in werkelijkheid uitgeoefende taken.1214 Nochtans betekent dit 

niet dat de overheid eenzijdig taken kan opleggen die met dit hogere niveau 

overeenstemmen.1215 We wijzen op artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet 

op basis waarvan de werkgever de contractant moet laten arbeiden op de wijze, tijd 

en plaats zoals is overeengekomen. Een schending van die verplichting kan op basis 

van artikel 1184 BW aanleiding geven tot een schadevergoeding die gelijk is aan het 

verschil tussen beide barema’s.1216 Op die wijze kan de betrokken 

overheidscontractant volgens ons alsnog zijn gram halen. 

 

3.2.4. Wijzigingsbeding  

 

3.2.4.1. Algemeen 

 

Het is niet verboden om in de arbeidsovereenkomst van de overheidscontractant 

een wijzigingsbeding in te lassen. De beoordeling van de geldigheid ervan verloopt – 

net zoals dit het geval is voor een werknemer uit de private sector – volgens een 

toetsing aan artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet zoals geïnterpreteerd 

                                                           
1212

 P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE (ed.), Questions 
choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 199. 

1213
 Arbh. Luik 27 juni 2002, Soc.Kron. 2002/9, 456, noot J. JACQMAIN (supra, tabel 12). 

1214
 Arbh. Luik 26 april 2011, A.R. 2009/AN/8.850, onuitg.; Arbh. Luik 10 juni 2004, A.R. 7.248/2002, 

onuitg.; Arbh. Luik 27 juni 2002, Soc.Kron. 2002/9, 453 (supra, tabel 12). 
1215

 Arbh. Brussel 16 januari 2007 en 11 september 2007, Soc.Kron. 2008/3, 167 (supra, tabel 12), noot J. 
JACQMAIN. Zie ook P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE 
(ed.), Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 201. 

1216
 J. JACQMAIN, “Faire fonction de l’employé?”, noot onder Arbh. Luik 27 juni 2002, Soc.Kron. 2002/9, (457) 

458. 
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door het Hof van Cassatie. We verwijzen naar wat we hierover schreven supra, 

hoofdstuk I, 2.2.1.1. Op deze plaats wensen we ter aanvulling, nog enkele 

voorbeelden te geven van geldige wijzigingsbedingen. 
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Tabel 14: Voorbeelden wijzigingsbedingen  
 

BESTANDDEEL VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST WIJZIGINGSBEDING 

Arbeidsplaats “De werkgever behoudt zich het recht voor het personeelslid 
gedurende de tewerkstelling te bestemmen voor elke verbonden 
instelling/dienst/afdeling/organisatie waar dit voor de goede 
werking van het bestuur noodzakelijk is. Het personeelslid erkent en 
aanvaardt dat de plaats van tewerkstelling voor hem/haar geen 
essentieel element uitmaakt van deze arbeidsovereenkomst”. 

Functie “Beide partijen gaan ermee akkoord dat de functie van de 
werknemer geen essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst is en dat aan de werknemer een andere taak 
kan worden toevertrouwd in overeenstemming met zijn/haar 
opleiding en beroepsbekwaamheid”. 

Loon(elementen) “Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de fietsvergoeding 
geen essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst uitmaakt. 
De omvang en de modaliteiten van de betaling van de 
fietsvergoeding kunnen door het bestuur worden gewijzigd, hetzij 
door een aanpassing in de rechtspositieregeling of enige andere 
bepaling betreffende de fietsvergoeding, hetzij als gevolg van een 
dwingende reglementaire bepaling die van toepassing is op het 
bestuur en die door die laatste moet worden nageleefd”. 

Vakantiedagen “Het personeelslid wordt 35 vakantiedagen1217 toegekend waarvan 
de modaliteiten worden bepaald in de rechtspositieregeling van het 
bestuur. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het aantal 

                                                           
1217

 Voorbeeld vanuit het perspectief van de Vlaamse lokale besturen. 
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vakantiedagen geen essentiële voorwaarde van de 
arbeidsovereenkomst vormt. Binnen de grenzen die hiertoe worden 
gesteld door de Vlaamse overheid (het rechtspositiebesluit van 7 
december 2007) beschikt het bestuur over de mogelijkheid om het 
aantal vakantiedagen te wijzigen en dit via een aanpassing van de 
rechtspositieregeling na onderhandeling met de vakorganisaties in 
overeenstemming met de procedures van de wet van 19 december 
1974”. 
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3.2.4.2. Middel om veranderlijkheid in te bouwen? 

 

Door een wijzigingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst, kan de 

werkgever zich doorgaans enige flexibiliteit voorbehouden met betrekking tot 

bepaalde (niet-essentiële) arbeidsvoorwaarden (supra, hoofdstuk I, 2.2.1.1.). De 

vraag rijst of via een wijzigingsbeding ook in het algemeen de bevoegdheid van de 

overheidswerkgever om eenzijdig de statuten te wijzigen, als het ware kan worden 

gecontractualiseerd. Zonder een dergelijk wijzigingsbeding, is het statuut zoals dat 

op het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst bestaat, immers 

definitief van toepassing.  

 

Volgens sommigen kan dit euvel worden verholpen door een algemeen 

wijzigingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.1218 Zo zou de overheid de 

eenzijdige wijzigingen die ze met betrekking tot de rechtspositieregeling doorvoert 

op grond van het veranderlijkheidsbeginsel, tegenstelbaar kunnen maken aan de 

contractant in wiens arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar die statutaire 

bepalingen.1219  

 

GILSON en DEAR formuleren het als volgt: “(…) que la clause renvoyant vers un texte 

réglementaire distinct présente en partie les caractères d’une clause de variabilité, de 

sorte que le travailleur accepterait, fiction juridique, d’intégrer une certaine dose de 

changement puisque la seule chose qui est convenue, c’est de se référer à une texte 

distinct… De la sorte, ni l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978, ni l’article 1134 du Code 

civil ne créent d’obstacle puisqu’il n’y a pas de dérogation à ce que a été convenu, les 

parties ayant accepté de renvoyer à un autre texte que le contrat. Il ne pourrait pas 

non plus être objecté que la rémunération, pour prendre cet exemple, serait 

indéterminée puisqu’à tout le moins déterminable en théorie, à condition que les 

éléments objectifs (ancienneté, grade,…) soient connus”.1220   

 

Volgens GILSON en DEAR vormen artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 

artikel 1134 BW dus geen beletsel voor de eenzijdige wijzigbaarheid, omdat men 

niet afwijkt van wat overeengekomen werd, gegeven het feit dat de partijen slechts 

                                                           
1218

 Cf. E. GILLET, “Très brève relation de la carrière d’un agent contractuel dans la fonction publique locale”, 
Rev.dr.commun. 2003/4, (35) 42 en S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions 
de travail: un fait unique, des conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de 
droit du travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 299-300.  

1219
 E. GILLET, “Très brève relation de la carrière d’un agent contractuel dans la fonction publique locale”, 

Rev.dr.commun. 2003/4, (35) 42. 
1220

 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 
conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 299-300.  
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zijn overeengekomen naar een externe tekst te verwijzen.1221 Ze lijken met andere 

woorden te aanvaarden dat de eenzijdige wijziging van de rechtspositieregeling 

onrechtstreeks1222 doorwerkt in de arbeidsvoorwaarden van contractanten, echter 

op voorwaarde dat er uitdrukkelijk een algemeen wijzigingsbeding is bepaald. Zij 

zien hierin een manier om het veranderlijkheidsbeginsel op een indirecte wijze in de 

arbeidsovereenkomst te laten doorwerken: de overheid wijzigt de overeenkomst 

niet in haar hoedanigheid als werkgever. Het is de overheid als openbaar bestuur 

(“puissance publique”) die haar reglementaire bestuurshandeling wijzigt. Die 

“distinguo quelque peu schizophrénique”1223 kan volgens GILSON en DEAR worden 

beschouwd als een aanzet tot het aanvaarden van het veranderlijkheidsbeginsel 

binnen de contractuele arbeidsrelatie.1224 

 

Wij kunnen dit standpunt niet zonder meer bijtreden. De assumptie van GILSON en 

DEAR − en ook GILLET
1225 − dat artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 

1134 BW buiten werking zouden kunnen worden gesteld, kan niet overtuigen. 

Integendeel, het wijzigingsbeding zoals de auteurs het concipiëren, staat zelfs haaks 

op de filosofie van de verbindende kracht van de arbeidsovereenkomst en – daaraan 

gekoppeld – een strikt begrensd ius variandi. Het biedt een quasi ongelimiteerde 

vrijheid om via een aanpassing van de rechtspositieregeling te raken aan de loon- en 

arbeidsvoorwaarden van de contractant, dus ook wanneer het essentiële 

arbeidsvoorwaarden betreft. Een dergelijk clausule ontsnapt volgens ons niet aan 

een toetsing van de geldigheidsvoorwaarden waaraan wijzigingsbedingen in het 

algemeen moeten voldoen.1226  

                                                           
1221

 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 
conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 299.  

1222
 Zij verwijzen daarbij naar het feit dat de overheid hier optreedt in twee verschillende hoedanigheden: 

enerzijds als werkgever (waarmee de contractant een arbeidsovereenkomst heeft gesloten), 
anderzijds als uitvoerende macht die in die hoedanigheid haar reglementaire besluiten wijzigt. De 
auteurs steunen hun argumentatie op wat PLETS eerder al had geschreven (cf. I. PLETS, “De penetratie 
van het overheidsstatuut door de arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele 
tewerkstelling in de overheid, Brugge, die keure, 2005, (37) 50).  

1223
 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 

conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 300. 

1224
 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 

conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 300. 

1225
 Cf. E. GILLET, “Très brève relation de la carrière d’un agent contractuel dans la fonction publique locale”, 

Rev.dr.commun. 2003/4, (35) 42 en S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions 
de travail: un fait unique, des conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de 
droit du travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 299-300. 

1226
 Zie ook W. APPELS, De laatste der statutairen? De mythe van het schuldbeladen statuut, Mechelen, 

Kluwer, 2005, 20. 
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We grijpen terug naar de principes die we al behandelden (supra, hoofdstuk I, 

2.2.1.1.). In deze context is het uiteraard van belang in herinnering te brengen dat de 

werkgever zich het recht om een arbeidsvoorwaarde eenzijdig te wijzigen slechts 

kan voorbehouden met betrekking tot bijkomstige arbeidsvoorwaarden. Loon wordt 

door de rechtsleer doorgaans als een essentieel element van de 

arbeidsovereenkomst beschouwd. Nochtans betekent dit niet dat alle 

loonelementen essentieel zijn.1227 Bij de beoordeling van het al dan niet essentieel 

karakter moet men zich afvragen of het voor de partij in wiens voordeel het werd 

bedongen, bepalend was om de overeenkomst te sluiten.1228 Dit is een wat 

subjectief criterium en zal dus niet noodzakelijk tot dezelfde resultaten leiden als 

wanneer de vraag naar het loon als objectieve bestaans- of geldigheidsvoorwaarde 

wordt opgeworpen.1229 Wijzigingenbedingen kunnen het veranderlijkheidsbeginsel 

‘contractualiseren’, maar enkel voor zover ze betrekking hebben op niet-essentiële 

arbeidsvoorwaarden. We moeten de stelling verdedigd door GILLET, GILSON en DEAR 

dan ook in die zin nuanceren. 

 

Men zou ook de vraag kunnen opwerpen of een overheidswerkgever via een 

dergelijk beding net de gelijke behandeling van ambtenaren en contractanten wil 

verzekeren: de toepassing van de (gewijzigde) rechtspositieregeling gebeurt voor 

beide categorieën gelijk. Wij menen echter dat de draagwijdte van deze invulling van 

het gelijkheidbeginsel wordt begrensd door de bescherming die aan de 

overheidscontractanten wordt geboden volgens het leerstuk van het (eenzijdige) 

wijzigingsrecht zoals vervat in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 

20,1° en 3°, 6 en 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet. In die zin is het beginsel van 

de benuttigingsgelijkheid in casu ondergeschikt aan die specifieke bepalingen en 

biedt het voor de betrokken overheid geen voldoende juridische grondslag om af te 

wijken van de begrenzing van het eenzijdige wijzigingsrecht zoals dit voortvloeit uit 

het arbeidsrecht. 

 

 

 

 

                                                           
1227

 W. VAN EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. VAN 
EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht: niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva 1995-96, Gent, Mys & Breesch, 1996, (11) 26. 

1228
 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 

problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 317. 
1229

 I. VAN PUYVELDE, “De vermoedelijke wil tot verbreken” in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (295) 317; B. CROIMANS en J.J.M. DE 

LAAT, “Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het instructierecht?”, TSR 2008/4, 
(501) 512-513. 
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3.3. Ius dominandi sensu lato? 

 

In hoofdstuk I van dit deel 2 hebben we het zogenaamde ius dominandi aangemerkt 

als een van de mogelijkheden om – weliswaar beperkte – wijzigingen aan te brengen 

in de elementen die de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer 

vormgeven (supra, hoofdstuk I, 2.2.2.). In feite betreft het hier veeleer een 

aanpassings- of invullingsrecht van elementen die voor de partijen niet beslissend 

zijn voor het bestaan en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en waaraan 

bijgevolg geen wilsovereenstemming hoeft vooraf te gaan. 

 

Een vraag die we in dit verband zouden kunnen opwerpen, is of het ius dominandi 

ruimer kan/moet worden geïnterpreteerd voor contractanten in de publieke sector, 

dit voortgestuwd door die beginselen uit het bestuursrecht die een grote(re) 

wendbaarheid van de overheid(swerkgever) vooropstellen (supra, hoofdstuk II, 5.4.). 

Kunnen die wetten van de openbare dienst een extensieve interpretatie forceren 

van de al bij al bescheiden draagwijdte van het ius dominandi? 

 

Rechtsleer hult zich hieromtrent in stilzwijgen en vooralsnog vindt een dergelijke 

stelling geen steun in de betrokken rechtspraak. We achten het niet denkbeeldig dat 

de overheidswerkgever in de praktijk in sommige gevallen over een zekere 

beoordelingsbevoegdheid beschikt bij de vaststelling van niet-overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden, maar we gaan zeker niet zo ver om te beweren dat die 

omvattender zou zijn dan het ius dominandi zoals dat bestaat voor de private 

werkgever.1230 We stellen vast dat de contractuele arbeidsrelaties in de publieke 

sector in de eerste plaats worden gedicteerd door het arbeidsrecht; de beginselen 

uit het bestuursrecht treden hier terug. Ook LENAERTS is dit standpunt genegen en 

gaat zelfs een stap verder. Hij stelt namelijk dat als regel zou moeten gelden dat het 

overheidspersoneel in het algemeen1231 op sociaal gebied met werknemers wordt 

gelijkgesteld. Hij betoogt dat “Dit betekent dat de sociale wetgeving principieel op dit 

personeel toepassing zou moeten vinden, wat echter niet belet dat voor bepaalde 

                                                           
1230

 We willen er voor de volledigheid op wijzen dat VAN PUYVELDE in haar doctoraal proefschrift een stelling 
van onze hand aanhaalt die niet volledig overeenstemt met hoe die werd gepubliceerd en in die zin 
blijkbaar tot de verkeerde veronderstelling heeft geleid dat we zouden pleiten voor een ruimer ius 
dominandi ten aanzien van overheidscontractanten (cf. I. DE WILDE, S. AERTS, R. JANVIER, De eenzijdige 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, Reeks 
administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 230 zoals dus anders 
aangehaald in I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van 
betrekking. Een onderzoek naar de draagwijdte en de rol van wilsautonomie en de goede trouw in 
het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het 
wijzigingsrecht van de werkgever, Doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 119).  

1231
 Waarmee hij dus zowel het contractueel als het statutair personeel voor ogen heeft. 
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aangelegenheden nog bijzondere regelingen zouden kunnen gelden, wanneer deze 

een minstens gelijkwaardige bescherming als de algemene wet zouden bieden”.1232  

 

Wij kunnen besluiten dat slechts in de mate waarin bepalingen uit het bestuursrecht 

aanvullend (in de zin van minstens gelijkwaardig) en niet conflicterend zijn met het 

arbeidsrechtelijke kader, elementen uit de arbeidsrelatie door bestuursrechtelijke 

regels kunnen worden gedetermineerd (zie ook uitgebreid supra, hoofdstuk II, 3. en 

5.). Zo lijkt ons een ius dominandi dat, aangestuurd door de beginselen van de 

openbare dienst, een ruimere invulling zou krijgen ten overstaan 

overheidscontractanten dan wat geldt voor werknemers in de private sector, niet 

verdedigbaar. 

 

3.4. Goede trouw en veranderlijkheidsbeginsel 

 

De toepassing van de leer van de goede trouw en meer bepaald de beperkende 

werking van de goede trouw kan in bepaalde gevallen een grondslag vormen om 

(beperkte) aanpassingen uit te voeren aan de bedongen arbeidsvoorwaarden (supra, 

hoofdstuk I, 2.2.3.3.). 

 

De vraag rijst of de overheidscontractant zich kan verzetten tegen een eenzijdige 

wijziging door het bestuur wanneer die aanpassing is ingegeven door noden die 

verband houden met de behartiging van het algemeen belang en de betrachting het 

overheidsoptreden zo efficiënt mogelijk te organiseren. We halen het voorbeeld aan 

van een reorganisatie van een publieke dienstverlener om klantgerichter te kunnen 

werken en de burger beter van dienst te zijn. Wijzigingen in de functie-inhoud, taken 

of de arbeidsplaats van de betrokken ambtenaren zouden in die hypothese 

toelaatbaar zijn, omdat ze louter maatregelen van inwendige orde betreffen.1233 Bij 

een strikte toepassing van het pacta sunt servanda-beginsel moeten dezelfde 

                                                           
1232

 H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story Scientia, 1973, 198. Interessant is de vergelijking 
die LENAERTS nog maakt met de verschillen tussen sommige bedrijfstakken in de private sector. Voor 
sommige categorieën heeft de werkgever een verschillende regeling uitgewerkt (LENAERTS verwijst in 
zijn werk uit 1973 bijvoorbeeld naar de mijnwerkers), voor anderen is het mogelijk om bij KB eigen 
verordeningen uit te werken rekening houdend met de behoeften van een bepaalde bedrijfstak. 
Bovendien kunnen bij cao steeds gunstigere bepalingen worden vastgesteld. “Hetzelfde zou voor het 
overheidspersoneel kunnen geschieden: voor bepaalde aangelegenheden vaardigt de wet een 
bijzondere regeling uit (bijvoorbeeld pensioenen), terwijl voor andere bij verordening van de 
algemene wetgeving kan worden afgeweken, indien de specifieke behoeften van de openbare dienst 
zulks vereisen of een gunstigere regeling toelaten” (cf. H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, 
Gent, Story Scientia, 1973, 198).  

1233
 I. DE WILDE, S. AERTS, R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het 

(contractueel) overheidspersoneel, Reeks administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, 
Brugge, die Keure, 158 et seq. en verwijzingen naar rechtspraak aldaar. 
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eenzijdige wijzigingen ten aanzien van de contractuele collega’s doorgaans worden 

beschouwd als een contractuele wanprestatie. 

 

Eventueel zou de overheid ter rechtvaardiging van de wijzigingen in het raam van 

een reorganisatie, de toepassing van de beperkende werking van de goede trouw 

kunnen inroepen. De contractant die zich verzet tegen een (minimale) aanpassing 

van de overeengekomen functie-inhoud, taken of de arbeidsplaats als gevolg van de 

reorganisatie, begaat een vorm van rechtsmisbruik. Tot hiertoe is ons geen 

rechterlijke uitspraak bekend waarin dit argument ten aanzien van een 

overheidscontractant wordt opgeworpen.1234 We achten het bovendien in het licht 

van de beschikbare rechtspraak inzake het eenzijdige wijzigingsrecht van de 

overheidswerkgever (supra, tabel 12) weinig waarschijnlijk dat een arbeidsrechtbank 

of -hof expliciet op grond van het veranderlijkheidsbeginsel een ruimere invulling 

van de beperkende werking van de goede trouw zou toestaan dan wat men 

aanvaardbaar acht in de private sector. We kunnen dus voorlopig besluiten dat (de 

beperkende werking van) de goede trouw slechts in bijzondere omstandigheden en 

in ieder geval zeer beperkt, eenzijdige wijzigingen kan rechtvaardigen. Bovendien 

verschillen die niet wezenlijk van de begrenzing van het eenzijdige wijzigingsrecht 

zoals dit bestaat ten overstaan van een privaatrechtelijke werkgever. 

  

3.5. Wijziging op grond van een wettelijke bepaling 

 

In deze titel verlaten we het spoor van het ius variandi en onderzoeken we of 

(eenzijdige) wijzigingen aan de arbeidsvoorwaarden ook gewettigd kunnen worden 

op andere gronden. Zoals we dit hebben gedaan supra in hoofdstuk I, vertrekken we 

van de drie mechanismen waardoor de oorspronkelijke overeenkomst toch kan 

wijzigen zonder dat er sprake hoeft te zijn van een wilsovereenstemming tussen de 

partijen en zonder dat we ons in een van de toepassingsgevallen van het ius variandi 

bevinden (zie ook supra, tabel 5 en tabel 11). Het gaat meer bepaald om de 

wijzigingen op de gronden door de wet erkend (infra, 3.5.1.), de (gemeenrechtelijke) 

incorporatieleer ((infra, 3.5.2.) en de wettelijke conversie (infra, 3.5.3.). 

 

Belangrijk om te onderstrepen, is dat die mechanismen niet uitsluitend raken aan de 

individuele arbeidsrelatie, maar ook verband houden met de specifieke 

eigenschappen van het stelsel van de collectieve arbeidsverhoudingen volgens de 

Wet Vakbondsstatuut (supra, hoofdstuk II, 4.2.). Daar waar de wederzijdse 

toestemming en de verschillende gedaanten van het ius variandi uitsluitend de 

                                                           
1234

 Wat de private sector betreft cf. A. VAN BEVER, “Goede trouw en belangenafweging in het arbeidsrecht. 
Toepassing op de wijziging van arbeidsvoorwaarden”, TSR 2010/4, (469) 516-517, voetnoot nr. 246. 
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individuele arbeidsrelatie betreffen, zijn de wijzigingen op grond van een wettelijke 

bepaling, en dan vooral de incorporatieleer en de wettelijke conversie, belangrijk 

voor de analyse van de vraag in welke mate de (eenzijdige) wijziging van collectief 

bepaalde arbeidsvoorwaarden doorwerkt ten overstaan van de 

overheidscontractant. Een van de doelstellingen van deze titel is daarom om te 

achterhalen of er een rechtsgrond is op basis waarvan de overheid eenzijdig de 

arbeidsvoorwaarden van haar contractueel personeel kan wijzigen door de 

rechtspositieregeling als reglementaire tekst aan te passen. 

 

3.5.1. Wijzigingen op de gronden door de wet erkend 

 

Uit het tweede lid van artikel 1134 BW vloeit voort dat de overeenkomst ook kan 

worden herroepen op de gronden door de wet erkend. Wat die wijzigingen aangaat, 

zijn er wezenlijk zo goed als geen verschillen te bespeuren met de analyse die we al 

maakten voor de private sector (supra, hoofdstuk I, 2.3.1.). De regelgeving die we op 

die plaats hebben geanalyseerd, is zonder enige twijfel van toepassing op het 

contractueel overheidspersoneel.1235 De mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te 

wijzigen zoals die uit die bepalingen voortvloeien, kunnen dus toepassing vinden op 

de relatie tussen een publiekrechtelijke werkgever en zijn contractuele 

personeelsleden.  

 

We brengen kort de situaties in herinnering die we in dit verband hebben uitgewerkt 

en verwijzen voor het overige naar wat we hierover al in dit proefschrift hebben 

geschreven (supra, hoofdstuk I, 2.3.1.): 

 

〉 De (eenzijdige) wijziging door de werkgever van de functie van de preventie-

adviseur. Die wijziging vindt zijn grondslag en legitimatie in een uitdrukkelijke 

wettelijke bepaling, i.e. artikel 15 van de wet van 20 december 2002 betreffende 

de bescherming van de preventieadviseurs ((supra, hoofdstuk I, 2.3.1.1); 

 

〉 Bij een formele interventie als gevolg van een klacht over psychosociale risico’s, 

is het mogelijk dat de werkgever maatregelen treft die raken aan de 

arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden van de verzoeker (supra, hoofdstuk I, 

2.3.1.2). 

 

〉 In het raam van een re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, kan worden 

aangenomen dat het mogelijk is om redelijke aanpassingen door te voeren en 

                                                           
1235

 Cf. art. 2 wet 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs; art. 2 
Welzijnswet en art. 1 KB Gezondheidstoezicht Werknemers. 
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kan men raken aan de overeengekomen arbeidsvoorwaarden (supra, hoofdstuk 

I, 2.3.1.3). 

 

3.5.2. Gemeenrechtelijke incorporatieleer 

3.5.2.1. Probleemstelling 

 

Hiervoor gaven we al een toelichting bij de incorporatieleer die een niet te 

veronachtzamen rol speelt in het arbeidsrecht (supra, hoofdstuk I, 2.3.2.). Die 

theorie is opnieuw van belang bij de beoordeling van de wijziging van reglementaire 

bepalingen, zoals een rechtspositieregeling, en de gevolgen daarvan voor de 

individuele arbeidsovereenkomst van de overheidscontractant.  

 

Pro memorie vermelden we hier nog even de essentie van de incorporatieleer die 

voortvloeit uit artikel 1135 BW. Dit artikel stelt dat “overeenkomsten verbinden niet 

alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die 

door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, 

worden toegekend”. Uit dit artikel volgt dat externe bronnen van recht aan de 

overeenkomst bepaalde verplichtingen kunnen verbinden, zonder dat die bronnen 

zelf deel gaan uitmaken van de overeenkomst. Die regel heeft zowel betrekking op 

aanvullende als op dwingende wets- of reglementaire bepalingen, alsook bepalingen 

van openbare orde. Bij de gemeenrechtelijke incorporatieleer moet telkens de vraag 

worden beantwoord welke norm voorrang geniet. In dit verband is het leerstuk van 

de hiërarchie van de rechtsnormen (supra, hoofdstuk I, 2.3.4.) opnieuw van zeer 

groot belang.  

 

De vraag rijst of we een rechtspositieregeling (of andere reglementaire bepalingen 

die elementen van de rechten en de verplichtingen van de contractuele 

personeelsleden bepalen), kunnen bestempelen als ‘bepalingen van de wet’. Bij een 

bevestigend antwoord houdt dit in dat de rechtspositieregeling via het 

incorporatiemechanisme desgevallend een zekere invloed kan laten gelden in de 

individuele arbeidsrelatie, lees een wijziging kan initiëren van de loon- en 

arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant. 

  

Daarnaast moeten we ook rekening houden met een aantal artikelen uit de 

Arbeidsovereenkomstenwet die in dit verband een dam kunnen opwerpen ter 

bescherming van de werknemer. Zo bepaalt artikel 20, 1° van die wet dat de 

werkgever verplicht is de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats 

zoals is overeengekomen. Ook moet de werkgever het loon betalen op de wijze, tijd 
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en plaats zoals is overeengekomen.1236 Dit artikel uit de Arbeidsovereenkomstenwet 

vormt de arbeidsrechtelijke vertaling van het pacta sunt servanda-beginsel zoals dit 

vervat is in artikel 1134, eerste lid BW (supra, hoofdstuk I, 1.). Daarnaast speelt ook 

artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet een rol van betekenis.  

 

Wat nu precies de wisselwerking is tussen bovenstaande uiteenlopende leerstukken 

en bepalingen, zullen we hierna analyseren. 

 

3.5.2.2.  Rechtspositieregeling versus arbeidsovereenkomst  

 

Supra in hoofdstuk I (2.3.4.3.2. en tabel 7) stonden we al uitgebreid stil bij de 

precieze reglementaire aard van verschillende rechtspositieregelingen.  We stelden 

vast dat aan de basis van de rechtspositieregeling van de hier onderzochte 

bestuursniveaus (federale overheid, gemeenschappen en gewesten, lokale 

besturen), steevast ‘hoogstens’ een besluit van de uitvoerende macht ligt.  

 

We brengen voor de duidelijkheid de gecombineerde normenhiërarchie even in 

herinnering (supra, 2.3.4.3.3.): 

 

〉 internationale en supranationale normen met directe werking; 

〉 de Grondwet; 

〉 wetskrachtige normen (wetten, decreten, ordonnanties); 

〉 koninklijke besluiten en besluiten van de gemeenschaps- en de 

gewestregeringen; 

〉 reglementen en besluiten van de provincieraad en de bestendige deputatie; 

〉 gemeentelijke reglementen en besluiten; 

〉 de individuele (arbeids)overeenkomst; 

〉 (het arbeidsreglement); 

〉 de aanvullende bepalingen van de wet; 

〉 het gebruik.  

 

Op zich genomen, bevindt een rechtspositiebesluit zich omwille van zijn 

reglementaire aard op een hoger hiërarchisch niveau dan de individuele 

arbeidsovereenkomst en de mondeling overeengekomen arbeidsvoorwaarden. 

Bovendien moet ‘bepalingen van de wet’ uit artikel 1135 BW breed worden opgevat, 

ook reglementaire bepalingen worden eronder begrepen (supra, hoofdstuk I, 2.3.2.). 

 

                                                           
1236

 Art. 20, 3° Arbeidsovereenkomstenwet. 
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De normenhiërarchie, gelezen vanuit het perspectief van artikel 1135 BW, lijkt dus 

alvast de deur op een kier te plaatsen voor een scenario waarbij de bepalingen uit de 

rechtspositieregeling via de gemeenrechtelijke incorporatie worden geacht 

contractuele verbintenissen te vormen van de individuele arbeidsovereenkomst. 

 

Bij die redenering moeten echter enkele belangrijke kanttekeningen worden 

gemaakt. 

 

3.5.2.3. Incorporatieleer versus (beschermend karakter) arbeidsrecht 

 

In de eerste plaats laat een aantal bepalingen uit het verbintenissen- en arbeidsrecht 

niet toe dat zonder meer wordt geraakt aan de overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden. We wijzen hier in het bijzonder op artikel 1134, eerste lid BW 

en artikel 20, 1° en 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet (supra, hoofdstuk I, 1.). 

Die artikelen zijn vervat in wetskrachtige normen (i.e. het Burgerlijk Wetboek en de 

Arbeidsovereenkomstenwet) en genieten om die reden hiërarchisch voorrang op 

bepalingen uit een rechtspositieregeling waaraan ‘slechts’ een besluit van de 

uitvoerende macht aan de basis ligt. Ze beletten dus een eventuele incorporatie van 

bedingen uit een rechtspositieregeling in de individuele arbeidsovereenkomst, 

wanneer zou worden geraakt aan het beginsel van de verbindende kracht van de 

(arbeids)overeenkomst. Wat er eventueel kan gebeuren wanneer een (eenzijdig) 

wijzigingsrecht vervat wordt in een wetskrachtige norm die hiërarchisch op dezelfde 

hoogte moet worden geplaatst, bespreken we infra 3.5.3. 

 

Daarnaast is er het artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet dat van belang is 

wanneer de beoogde bepaling/wijziging kan worden gekoppeld aan de toepassing 

van de Arbeidsovereenkomstenwet en haar uitvoeringsbesluiten. In 

overeenstemming met dit artikel 6 zijn alle met de bepalingen van deze wet en van 

haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig voor zover zij ertoe strekken de 

rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren. Het 

betreft een relatieve nietigheid, wat betekent dat de nietigheid slechts kan worden 

ingeroepen door de personen wier private belangen de bepaling wenst te 

beschermen1237 en dat ze vatbaar is voor bevestiging.1238 Ook dit artikel 6 vormt een 

                                                           
1237

 Anders is het bij de schending van een bepaling die het algemeen belang, de openbare orde of de 
goede zeden raakt. In dit geval is er sprake van een absolute nietigheid die door elke 
belanghebbende en zelfs ambtshalve door de rechter kan worden ingeroepen. Voor een uitgebreide 
bespreking zie o.m. W. VAN GERVEN en R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Algemeen 
deel, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1987, 431 et seq. 
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buffer tegen aanpassingen van de rechtspositieregeling − zelfs al wordt niet geraakt 

aan overeengekomen voorwaarden − die de rechten van de contractuele 

personeelsleden zouden inkorten of hun verplichtingen zouden verzwaren in 

vergelijking met de modaliteiten van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

  

Dit alles betekent dat een bepaling uit de individuele arbeidsovereenkomst niet 

automatisch zal worden vervangen door een daarmee conflicterend voorschrift uit 

de rechtspositieregeling. Het beschermend karakter van het arbeids- en 

verbintenissenrecht, verwoord in artikel 20, 1° en 3°, artikel 6 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 1134, eerste lid BW, belet dit. Wijzigingen van 

de rechtspositieregeling waarbij wordt geraakt aan overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden of waarbij er sprake is van een inkorting van rechten of een 

verzwaring van verplichtingen (afgemeten aan de inhoud van de 

Arbeidsovereenkomstenwet), werken niet automatisch door in de individuele 

arbeidsovereenkomst. We merken voor de volledigheid wel op dat de werknemer 

wellicht pas de niet-toepassing of nietigheid van de bepaling uit (de gewijzigde) 

rechtspositieregeling zal inroepen wanneer die wijziging in zijn nadeel is. Een 

werknemer is omwille van het relatieve karakter ervan inderdaad niet verplicht zich 

op die strijdigheid te beroepen. 

 

3.5.2.4. Bevestiging in rechtspraak 

 

Ook de arbeidsgerechten werd al meermaals gevraagd een oordeel te vellen over 

zaken waarbij de vraag rees naar de incorporatie van de aanpassing van een 

bepaling uit een rechtspositieregeling in de individuele arbeidsovereenkomst van de 

overheidscontractant.  

 

Een arts wordt op contractuele basis tewerkgesteld bij een OCMW. De werkgever 

heeft op een bepaald ogenblik op eenzijdige wijze het vaste loon van de arts 

verminderd. Het OCMW rechtvaardigt die aanpassing op grond van het feit dat de 

arts volgens de rechtspositieregeling geen aanspraak meer maakt op de 

zogenaamde “indemnité clinique”, als gevolg van het feit dat hij een hogere 

salarisschaal geniet. Het Brusselse Arbeidshof overweegt dat “que l’augmentation du 

salaire depuis le mois d’octobre 1994 ou même depuis le mois de juillet n’était pas 

telle qu’elle pouvait compenser la suppression de l’indemnité clinique en sorte que 

celle-ci résultait en réalité une diminution de la rémunération, ce qui ne peut être 

                                                                                                                                                        
1238

 W. RAUWS, “De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht” in M. RIGAUX (eds.) Actuele problemen 
van het arbeidsrecht 2, Deurne, Kluwer, 1987, (393) 403-404; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst. Haar 
ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 99. 
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admis”.1239 Het betreft hier in feite in zijn algemeenheid de vraag of een contractueel 

personeelslid in overheidsdienst als gevolg van een promotie bepaalde voordelen 

kan verliezen omdat de rechtspositieregeling die op hem van toepassing is, precies 

het verlies van die voordelen tot gevolg heeft. Het Brusselse Arbeidshof stelt dat dit 

niet mogelijk is. Naar ons aanvoelen is het doorslaggevende argument hierbij dat de 

bijkomende vergoeding in feite overeengekomen was tussen de partijen en dus om 

die reden niet mocht worden ingetrokken. De conventionele (en dus niet 

reglementarie) basis van dit loonelement volstaat om te besluiten dat het om een 

verworven recht gaat dat niet eenzijdig kan worden ingetrokken1240 (zie ook onze 

overwegingen supra, 3.2.3.).  

 

Een vergelijkbare situatie wordt in overweging genomen door de Arbeidsrechtbank 

te Nijvel.1241 Een OCMW betaalt gedurende meer dan twee jaar zonder onderbreking 

een vergoeding voor diploma. Die vergoeding maakt zonder enige twijfel deel uit van 

het loon. De arbeidsrechtbank bevestigt dat de arbeidsovereenkomst van een 

overheidscontractant – wat de vaststelling van de omvang en de samenstelling van 

het loon betreft – kan verwijzen naar de loonschalen en voordelen die van 

toepassing zijn op de statutaire personeelsleden. De arbeidsrechtbank stelt dat de 

werkgever beschikt over de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen 

wanneer dit noodzakelijk is met het oog op het beheer van de onderneming, zij het 

dat dit enkel mogelijk is voor bijkomstige elementen1242 van de 

arbeidsovereenkomst. De rechtbank vervolgt dat “Compte tenu de la répétition de ce 

paiement sur une longue période, cette indemnité de diplôme fait partie intégrante 

de la rémunération convenue entre parties à titre de contrepartie du travail presté. 

Le C.P.A.S. ne pouvait dès lors modifier unilatéralement le montant de cette 

rémunération. La circonstance qu’éventuellement, Mme. B. ne remplissait pas les 

conditions fixées par le statut des agents de C.P.A.S. est sans incidence puisqu’elle 

n’est pas agent statutaire. Si le C.P.A.S. souhaitait supprimer la prime accordée, et 

donc réduire la rémunération convenue, il devait conclure sur ce point un nouvel 

accord avec Mme. B.”. 

 

Het statuut koppelt weliswaar bepaalde voorwaarden aan de toekenning van de 

premie, maar omdat die premie gedurende meer dan twee jaar zonder voorbehoud 

wordt betaald – ook al voldeed het personeelslid niet aan de voorwaarden – kan dit 

                                                           
1239

 Arbh. Brussel 18 april 2001, A.R. 39.912, onuitg. (supra, tabel 12). 
1240

 Cf. Arbrb. Nijvel 9 september 2005, Soc.Kron. 2007, 33, noot J. JACQMAIN (supra, tabel 12). 
1241

 Arbrb. Nijvel 9 september 2005, Soc.Kron. 2007/1, 33, noot J. JACQMAIN. 
1242

 Merk op dat de arbeidsrechtbank hier afwijkt van de gebeurlijke interpretatie dat ook bijkomstige, 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden niet zonder meer eenzijdig kunnen worden gewijzigd – supra, 
hoofdstuk I, 1. 
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volgens de Arbeidsrechtbank van Nijvel tot de conclusie leiden dat hierover een 

overeenkomst is ontstaan. Het feit dat de werknemer van bij de aanvang niet aan de 

voorwaarden zoals vastgelegd in het statuut voldoet, is in die zin volgens de 

rechtbank niet relevant. De premie is een contractueel verworven recht en geniet als 

zodanig de bescherming tegen eenzijdige wijzigingen voortvloeiend uit artikel 1134 

BW juncto artikel 20, 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet. Niet iedereen is het 

eens met deze uitspraak. Men kan ook als volgt redeneren: de arbeidsovereenkomst 

verwijst naar de reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de statutairen. 

Dit impliceert dat de contractant slechts recht heeft op die premie wanneer aan de 

voorwaarden zoals gesteld in het statuut, is voldaan.1243 

 

3.5.2.5. Minimaal belang gemeenrechtelijke incorporatieleer 

 

We moeten uit het voorgaande besluiten dat de gemeenrechtelijke incorporatieleer 

slechts een minimaal belang heeft wanneer we de analyse maken van de wijziging 

van de loon- en arbeidsvoorwaarden van contractueel overheidspersoneel als gevolg 

van een aanpassing van de betrokken rechtspositieregeling. We achten een 

incorporatie enkel mogelijk in situaties die zich volledig buiten de werkingssfeer van 

het pacta sunt servanda-beginsel bevinden, dus daar waar het gaat om niet-

overeengekomen arbeidsvoorwaarden en voor zover niet wordt geraakt aan de 

bescherming geboden door de Arbeidsovereenkomstenwet.1244 Het beschermend 

karakter van het arbeidsrecht en de beperkingen voortvloeiend uit het leerstuk van 

het (eenzijdige) wijzigingsrecht in het bijzonder, staan in vele gevallen een 

toepassing van de gemeenrechtelijke incorporatieleer in de weg.  

 

We illustreren een en ander aan de hand van een voorbeeld in volgend schema.  

 

  

                                                           
1243

 Cf. P. JOASSART, “La rémunération du contractuel de la fonction publique” in J. CLESSE en M. DUMONT, 
Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 200). 

1244
 In dezelfde zin (echter zonder expliciet te verwijzen naar de incorporatieleer): S. GILSON en L. DEAR, “La 

modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des conséquences multiples et 
variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre du droit de travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, 
(237) 298. 
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Tabel 15: Gemeenrechtelijke incorporatie – overheidscontractant 

 

INDIVIDUELE 

ARBEIDSOVEREENKOMST 
Verwijst naar de rechtspositieregeling, maakt melding van 
het recht op een maandelijkse vergoeding X ten belope van 
120 euro/maand. 
 

RECHTSPOSITIEREGELING Wordt gewijzigd, vergoeding X bedraagt niet langer 120 
euro, maar 100 euro/maand. 

Incorporatie mogelijk?  

〉 Er is geen expliciete nietigheidssanctie, dit blokkeert al 
in eerste instantie de werking van artikel 1135 BW; 

〉 De bepaling in de arbeidsovereenkomst is duidelijk, 
slaat minstens op een overeengekomen en wellicht 
essentiële arbeidsvoorwaarde en bevat geen 
wijzigingsbeding. Hoewel volgens de gangbare 
hiërarchie van de rechtsnormen, de overeenkomst op 
zich lager staat gecatalogeerd dan de 
rechtspositieregeling, geldt nog altijd de bescherming 
van artikel 1134 BW en artikel 20, 1° en 3° van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (zoals geïnterpreteerd 
door het Hof van Cassatie); 

〉 Besluit: de wijziging van de rechtspositieregeling werkt 
NIET door in de individuele arbeidsovereenkomst. Er 
vindt dus geen incorporatie plaats. De werkgever blijft 
een vergoeding verschuldigd a rato van 120 
euro/maand. 
 

 

3.5.3. Uitdrukkelijke machtiging?  

 

3.5.3.1. Illustratie 

 

Een uitdrukkelijke wettelijke bepaling kan de grondslag vormen om een 

overeenkomst (eenzijdig) te wijzigen. Hiervoor bespraken we, althans wat betreft de 

toegelaten eenzijdige wijzigingen op de gronden door de wet erkend, onder meer 

het voorbeeld van de verwijdering uit de functie van de preventieadviseur (supra, 

hoofdstuk I, 2.3.1.2.1.). Die toepassing, net zoals de andere die we op die plaats 

vermeldden, houdt verband met de rechtspositie van één enkel personeelslid. Ze 



Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 
 

357 

 

vormt geen basis voor een wijziging die wordt doorgevoerd voor bijvoorbeeld het 

geheel van de (contractuele) personeelsleden.1245 

 

Hierbij rijst de vraag of er effectief bijzondere vormen van zulke wettelijke 

bepalingen bestaan, op grond waarvan een overheidswerkgever de 

arbeidsvoorwaarden in globo kan wijzigen, dus op het niveau van de collectieve 

arbeidsverhoudingen.1246 

 

Een dergelijke hypothese kwam aan bod in een arrest van het Arbeidshof te Luik van 

22 maart 1990.1247 De gemeenteraad van de stad Luik besluit tot een 

weddeverandering in uitvoering van twee bijzondere machtenbesluiten, zijnde een 

KB nr. 110 van 13 december 19821248 en een met het nummer 260 van 31 december 

1983.1249 Krachtens die volmachtsbesluiten kunnen lokale besturen die zich in een 

hachelijke financiële situatie bevinden, in het raam van door de toezichthoudende 

overheid goedgekeurde saneringsprogramma’s, op hun personeel maatregelen 

                                                           
1245

 GILSON en DEAR merken in dit verband op dat “il demeure que, dans le respect de la hiérarchie des 
sources, la faculté de régir ces conditions de travail doit avoir été envisagée par une habilitation 
légale soit générale, soit ponctuelle, la disposition réglementaire, si elle est d’une valeur supérieure 
au contrat, étant en effet plus faible que le principe de la convention-loi ou les dispositions 
impératives de la loi du 3 juillet 1978” (cf. S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des 
conditions de travail: un fait unique, des conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une 
terre du droit de travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 300-301) en “La loi du 
changement (…) se voit reconnue: (…) lorsque l’autorité publique est habilitée par une disposition 
légale à déroger au principe de la convention-loi” (idem, (237) 306). 

1246
 Uiteraard bestaat er geen discussie over het feit dat dit mogelijk is voor statutaire personeelsleden 

(ook wel binnen zekere grenzen) – cf. onze bespreking van het veranderlijkheidsbeginsel, supra, 
hoofdstuk II, 5.4.). 

1247
 Arbh. Luik 22 maart 1990, JTT 1991, 215 (supra, tabel 12). 

1248
 KB nr. 110 13 december 1982 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, de 

gemeenten en aan de agglomeraties en federaties van gemeenten, BS 16 december 1982. Dit KB 
werd uitgevaardigd krachtens de wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere 
machten aan de Koning, BS 4 februari 1982. Art. 1, 5° van die wet bepaalt: “Met het oog op het 
economisch en financieel herstel, de vermindering van de openbare lasten, de gezondmaking van de 
openbare financiën en het scheppen van werkgelegenheid, kan de Koning, bij in Ministerraad 
overlegde besluiten, alle nuttige maatregelen nemen teneinde (…) de openbare uitgaven te 
beheersen en te beperken, onder meer door de regelen betreffende de rijkscompatibiliteit te wijzigen, 
door het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van de subsidies, vergoedingen en uitkeringen vast 
te stellen die, geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten laste van de Staat zijn, en door 
alle uitgaven die betrekking hebben op eenzelfde beleid of op eenzelfde instelling in één 
begrotingsenveloppe te bundelen”. 

1249
 KB nr. 260 31 december 1983 betreffende de bijzondere maatregelen die door de gemeenten, de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de agglomeraties en federaties van gemeenten 
mogen worden genomen met het oog op de sanering en het herstel van de plaatselijke financiën, BS 
21 januari 1984. Dit KB is uitgevaardigd krachtens een wet van 6 juli 1983 tot toekenning van 
bepaalde bijzondere machten aan de Koning, BS 8 juli 1983. 
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toepassen tot vermindering van de weddes en de pensioenen.1250 Eigen aan 

bijzondere machtenbesluiten is dat ze tijdens de periode waarin bijzondere machten 

worden verleend, bestaande wetgeving kunnen wijzigen, aanvullen, vervangen of 

opheffen. Na de periode van de bijzondere machten kunnen die besluiten enkel 

worden gewijzigd door wetskrachtige normen (supra, hoofdstuk I, 2.3.4.1.). 

 

De maatregelen die in het arrest aan de orde zijn, slaan heel concreet op de 

blokkering van de indexering gedurende een drietal jaren en de schorsing van de 

betaling van een gedeelte van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage. Daarnaast 

voorziet de stad Luik ook in een bijzondere heffing van 3,5% op alle lonen, toelagen 

en vergoedingen.1251 

 

Een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst wat betreft het 

loon verwijst naar de barema’s van toepassing op haar functie, stelt dat de 

volmachtsbesluiten wel wettig zijn, maar dat de Koning desondanks geen afbreuk 

kan doen aan artikel 1134 BW. Ook de stad is volgens haar niet gemachtigd om af te 

wijken van het pacta sunt servanda-beginsel en kan zich dus niet op het bijzondere 

machtenbesluit beroepen om de financiële situatie van de contractanten eenzijdig te 

wijzigen.  

 

Het arbeidshof volgt deze argumentatie niet. De wetten die aan de basis liggen van 

de volmachtsbesluiten, laten volgens het hof de Koning uitdrukkelijk toe af te wijken 

van wettelijke bepalingen, die aan te vullen of te vervangen1252 en “qu’il n’y a rien 

d’illégal ni d’inconstututionnel à voir un arrêté royal de pouvoirs spéciaux déroger, 

dans une matière déterminée, à des dispositions légales même aussi générales que 

l’article 1134 du Code civil”. De Koning kan dus volgens het hof regels uitvaardigen 

die van toepassing worden op lopende overeenkomsten en kan hierbij afwijken van 

het pacta sunt servanda-beginsel zoals vervat in artikel 1134 BW. Bovendien kunnen 

de volmachtsbesluiten niet zodanig worden geïnterpreteerd dat ze uitsluitend 

betrekking zouden hebben op de statutaire personeelsleden. 

 

                                                           
1250

 Art. 1 KB nr. 110 van 13 december 1982 zoals gewijzigd door het KB nr. 145 van 30 december 1982 (BS 
13 januari 1983); art. 1 KB nr. 260 van 31 december 1983.  

1251
 Met uitzondering van het (niet-geschorste) vaste gedeelte van het vakantiegeld en de 

eindejaarstoelage. 
1252

 Cf. art. 4, § 2 wet 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning en 
art. 3, § 2 wet 6 juli 1983 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning.  
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Het hof vervolgt dat het contractuele personeelslid zich in een reglementaire situatie 

bevindt, want de arbeidsovereenkomst is slechts een “acte-référence”1253 die het 

statutaire regime in werking zet dat gemeenschappelijk is aan de contractuele en 

andere personeelsleden van de openbare sector.1254 Het loon van de contractuele 

personeelsleden wordt op het ogenblik van de indiensttreding bepaald door de 

gemeenteraad en dit door te verwijzen naar de toepasselijke salarisschaal.  

 

De beslissing van het hof lijkt helder: wanneer het loon van de contractant wordt 

gedetermineerd door reglementaire bepalingen die door de overheid gewijzigd 

kunnen worden, in casu op grond van een bijzondere machtenbesluit, zal een 

dergelijke wijziging tevens de loonvoorwaarden van de contractant kunnen 

beïnvloeden. De hiërarchie van de rechtsnormen staat hier niet aan in de weg: een 

dergelijk bijzondere machtenbesluit bevindt zich op dezelfde hoogte als artikel 1134 

BW en de betrokken bepalingen uit de Arbeidsovereenkomstenwet.1255  

 

3.5.3.2. Bedenkingen 

 

De wijziging aan de salarisschalen in de hierboven besproken zaak vloeit dus voort 

uit een bijzondere machtiging. De aanpassing van de loonvoorwaarden wordt 

bijgevolg de facto gegrond op een wetskrachtige akte. Een wet kan, in tegenstelling 

tot een besluit van de uitvoerende macht, op grond van de hiërarchie van de 

rechtsnormen, afwijken van artikel 1134 BW.1256 Dit artikel heeft met andere 

woorden geen onaantastbare status.1257  

                                                           
1253

 Zie ook M. RIGAUX, “De nieuwe flexibiliteit: mogelijkheid en gevaren van nieuwsoortige bronvorming” in 
M. RIGAUX en W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy 
Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (431) 442. 

1254
 Het Hof verwijst daarbij naar Y. GAUDENET, “Existe-t-il une catégorie d’agents publics contractuels de 

l’administration?”, AJDA 1977, 614-618. In se is deze verwijzing naar Franse rechtsleer wat 
ongelukkig. Het idee van dit gemengd statuut vindt inderdaad zijn oorsprong in het Franse recht, 
waar men de figuur van de ‘contrats administratifs’ kent, een contract dat kan worden gesloten 
zodra een van de partijen een administratieve overheid is. Die kwalificatie vloeit voort uit de wet, de 
aard van de verbintenis of als gevolg van de invoering van clausules die het burgerlijk recht 
overstijgen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar een administratiefrechtelijk beginsel zoals het 
veranderlijkheidsbeginsel (cf. E. GILLET, “Le personnel contractuel des communes”, Rev.dr.commun. 
1993, (157) 169. Zie ook S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: 
un fait unique, des conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit de 
travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (236) 282). 

1255
 In casu wordt de vordering van het contractuele personeelslid ook nog op een andere grond 

afgewezen. De contractant had volgens het hof te lang (in casu meer dan 30 maanden) gewacht met 
het inroepen van een impliciete verbreking als gevolg van de eenzijdige wijziging van het loon. Dit 
brengt enerzijds met zich mee dat hij afstand heeft gedaan van zijn recht om een belangrijke 
eenzijdige wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde in te roepen, en anderzijds dat hij 
impliciet zijn instemming heeft betuigd met de gewijzigde arbeidsvoorwaarde.  

1256
 Cf. J. BAECK, “Gevolgen tussen partijen” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 
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Niettemin komt het ons voor dat het Luikse Arbeidshof aanvaardt dat ook al is de 

overheid in casu gemachtigd om af te wijken van de verbindende kracht van de 

arbeidsovereenkomsten op grond van de bijzondere machtenbesluiten (die kracht 

van wet hebben), dit niettemin betekent dat zij zich ten overstaan van de 

contractant nog steeds schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie. Dat is 

alvast wat we kunnen afleiden uit dit arrest van 22 maart 1990.1258 GILSON en DEAR 

formuleren het als volgt: “L’idée y est en effet déjà présente que l’action 

administrative ne doit pas se trouver limitée par le contrat mais que le contractant ne 

doit pas être entièrement sacrifié à celle-ci, devant être indemnisé. Le travailleur peut 

donc réclamer l’exécution en nature du contrat aux conditions initialement 

convenus”.1259 Het arrest is hiermee in lijn met een bepaalde stroming in de 

rechtsleer die stelt dat de contractant zich niet kan verzetten tegen de wijziging en 

dus niet de uitvoering in natura van de initiële arbeidsovereenkomst kan vorderen, 

maar niettemin de beëindiging van de overeenkomst kan doen vaststellen, dan wel 

een vordering tot schadevergoeding kan instellen1260 (supra, 2.1.).  

 

Hoewel voormeld standpunt bepaalde merites heeft, weet het ons niet te 

overtuigen en dit om verschillende redenen. Zo bestaat de kans dat men in een 

vicieuze cirkel terechtkomt. Want, in de veronderstelling dat men aanvaardt dat men 

een schadevergoeding moet betalen, hoe zal die vervolgens worden begroot? En is 

het dan niet zo dat die schadevergoeding de facto de beoogde eenzijdige wijziging 

opheft? Bijvoorbeeld in het geval dat aan de orde is in het arrest van 22 maart 1990 

waarbij onder andere een gedeelte van de eindejaarstoelage wordt geschorst. Houdt 

de schadevergoeding dan een bedrag in dat die eenzijdige vermindering 

                                                                                                                                                        
www.jura.be, 4/87, met verwijziging naar R. KRUITHOF, “Leven en dood van het contract. Feestrede 
gehouden op het rechtscongres van de Vlaamse Juristenvereniging te Antwerpen op 26 april 1986”, 
RW 1985-86, (2731) 2756 en A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de 
verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een 
verzekering?”, RW 2003-04, (1081) 1083.  

1257
 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 

conséquences multiples et variés” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit de travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (236) 302. 

1258
 Het hof refereert namelijk in het arrest alsnog aan de figuur van het impliciet ontslag. Wanneer men 

aanneemt dat de blokkering van de indexering en de vermindering van het vakantiegeld en de 
eindejaarspremie gewettigd kan worden op grond van een bijzondere machtenbesluit, is er in de 
eerste plaats geen sprake van een ongewettigde eenzijdige wijziging en bestaat er aldus volgens ons 
geen aanleiding om te verwijzen naar een gebeurlijk impliciet ontslag. 

1259
 Cf. S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 

conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 304. 

1260
 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 

conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 303. 
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compenseert? Zo is de creatie van de wettelijke grondslag om eenzijdig te wijzigen, 

uiteraard weinig zinvol.  

 

De oplossing die GILSON en DEAR vooropstellen, namelijk om de werknemer toe te 

laten zich in die omstandigheden op de leer van het impliciet ontslag te 

beroepen,1261 biedt volgens ons evenzeer een oplossing. Wij lezen hierin niets anders 

dan de gebruikelijke toepassing van het leerstuk van het (eenzijdige) wijzigingsrecht, 

waarbij een impliciet ontslag kan worden ingeroepen wanneer (in belangrijke mate) 

wordt geraakt aan (essentiële) arbeidsvoorwaarden (supra, hoofdstuk I, 3.6.1.). Ook 

hier blijft de mogelijkheid om op grond van een wetskrachtige akte af te wijken van 

artikel 1134 BW, in feite dode letter.  

 

3.5.3.3. Algemene machtiging? 

 

De zopas besproken rechtspraak, gecombineerd met de voorbeelden die we hebben 

aangehaald met betrekking tot het tweede lid van artikel 1134 BW (supra, hoofdstuk 

I, 2.3.1.2.), hebben telkens betrekking op bijzondere situaties. Een eenzijdige 

wijziging is in die gevallen slechts mogelijk wanneer voldaan is aan zekere 

voorwaarden en gaat desgevallend gepaard met bepaalde formaliteiten.  

 

De vraag rijst of de incorporatieleer voortvloeiend uit artikel 1134, tweede lid BW, 

ook een meer algemene machtiging kan rechtvaardigen. Dit zou zich kunnen 

vertalen in een wettelijke grondslag die de overheid toelaat om bij een wijziging van 

de rechtspositieregeling, in één beweging ook de overeengekomen 

arbeidsvoorwaarden van de contractanten in dezelfde zin aan te passen. Een 

zodanige bepaling bestaat vooralsnog niet, en dus onderzoeken we of die machtiging 

eventueel zou kunnen worden afgeleid uit andere wettelijke of decretale 

bepalingen. 

 

Zo rijst in dit verband de vraag of de wettelijke of decretale grondslag van de 

bevoegdheid van het bestuur om de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) 

personeel vast te stellen, eventueel kan worden gelezen als een dergelijke 

machtiging, en dus als een toepassing van artikel 1134, tweede lid BW?  

 

                                                           
1261

 S. GILSON en L. DEAR, “La modification unilatérale des conditions de travail: un fait unique, des 
conséquences multiples et variées” in J. JACQMAIN (ed.), Une terre de droit du travail: les services 
publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 304. 
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Op federaal niveau stellen we vast dat artikel 4, § 2 van de wet van 22 juli 1993 

houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken,1262 de uitvoerende 

macht machtigt om de arbeidsvoorwaarden van de contractanten te bepalen. In de 

praktijk worden die arbeidsvoorwaarden geregeld in verschillende koninklijke 

besluiten, die elk een of meerdere facet(ten) van het personeelsstatuut betreffen 

(supra, hoofdstuk I, tabel 7). 

 

De Vlaamse overheid stelt op grond van de BWHI de regeling vast die betrekking 

heeft op het administratief en geldelijk statuut van hun vast, tijdelijk en 

hulppersoneel.1263 Conform artikel 5 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid1264 

bepaalt de Vlaamse regering de rechtspositieregeling van het (statutair en 

contractueel) personeel van de departementen, de intern verzelfstandigde 

agentschappen en de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde 

agentschappen.  

 

Wat betreft het (Vlaamse) lokale bestuursniveau, kunnen we verwijzen naar de 

artikelen 101 provinciedecreet (Vl.) en 105 gemeentedecreet (Vl.). Volgens die 

bepalingen zijn de provincie- en gemeenteraad bevoegd om de rechtspositie van 

hun personeel vast te stellen. Daarbij moeten zij rekening houden met de 

minimumvoorschriften zoals die zijn uitgewerkt in het rechtspositiebesluit 

gemeente- en provinciepersoneel (Vl.). 

 

Volgens ons kan men niet zomaar stellen dat de wettelijke of decretale grondslag 

van de bevoegdheid van de uitvoerende macht om de rechtspositieregeling vast te 

stellen, ook meteen inhoudt dat het bestuur over de mogelijkheid beschikt om af te 

wijken van artikel 1134, eerste lid BW en zo de arbeidsvoorwaarden van het 

contractueel personeel eenzijdig kan wijzigen. Een afwijking van een fundamenteel 

beginsel als de verbindende kracht van (arbeids)overeenkomsten dient te worden 

vervat in een duidelijke wetskrachtige norm die geen twijfel laat bestaan over haar 

bedoelingen. Een dergelijke algemene machtiging kunnen we niet uit voormelde 

wetten en decreten afleiden.1265  

                                                           
1262

 “§ 2. Na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties en op de voordracht van de Minister 
tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren, bepaalt de Koning:  
1° de voorwaarden en de wijze van indienstneming alsook de arbeidsvoorwaarden van de met een 
arbeidsovereenkomst in dienst genomen personen zoals bedoeld in § 1, en dit onverminderd de 
dwingende bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten”. 

1263
 Met uitzondering van de pensioenregeling (cf. art. 87, § 3 BWHI). 

1264
 Kaderdecreet bestuurlijk beleid 18 juli 2003, BS 22 augustus 2003. 

1265
 Wel kan de overheid zonder enige twijfel de arbeidsvoorwaarden voor de toekomst regelen of kan de 

nieuwe rechtspositieregeling worden toegepast op contractanten die ná de inwerkingtreding 
hiervan in dienst treden. Dit is hoe in de praktijk vaak wordt omgegaan met wijzigingen die minder 
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3.5.3.4. Geen algemeen wijzigingsrecht 

 

We kunnen besluiten dat heel wat arbeidsvoorwaarden van contractanten geregeld 

worden in rechtspositieregelingen. Die laatste kunnen op grond van het 

veranderlijkheidsbeginsel in principe eenzijdig worden gewijzigd. We hebben 

aangetoond dat dit niet hoeft te betekenen dat die wijzigingen ook effectief kunnen, 

mogen of moeten doorwerken in de individuele arbeidsrelatie met de contractant.  

 

Er lijkt dus geen algemeen wijzigingsrecht te bestaan dat louter en alleen zou 

steunen op het feit dat de arbeidsvoorwaarden van contractanten worden geregeld 

door een eenzijdig wijzigbare rechtspositieregeling of andere reglementaire 

bepalingen.  

 

Of aan een machtiging op grond van een wetskrachtige norm zoals dit aan bod 

kwam in het arrest van het Luikse Arbeidshof van 22 maart 1990 (supra, 3.5.3.1.) een 

algemene basis moet worden verleend, durven we te betwijfelen. Een dergelijk 

denkspoor lijkt enkel te overwegen in bijzondere situaties waarin objectief kan 

worden verantwoord dat er redelijke motieven zijn om af te wijken van de 

bescherming geboden door artikel 1134 BW en artikel 20, 1° van de 

Arbeidsoverenkomstenwet in de relatie tussen een publieke werkgever en zijn 

(contractuele) personeelsleden.  

 

3.5.4. Wettelijke conversie en de overheidscontractant 

 

3.5.4.1. Private versus publieke sector 

 

Uit de toepassing van de CAO-wet vloeit een specifiek incorporatiemechanisme 

voort, namelijk de wettelijke conversie van de individueel normatieve bepalingen 

van een cao in de individuele arbeidsovereenkomst (supra, hoofdstuk I, 2.3.3.). In de 

private sector worden heel wat arbeidsvoorwaarden vastgesteld via het sociaal 

overleg dat plaatsvindt tussen de werkgever(s-) en de werknemersorganisaties. Door 

middel van de cao die juridisch bindend is, kunnen de individuele 

                                                                                                                                                        
voordelig zijn voor de betrokken personeelsleden. Een concreet voorbeeld om dit laatste te 
illustreren, is de vermindering van het aantal vakantiedagen voor sommige personeelsleden als 
gevolg van de inwerkintreding van het rechtspositiebesluit OCMW-personeel (Vl.). Voor een 
bepaalde groep OCMW-personeel geldt als gevolg van de inwerkingtreding van dit besluit een stelsel 
van 26 vakantiedagen. Die bepaling trad in werking op 1 januari 2011 en dit voor personeelsleden 
die vanaf dan nieuw in dienst traden van een OCMW-bestuur (cf. art. 138 juncto art. 156 en 158 
rechtspositiebesluit OCMW-personeel (Vl.)). 
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arbeidsvoorwaarden van de werknemers (collectief) worden gewijzigd. Ook dit 

mechanisme is een uitzondering op het pacta sunt servanda-beginsel, omdat de 

overeenkomst, zoals die aanvankelijk was aangegaan door de werknemer en de 

werkgever, wordt gewijzigd en dus niet meer op dezelfde manier tussen de partijen 

voortbestaat. 

 

Omwille van de afwezigheid van de mogelijkheid om cao’s te sluiten voor de 

overgrote meerderheid van de publiekrechtelijke werkgevers (supra, hoofdstuk II, 

4.1.), kan de wettelijke conversie er geen toepassing vinden. In de publieke sector 

sluit men protocollen, die echter geen enkele juridische waarde hebben en niet 

rechtstreeks doorwerken (supra, hoofdstuk II, 4.2.2.). De beslissing om de 

rechtspositieregeling of andere arbeidsvoorwaarden al dan niet te wijzigen na een 

onderhandelings- of een overlegprocedure, wordt in se volledig overgelaten aan de 

overheid en vertoont dus een eenzijdig karakter.  

 

We zullen hier nagaan of er in de context van het vakbondsstatuut op enigerlei wijze 

sprake is van een rechtsgrond waarop de overheid zich kan beroepen om, na de 

onderhandelingsprocedure te hebben doorlopen, eenzijdig en bindend de 

arbeidsvoorwaarden van haar contractanten te wijzigen door middel van een 

aanpassing van de rechtspositieregeling. Anders geformuleerd: vormt de naleving 

van de procedure volgens de Wet Vakbondsstatuut een voldoende grondslag voor 

een incorporatie van de beoogde wijzigingen in de individuele arbeidsovereenkomst 

van de contractanten? 

 

3.5.4.2. Draagwijdte onderhandelingsplicht  

 

In 19931266 werd de Wet Vakbondsstatuut gewijzigd, waardoor het actuele artikel 2, 

§ 1, 1°, derde lid als volgt luidt: 

 

“De grondregelingen die de Koning ter uitvoering van de punten a), b) en c), van het 

eerste lid heeft bepaald en die alleen van toepassing zijn op de personeelsleden die 

onder statutaire regels vallen, zijn van overeenkomstige toepassing op de bij 

arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden”. 

Deze wat onduidelijke formulering houdt verband met het feit dat het KB van 29 

augustus 1985 in zijn oorspronkelijke versie de aanwijzing van de grondregelingen in 

verband met het administratief statuut,1267 de bezoldigingsregeling1268 en de 

                                                           
1266

 Cf. art. 28 wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. 
1267

 Punt a) in art. 2, § 1, 1°, eerste lid Wet Vakbondsstatuut. 
1268

 Punt b) in art. 2, § 1, 1°, eerste lid Wet Vakbondsstatuut. 
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pensioenregeling1269 enkel toepasselijk verklaarde op het statutair 

overheidspersoneel.1270 Die begrenzing werd in 1993 door de wet houdende 

bepalingen inzake ambtenarenzaken afgeschaft.1271 Vanaf dan geldt de 

onderhandelingsplicht voor alle in het KB van 1985 opgenomen grondregelingen, 

ongeacht of ze betrekking hebben op ambtenaren, dan wel op contractanten.1272  

 

Voor die wetswijziging, aanvaardden sommigen dat de overheidswerkgever eenzijdig 

het geldelijk statuut van de contractanten kon aanpassen, zonder dat hierover 

vooraf moest worden onderhandeld met de vakorganisaties in overeenstemming 

met het vakbondsstatuut. Zo schrijft JACQMAIN in een noot bij een vonnis van de 

Arbeidsrechtbank van Brussel uit 1991: “Le conseil d’aide sociale pouvait donc 

modifier les règles relatives au calcul de l’ancienneté pécuniaire du personnel 

contractuel sans procéder à une négociation avec les syndicats”.1273 De wetswijziging 

uit 1993 heeft duidelijkheid gebracht: wanneer de overheid wil raken aan de 

bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden, moet ze de 

onderhandelingsprocedure naleven. 

 

Het is interessant om de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van die wet 

van 22 juli 1993 te lezen:  

 

“De begrippen administratief statuut, bezoldigingsregeling en pensioenregeling 

verwijzen naar statutaire personeelsleden, waarvan het juridisch stelsel eenzijdig 

door de overheid wordt vastgelegd, zodat de met arbeidsovereenkomst 

aangeworvenen niet zijn bedoeld. De niet-statutaire personeelsleden zijn in de eerste 

plaats onderworpen aan de algemene wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten en 

pensioenregeling die toepasselijk is in de privésector. Die stand van zaken die het 

gevolg is van een doelbewuste keuze, sluit aan bij de vroegere syndicale statuten die 

toepasselijk waren in de ministeries, maar wordt nu als een leemte aangevoeld. 

                                                           
1269

 Punt c) in art. 2, § 1, 1°, eerste lid Wet Vakbondsstatuut. 
1270

 Wat betreft de bijzondere regeling voor de minimale rechten, verwijzen we naar onze bespreking 
supra, hoofdstuk II, 4.2.4.3. De regeling van de tweede groep van de minimale rechten geldt enkel 
voor de statutaire personeelsleden. 

1271
 Art. 1 KB 5 oktober 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus tot aanwijzing van de 

grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, BS 22 oktober 1993. 

1272
 R. JANVIER en P. HUMBLET, Ambtenarenrecht, I, Vakbondsstatuut. Collectieve arbeidsverhoudingen in de 

publieke sector in rechte en in de feiten, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, 
nr. 4, Brugge, die Keure, 1998, 197. 

1273
 J. JACQMAIN, “In terra incognita”, noot onder Arbrb. Brussel 26 maart 1991, Soc.Kron. 1992/10 (462) 463 

(supra, tabel 12). Die bedenking staat echter los van de latere tegenstelbaarheid van een dergelijke 
eenzijdige wijziging ten overstaan van de overheidscontractanten.  



Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 
 

366 

 

Inderdaad, het onderhandelen of overleggen over voorstellen die uitsluitend 

betrekking hebben op overheidsdiensten die onder de wet van 19 december 1974 

vallen en die aangepaste voorwaarden vastleggen inzake de werving, de bezoldiging, 

de aanvullende pensioenrechten in die diensten, zijn essentiële elementen die in 

belangrijkheid de andere punten die wel toepasselijk zijn op niet-statutairen 

overstijgen. 

 

Door toevoeging van een derde lid aan artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 

1974 wordt deze leemte weggewerkt, maar ontstaat meteen voor de overheid een 

uitbreiding van de verplichting te onderhandelen of te overleggen, al naar gelang het 

geval. De grondregelingen zoals ze nu reeds zijn gedefinieerd voor de statutairen 

zullen onverkort en zonder enige wijziging ook voor contractuelen gelden. Men heeft 

immers geoordeeld dat er geen redenen zijn om andere grondregelingen te bepalen 

die verschillend zijn voor de ene categorie personeelsleden (statutairen) t.o.v. de 

andere categorie personeelsleden (niet-statutairen), hetgeen in elk geval zou leiden 

tot de grootste verwarring. Het is wel te verstaan dat bepaalde elementen van de 

elementen van de grondregelingen op dit ogenblik geen toepassing vinden op de 

niet-statutairen. Dit sluit echter uit dat ter zake en zonder afbreuk te doen aan de 

algemene arbeidswetgeving sommige maatregelen kunnen worden genomen. 

 

(…) 

 

Er wordt ten slotte benadrukt dat de nieuwe bepaling vervat in het ontwerp een 

bijkomende procedure instelt die volledig los staat van de algemene 

arbeidswetgeving of de wetgeving inzake rust- en overlevingspensioenen voor 

bedienden en arbeiders die in essentie bedoeld zijn voor de privé-sector maar die 

onverkort van toepassing zijn en blijven op de personeelsleden in overheidsdienst die 

met een arbeidsovereenkomst worden aangeworven”.1274 

 

Uit de parlementaire voorbereiding kan in ieder geval niet worden afgeleid dat de 

aanpassing van het administratief en/of geldelijk statuut als gevolg van een 

onderhandelingsprocedure en daaraan gekoppeld een protocol, ook automatisch 

gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden van de contractanten, ongeacht of de 

arbeidsovereenkomst van die personeelsleden verwijst naar de gewijzigde statuten. 

Het enige wat we met zekerheid uit de wettekst, de tekst van het KB en de memorie 

                                                           
1274

 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende bepaalde maatregelen inzake 
ambtenarenzaken, Parl.St. Senaat 1992-93, nr. 661/1, 20-21. 
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van toelichting kunnen afleiden, is een uitbreiding van de onderhandelingsplicht 

voor de contractanten.1275  

 

Het doorlopen van de onderhandelingsprocedure heeft volgens ons geen invloed op 

de tegenstelbaarheid van de wijziging van de rechtspositieregeling ten overstaan van 

de contractanten. De Wet Vakbondsstatuut kent geen mechanisme dat vergelijkbaar 

zou zijn met wat we kennen uit de CAO-wet (wettelijke conversie). Dit wekt 

geenszins verwondering op. Zoals we supra, hoofdstuk II, 4.2.2. al aanhaalden, wordt 

het vakbondsstatuut ultiem gestuurd door het veranderlijkheidsbeginsel. Het stelsel 

doet in essentie geen afbreuk aan het eenzijdige karakter van de arbeidsrelaties in 

de publieke sector. Dit uitgangspunt staat eraan in de weg dat een overheid na een 

onderhandeling of een overleg met de vakorganisaties, rechtstreeks afdwingbare 

juridische akkoorden zou sluiten die bovendien doorwerken in de individuele 

arbeidsovereenkomsten.  

 

Het voorgaande betekent niet dat wijzigingen aan de rechtspositieregeling geen 

gevolgen kunnen hebben voor de toekomst. We denken bijvoorbeeld aan de 

afschaffing van een anciënniteitspremie: de contractant die op het ogenblik van de 

afschaffing nog niet over de nodige anciënniteit beschikt en dus geen recht heeft op 

de premie, kan zich niet tegen die wijziging verzetten. Anders is het voor de 

contractant die wel al voldoet aan de voorwaarden en de premie dus effectief al 

geruime tijd heeft ontvangen. Een ander voorbeeld is de situatie waarbij de overheid 

beslist om het loon in de toekomst minder snel te laten stijgen. Uiteraard moet men 

telkens in concreto nagaan of de oorspronkelijke passages uit het statuut al dan niet 

moeten worden gekwalificeerd als overeengekomen elementen van de 

arbeidsovereenkomst (infra, tabel 16).  

 

 

 

 

 

                                                           
1275

 Er is verder weinig rechtsleer beschikbaar die dit specifieke thema behandelt. We vinden wel nog een 
aanknopingspunt bij DE BECKER: “Nog steeds worden immers tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel protocollen gesloten die leiden tot aanpassingen van het administratief en/of 
geldelijk statuut van de statutaire personeelsleden. Niettemin gelden deze aanpassingen ook ten 
aanzien van de contractuele personeelsleden bij de verscheidene overheidsdiensten, ook al worden 
de protocollen oorspronkelijk niet gesloten om wijzigingen in hun rechtspositie aan te brengen” (cf. 
A. DE BECKER, “Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector: van eenzijdigheid naar 
wederkerigheid?” in M. VAN DE PUTTE en J. CLEMENT (eds.), Liber Amicorum Robert Andersen, Brussel, 
Bruylant, 2009, (167) 178). DE BECKER verwijst ter ondersteuning van deze stelling in voetnoot 
inderdaad naar artikel 2, § 1, 1°, derde lid Wet Vakbondsstatuut.  
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3.5.4.3. Gevolgen 

 

We willen graag de impact onderstrepen van de afwezigheid van een systeem van 

wettelijke conversie naar het model van de CAO-wet in de Wet Vakbondsstatuut. Ter 

illustratie onderzoeken we welke arbeidsvoorwaarden die hun neerslag kennen in de 

individuele arbeidsovereenkomst, al dan niet aan bod komen in de 

rechtspositieregeling. Wanneer we bijvoorbeeld het Vlaams Personeelsstatuut 

bekijken dat gelijk van toepassing is op statutair en contractueel overheidspersoneel, 

dan houden niet alle bepalingen die hierin zijn opgenomen, onmiddellijk verband 

met de individuele arbeidsovereenkomst. Er is slechts gedeeltelijk sprake van een 

raakvlak met de inhoud van de arbeidsovereenkomst van een contractant. Met 

raakvlak bedoelen we dus dat de betrokken artikelen uit de rechtspositieregeling 

ook op een of andere manier worden vermeld in de individuele 

arbeidsovereenkomst, hetzij als een op zichzelf staande bepaling, hetzij door een 

verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar die rechtspositieregeling.1276 Van die 

bepalingen kunnen we aannemen dat het ‘overeengekomen arbeidsvoorwaarden’ 

betreft, met alle gevolgen van dien in het raam van het leerstuk van het (eenzijdige) 

wijzigingsrecht. 

 

Tabel 16: Raakvlak inhoud modelovereenkomst contractant en bepalingen Vlaams 

Personeelsstatuut 

 

MODELOVEREENKOMST
1277

 VLAAMS PERSONEELSSTATUUT 

 
(…) 
 
wordt hetgeen volgt overeengekomen: 
 
Artikel 1. De werkgever werft de hierboven 
vermelde werknemer aan in de 
hoedanigheid van … (arbeider/bediende) 
voor het uitoefenen van de functie van … in 
… 
 
– voor een opbepaalde tijd die begint op … 

 
 
 
 
 
1. Deel III: Rekrutering en selectie van 
het personeel, Hoofdstuk 1 en 2 
2. Deel IV: De administratieve 
loopbaan, titel 4 Mobiliteit, Hoofdstuk 
3: Standplaatsbepaling 
 
 

                                                           
1276

 We wijzen er voor de volledigheid op dat arbeidsvoorwaarden ook mondeling kunnen worden 
overeengekomen of voortvloeien uit een stilzwijgende instemming. We beperken ons in het raam 
van deze illustratie echter tot de arbeidsvoorwaarden die worden vermeld in de geschreven, 
individuele arbeidsovereenkomst. 

1277
 We opteren voor het voorbeeld van de Vlaamse overheid omdat de modelovereenkomsten die door 

haar worden gebruikt, een brede spreiding kennen binnen de diverse geledingen van die organisatie. 
Dit verhoogt de relevantie van de vergelijking die we in deze tabel maken.  
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– voor een bepaalde tijd die begint op … en 
eindigt op … 
– voor een duidelijk omschreven werk, met 
name … 
 
Artikel 2. Onverminderd de hiernavermelde 
clausules is de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten van 
toepassing. 
 
Artikel 3. De proeftijd bedraagt … 
 
Artikel 4. De arbeidsduur bedraagt: … 
u/week. 
Het arbeidsrooster wordt als volgt 
vastgesteld: … 
 
Artikel 5. Op de werknemer zijn de 
volgende regelingen van de contractuele 
personeelsleden van de diensten van de 
Vlaamse overheid van toepassing: 

- arbeidsbescherming; 
- werktijdregeling; 
- rechten en plichten; 
- onverenigbaarheden; 
- cumulatie van beroepsactiviteiten; 
- jaarlijkse vakantie; 
- feestdagen; 
- compensatieverlof; 
- omstandigheidsverlof; 
- opvangverlof; 
- loopbaanonderbreking; 
- voorbehoedend verlof; 
- vormingsverlof en dienstvrijstelling 

voor vorming; 
- politiek verlof en dienstvrijstelling 

voor het uitoefenen van een politiek 
mandaat; 

- verlof voor het uitoefenen van een 
ambt bij een kabinet of een erkende 
politieke groep; 

- verlof na het uitoefenen van een 
ambt bij een kabinet; 

- onbetaald verlof; 
- vakbondsverlof; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Deel X: De verloven en de 
dienstvrijstellingen 
4. Deel II: Rechten, plichten, 
onverenigbaarheden en cumulatie van 
activiteiten, Hoofdstukken 1, 3 en 4 
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- ziektecontrole; 
- verzekering tegen 

arbeidsongevallen en 
beroepsziekten. 

 

Artikel 6 § 1. De werknemer wordt 
uitbetaald in de salarisschaal… 
§ 2. De toekenning en berekening van 
salaris, toelagen, vergoedingen en sociale 
voordelen gebeurt overeenkomstig het 
geldelijk statuut dat van toepassing is op de 
contractuele personeelsleden van de 
werkgever. 
 
Inzake ziekteverlof, 
moederschapbescherming en 
vaderschapsverlof geldt de regeling van de 
privé-sector. 
 

 
 
 
 
 
Deel VII: De verloning 
 

 

Wat we op basis van deze tabel duidelijk willen maken, is dat voorzichtigheid 

geboden is wanneer, zelfs na onderhandelingen en eventueel een akkoord met/van 

de vakorganisaties volgens de Wet Vakbondsstatuut, bepalingen uit de betrokken 

hoofdstukken van het VPS (of uit een rechtspositieregeling tout court) worden 

aangepast. Er treedt vaak sneller dan verwacht een raakvlak op met wat in de 

individuele arbeidsovereenkomst is bedongen.  

 

Vanuit juridisch oogpunt kunnen de arbeidsvoorwaarden waarover een aantoonbare 

overeenstemming is bereikt, niet zonder meer (eenzijdig) worden gewijzigd. De 

aanpassing van een artikel of een hoofdstuk uit het VPS, waarbij wordt geraakt aan 

overeengekomen arbeidsvoorwaarden, kan men dus in principe niet tegenstelbaar 

maken zonder dat men de instemming (expliciet of impliciet) van de betrokken 

contractant heeft verkregen. 

 

3.5.4.4. Afwezigheid wettelijke conversie in raam vakbondsstatuut 

 

We lijken uit het voorgaande te kunnen besluiten dat artikel 2, § 1, 1°, derde lid van 

de Wet Vakbondsstatuut niet met zich brengt dat wijzigingen die worden 

doorgevoerd aan het administratief en/of geldelijk statuut van de statutairen, ook 

onverkort van toepassing zouden zijn op de contractanten. Er geldt alleen een 

onderhandelingsplicht wanneer de overheid – ook voor de contractanten – de 
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grondregelingen over het administratief statuut, de bezoldigingsregeling en de 

pensioenregeling wil aanpassen. 

 

We zijn ervan overtuigd dat de verplichting om de overleg- of 

onderhandelingsprocedure te volgen, los staat van de mogelijkheid om eenzijdig de 

arbeidsvoorwaarden van een contractant te wijzigen. Met andere woorden: juridisch 

verschaft het volgen van de onderhandelingsprocedure met het oog op de 

afschaffing van een toelage of een vermindering van het loon, de overheid geen 

basis om de arbeidsvoorwaarden van de contractanten die op dat ogenblik in dienst 

zijn, eenzijdig te wijzigen. De impact van die afwezigheid van een automatische 

wettelijke conversie naar het model van de CAO-wet mag men niet onderschatten. 

Zoals we supra in tabel 16 aantoonden, bestaat er immers een nauw verband tussen 

de bedingen uit de arbeidsovereenkomst en de inhoud van een 

rechtspositieregeling. Dit hypothekeert sterk de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de 

loon- en arbeidsvoorwaarden waarvan we kunnen aannemen dat ze 

overeengekomen zijn. 

 

4. Samengevat: (eenzijdige) wijzigbaarheid loon overheidscontractant 

 

Tot slot van dit hoofdstuk III willen we de analyses van het (eenzijdige) 

wijzigingsrecht die we in dit hoofdstuk hebben uitgevoerd, concreet toepassen op de 

case loon. We volgen het stramien uit tabel 11 (supra, 1.), en gieten dit alles in een 

schematisch overzicht. 
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Tabel 17: Schema (eenzijdig) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant – case loon  

 

 

LOON OVERHEIDSCONTRACTANT - PACTA SUNT SERVANDA 

 
Hypothese 1: geen verband met rechtspositieregeling (contractsvrijheid) 
 
Uitgangspositie: loon is een contractueel overeengekomen (essentiële) arbeidsvoorwaarde1278 
 
“§1. Tussen het bestuur en de werknemer wordt bij de aanvang van de overeenkomst een basissalaris overeengekomen van € 3.500 
bruto/maand. 
§2. Daarenboven wordt overeengekomen dat de volgende voordelen worden toegekend: 
- een fietsvergoeding voor de verplaatsing tussen de privéwoning en de arbeidsplaats, a rato van €0,25/km; 
- (…).” 
 

 
Hypothese 2: verband met rechtspositieregeling (verwijzing, expliciet of impliciet) 
 
Uitgangspositie: loon behoudt in essentie het karakter van een contractueel overeengekomen (essentiële) arbeidsvoorwaarde (supra, 
hoofdstuk III, 3.2.3.2.) 
 
“§1. De werknemer wordt betaald volgens de salarisschaal X zoals bepaald in bijlage I van hoofdstuk V van de rechtspositieregeling.” 
§ 2. De toekenning en de berekening van het  salaris, de toelagen, de vergoedingen en de  sociale voordelen gebeuren overeenkomstig de 
rechtspositieregeling die van toepassing is op de contractuele personeelsleden van de werkgever.”  
 

                                                           
1278

 Cf. o.a. Arbrb. Bergen 22 december 2008, JTT 2009, 79 (supra, tabel 12). 



Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant 
 

373 

 

[In de rechtspositieregeling wordt een fietsvergoeding bepaald van €0,25/km] 
 
 

 

GEWETTIGDE (EENZIJDIGE) WIJZIGINGEN 

 

 

Wijziging met wederzijdse toestemming 

 
In beide hypotheses kan op grond van een wederzijds akkoord (cf. 
art. 1134, tweede lid BW) een overeenkomst worden gesloten over 
de wijziging van het betrokken loon(element). Dit wordt bij 
voorkeur vastgelegd in een (schriftelijk) addendum bij de 
individuele arbeidsovereenkomst.1279 
 

 

TOEGEPAST OP DE CASE LOON 

 

 

↓ bruto maandsalaris 
 

 

√ 

 

↓ fietsvergoeding 

 

√ 
 

 

Ius variandi - Contractueel ius variandi/wijzigingsbeding 

 
Hypothese 1: Een wijzigingsbeding vormt onder strikte 
voorwaarden  een rechtsgrond om elementen van het loon te 

                                                           
1279

 Wat betreft de eventuele gevolgen van een dergelijke individuele afwijking van de rechtspositieregeling voor het bestuur – cf. supra, hoofdstuk III, 3.1. 
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wijzigen. In elk geval betreft het slechts niet-essentiële 
loonelementen en moet het voorwerp van het wijzigingsbeding 
duidelijk worden afgelijnd.1280 
 
Hypothese 2: Idem, bovendien is een algemeen wijzigingsbeding 
met als doel het veranderlijkheidsbeginsel contractueel te 
verankeren juridisch niet verdedigbaar (supra, hoofdstuk III, 
3.2.4.2.) 

 
TOEGEPAST OP DE CASE LOON 

 

 

↓ bruto maandsalaris 
 

 

⁄  (essentiële 
arbeidsvoorwaarde) 

 

↓ fietsvergoeding 

 

√ 
 

 

Ius dominandi 

 

 
In beide hypotheses kan het ius dominandi slechts een factor van 
belang zijn wat betreft de factoren die voor de partijen niet 
beslissend zijn voor het bestaan en de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst (niet-overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden). Ook in de tweede hypothese waarbij 
verwezen wordt naar de rechtspositieregeling is er sprake van een 
overeenkomst over de toekenning en de betaling van het 
maandsalaris en de fietsvergoeding (supra, 3.2.3.2.). 

                                                           
1280

 Cf. supra, tabel 14 wat betreft de fietsvergoeding. 
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TOEGEPAST OP DE CASE LOON 

 

 

↓ bruto maandsalaris 
 

 

⁄  (overeengekomen 
arbeidsvoorwaarde) 
 
 

 

↓ fietsvergoeding 

 

⁄ (idem) 
 

 

Goede trouw 

 

  

In beide hypotheses kan de (beperkende werking van de) goede 
trouw slechts een (minimale) eenzijdige wijziging rechtvaardigen 
wanneer de weigering van die wijziging een vorm van 
rechtsmisbruik zou uitmaken in hoofde van de 
overheidscontractant. 
  

 
TOEGEPAST OP DE CASE LOON 
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↓ bruto maandsalaris 
 

⁄   

 

↓ fietsvergoeding 

 

⁄ 1281 
 

 

Wijziging op de gronden door de wet erkend 

 

 

In beide hypotheses is het mogelijk dat overeengekomen 
elementen van de overeenkomst worden herroepen op de 
gronden door de wet erkend. Voorzichtigheid is geboden wat 
betreft de draagwijdte van die eenzijdige wijziging. Niet alleen 
moeten de wettelijke voorwaarden voor die wijziging strikt worden 
nageleefd, ook moet nauwkeurig worden gewaakt over het respect 
voor het belang van de werknemer en de naleving van de 
doelstelling van de beoogde maatregelen (bv. de re-integratie na 
een lange periode van arbeidsongeschiktheid) (supra, hoofdstuk I, 
2.3.1.2.).  

 
TOEGEPAST OP DE CASE LOON 

 

 

↓ bruto maandsalaris 
 

 

√ 

 

↓ fietsvergoeding 

 

√ 

                                                           
1281

 Hoewel we – o.a. door een gebrek aan rechtspraak - niet met 100% zekerheid kunnen stellen dat een vermindering van de fietsvergoeding niet mogelijk is op grond 
van de beperkende werking van de goede trouw, lijken de toepassingen van die afwijkingsmogelijkheid van het pacta sunt servanda-beginsel zich veeleer te situeren 
in de sfeer van (minimale!) aanpassingen van andere arbeidsvoorwaarden dan het loon, in het bijzonder de functie en de arbeidsplaats.  
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Gemeenrechtelijke incorporatieleer 

 

 

Dit leerstuk is van belang wat betreft de incorporatie van de 
aanpassing van bepalingen uit de rechtspositieregeling in de 
individuele arbeidsovereenkomst die verwijst naar die 
rechtspositieregeling (cf. hypothese 2).1282  
 

Hypothese 2:  Er vindt geen incorporatie plaats, de beschermende 
werking van artikel 1134, eerste lid BW en artikel 20, 3° van de 
Arbeidsovereenkomstenwet verzetten zich hiertegen. Die artikelen 
beletten met andere woorden een eventuele incorporatie van 
bedingen uit een rechtspositieregeling in de individuele 
arbeidsovereenkomst, waarbij zou worden geraakt aan het 
beginsel van de verbindende kracht van de (arbeids)overeenkomst 
(supra, 3.5.2.). 

 
TOEGEPAST OP DE CASE LOON

1283
 

 

 

↓ bruto maandsalaris 
 

 

⁄ 

 

↓ fietsvergoeding 

 

⁄1284 
 

                                                           
1282

 Onze analyse geldt a fortiori voor hypothese 1. 
1283

 Concreet betekent dit dat in de rechtspositieregeling de salarisschalen worden aangepast en de fietsvergoeding wordt verlaagd. 
1284

 We merken op dat de aanwezigheid van een geldig wijzigingsbeding een dergelijke wijziging desgevallend wel mogelijk kan maken. 
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Wettelijke conversie 

 

 

Een systeem van wettelijke conversie zoals bepaald in de CAO-wet 
bestaat niet voor publieke werkgevers onder het 
toepassingsgebied van de Wet Vakbondsstatuut.1285 Wijzigingen 
die worden doorgevoerd aan het administratief en/of geldelijk 
statuut en die raken aan de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, 
zijn de lege lata niet onverkort tegenstelbaar ten overstaan van de 
contractanten (supra, 3.5.4.). 
 
In beide hypotheses vindt geen automatische conversie.  
 

 
TOEGEPAST OP DE CASE LOON 

 

 

↓ bruto maandsalaris 
 

 

⁄ 

 

↓ fietsvergoeding 

 

⁄1286 
 

                                                           
1285

 Overigens ook niet onder toepassing van de andere vakbondsstatuten geldend voor sommige publiekrechtelijke werkgevers (cf. I. DE WILDE, “Collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een tweeluik. Deel 2: Over dromen, daden, wetten en praktische bezwaren”, TSR 2015/1-2, 338 et seq.)  

1286
 We merken op dat de aanwezigheid van een geldig wijzigingsbeding een dergelijke wijziging desgevallend wel mogelijk kan maken. 
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Uitleidende beschouwingen bij deel 2 
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De analyse van het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de 

overheidscontractanten toont aan dat er weinig tot geen verschillen zijn met hoe 

men dit leerstuk voor hen moet toepassen in vergelijking met werknemers uit de 

private sector. De overheidscontractant bevindt zich weliswaar op het snijpunt van 

het publiek en het privaatrecht, maar wat betreft de normen die de bescherming 

van de arbeidsrelatie vooropstellen, primeert het arbeidsrecht.  

 

Ook de overheidswerkgever is ertoe gehouden om de verbindende kracht van de 

(arbeids)overeenkomst te respecteren en kan slechts in een zeer beperkt aantal 

gevallen eenzijdig ingrijpen. Uit ons onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat 

wijzigingen aan de rechtspositieregeling niet noodzakelijk doorwerken in de 

individuele arbeidsrelatie met de contractuele personeelsleden. Dit in tegenstelling 

tot wat geldt ten overstaan van hun statutair aangestelde collega’s: voor hen zullen 

de aanpassingen van de rechtspositieregeling voor de toekomst steeds effect 

sorteren.  

 

We zijn ons ervan bewust dat in de praktijk de positie van de betrokken contractant 

brozer is dan wat men kan veronderstellen uitgaande van de juridisch-technische 

analyse. Wanneer een contractant zich niet kan vinden in de (eenzijdige) wijziging 

van een overeengekomen arbeidsvoorwaarde, moet hij actie ondernemen, 

bijvoorbeeld het (gerechtelijk) afdwingen van een uitvoering in natura of een beroep 

op de figuur van het impliciet ontslag. Dit zijn ingrijpende stappen die een vloeiende 

voortzetting van de arbeidsrelatie vaak definitief hypothekeren of zelfs, in het geval 

van het impliciet ontslag, leiden tot het einde van die relatie. Dit geeft meteen ook 

aan dat wanneer men de arbeidsrelatie niet wenst te bezwaren, de drempel hoe dan 

ook groot en niet vrij van risico is om een eenzijdige wijziging juridisch aan te 

vechten.1287 

 

Los van voorgaande bedenking, rijst de vraag of het voor een publiekrechtelijke 

werkgever mogelijk is om te anticiperen op het pacta sunt servanda-beginsel dat, 

althans juridisch-technisch, erg bepalend is voor zijn relatie met de 

overheidscontractanten?  

 

                                                           
1287

 Zie ook I. VAN PUYVELDE, Aanpasbaarheid van bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van 
betrekking. Een onderzoek naar de draagwijdte en de rol van wilsautonomie en de goede trouw in 
het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het 
wijzigingsrecht van de werkgever, Doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 559-560. 
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We doen enkele suggesties:1288 

 

〉 Een wijzigingsbeding: we hebben al gewezen op het belang van een goed 

opgesteld wijzigingsbeding om binnen zekere grenzen eenzijdige wijzigingen 

mogelijk te maken van (bijkomstige) arbeidsvoorwaarden. Dit kan gepaard 

gaan met clausules waarin wordt overeengekomen dat bijvoorbeeld de 

arbeidsplaats en de functie geen essentiële arbeidsvoorwaarden zijn. 

Uiteraard is hier voorzichtigheid geboden in het licht van wat aanvaardbaar 

wordt geacht (supra, hoofdstuk I, 2.2.1. en hoofdstuk III, 3.2.). In elk geval 

kan op die manier onrechtstreeks een zekere (maar beperkte) 

veranderlijkheid worden ingebouwd. 

 

〉 De arbeidsovereenkomst zo lean mogelijk houden: een andere suggestie die 

we zouden kunnen formuleren, is om de individuele arbeidsovereenkomsten 

zo eenvoudig mogelijk te houden, m.a.w. het aantal bepalingen te beperken 

tot het strikt noodzakelijke, uiteraard zonder dat er problemen rijzen rond 

de geldigheid van de arbeidsovereenkomst. De achterliggende gedachte 

hierbij is dat op die manier zou kunnen worden vermeden dat over heel wat 

elementen van de arbeidsrelatie een aantoonbare overeenstemming bestaat 

(cf. supra, tabel 16), wat de eenzijdige wijzigbaarheid kan hypothekeren. 

Overeengekomen arbeidsvoorwaarden kan men immers niet zomaar 

eenzijdig wijzigen.1289 

 

〉 Opstellen addenda: de meest omslachtige - maar juridisch zuivere - 

procedure bestaat erin om telkens wanneer een rechtspositieregeling wordt 

aangepast, te onderzoeken wat de impact is voor de 

arbeidsovereenkomsten van de contractanten en waar noodzakelijk, te 

                                                           
1288

 Zie ook I. DE WILDE, S. AERTS en R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het 
(contractueel) overheidspersoneel, Reeks administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, 
Brugge, die Keure, 2014, 309-314. 

1289
 We formuleren hierbij zelf onmiddellijk twee bedenkingen: (1.) De arbeidsovereenkomst is niet de 

enige bron van recht. Wat overeengekomen arbeidsvoorwaarden zijn, kan met andere woorden ook 
blijken uit andere elementen. Niet alleen geschreven bronnen zijn van belang, maar ook eventuele 
mondelinge afspraken en overeenstemming die blijkt uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; 
(2.) Wil men een duurzaam en transparant HR-beleid voeren, dan is het wellicht niet aangewezen 
om contractanten een arbeidsovereenkomst te serveren die slechts een beperkt aantal artikelen 
bevat. Dit kan voor de eigenlijke start van de tewerkstelling al een aanleiding vormen voor 
onduidelijkheid, onzekerheid en misschien zelfs wantrouwen. Een grondige toelichting bij de 
rechtspositieregeling en de andere bepalingen die relevant zijn voor het contractueel personeelslid 
of het bundelen van een aantal nuttige teksten in een onthaalbrochure of op het intranet, zijn in 
onderliggende hypothese dus geen overbodige luxe. 
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onderhandelen over de aanpassing van die overeenkomsten en dit gebruik 

makend van schriftelijke addenda. 

 

Na dit overzicht moet opvallen dat we een belangrijke suggestie die wel mogelijk is 

in het privaat arbeidsrecht, niet kunnen doen. Het betreft de mogelijkheid om via 

het systeem van de wettelijke conversie (cf. CAO-wet), akkoorden die op collectief 

niveau worden onderhandeld rechtstreeks te laten doorwerken in de individuele 

arbeidsrelatie. Dit is meteen ook een thema waarbij we zullen aanknopen in deel 3, 

ons algemeen besluit. 
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Deel 3 – Quo vadis? Een onderzoeksagenda 
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1. Inleiding 

 

We wensen ons in dit afsluitende deel 3 van ons doctoraal proefschrift niet te 

beperken tot het formuleren van een antwoord op onze (centrale) 

onderzoeksvra(a)g(en) (infra, 2.). Wij willen eveneens van de gelegenheid gebruik 

maken om meteen een agenda te formuleren voor vervolgonderzoek (infra, 3.). Die 

agendasetting vertrekt vanzelfsprekend vanuit een aantal betekenisvolle 

gevolgtrekkingen die we halen uit ons onderzoek en de antwoorden op de centrale 

onderzoeksvraag en de daarmee verbonden subvragen en hypotheses. 

 

2. Onderzoeksvragen 

 

In de eerste plaats beantwoorden we onze centrale onderzoeksvraag. De analyse 

van die laatste werd gradueel opgebouwd volgens de bevindingen die we konden 

afleiden uit de ontleding van onze subvragen.  

 

We vatten de essentie van de resultaten van ons doctoraatsonderzoek samen in de 

hierna volgende tabel, waar we telkens per onderzoeksvraag een beknopt antwoord 

formuleren.  
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Tabel 18: Analyse onderzoeksvragen → centrale onderzoeksvraag 

 

 

Wat is de juridische grondslag voor de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst in de Belgische publieke sector en welke 

juridische en numerieke evolutie valt hierin te onderkennen? 

 

 
In afwijking van het principe van de statutaire aanstelling, kan een aanwerving van een contractant worden gestoeld op uiteenlopende 
rechtsbronnen. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal hiervoor een uitdrukkelijke wettelijke of reglementaire grondslag voor 
handen zijn. Uitzonderlijk wordt de contractuele tewerkstelling gegrond op het veranderlijkheidsbeginsel (supra, deel 1, hoofdstuk I, 1.). 
Sinds de introductie van het statuut Camu werden de uitzonderingssituaties waarin contractuele tewerkstelling mogelijk is, alsmaar 
uitgebreid. Sommige overheidsorganisaties en besturen hebben intussen de principiële statutaire aanstelling opgeheven of zijn op korte 
termijn van plan dit te doen (supra, deel 1, hoofdstuk I, 2. en 3.).  
 
Wat de numerieke evolutie betreft, blijkt uit het beschikbare cijfermateriaal dat de contractuele tewerkstelling al vele decennia een 
belangrijk onderdeel uitmaakt van de globale tewerkstelling in de publieke sector. Contractuele tewerkstelling is anno 2016 geen 
randfenomeen, maar is dat ook nooit geweest. Vooral bij de (Vlaamse) lokale besturen valt de numerieke stijging van het aantal 
contractanten in de periode 1995-heden op (supra, deel 1, hoofdstuk II). Bovendien blijkt uit ons onderzoek dat het verband tussen een 
versoepeling van het regelgevend kader rond de contractuele tewerkstelling en de feitelijke evolutie van het aantal 
overheidscontractanten de afgelopen decennia veeleer zwak te noemen is. 
 

 

Over welke mogelijkheden beschikt een werkgever uit de private sector om de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers (eenzijdig) 

te wijzigen? 

 

 
Het blijkt voor een werkgever uit de private sector alvast niet evident om (eenzijdige) wijzigingen door te voeren met betrekking tot de 
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overeengekomen elementen van de arbeidsovereenkomst. Die overeenkomst strekt de partijen tot wet − er kan in eerste instantie enkel 
van worden afgeweken wanneer daarover een akkoord wordt bereikt (supra, deel 2, hoofdstuk I, 1.). 
 
Het is wel mogelijk om een wijzigingsbeding overeen te komen dat betrekking heeft op de niet-essentiële elementen van de 
arbeidsovereenkomst (supra, deel 2, hoofdstuk I, 2.2.1.1.). Tevens beschikt de werkgever over een (beperkt) aanpassings- of 
invullingsrecht met betrekking tot de niet-overeengekomen arbeidsvoorwaarden (supra, deel 2, hoofdstuk I, 2.2.2.). Ook op grond van de 
goede trouw kunnen minimale aanpassingen worden verantwoord.  
 
Uit de theorie rond de wijzigingen op grond van de wet en de incorporatieleer, is gebleken dat er nog enkele andere mechanismen 
bestaan die een invloed kunnen uitoefenen op de wijzigbaarheid van (collectief bepaalde) arbeidsvoorwaarden (supra, deel 2, hoofdstuk 
I, 2.3.). Voor private werkgevers is daarbij de wettelijke conversie die voortvloeit uit de CAO-wet van groot belang. Dit laat toe om door 
middel van een collectieve arbeidsovereenkomst, de individuele arbeidsvoorwaarden van de werknemers te wijzigen. Dit mechanisme is 
een uitzondering op het pacta sunt servanda-beginsel, omdat de overeenkomst, zoals die aanvankelijk was aangegaan door de 
werknemer en de werkgever, wordt gewijzigd en dus niet meer op dezelfde manier tussen de partijen voortbestaat. 
 

 

Welke zijn de juridische determinanten van de rechtspositie van de overheidscontractant? 

 

 
De rechtspositie van de overheidscontractant wordt bepaald door een amalgaam aan juridische determinanten. Zo is er niet alleen de 
doorwerking van heel wat (beschermende) arbeidswetgeving, daarnaast is ook de rechtspositieregeling van groot belang voor de 
aflijning van de rechten en de verplichtingen van de overheidscontractant. Ook de wetten en beginselen die voortvloeien uit het 
bestuursrecht spelen een rol. De doorwerking van die laatste is echter niet altijd zuiver en wordt soms beperkt door de bescherming 
geboden door de toepassing van arbeidsrechtelijke normen. Ten slotte is er de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in 
overeenstemming met de Wet Vakbondsstatuut die de rechtspositie van de overheidscontractant evenzeer determineert (supra, deel 2, 
hoofdstuk II). 
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In welke mate kan een werkgever uit de publieke sector de individueel bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant 

(eenzijdig) wijzigen? 

 

Hypothese: Een werkgever uit de publieke sector kan zich niet op het veranderlijkheidsbeginsel beroepen om over een ruimer 

(eenzijdig) wijzigingsrecht te beschikken dan een werkgever uit de private sector. 

 

 
Uit ons onderzoek volgt een bevestiging van de vooropgestelde hypothese: het veranderlijkheidsbeginsel vormt geen voldoende 
juridische grondslag voor een overheidswerkgever om ten overstaan van diens contractant een ruimer (eenzijdig) wijzigingsrecht af te 
dwingen dan een werkgever uit de private sector. De overheidscontractant bevindt zich weliswaar op het snijpunt van het publiek en het 
privaatrecht, maar wat betreft de normen die het respect voor de overeengekomen arbeidsvoorwaarden (pacta sunt servanda) 
vooropstellen, primeert de bescherming geboden door het verbintenissen- en (vooral) het arbeidsrecht, wars van de beginselen van de 
openbare dienst (supra, deel 2, hoofdstuk III, 2.).  
 

 

Kan een wijziging van de collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals neergelegd in de rechtspositieregeling, na een procedure van 

onderhandeling of overleg in overeenstemming met het vakbondsstatuut, automatisch gevolgen sorteren voor de 

overheidscontractant? 

 

Hypothese: Een wijziging van de rechtspositieregeling na onderhandeling of overleg volgens het vakbondsstatuut werkt niet 

automatisch door ten overstaan van de overheidscontractant. 

 

 
In tegenstelling tot de CAO-wet bestaat er in het raam van de Wet Vakbondsstatuut geen stelsel van wettelijke conversie. Juridisch 
verschaft het volgen van de procedure in overeenstemming met de Wet Vakbondsstatuut, de overheid geen basis om de 
arbeidsvoorwaarden van de contractanten die op dat ogenblik in dienst zijn, eenzijdig te wijzigen. Uit ons onderzoek is duidelijk naar 
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voren gekomen dat de wijzigingen van de rechtspositieregeling na onderhandeling of overleg niet noodzakelijk doorwerken in de 
individuele arbeidsrelatie met de contractuele personeelsleden (supra, deel 2, hoofdstuk III, in het bijzonder 3.5.4.). Zo wordt de 
hypothese die we vooropstelden, ook bevestigd. 
 

 

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de kant van de overheidswerkgever om (eenzijdige) wijzigingen aan te brengen aan de 

individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van een overheidscontractant? 

 

 
Zoals blijkt uit de analyse van onze subvragen, verschilt het (eenzijdige) wijzigingsrecht in handen van een publiekrechtelijke werkgever 
nagenoeg niet van dat waarover een private werkgever beschikt. De bestuursrechtelijke context, met bijzondere aandacht voor de 
doorwerking van het veranderlijkheidsbeginsel als onderdeel van de beginselen van de openbare dienst, lijkt in dit leerstuk 
ondergeschikt aan de bescherming die de contractant wordt geboden vanuit het verbintenissen- en (vooral) het arbeidsrecht. We stellen 
daarentegen vast dat een publiekrechtelijke werkgever een belangrijk instrument ontbeert waarover een werkgever onder toepassing 
van de CAO-wet wel beschikt: het gaat om de mogelijkheid om op grond van een cao rechtstreekse wijzigingen door te voeren aan de 
(overeengekomen) arbeidsvoorwaarden zoals die bestaan in de individuele arbeidsrelatie tussen een werkgever en zijn werknemer 
(supra, deel 2, hoofdstuk III, 3.5.4. en infra, 3.).  
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3. Quo vadis? Een agenda voor vervolgonderzoek 

 

3.1. Over wendbaarheid en contractualisering 

 

Het overheidsfunctioneren heeft sinds de invoering van het statuut Camu een 

aanzienlijke gedaantewisseling ondergaan. Van de overheid wordt hedentendage 

verwacht dat ze zich wendbaar opstelt en in staat is in te spelen op voortdurend 

veranderende maatschappelijke noden. Contractanten zijn doorgaans sneller 

inzetbaar, soms ‘goedkoper’ dan ambtenaren1290 en bieden het voordeel dat voor 

hen soepeler ontslagregels gelden.1291 Die factoren maken hen tot een 

aantrekkelijke(re) en vlot inzetbare arbeidskrachten. De cohabitatie van statutaire 

en contractuele personeelsleden die hieruit voortvloeit, plaatst overheidswerkgevers 

voor nieuwe en ongekende uitdagingen, niet in het minst wat betreft het aanhouden 

van een juridisch coherent personeelsbeleid (supra, ten geleide).  

 

We zullen hier niet opnieuw alle verschillen tussen het ambtenarenstatuut en de 

rechtspositie van de overheidscontractant opsommen,1292 maar concentreren ons op 

                                                           
1290

 Dit is bijvoorbeeld zo voor de lokale besturen. De werkgeversbijdragen die bovenop het brutoloon van 
een lokale ambtenaar zijn verschuldigd, liggen een stuk hoger dan degene van toepassing voor een 
contractueel personeelslid − cf. R. JANVIER, I. DE WILDE, en S. AERTS, "Leçon 2. Uniformité, équité et 
gestion des ressources humaines” in R. JANVIER (ed.), Le Droit social de la fonction publique, 
Collection de l'Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la 
Charte, 2015, (31) 85-86, alsook R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele tewerkstelling: 
een strategische keuze” in A. HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET, et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale 
besturen. Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 74. 

1291
 Cf. R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze” in A. 

HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET, et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen 
investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 73-76. 

1292
 Lees in dit verband vooral de vele publicaties van JACQMAIN en JANVIER (infra, bibliografie), we selecteren 

er hier enkele: J. JACQMAIN, “Gelijkheid tussen statutaire en contractuele personeelsleden: zoeken 
naar de Graal?” in F. DELPÉRÉE (ed.), Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, Brussel, 
Bruylant, 1998, 169-189; R. JANVIER (ed.), Le droit social de la fonction publique, Collection de 
l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, 342 
p.; R. JANVIER en I. DE WILDE, “Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze” in A. 
HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET, et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen 
investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, 71-93; R. JANVIER, “De mens, het 
management en hun actuele uitdagingen”, OCMW Visies 2011/3, 6-14; R. JANVIER, E. HENDERICKX, J. 
SEGERS en R. VALKENEERS, “Meer discriminatie door meer diversiteit: een paradox voor het Belgisch 
publiek management?”, Burger, bestuur & beleid, 2011/1, 3-20; R. JANVIER, “Over overheden, 
contractanten en ambtenaren: geen vrijblijvende ‘ménage à trois’” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), 
Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, 1-35; R. JANVIER, “Gezocht 
contractant (m/v) voor een overheidsdienst, met bereidheid tot onzekerheid over zijn/haar 
rechtspositie” in F. DELPÉRÉE, Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, Brussel, 
Bruylant, 1998, 191- 223; R. JANVIER en M. RIGAUX, “Individuele en collectieve arbeidsverhoudingen in 
de publieke en de particuliere sector. Een beknopte juridische vergelijking” in P. GEVERS (ed.), 
Ambtenarenbeleid en arbeidsverhoudingen, Brugge, die Keure, 1987, 37-139.  
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een belangrijk aandachtspunt dat in het raam van ons onderzoek duidelijk naar 

voren is gekomen en dat volgens ons een interessant onderwerp voor 

vervolgonderzoek kan vormen.  

 

3.2. (On)overbrugbare breuklijn? 

 

In de private sector spelen de sociale partners een cruciale rol in de vaststelling van 

de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Dit is niet alleen het geval op 

het interprofessionele echelon, maar eveneens op het niveau van de afzonderlijke 

sectoren, tot en met de bedrijfseenheden zelf.  

 

Centraal in het sociaal overlegmodel in de private sector staat de mogelijkheid om 

juridisch afdwingbare akkoorden in de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten 

te sluiten. De afspraken die tussen de sociale partners worden gemaakt, hebben een 

bredere werking dan enkel de ondertekenende partijen. Cao’s bekleden een 

duidelijke plaats in de hiërarchie van de normen die het arbeidsrecht beheerst1293 en 

hebben op grond van de CAO-wet de waarde van dwingende regelgeving (supra, 

deel 2, hoofdstuk I, 2.3.4.2.). Een individuele werknemer kan er rechtstreeks rechten 

uit puren, maar ook omgekeerd kunnen hem door een cao bepaalde verplichtingen 

worden opgelegd. Zo kan een cao het loon verlagen, een voordeel verminderen of 

afschaffen, de arbeidsduur verlengen etc. De cao die minder gunstige 

loonvoorwaarden oplegt, wordt rechtstreeks opgenomen in de 

arbeidsovereenkomst en vervangt de strijdige bepalingen uit die individuele 

arbeidsovereenkomst. Dit systeem wordt de wettelijke conversie genoemd (supra, 

deel 2, hoofdstuk I, 2.3.3.). 

 

Het sociaal overlegmodel volgens het vakbondsstatuut zoals vervat in de wet van 19 

december 1974 en haar uitvoeringsbesluiten van 1984 en 1985, voorziet weliswaar 

in een verplichting van de kant van de overheidswerkgever(s) om te onderhandelen 

of te overleggen met de representatieve vakorganisaties, maar dit is enkel een 

vormvereiste. De resultaten van de onderhandelings- of de overlegprocedure tussen 

de betrokken overheidswerkgever en de representatieve vakbonden hebben 

hoogstens de waarde van gentlemen’s agreements – of noem het politieke 

verbintenissen – en zijn vanuit een juridisch perspectief niet rechtstreeks 

afdwingbaar (supra, deel 2, hoofdstuk II, 4.2.2.). Een protocol, dat het resultaat is 

van de onderhandelingsprocedure, zal pas effect sorteren nadat de betrokken 

overheden de gemaakte afspraken ook effectief hebben geïmplementeerd in 

bindende regelgeving. Die implementatie kan niet worden afgedwongen door de 

                                                           
1293

 Cf. art. 51 CAO-wet. 
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overheidspersoneelsleden of de vakbonden en berust louter en alleen op de 

goodwill van de betrokken overheid(swerkgever).  

 

Bovendien rijst ten aanzien van de contractuele personeelsleden een bijkomende 

moeilijkheid. De verplichting om de onderhandelings- of overlegprocedure te volgen 

met het oog op de wijziging van een rechtspositieregeling, moet worden 

losgekoppeld van de mogelijkheid om via die procedure eenzijdig de 

arbeidsvoorwaarden van een contractant te kunnen wijzigen. Juridisch verschaft het 

volgen van de onderhandelingsprocedure met het oog op bijvoorbeeld de 

afschaffing van een toelage of een vermindering van de loonschalen, de overheid 

geen basis om de arbeidsvoorwaarden van de contractanten die op dat ogenblik in 

dienst zijn, te wijzigen (supra, deel 2, hoofdstuk III, 3.5.4.4.). 

 

Die onmogelijkheid tot automatische wettelijke conversie na een procedure van 

collectief onderhandelen, creëert voor de publiekrechtelijke werkgevers met een 

belangrijke populatie contractanten in dienst, een moeilijk te overbruggen juridische 

breuklijn tussen het bestuursrecht en het arbeidsrecht. Omwille van hun 

publiekrechtelijke aard ontberen zij immers het noodzakelijke instrumentarium (i.e. 

afdwingbare cao’s of een afgeleide daarvan) om ten overstaan van hun contractuele 

personeelsleden collectief gemaakte afspraken rechtstreeks gevolgen te doen 

creëren.  

 

De vraag rijst of dit mechanisme op een of andere manier kan worden bijgestuurd. 

We lanceren hier enkele denksporen die enerzijds aanknopingspunten hebben in de 

actuele regelgeving en anderzijds vertrekken van enkele ideeën de lege ferenda.1294 

Onderstaande voorstellen vormen slechts een opstap voor nieuw onderzoek. We 

werken geen voldragen voorstellen uit. We willen hier hoofdzakelijk de aandacht 

vestigen op wat volgens ons een bijzonder interessant vervolgonderzoek zou zijn in 

aansluiting op een van de belangrijkste bevindingen in het raam van ons 

doctoraatsonderzoek.  

 

 

 

                                                           
1294

 We sluiten aan bij wat we al schreven in I. DE WILDE, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de 
publieke sector: een tweeluik. Deel 2: Over dromen, daden, wetten en praktische bezwaren”, TSR 
2015/1-2, (338) 341 et seq.; I. DE WILDE, S. AERTS en  R. JANVIER, De eenzijdige wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, Reeks administratieve 
rechtsbibliotheek: bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 313-314 en R. JANVIER en I. DE WILDE, 
“Collegiale en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector” in P. Humblet en A. Van 
Regenmortel (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 105 et seq. 
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3.3. Enkele denksporen 

 

3.3.1. Bijzondere nietigheidssanctie 

 

Een eerste voorstel gaat uit van de Wet Vakbondsstatuut. De filosofie bestaat erin 

om aan de maatregelen die worden genomen na onderhandeling (of overleg)1295 een 

afdwingbaar karakter te verlenen. Dit door het inbouwen van een nietigheidssanctie 

van bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met de 

beslissingen genomen na onderhandeling (of overleg) in overeenstemming met de 

Wet Vakbondsstatuut.  

 

Het voorstel is geïnspireerd op analoge mechanismes die we aantreffen in de CAO-

wet, waarbij een cao via de wettelijke conversie rechtstreeks kan doorwerken in de 

individuele arbeidsovereenkomst. Bepalingen van de individuele 

arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met de betrokken cao, worden voor nietig 

gehouden. We wijzen in dit verband op artikel 11 van de CAO-wet dat stipuleert dat 

“Nietig zijn bedingen in een individuele arbeidsovereenkomst en bepalingen van een 

arbeidsreglement,1296 die strijdig zijn met bepalingen van een collectieve 

arbeidsovereenkomst die voor de betrokken werkgevers en werknemers bindend is”. 

 

Zo zou men (wat de onderhandelingsprocedure betreft) een paragraaf kunnen 

toevoegen aan artikel 2 van de Wet Vakbondsstatuut: 

 

“Art. 2, § 4. Nietig zijn de bedingen in een individuele arbeidsovereenkomst die 

strijdig zijn met een wet, een decreet, een ordonnantie, besluiten en reglementen, 

algemene maatregelen en algemene richtlijnen tot stand gekomen volgens 

bovenstaande procedure”. 

 

Om de effectiviteit van die bepaling zo optimaal mogelijk te benutten, is het 

noodzakelijk dat “bedingen in een individuele arbeidsovereenkomst” ruim wordt 

geïnterpreteerd en dus niet wordt beperkt tot de vermeldingen in de schriftelijke 

arbeidsovereenkomst. Arbeidsvoorwaarden vloeien immers ook voort uit andere 

rechtsbronnen (mondelinge overeenkomsten, implicieet aanvaarde afspraken etc. – 

cf. supra, deel 2, hoofdstuk I, 2.3. et seq.). 

 

                                                           
1295

 Of het ook opportuun is om aan beslissingen genomen in uitvoering van een overlegprocedure 
dergelijk dwingend karakter te verlenen, is absoluut voor discussie vatbaar. 

1296
 Het lijkt in eerste instantie minder opportuun om de bepaling rond het arbeidsreglement over te 

nemen, gelet op de bijzondere rechtskracht van een arbeidsreglement in de context van een 
publiekrechtelijke werkgever – supra, deel 2, hoofdstuk I, 2.3.4.3.3. 
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3.3.2. Protocol = collectieve arbeidsovereenkomst 

 

Een volgende denkspoor zou erin kunnen bestaan om aan een protocol een 

juridische afdwingbaarheid toe te kennen die vergelijkbaar is met die van een 

collectieve arbeidsovereenkomst. We zien dat er in de actuele regelgeving hier en 

daar wel al, soms wat omfloerst, gebruik wordt gemaakt van een soortgelijke 

techniek. 

 

Zo stelt de Wet Aanvullende Pensioenen een protocol gesloten in het bevoegde 

onderhandelingscomité, gelijk met een collectieve arbeidsovereenkomst.1297 1298 In 

het raam van aanvullende pensioenvoorzieningen is deze gelijkstelling van belang 

voor de beslissing tot invoering, wijziging en opheffing van bepaalde types 

pensioenplannen.1299 De WAP bepaalt dat voor dit soort van pensioentoezeggingen 

een cao vereist is, zowel wat betreft de invoering, de wijziging als de opheffing 

ervan. Voor publieke werkgevers die wel onder het toepassingsgebied van de WAP 

vallen, maar niet onder dat van de CAO-wet, moest men de vertaalslag maken.  

 

De gelijkstelling van een protocol met een cao in de WAP, betekent volgens ons 

echter niet dat een afspraak gemaakt in een dergelijk protocol, dezelfde juridische 

afdwingbaarheid bezit als wanneer een dergelijke afspraak wordt vastgelegd in een 

collectieve arbeidsovereenkomst.1300 De WAP kan de juridische draagwijdte van een 

protocol zoals bedoeld in de Wet Vakbondsstatuut niet wijzigen. Ook een cao bezit 

                                                           
1297

 Cf. art. 3, §2 Wet Aanvullende Pensioenen. 
1298

 Een vergelijkbaar voorbeeld vinden we terug in het KB van 30 juni 2006 tot invoeging van een artikel 
19ter in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, BS 3 juli 2006. Ook art. 19bis Wet Vakbondsstatuut is een voorbeeld van hoe in de 
regelgeving soms de noodzaak wordt gevoeld om de vertaalslag te kunnen maken van het 
arbeidsrechtelijke instrumentarium (cao’s, deliberatie in de ondernemingsraad, overleg met de 
vakbondsafvaardiging) naar een publiekrechtelijke context waar het sociaal overleg wordt bepaald 
door de Wet Vakbondsstatuut.  

1299
 Cf. art. 7 juncto art. 5, §1 Wet Aanvullende Pensioenen. Het betreft concreet aanvullende 

pensioenplannen met een persoonlijke bijdrage van de personeelsleden en waarvoor de toezegging 
voor alle personeelsleden van de onderneming geldt. 

1300
 Een pensioenplan zoals bedoeld in art. 7 Wet Aanvullende Pensioenen zal bij een publieke werkgever 

wellicht niet vaak voorkomen. Als overheidswerkgevers al overgaan tot de toekenning van een 
pensioentoezegging aan het personeel, dan is dit enkel voor de contractanten. Omwille van het feit 
dat de meeste overheidswerkgevers die onder de toepassing van de Wet Vakbondsstatuut vallen 
ook nog statutairen in dienst hebben, is vaak niet voldaan aan de voorwaarden van art. 7 van die 
wet, namelijk dat de toezegging moet gelden voor alle personeelsleden. Niettemin kan deze 
bepaling voor een specifieke doelgroep wel relevant zijn, namelijk de werkgevers die onder het 
toepassingsgebied van de Wet Vakbondsstatuut vallen en enkel contractanten in dienst hebben of 
die – maar dit lijkt weinig waarschijnlijk - een aanvullende pensioenzegging doen voor zowel het 
contractueel als het statutair personeel. Vergeet niet dat daarnaast ook vereist is dat het 
personeelslid een persoonlijke bedrage verschuldigd is (cf. 5, §1 WAP). 
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van nature geen afdwingbaarheid die verder reikt dan de ondertekenende partijen. 

Het zijn de bijzondere bepalingen uit de CAO-wet die de juridische draagwijdte van 

een cao (her)definiëren. Het artikel 7 van de WAP heeft enkel tot doel om de 

procedure voor de invoering, de wijziging en de opheffing van een dergelijk 

aanvullend pensioenplan toe te (kunnen) passen in de context van een 

overheidsorganisatie,1301 niet om de juridische grondslag van een protocol te 

wijzigen.1302  

 

Om een protocol ook de jure gelijk te stellen aan een cao, zou men als het ware naar 

analogie met de CAO-wet, een soort van Protocol-wet1303 kunnen creëren die naast 

(of in) de Wet Vakbondsstatuut niet alleen de verbindende kracht definieert van 

protocollen,1304 maar ook de precieze plaats in de hiërarchie van de rechtsnormen 

duidt zoals dit voor de collectieve arbeidsovereenkomsten is gebeurd in artikel 51 

van de CAO-wet.1305 Een dergelijk denkspoor roept echter heel wat vragen op die 

                                                           
1301

 De memorie van toelichting vermeldt in dit verband: “De wet is immers ook van toepassing op de 
bovenwettelijke pensioenen die door publiekrechtelijke rechtspersonen worden toegekend aan hun 
contractuele personeelsleden” (cf. memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de 
aanvullende pensioenen, Parl.St. Kamer 2000-2001, nr. 1340/001, 25). 

1302
 Zonder dit artikel, was er namelijk sprake van een (technische) lacune om die bepaling toe te kunnen 

passen voor een werkgever die niet over de mogelijkheid beschikt om cao’s te sluiten. 
1303

 Afdwingbare protocollen impliceren een afwijking van het veranderlijkheidsbeginsel, waaruit de 
eenzijdige wijzigbaarheid voortvloeit. Dit is op zich niet onmogelijk, maar vergt wel dat dit bij wet 
wordt vastgesteld. 

1304
 Cf. afdelingen III, IV en V CAO-wet. 

1305
 Er werd in het verleden al eens een wetsontwerp gelanceerd om aan een protocol een meer dwingend 

karakter te verlenen (cf. wetsontwerp van 9 oktober 2001 tot wijziging van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en 
van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een 
vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, Parl. St. Kamer, 2001-2002, 
nr. 1435/001). De tekst van het ontwerp beoogde een aanpassing van de Wet Vakbondsstatuut en 
luidde als volgt: “Voor de materies die op grond van de sociale wetgeving bij collectieve 
arbeidsovereenkomst worden geregeld voor werknemers in de particuliere sector, geldt een protocol 
van akkoord in de zin van artikel 9, 1°, gesloten in het bevoegde onderhandelingscomité als de 
overeenkomstige juridische basis voor de vaststelling van de rechtspositie van de bij 
arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden”. De bedoeling van dit ontwerp was een 
parallellisme tot stand te brengen tussen de collectieve arbeidsovereenkomst en het protocol. 
Materies die in een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden geregeld, zouden met dezelfde 
rechtsgevolgen, voor het contractuele overheidspersoneel in een ‘protocol van akkoord’ kunnen 
worden gegoten (cf. advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over het wetsontwerp 
van 9 oktober 2001 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 
betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige 
personeelsleden van de overheidssector, Parl. St. Kamer, 2001-2002, nr. 1435/001, 13). 
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men preliminair moet beantwoorden vooraleer tot een dergelijk systeem te kunnen 

komen.1306  

 

3.3.3. Uitbreiding toepassingsgebied CAO-wet tot de publieke sector 

 

Supra vermeldden we al de actuele mogelijkheid om het toepassingsgebied van de 

CAO-wet geheel of gedeeltelijk uit te breiden tot de personeelsleden of categorieën 

van personeelsleden van de overheidsdiensten die de wet principieel heeft geweerd 

uit haar werkingssfeer1307 (deel 2, hoofdstuk II, 4.1.1.). Omdat de laatste alinea van 

die bepaling de draagwijdte ervan opnieuw ernstig beperkt − de uitbreiding is niet 

meer mogelijk voor het personeel van de overheidsdiensten die onder het 

toepassingsgebied van de wet van 19 december 1974 vallen − is de concrete 

bruikbaarheid ervan uiterst beperkt, althans volgens de actuele libellering. 

 

Het voorgaande belet niet dat het interessant zou kunnen zijn om te onderzoeken of 

het opportuun is om het toepassingsgebied van de CAO-wet, minstens voor het 

contractueel overheidspersoneel, uit te breiden tot werkgevers met een 

publiekrechtelijk statuut en ze aldus, minstens gedeeltelijk, te onttrekken aan de 

werkingssfeer van het vakbondsstatuut. 

  

Een dergelijke werkwijze is wat we misschien wel kunnen aanwijzen als het summum 

van de gelijkstelling of ‘normalisering’ van de collectieve arbeidsverhoudingen 

tussen de private en de publieke sector. Het opentrekken van het toepassingsgebied 

van de CAO-wet tot alle overheidswerkgevers zou dan gepaard moeten gaan met 

een grondige wijziging van de Wet Vakbondsstatuut en – misschien wel meer 

fundamenteel – het opgeven van het eenzijdige karakter van de (collectieve) 

arbeidsrelaties tussen een overheidswerkgever en zijn (contractuele) 

personeelsleden.  

 

Dit denkspoor lijkt op het eerste gezicht niet onoverkomelijk voor het contractueel 

tewerkgestelde overheidspersoneel. Wat wanneer we de toepasselijkheid van de 

CAO-wet ook willen uitbreiden tot alle ambtenaren? Valt dit principieel wel te rijmen 

met de eenzijdigheid die zo typisch is voor hun arbeidsrelatie? Zo vloeit uit een 

analyse van de ontwikkelingen in Zweden door DE BECKER en DECKERS voort dat het 

sluiten van bindende collectieve arbeidsovereenkomsten een domino-effect heeft 

                                                           
1306

 Voor een bespreking cf. I. DE WILDE, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een 
tweeluik. Deel 2: Over dromen, daden, wetten en praktische bezwaren”, TSR 2015/1-2, (338) 358-
359. 

1307
 Artikel 2, § 3, 1., tweede lid CAO-wet. 
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gehad op de ambtelijke rechtspositie.1308 Ook de evolutie in Denemarken toont aan 

dat het bestaan van collectieve arbeidsovereenkomsten een zeer belangrijke schakel 

is geweest in het hanteren van het gewone arbeidsrecht als principe.1309 Beide 

landen hebben intussen nauwelijks nog statutaire personeelsleden. 

 

De retorische (?) vraag die hieruit lijkt voort te vloeien, is dus of het laten varen van 

de idee van de eenzijdigheid in de collectieve arbeidsverhoudingen door een 

overstap naar de CAO-wet niet onvermijdelijk gepaard (moet/zal) gaa(t)(n) met een 

(op termijn) verlaten van de statutaire aanstelling? SPRENGERS is hierover alvast heel 

duidelijk: “De overstap van het overheidsoverlegstelsel naar het CAO-model, kan 

alleen als ook wordt besloten om in de individuele arbeidsverhouding de eenzijdige 

aanstelling te vervangen door de arbeidsovereenkomst”. 1310  

 

Het heeft er alle schijn van dat beide evoluties hand in hand gaan en moeilijk van 

elkaar kunnen worden losgekoppeld. Dit geldt overigens ook vanuit het perspectief 

van de individuele arbeidsverhoudingen. Het verder afbouwen van de statutaire 

tewerkstelling ten gunste van de contractuele tewerkstelling (supra, deel 1, 

hoofdstuk I, 2.3. en 3.), zonder een grondige ‘verbouwing’ van het verloop van het 

collectief overleg voor die groep personeelsleden, creëert (op termijn) een risico op 

een kortsluiting van het systeem. 

 

3.4. Quo vadis? 

 

De nieuwe inzichten die we hebben verworven dankzij ons doctoraatsonderzoek, 

hebben een gevoel van onbehagen dat voordien al latent aanwezig was, alleen maar 

versterkt. Dit onbehagen wordt veroorzaakt door heel wat factoren,1311 maar we 

                                                           
1308

 A. DE BECKER en K. DECKERS, “Normalisering van de ambtelijke status: een rechtsvergelijkende kijk op de 
huidige stand van zaken in Nederland”, Tijdschrift Recht & Arbeid 2013/4, 5 (geraadpleegd via 
Kluwer Navigator). 

1309
 A. DE BECKER en K. DECKERS, “Normalisering van de ambtelijke status: een rechtsvergelijkende kijk op de 

huidige stand van zaken in Nederland”, Tijdschrift Recht & Arbeid 2013/4, 5 (geraadpleegd via 
Kluwer Navigator). 

1310
 L.C.J. SPRENGERS, “CAO bij de overheid: is er nog wel reden voor een apart overlegstelsel bij de 

overheid?”, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2005, 12 (geraadpleegd via Kluwer Navigator). 
1311

 We gaven in vroegere publicaties al vaker lucht aan de factoren die verantwoordelijk waren voor dit 
gevoel – cf.  o.a. I. DE WILDE, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een 
tweeluik. Deel 2: Over dromen, daden, wetten en praktische bezwaren”, TSR 2015/1-2, 338-370; I. 
DE WILDE, R. JANVIER en L. VANHOUTTE, Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, 
knelpunten en beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2014, 299 et seq.; I. DE WILDE, S. AERTS en R. 
JANVIER, “De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het contractueel 
overheidspersoneel: paradoxale rigiditeit”, VTOM 2013/4, 63-80; I. DE WILDE EN  en R. JANVIER, 
Jaarlijkse vakantieregelingen bij de Vlaamse lokale besturen: stand van zaken, knelpunten en 
beleidsvoorstellen, Brugge, die Keure, 2012, 223 et seq.; I. DE WILDE en R. JANVIER, “Beloningsbeleid” in 
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pikken er hier één uit omdat die het beste aansluit bij het voorwerp van ons 

doctoraatsonderzoek.  

 

Er bestaat een dringende nood aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op 

het domein van de collectieve arbeidsverhoudingen in de (Belgische) publieke 

sector. In vergelijking met de private sector wordt de overheidssector op dit vlak al 

jaren stiefmoederlijk behandeld, hoewel er in de publieke sector minstens evenveel 

nood bestaat aan wetenschappelijk onderbouwde input. De sector als geheel is de 

afgelopen tijd onder grote politieke, budgettaire en maatschappelijke druk komen te 

staan. De debatten die hieruit voortvloeien, zijn gebaat bij onderzoek dat objectieve 

analyses maakt, werkbare oplossingen aanreikt en zo ondersteuning biedt aan een 

de ontwikkeling van een future proof overheid. Los daarvan, is meer dan dertig jaar 

na zijn inwerkingtreding een kritische evaluatie van het huidige vakbondsstatuut niet 

misplaatst. Uit ons eigen onderzoek is alvast gebleken dat het niet juridisch 

afdwingbare karakter van de protocollen een belangrijk knelpunt is wanneer in de 

toekomst − nog meer dan nu al het geval is −, wordt gekozen voor een 

uitbreiding/veralgemening van de contractuele tewerkstelling in de publieke sector 

(supra, deel 1, hoofdstuk I, 2.3. en 3).  

 

Ook vanuit een ander, breder perspectief dan het (eenzijdige) wijzigingsrecht, is het 

aangewezen om de noodzaak van een evolutie naar afdwingbare akkoorden te 

onderzoeken. Vanuit het oogpunt van de bescherming van het recht op collectief 

onderhandelen door verschillende Europese en internationaalrechtelijke verdragen 

en handvesten is de vraag of een sociaal overlegmodel dat enkel een formele 

procedure voorschrijft, zonder inhoudelijke juridische afdwingbaarheid, wel voldoet 

aan de vereisten conform deze normen. Zo waarborgen niet enkel het Europees 

Sociaal Handvest1312 en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,1313 

maar ook de verdragen nr. 98, nr. 151 en nr. 154 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie1314 en het Handvest van de grondrechten van de Europese 

                                                                                                                                                        
A. HONDEGHEM, E. PLATTEAU, C. PRAET et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen 
investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, 203-223. 

1312
 Volgens art. 6, § 2 Herziene Europees Sociaal Handvest moeten werkgevers en werknemers hun 

collectieve arbeidsverhoudingen kunnen regelen door middel van een collectieve 
arbeidsovereenkomst. Indien ‘nodig en nuttig’ moeten de lidstaten positieve maatregelen treffen 
om collectief overleg en het sluiten van collectieve akkoorden te bevorderen. Deze bepaling houdt 
dus zowel een positieve als een negatieve verplichting in voor de verdragsluitende partijen. Enerzijds 
dienen ze maatregelen te nemen om het collectief onderhandelen te bevorderen en anderzijds rust 
op hen een onthoudingsplicht in die zin dat ze het recht van werknemers en werkgevers om te 
onderhandelen met het oog op het sluiten van een collectief akkoord, niet mogen belemmeren. 

1313
 Art. 11 EVRM. 

1314
 Hoewel de verdragen nr. 98, nr. 151 en nr. 154 niet vereisen dat het sociaal overleg in de publieke 

sector resulteert in bindende collectieve akkoorden (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Collective 
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Unie1315 het recht op collectief onderhandelen en het sluiten van collectieve 

arbeidsovereenkomsten. Een grondige toetsing van het vakbondsstatuut aan deze 

supranationale en internationale normen is tot hiertoe nog niet gebeurd. Volgens 

ons is het twijfelachtig of het vakbondsstatuut zoals het nu in de feiten wordt 

toegepast, deze toets kan doorstaan.1316  

 

Een dergelijk onderzoek zou ten slotte ook kunnen resulteren in voorstellen die de 

sociale dialoog in de publieke sector kunnen versterken. Zullen bijsturingen van die 

sociale monoloog, in de zin van een evolutie naar (meer) afdwingbare akkoorden, 

niet leiden tot een groter evenwicht in de relatie tussen de overheidswerkgevers en 

de vakorganisaties? De maturiteit van het sociaal overleg is in elk geval gebaat bij 

een zo gelijkwaardig mogelijke onderhandelingspositie van de betrokken partijen. 

Bindende akkoorden spelen hierbij ontegensprekelijk een erg belangrijke rol. 

Wanneer de sociale partners als gelijken worden behandeld, zullen zij zich immers 

meer betrokken voelen. Niet alleen kan dit het sociaal overleg in de publieke sector 

een nieuw, positief elan geven, maar ook zal de kans op collectieve conflicten 

afnemen.  

 

We hopen alvast dat we in de toekomst de kans zullen krijgen om mee te werken 

aan de realisatie van een zodanig onderzoeksproject.  

 

 

                                                                                                                                                        
bargaining in the public service. A way forward, ILC102/III/1B, Genève, 2013, 89), rijst toch de vraag 
of in een situatie waarbij de overheid de adviezen of standpunten van de vakorganisaties 
consequent naast zich neerlegt, geen sprake is van een strijdigheid met het recht op collectief 
overleg, zoals gewaarborgd door deze IAO-conventies. 

1315
 Art. 28 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

1316
 In dezelfde zin P. HUMBLET, “Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector. Een tweeluik. 

Deel 1: Morceau de fantaisie”, TSR 2015/1-2, (317) 335-337. 
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Tabel 19: Overzicht aantal overheidscontractanten (absolute cijfers) 1969-2000 ministeries en openbare instellingen (federale 

overheid) 

 

JAARTAL MINISTERIES 

 

OPENBARE INSTELLINGEN
1317

 TOTAAL CONTRACTANTEN 

(T1 + T2) 

TOTALE PERSONEELSSTERKTE 

19691318  19.295 
(T1)1319/137.573 

M
1320

 2.288/88.607 23.613 237.212 

V     2.030/11.0321321 

T21322
   4.318/99.639 

19701323 24.393/143.497 M
1324

 2.851/100.096 28.941 256.158 
 
 
 

V     1.697/12.565 

T2   4.548/112.661 

19711325 23.406/152.010 M    3.268/102.594 28.897 268.138 

V      2.223/13.534 

T2    5.491/116.128 

19721326 6.401/68.569 M     8.305/143.593 19.356 234.627 

                                                           
1317

 Het betreft in de beginjaren van de overzichten onder meer de NMBS, de RTT en de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) (cf. Overzicht van de personeelssterkte 
in de overheidssector. Toestand op 30-6-1969, tabellen 12 en 13).  

1318
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1969, tabellen 3, 12 en 13. 

1319
 T1 is het totaal aantal contractuele personeelsleden in dienst bij de ministeries, zonder onderverdeling volgens het geslacht. 

1320
 Wat betreft die instellingen, wordt al van bij de aanvang een onderscheid gemaakt naargelang van het geslacht van de personeelsleden.  

1321
 In 1969 telt de NMBS geen enkel contractueel tewerkgesteld personeelslid. Ook zijn er nauwelijks vrouwen aan de slag (370 (!) op een totaal van 53.484 (statutaire) 

personeelsleden) (cf. Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1969, tabellen 12 en 13). 
1322

 T2 is de som van de mannelijke en de vrouwelijke (contractuele) personeelsleden in dienst bij de openbare instellingen. 
1323

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1970, tabellen 3, 12 en 13. 
1324

 In 1970 vervoegen de ASLK (Algemene Spaar- en Lijfrentekas) en de NMVB (Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen) de lijst van de openbare instellingen. 
1325

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1971, tabellen 3, 12 en 13. 
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V       4.650/22.465 

T2    12.955/166.058 

19731327 6.769/70.546 M     11.656/148.137 24.682 242.829 

V       6.257/24.146 

T2    17.913/172.283 

19741328 6.412/71.244 M     13.764/150.442 27.613 247.515 
 
 

V       7.457/25.829 

T2     21.201/176.271 

19751329 4.795/69.982 M
1330

   15.694/158.992 28.834 257.591 

V        8.345/28.617 

T2:    24.039/187.609 

19761331 2.768/70.224 M       8.064/157.234 17.168 256.449 

V        6.336/28.991 

T2      14.400/186.225 

19771332 2.187/72.072 M       7.884/156.908 16.340 258.587 

V        6.269/29.607 

T2      14.153/186.515 

19781333 4.268/75.325 M       7.709/158.385 18.099 264.259 

V         6.122/30.549 

                                                                                                                                                                                                                                                     
1326

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1972, tabellen 3, 12 en 13. 
1327

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1973, tabellen 3, 12 en 13. 
1328

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1974, tabellen 3, 12 en 13. 
1329

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1975, tabellen 3, 12 en 13. 
1330

 In 1975 vervoegt de BRT-RTB (Belgische Radio- en Televisieomroep-Radio Télévision belge) de lijst van de openbare instellingen. 
1331

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1976, tabellen 3, 12 en 13. 
1332

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1977, tabellen 3, 12 en 13. 
1333

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1978, tabellen 3, 12 en 13. 
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T2      13.831/188.934 

19791334 M
1335

    2.829/55.085 M        7.633/160.445 21.747 271.951 

V        5.135/24.887 V          6.150/31.534 

T1     7.964/79.972 T2       13.783/191.979 

19801336 M       2.489/55.088 M         7.146/164.850 19.539 278.174 

V        3.821/24.987 V          6.083/33.249 

T1      6.310/80.075 T2       13.229/198.099 

19811337 M       2.562/55.713 M        6.626/168.130 18.669 283.881 

V        3.627/25.275 V         5.854/34.763 

T1     6.189/80.988 T2       12.480/202.893 

19821338 M      2.682/56.294 M         3.667/165.897 16.424 285.671 

V       4.995/28.072 V      5.080/35.408 

T1   7.677/84.366  T2    8.747/201.305 

19831339 M      2.633/52.251 M      3.116/161.770 16.138 277.113 

V       4.975/26.729 V        5.414/36.363 

T1     7.608/78.980 T2      8.530/198.133 

19841340 M      1.520/51.519 M
1341

       3.765/157.985 15.284 270.169 

V        3.293/24.025 V         6.706/36.640 

T1      4.813/75.544 T2      10.471/194.625 

                                                           
1334

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1979, tabellen 2, 3, 3bis, 12 en 13. 
1335

 Vanaf 1979 wordt ook wat betreft de ministeries een onderscheid gemaakt naargelang van het geslacht van de personeelsleden. 
1336

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1980, tabellen 2, 3, 3bis, 12 en 13. 
1337

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1981, tabellen 2, 3, 3bis, 12 en 13. 
1338

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1982, tabellen 2, 3, 3bis, 12, 13 en 13bis. 
1339

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1983, 8-10 en 36-38. 
1340

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1984, tabellen 2, 3, 3bis en 12. 
1341

 Vanaf 1984 bevatten de overzichten een gedetailleerde opsomming van de openbare instellingen van wie de personeelsaantallen in de brochure worden opgenomen. 
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19851342 M        966/47.947 M        3.911/149.130 16.334 258.711 

V         4.353/25.923 V         7.104/35.711 

T1      5.319/73.870 T2       11.015/184.841 

19861343 M       1.035/46.608 M         3.387/145.339 14.167 252.497 

V         4.174/25.737 V          5.571/34.813 

T1      5.209/72.345 T2       8.958/180.152 

19871344 M       1.212/45.571 M         3.394/138.854 14.599 242.638 

V         4.711/26.495 V           5.282/31.718 

T1       5.923/72.066 T2         8.676/170.572 

19881345 M        1.094/44.312 M         4.191/135.114 16.799 240.190 

V         4.598/26.455 V          6.916/34.309 

T1      5.692/70.767 T2        11.107/169.423 

19891346 M        1.243/42.880 M          4.406/131.584 18.281 235.657 

V         5.014/26.679 V           7.618/34.514 

T1       6.257/69.559 T2        12.024/166.098 

19901347 M        1.228/35.235 M        5.589/128.884 20.912 223.470 

V         4.816/23.636 V         9.279/36.715 

T1       6.044/57.871 T2       14.868/165.599 

19911348 M      2.099/33.627 M          4.130/119.818 21.731 214.581 

V       5.332/23.544 V          10.170/37.592 

                                                           
1342

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1985, tabellen 2, 3 en 12. 
1343

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1986, tabellen 2, 3 (deel I) en tabel 3 (deel III). 
1344

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1987, tabellen 2, 3 (deel I) en tabel 3 (deel III). 
1345

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1988, tabellen 2, 3 (deel I) en tabel 4 (deel III). 
1346

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1989, tabellen 2, 3 (deel I) en tabel 4 (deel III). 
1347

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1990 en op 31-3-1991, 13, 35-37. 
1348

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1991 en 31-12-1991, 15-16 en 40-42 
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T1     7.431/57.171 T2        14.300/157.410 

19921349 M      2.711/33.602 M         1.800/10.420 15.413 79.786 

V        6.330/24.350 V           4.572/11.414 

T1      9.041/57.952 T2        6.372/21.834 

19931350 M        2.663/32.952 M         1.747/10.059 15.076 78.544 

V         6.154/24.130 V           4.512/11.403 

T1       8.817/57.082 T2         6.259/21.462 

19941351 M        3.281/32.743 M          1.723/10.283 16.003 79.007 

V          6.404/24.243 V           4.595/11.738 

T1        9.685/56.986 T2         6.318/22.021 

19951352 M       3.552/32.699 M         2.184/9.727 19.692 80.927 

V         8.887/26.733 V           5.069/11.768 

T1       12.439/59.432 T2        7.253/21.495 

19961353 M        3.627/32.448 M         2.212/9.582 19.800 80.609 

V          8.841/26.818 V          5.120/11.761 

T1        12.468/59.266 T2        7.332/21.343 

19971354 M         3.924/32.477 M         1.903/9.271 19.531 80.275 

V          8.546/26.654 V          5.156/11.873 

T1       12.472/59.131 T2        7.059/21.144 

                                                           
1349

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1992 en 31-12-1992, 13, 43-45. Vanaf het overzicht 1992 worden de op dat ogenblik 
autonome overheidsbedrijven (cf. wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven) niet meer opgenomen in de 
tabel van de openbare instellingen.  

1350
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1993 en 1-1-1994, 13 en 44-45. 

1351
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1994 en 1-1-1995, 14-15 en 68-71. 

1352
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1995 en 1-1-1996, 14-15 en 68-71. 

1353
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1996 en 1-1-1997, 14-15 en 66-69. 

1354
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1997 en 1-1-1998, 14-15 en 66-69. 
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19981355 M        3.913/32.370 M         1.935/8.887 19.784 80.274 

V         8.696/27.054 V          5.240/11.963 

T1       12.609/59.424 T2        7.175/20.850 

19991356 M        4.0401357 M         1.987 20.271 78.891 

V       8.902 V      5.338 

T1     12.942/60.491 T2     7.329/18.400 

20001358 M      4.409 M      1.643 20.924 82.405 

V       9.368 V        4.905 

T1     13.777/61.942 T2     7.147/20.463 

 

  

                                                           
1355

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1998 en 1-1-1999, 14-15 en 66-67. 
1356

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1999 en 1-1-2000,  16-17 en 70-71. 
1357

 De verhouding tot het totale aantal mannelijke/vrouwelijke personeelsleden wordt niet langer vermeld in de overzichten van personeelssterkte. De reden hiervoor 
konden we niet achterhalen noch logisch verklaren. 

1358
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-2000 en 1-1-2001,  16-17 en 70-71. 
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Tabel 20: Overzicht aantal overheidscontractanten (%) 1969-2000 ministeries en openbare instellingen (federale overheid) 

 

JAARTAL MINISTERIES 

%
1359

 CONTRACTANTEN 

OPENBARE INSTELLINGEN  

% CONTRACTANTEN
1360

 

% CONTRACTANTEN TOTAAL 

MINISTERIES EN OPENBARE 

INSTELLINGEN  

1969 14,02% M   2,58% 9,95% 

V    18,4% 

M+V  4,33% 

1970 16,99% M   2,84% 11,29% 

V     13,50% 

M+V   4,03% 

1971 15,39% M    3,18% 10,77% 

V      16,42% 

M+V    4,72% 

1972 9,33% M     5,78% 8,24% 

V       20,69% 

M+V    7,80% 

1973 9,59% M     7,86% 10,16% 

V       25,91% 

M+V    10,39% 

1974 9,00% M     9,14% 11,15% 

V       28,87% 

M+V     12,02% 

                                                           
1359

 Percentages tot twee cijfers na de komma, zonder afronding. 
1360

 Percentage berekend op het totaal aantal mannelijke of vrouwelijke personeelsleden (contractanten en ambtenaren). Zo is in 1969 slechts 2,58% van de mannelijke 
personeelsleden contractant. Bij de vrouwen daarentegen is 18,40% met een arbeidsovereenkomst aangeworven. 
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1975 6,85% M     9,87% 11,19% 

V       29,16% 

M+V     12,81% 

1976 3,94% M       5,12% 6,69% 

V        21,85% 

M+V      7,73% 

1977 3,03% M       5,02% 6,31% 

V        21,17% 

M+V      7,58% 

1978 5,66% M       4,86% 6,64% 

V         20,03% 

M+V      7,32% 

1979 M   5,13% M        4,75% 7,99% 

V        20,63% V          19,50% 

M+V     9,95% M+V      7,17% 

1980 M       4,51% M         4,23% 7,02% 

V        15,29% V          18,29% 

M+V      7,88% M+V      6,67% 

1981 M       4,59% M        3,94% 6,57% 

V        14,35% V         16,83% 

M+V    7,64% M+V       6,15% 

1982 M      4,76% M        2,21% 5,74% 

V       17,79% V         14,34% 

M+V   9,09%  M+V      4,34% 

1983 M      5,03% M       1,92% 5,82% 

V       18,01% V        14,88% 

M+V     9,63% M+V      4,30% 
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1984 M      2,95% M      2,38%      5,65% 

V        13,70% V         18,30% 

M+V      6,37% M+V      5,38% 

1985 M        2,01% M        2,62% 6,31% 

V         16,79% V         19,89% 

M+V      7,20% M+V       5,95% 

1986 M       2,22% M        2,33% 5,61% 

V         16,21% V          16,00% 

M+V      7,20% M+V       4,97% 

1987 M       2,65% M         2,44% 6,01% 

V         17,78% V         16,65% 

M+V       8,21% M+V       5,08% 

1988 M        2,46% M         3,10% 6,99% 

V         17,38% V          20,15% 

M+V      8,04% M+V        6,55% 

1989 M        2,89% M          3,34% 7,75% 

V         18,79% V           22,07% 

M+V       8,99% M+V        7,23% 

1990 M        3,48% M         4,33% 9,35% 

V         20,37% V          25,27% 

M+V       10,44% M+V        8,97% 

1991 M      6,24% M         3,44% 10,12% 

V       22,64% V          27,05% 

M+V     12,99% M+V        9,08% 

1992 M      8,06% M         17,27% 19,31% 

V        25,99% V           40,05% 

M+V      15,60% M+V        29,18% 
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1993 M       8,08% M         17,36% 19,19% 

V        25,50% V           39,56% 

M+V      15,44% M+V         29,16% 

1994 M       10,02% M          16,75% 20,25% 

V         26,41% V           39,14% 

M+V       16,99% M+V         28,69% 

1995 M       10,86% M         22,45% 24,33% 

V         33,24% V           43,07% 

M+V       20,92% M+V        33,74% 

1996 M        11,17% M         23,08% 24,56% 

V          32,29% V          43,53% 

M+V       21,03% M+V        34,35% 

1997 M        12,08% M         20,52% 24,33% 

V          32,06% V          43,42% 

M+V       21,09% M+V       33,38% 

1998 M        12,08% M         21,77% 24,64% 
 
 

V         32,14% V          43,80% 

M+V       21,21% M+V       34,41% 

1999 21,39% 39,83% 25,69% 

2000 22,24% 34,92% 25,39% 
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Tabel 21: Evolutie (in absolute cijfers en procentueel) statutaire en contractuele personeelsleden 1990-2014 Vlaamse overheid
1361

 

 

JAARTAL STATUTAIREN M/V CONTRACTANTEN M/V TOTAAL M/V  ALGEMEEN TOTAAL 

% CONTRACTANTEN 

19901362 M    11.819 86,32% M    1.872 13,68% M    13.691 63,70% 21.491 4.471 
20,80% V    5.201 66,67% V    2.599 33,33% V     7.800 36,30% 

19911363 1364 M   13.439 66,65% M   6.723 33,35% M    20.162 68,54% 29.413 10.111 
34,37% V    5.863 63,37% V    3.388 36,63% V     9.251 31,46% 

19921365 M    13.079 63,98% M    7.361 36,02% M    20.440 61,47% 33.250 14.174 

V    5.997 46,81% V    6.813 53,19% V     12.810 38,53% 42,62% 

19931366  M    13.039 63,17% M    7.602 36,83% M    20.641 60,69% 34.005 14.908 

V    6.058 45,33% V     7.306 54,67% V     13.364 39,31% 43,84% 

19941367 M    12.898 62,60% M    7.703 37,40% M    20.601 60,33% 34.142 15.105 

V    6.139 45,33% V     7.402 54,67% V    13.541 39,67% 44,24% 

19951368 M    12.937 62,21% M    7.856 37,79% M   20.793 60,53% 34.346 15.166 

V    6.243 46,06% V    7.310 53,94% V    13.553 39,47% 44,15% 

19961369 M    13.123 66,76% M    6.532 33,33% M    19.655 62,40% 31.497 10.373 

                                                           
1361

 Het personeel van de onderwijsinstellingen wordt niet in de cijfers opgenomen. Voor hen beschikken we enkel over een globaal cijfer, zonder onderverdeling volgens 
tewerkstellingswijze. 

1362
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1990 en op 31-3-1991, deel IV. 

1363
 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1991 en 31-12-1991, deel IV.  

1364
 Vanaf 1991 wordt ook het personeel in dienst van de Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM) in de statistieken vermeld. Dit beïnvloedt sterk het percentage 

(mannelijke) contractuele personeelsleden. De VVM stelt namelijk geen statutair personeel tewerk en kent een overwegend mannelijke personeelspopulatie. 
1365

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1992 en 31-12-1992, deel IV. 
1366

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1993 en 1-1-1994, 13 en 44-45. 
1367

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1994 en 1-1-1995, deel IV. 
1368

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1995 en 1-1-1996, deel IV. 
1369

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1996 en 1-1-1997, deel IV. 
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V     8.001 67,56% V    3.841 32,44% V    11.842 37,60% 32,93% 

19971370 M    12.790 61,53% M    7.995 38,47% M    20.785 59,74% 34.792 14.086 

V    7.916 56,51% V    6.091 43,49% V     14.007 40,26% 40,48% 

19981371 M   12.466 59,72% M    8.407 40,28% M    20.873 57,33% 36.404 16.063 

V    7.875 50,70% V    7.656 49,30% V    15.531 42,67% 44,12% 

19991372 M    12.534 57,86% M    9.126 42,14% M    21.660 57,79% 37.479 16.829 

V    8.116 51,30% V    7.703 48,70% V     15.819 42,21% 44,90% 

20001373 M    12.187 55,66% M    9.708 44,34% M    21.895 57,10% 38.345 17.953 

V    8.205 49,87% V    8.245 50,13% V    16.450 42,90% 46,81% 

20011374 M   12.076 50,88% M   11.658 49,12% M   23.734 55,63% 42.661 22.823 

V   7.762 41,01% V    11.165 58,99% V   18.927 44,37% 53,49% 

2002 M   12.067 49,83% M    12.147 50,17% M    24.214 55,63% 43.522 23.421 

V    8.034 41,60% V    11.274 58,40% V    19.308 44,37% 53,81% 

2003 M    12.150 49,95% M   12.171 50,05% M   24.321 56,48% 43.058 22.384 

V     8.524 45,49% V    10.213 54,51% V    18.737 43,52% 51,98% 

2004 M    12.592 50,19% M   12.496 49,81% M     25.088 55,87% 44.904 23.118 

V     9.194 46,39% V     10.622 53,61% V      19.816 44,13% 51,48% 

2005 M    12.378 49,34% M    12.705 50,66% M    25.083 55,32% 45.338 23.623 

V     9.337 46,09% V      10.918 53,91% V    20.255 44,68% 52,10% 

2006 M    12.215 48,50% M    12.970 51,50% M    25.185 54,91% 45.864 23.978 

                                                           
1370

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1997 en 1-1-1998, deel IV. 
1371

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1998 en 1-1-1999, deel IV. 
1372

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-1999 en 1-1-2000, deel IV. 
1373

 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand op 30-6-2000 en 1-1-2001, deel IV. 
1374

 Voor de periode vanaf 2001 tot en met 2006 hebben we zoals al opgemerkt, een beroep gedaan op de cijfers die ons werden aangeleverd door de RSZ. Hierbij werd 
aan de hand van de werkgeverscodes een reconstructie gedaan van de globale aantallen statutaire en contractuele personeelsleden, met een verdeling naargelang 
van het geslacht. De VRT en De Lijn nemen we tot en met 2006 nog op in de globale cijfers.  
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V     9.671 46,76% V    11.008 53,24% V     20.679 45,09% 52,28 

2007 16.976 63,89% 9.594 36,11% 26.570 

2008 17.269 63,46% 9.941 36,54% 27.210 

2009 17.968 65,54% 9.444 34,46% 27.412 

2010 17.906 65,74% 9.330 34,26% 27.236 

2011 19.901 72,74% 7.458 27,26% 27.359 

2012 19.404 72,28% 7.440 27,72% 26.844 

2013 19.260 72,48% 7.311 27,52% 26.571 

2014 19.293 72,95% 7.151 27,05% 26.444 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


