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OPSOMMING

Het centrale onderwerp in deze thesis is retrenchment.

Alvorens hier op in te gaan is eerst een overzicht gegeven

van de relevante arbeidswetten en het ontslagrecht in het

algemeen.

We hebben gekeken naar de diverse omstandigheden waarin

retrenchment zoal voorkomt. Ondermeer is ingegaan op de

omstandigheden rondom sluiting, faillissement en fusie van

tedrijven.

Verder zijn de diverse richtlijnen voer retrenchment en de

rol van de Industrial Court ter sprake gekomen.

Om een en ander in perspectief te plaatsen is voorts een

vergelijking gemaakt met Nederland. De bedoeling is om te

kijken naar welk systeem betere waarborgen biedt voar de

werknemer. Hiertoe zijn twee criteria gesteld. Deze zijn

de mate van rechtszekerheid en de mate van

r~chtsbescherming.

De geconstateerde verschillen zijn behoorlijk. Als eerste

is het juridisch systeem al verschillend. Zuid-Afrika kent

een gemene rechtssysteem en Nederland een burgerlijk

rechtssysteem.

Een tweede verschil is dat i.n Nederland sprake is van een

actieve staatsinterventie. In Nederland kan men spreken

van een prefentief ontslagrecht, terwijl in Zuid-Afrika

gesproken kan worden van repressief ontslagrecht.

De conclusie die uiteindelijk getrokken is, is dat het

Nederlandse systeern betere waarborgen biedt voor de

werknemer.
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SYMMAJ~X

The central concern of this thesis is retrenchment. It
begins wi th an overview of the law concerning dismissal
whereafter the general position relating to retrenchment
and the guidelines of the Industrial Court in that regard,
are discussed. Reference is also made to retrenchment on
the grounds of insolvency, closure and merger of companies.

The legal position in South Africa is compared with that
in Dutch labour law, with the purpose of the determining
which of the two systems offer the best protection to
employees faced with retrenchment.

Two criteria were applied, ie that of ,~srtainty of law and
the level of protection offered by the law.

The differences between the two systems are substantial.
While South Africa has a common law system, the Dutch have
a civil law system. A second difference is the fact that
in the Netherlands there exists a very strong state
intervention in employment affairs to a far larger degree
than in South Africa. Dutch dismissal law can be called
preventive and pro-active, while the South African law

appears to be largely re-active.

The general conclusion is that workers' ri9hts in the event
of retrenchment are more secure in Dutch labour law, and
that the Dutch system offers a useful point of reference
for reform of the South African position.
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'Vae qui condunt leges iniquas'
Jesaja 10:1
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HQQFDSWK 1

1 • Inleiding

Nederland en Zuid-Afrika Z1Jn twee landen met een

rechtssysteem wat overeenkomsten met elkaar ver
toont, maar waar ook grote verschillen zijn te con
stateren. Een belangrijk verschil is het feit dat
in Nederland de nadruk wordt gelegd op codificatie
van ~echtsopvattingen, en dat zuid-Afrika werkt met
het zogE"!heten precedenten-stelsel. Aan beide syste
men kleven zowel voor- als nadelen. Wanneer we in

de volgende hoofdstukken inhoudeli jk ingaan op de
hierna te noemen onderwerpen zal dit verschil in

rechtssystemen vanzelf besproken worden. Criterium
hierbij is in hoeverre de rechtszekerheid gediend

wordt.

In eerste instantie behelst deze thesis een rechts
vergelijkenrle studie tussen het zuid-Afrikaanse en
Nederlandse ontslagrecht. Naast een algemene om

schrijving van het ontslagrecht zal specifiek inge
gaan worden op het probleem van or-tslag van werkne
mers op grand van bedrijfseconomische omstandighe
den, oftewel retrenchment.

De ontwikkeling van het ont.slagr.echt is in beide
landen verschillend. Wat de positie van het ont
slagrecht betreft op priva.atrechtelijk gebied, zal
blijken dat deze niet zoveel van elkaar verschillen.
De verschillen zitten voornamelijk in de mate en in
houd van regelgeving.
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Naast het bekijken van het juridisch instrumentarium

met betrekking tot het onts1agrecht (lnclusief re

trenchment) za1 ook aandacht geschonken worden aan

internationa1e inv1oed. In de he1e ontwikkeling van

het ontslagrecht blijkt dat internationale instan

ti€:s een steeds belangri jkere rechtsbron worden.

Met name in Nederland zien we dat als gevolg van een

toenemende Europese integratie er steeds minder

ruimte veor de nationale wetgever beschikbaar is om

een eigen beleid te ontwikkelen. Nationa1e wetge

ving dient in overeenstemming te zijn met Eu~opese

richtlijnen. Oak in de rechtspraak zien we deze

ontwikkeling. Hat gaat er steeds meer op lijken dat

uiteindelijk het Europees Hof van Justitie, de Hoge

Raad der Nederlanden zal vervangen als hoogste

rechtsinstantie. Naast deze Europese ontwikkeling

zijn er natuurlijk ook mondiale ontwikkelingen te

constateren. Met name moet hierbij gedacht worden

aan de International Labour Organisation (ILO). Er

zal dan ook gekeken worden naar welke invloed deze

organisatie heeft in beide landen.

Zoals eerder a1 is geschreven zal het onderwerp ont

slagrecht zijn, met als specifiek deelonderwerp re

trenchment. De centrale vraagstelling zal zijn :

wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de be

nadering van dit gedeelte v'an het recht, van welk

juridisch instrumentarium maakt men gebruik, en welk

systeem biedt een betere bescherming voor de werkne

mer? Om een antwoord op deze vraagstelling te kun

nen geven zal het navolgende behandeld worden. Dit
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zal tegelijkertijd de hoofdstukindeling vormen.

Aangezien de twee betrokken systemen nogal verschil
lend zijn is het noodzakelijk om ter verduidelijking
te beginnen met een uitleg hoe beide systemen in e1
kaar zitten. Bij deze bespreking, zijnde hoofdstuk

2, zal voornamelijk aandacht besteed worden aan de

verschillende arbeidswetten en rechtelijke instan
ties. Op zal vallen dat het arbeidsrecht sterk be

invloed wordt door een niet geringe cvp.rheidsbemoei
enis.

Aandacht zal onder maer besteed worden aan wetten
zoals de Labour Relations Act, d~"1 Basic Conditions
of Employment Act en het Buitengewoon 3esluit Ar

beidsverhoudingen 1945. Verder zullen relevante
internationale organisaties ter S'prake wc::";.lar- ge

bracht.

In hoofdstuk 3 zal gekeken wo_ ~'.':'''l n::'l;'~::: de kern van

het arbeidsrecht : de arbeids·,·'\' ereenkomst . Het

spreekt voor zich dat voordnt men over beeindiging
van de arbeidsovereenkomst kan spI.'eken :::.an toch op
de hoogte zal moeten zijn van de totstandkoming en

inhoud van een arbeidsover.eenkomst. Voorts zal
hierbij gekeken worden naar onder andere het juris

disch karakter, de verschillende elementen en de

rechten en plichten van contractspartijen.

Na de arbeidsovereenkomst zal dan het ontslagrecht
ter sprake komen. In hoofdstuk 4 zullen we ingaan

op het ontslagrecht in het algemeen. Er zal aan
dacht besteed worden aan de verschillende manieren
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waaro~ een ~rbeidsovereenkomst ten einde komt.

Hierbij zal oak gekeken worden naar de verschillen

tussen het privaatrecht en de diverse arbeidswetten.

Ais h~'C: .ontslagrecht in algemene zin is behandeld

kan oV'ergegaan worden naar het deelonderwerp re

t~·enchmsl"'t. ::lif..:. zal in hoofdstuk 5 besproken wor

den. ~~n centrale Iol zullen de richtlijnen spelen,

zoa~iP d.l:", door de Industrial Court zijn omschreven.

We zullen kijken naar de ontwikkeling en de huidige

status van deze richtlijnen. Verder zullen we in

dit hoofdstuk ingaan op de positie van de werknemer

wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een faillisse

ment, verplaatsing of sluiting van het bedrijf.

De in het begin genoemde v~rschil van rechtstelsels

zal natuurlijk ook besproken worden. Het kan om

schreven worden als een confronterende vergelijking

tussen wetgeving en rechtspraak.

Tenslotte zal dan in hoofdscuk 6 afgesloten worden

met een conclusie. In de conclusie zal onder andere

teruggekomen worden op de centrale vraagstelling

welk systeem de voorkeur verdient. Een tweetal

bruikbare criteria om dit te kunnen bepalen zijn de

mate van rechtszekerheid die geboden wordt voor de

werknemers en werkgevers, en de mate van rechtsbe

scherming voor werknemers.

We zullen nu dus eerst in hoofdstuk 2 ingaan op de

relevante arbeidswetgeving en de diverse rechtelijke

instanties.
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HOQFDSTQK 2

2. ARBEIDSWETGEVING

2.1 Inleiding

Als inleiding op de volgende hoofdstukken waarin we

nader in zullen gaan op de vergelijking tussen het

Zuid-Afrikaanse en Nederlandse ontslagrecht, zal

eerst in dit hoofdstuk een historisch overzicht ge

geven worden van het arbeidsrecnt zoals deze zich in

beide landen heeft ontwikkeld. De nadruk zal hier

bij vooral liggen op de publiekrechtelijke bepalin

gen. De reden hiervoor is dat juist op dit gebied

wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden.

In beide systemen waren er oorspronkelijk slechts

privaatrechtelijke regelingen: een arbeidsovereen

komst is een tussen partijen afgesloten overeenkomst

waarin parti: u vrij zijn om te bepalen wat ze wil

len. Naarmate de samenleving zich steeds verder in

een moderne industriele maatschappij ontwikkelde

ontstond steeds meer behoefte aan een regulerende

overheid, in plaats van aan een overheid die zich

volledig afzijdig houdt.

We zullen nagaan in di t hoofdstuk in hoeverre de

overheid bereid was om in te grijpen in de arbeids

verhoudingen. Met name wordt hiermee bedoeld, in

hoeverre de overheid bereid was de contractsvrijheid

aan te tasten. Hierbij zal inhoudelijk ingegaan

worden op relevante wetgeving. We zullen nu eerst

ingaan op de Zuid-Afrikaanse situatie.
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2.2 Zuid-Afrika

2.2.1 Inleiding

Zowel het Nederlandse als het Zuid-Afrikaanse ar
beidsrecht vinden voor een belang~ijk deel hun oor

sprong in het Romeinse recht.
Al in een zeer vroeg stadium zien we in zuid-Afrika

sporen van overheidsbemoeienis met de arbeidsrela
tie. Nadat de Nederlanders zich in Zuid-Afrika had
den gevestigd kwamen al snel bepalingen die rechten
en plichten van de partijen regelden. Deze bepalin
gen kwamen uit zogeheten placaaten. De placaaten
stammen uit Nederland en daar waren het lokale rege
lingen betreffende de arbeidsrelatie. In zekere zin

kunnen deze placaaten vergeleken worden met de mas
ter and servant laws uit Engeland. Er bestaan twij

fels over de rol die deze placaaten hebben gespeeld

in zuid-Afrika. In ieder geval is deze rol verdwe
nen met de komst van andere wetten. Het began met
de master and servant la~ls, waarvan de eerste in
1841 in Zuid-Afrika in werking trade

In de twintigste eeuw zien we dat de overheid zich
steeds nadrukkelijker gaat manifesteren. Een groat

aantal wetten is hiervan het gevolg. Een aantal be
langrijke zijn de Basic Conditions of Employment Act
(BCEA), de Labour Relations Act (LRA), Machinery and

Occupational Safety Act (MOSA) en de Wage Act. n Met

1. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze wetten Van Jaarsveld & Coetzee : Suid-AfriKaanse

arbeidsreg
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name de L~~ en de BCEA Z1Jn vandaag de dag belang

rijke wetten betreffende de arbeidsverhoudingen.

Deze wetten zullen dan ook verder in het hoofdstuk

uitgebreid ter sprake worden gebracht. Vooraleerst

zal nu worden ingegaan op de master and servant

laws.

2.2.2 Master and servant laws

Ver tot in de negentiende eeuw werden de arbeidsver

houdingen uj. tslui tend beheerst door een mengeling

van Rooms-Hollands recht en het Engelse common-law

systeem. Na. de afschaffing van de slavernij kwam a1

snel in de Kaapprovincie in 1841 de eerste master

and servant law tot stand. Toen de Unie in 1910

werd opgericht waren in aIle vier de provincies

soortgelijke master and servant laws van kracht.

Opgemerkt dient te worden dat deze master and ser

vant laws oorspronkelijk afkomstig zijn uit Britse

wetgeving welke door Zuid-Afrika werden overgenomen.

De master and servant laws kenmerkten zich door een

grete mate van paternalistische elementen. Een

voorbeeld is het gezagselement waarover Jordaan het

volgende opmerkt:

'The old style of discipline was by nature autho

ritarian and paternalistic and was derived from

the belief that it was solely mandgement's prero

gative to make decisions, especially in discipli

nary matters, and that there should be no re-
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strictions on this right, particularly from sub

ordina te employees. '2)

Oerzaak veer het paternalistisch karakter was het

feit dat de master and servant laws ontstonden in

een maatschappij die gekenmerkt werd door een sterk

gevoel van onderdanigheid aan gezagsdragers. De

master and servant laws in Engeland zijn namelijk

terug te herleiden tot de veertiende eeuw. In deze

periode, en gedurende de eeuwen daarna, waren bepa

lende factoren voor de onderlinge arbeidsrelatie za

ken ~vals familie, gewoonte, beroep en sociale klas
se. 3)

Uitgangspunt is het familie-model. Aan het hoofd

staat de paterfamilias oftewel de 'heer des huizes t
,

die als een kleine monarch de zaken van de familie

regelt. Benedictus zegt het aldus:

'Master and servant law looked to the household

as a model and saw in it the foundation of order
ly society. 14)

In Nederland wordt dit genoemd het gezin als hoek

steen van de samenleving.

In de veertiende eeuw was er sprake van een overwe

gend agrarische samenleving. Verder werd het werk

2. Jordaan in Rycroft &: Jordaan : A Guide to South Africnn Labour law (1990) 137

3. Benedictus " Bercusson : Labour Law: cases ar.d materials (1987) 11

4. Benedictus " Bercusson 12
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thuis of in de directe omgeving uitgevoerd. Boven
dien waren de werknemers vaak inwonend. Als gevolg
van deze omstandigheden kon de verhouding haast niet
anders zijn dan paternalistisch.

Toen de eerste master and servant laws ontstonden,

werden de feitelijke verhoudingen tussen 'master' en
•servant' gecodificeerd. Van contractsvrijheid kon

dan ook geen spz'ake zijn. De enige punten waar over
onderhandeld kon worden waren eigenlijk slechts de

lengte van het dienstve=band en de beloning.
Op overtredingen van bepalingen uit de arbeidsover
eenkomst werden strafrechtelijke sancties gesteld.
Hierbij moet men denken aan geldboetes, gevangenis
straffen en zelfs lijfstraffen.

Verder legden deze wetten enkele verplichtingen op
aan beide contractspartijen. In de praktijk echter

bleek dat deze eerder golden voor werknemers dan
voor werkgevers.
Terzake de master and servant laws merkt Riekert op
dat de strafrechtelijke sancties waarschijnlijk een
grote invloed hebben gehad op beslissingen in de

rechtspraak. 5) Verder stelt Riekert dat:

'The master and servant laws embodied a clear

preferment of the rights of employers o""er those

of employees and this may have induned the early

courts to adopt a view of the employment rela

relationship which is inconsistant with modern

views of that relationship. '6)

5. Riekert: Basic Employment Law (1987) 4

6. Riekert 4
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Dat de master and servant laws niet meer geheel a&n

de eisen van de tijd voldeden werd merkbaar op het

moment dat de maatschappij zich van een agrarische

naar een industriele maatschappij ging ontwikkelen.

De persoonlijke verhouding tussen master and servant

werd vervangen door de onpersoonlijke verhouding

tussen werkgever en werknemer.

De master and servant laws werden herroepen in

1974. 7) Echter al vele jaren daarvoor waren er al

een groot aantal indust£iele wetten verschenen.

2.2.3 Arbeidswetgeving

De behoefte aan een meer publieke wetgeving werd

vooral evident tijdens de ontwikkeling naar een mo

derne industriele economie. Vooral nadat een aan

vang werd genomen met de ontginning van de goudvel

den aan de Witwatersrand, en ~at in verband hiermee

vele gescho~lde werknemers van overzee werden aange

trokken, ontstond de behoefte aan een meer regule

rende overheid. Al vrij snel ontstonden er nieuwe

wetten. Aangezien in de Transvaal als eerste de

samenleving transformeerde naar een meer geindus

trialiseerde maatschappij, is het duidelijk dat al

daar de eerste wetten zijn verschenen.

7. Zie hat artike1 van Bundy: The abolition of the masters ,nd servants laws 1975 (2) SAL837
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2.2.3.1 Het begin

Een van de eerste wetten die verscheen was de

Mines and Works Act, 12 van 1911. Deze wet, wel

ke uiteindelijk resulteerde in de Mines and Works

Act, 27 van 1956, regelde de arbeidsomstandighe

den in de mijnen. Inhoudelijk werd er weinig ge

regeld. Zeker in het begin was deze wet beperkt

tot meer algemene zaken. De Gouverneur-Generaal

was gerechtigd om via besluiten meer inhoud aan

deze wet te geven. Gebleken is dat tot 1924 de

Gouverneur-Generaal een aantal besluiten heeft

genomen die niet aIleen meer inhoud aan de wet

hebben gegeven, maar tevens sterk discriminatoire

bepalingen bevatten. Voorbeelden hiervan zijn:

Regulation 146 (1911)

shall operate, or be

electrical machinery
mine .• 8)

Regulation 285 (1911) •Certificates (of com

petency) shall not be granted to any coloured

person in the Transvaal and Orange Free state,

and certificates granted to any coloured person

in any other Province shall not be available out

side such Province. •9)

Niet aIleen via besluiten van de Gouverneur

Generaal zijn er discriminatiore bepalingen in

8. Jones I Griffith : Labour Legislation in South Africa (1980) 3
9. Jones & Griffith S
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het arbeids1"echt ontstaan. Daarnaast zijn er

enkele wetten in werking getreden die specifiek
op niet-blanke werknemers waren gericht. Voor

beelden hiervan zijn:

Ordinance no. 17 van 1904 van de Transvaal
Deze wet was erop gericht om de komst van onge
schoolde niet-blanke werknemers naar de Transvaal
te reguleren. Ondermeer diende in elk contract
de bepaling opgenomen te worden 'that on the de

termination by effluxion of time, or otherwise,
cf the contract, or a renewal thereof, the labou

rer shall be returned without delay to his coun

try of origin. '

Black Labour Regulations Act, 15 van 1911

Deze wet was eveneens gericht op het reguleren
van de werkgelegenheid van niet-blanke werkne
mers.

Vooral na 1948 toen de Nationale partij de wetge

vende macht in handen kreeg ontstond een aantal

wetten die specifiek gericht waren op scheiding
van de verschillende rassen. Hierbij kan gedacht

worden aan onder ander de Black Building Workers
Act, 27 van 1951 en de Black Labour Act 48 van
1953.

Het duurde tot 1979 voordat een aanvang werd ge
nomen om deze discriminatoire bepalingen te doen
verdwijnen uit de arbeidswetgeving.
Het was echter pas in de jaren dertig en veertig
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van deze eeuw dat als gevolg van de economische

crisis, de Tweede Wereldoorlog en de antwikkelin

gen op de arbeidsmarkt er specifieke behoefte

ontstond aan wetgeving op het gebied van lonen,

arbeidsomstandigheden en werkloosheidsverzeke

ringen. Deze wetgeving zullen we nu nader gaan

bekijken.

2.2.3.2 Wage Act i 5 van 1957

Zoals gesteld zullen nn een aantal belangrijke

wetten behandeld gaan word~n. De eerste is de

Wage Act van 1957. De Wage Act van 1957 is de

uiteindelijke vervanger van de eerste Wage Act

van 1925.

Het doel van de Wage Act is:

'To consolidate and amend the law relating to

the establishment of a Wage Board" the deter

mination of terms and conditions of employ

ment, and other incidental matters. '10)

In vroegere dagen heeft de Wage Act oak een rol

gespeeld in de bescherming van de belangen van de

blanke werknemer tegenover de niet-blanke werkne

mer. 11) Tegenwoordig wordt geen onderscheid meer

gemaakt. 12) Terwiji de verderop te bespreken La-

10. Jones &Griffith 123

11. Rycroft in Jordaan ~ Rycroft: A Guide to South African Labour law (1990) 241
12. sa van de wet

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



13. s2(3)(a)

- 20 -

bour Relations Act bedoeld is voor het regelen

van arbeidsvoorwaarden in industrieen waar verte

genwoordigende lichamen voor zowel werkgevers als

werknemers aanwezig zijn en waar het Industrial

Council systeem funtioneert, is de Wage Act van

toepassing in die industrieen waar werkgevers en

werknemers ni.et georganiseerd zijn. Dus daar

waar geen Industrial Council functioneert. Dit

betekent niet dat er geen Industrial Council aan

wezig is.

De Wage Act is vooral bedoeld am daar te functio

neren waar geen Industrial Council Agreement in

termen van de Labour Relations Act van toepassing

is. Is er sprake van een Industrial Council

Agreement, dan prevaleert deze. De Wage Act

stelt dat zij niet van toepassing is 'in respect

of any matter regulated by any agreement, notice,

determination, order or award which is binding on

such person in terms of the Labour Relations
Act. '13)

In veel wetten worden uitzonderingen gemaakt voar

bepaalde graepen van werknemers, za oak de Wage

Act. De Wage Act is niet van toepassing op de

navolgende personen:

werknemers op boerderijen;

werknemers die werkzaam zijn in een particu

liere huishouding;

parlementsleden;
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ambtenaren;

werknemers die op vrijwillige basis werkzaam

zijn voor charitatieve instellingen;

werknemers in dienst van door de staat onder

houden welzijnsorganisaties;

personen die als onderdeel van hun opleiding

werkzaam zijn bij een door de staat onderhou

den onderwijsinstelling;

studenten van universiteiten die in het kader

van opleiding in de praktijk werkzaam zijn.

Afgezien van voorgaande opsomming is de Wage Act

van toepassing op 'any function, process, indus

try, business, work, undertaking (including a pu

blic utility undertaking), occupation, profession

or calling, and includes a group of trades or a
section of any trade.' 14)

Wage Board

Zoals eerder is vermeld is onder andere het

doel van de Wage Act het instellen van een

Wage Board. We zullen deze nu eens nader gaan

bekijken.

De Board bestaat uit drie leden en deze zijn

benoemd door de Minister of Manpower. De zit
tingsduur van de leden wordt bepaald door de

minister. Deze stelt de termijn vast. Daar-
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naast kan de minister toegevoegde leden benoe

men uit werknemers- en werkgeverskringen.

Wa-t in het kader van dit hoofdstuk belangrijk

is, is om te kijken naar de functies van de

Board. Er zijn een drietal functies te onder

scheiden:

Op verzoek van de minister een onderzoek

verrichten over enige zaak (vallende onder

de Wage Act), en hierover rapportage plegen

aan de minister;

In het kader van de Wage Act voorstellen

doen aan de minister. Hierbij dient de

Board echter rekening te houden met ver

schillende factoren zoals: belangen van

betrokken partijen, kosten van levensonder

houd e.d .. Indien een voorstel door de mi

nister overgenomen wordt blijft de?e van

kracht totdat zij door een nieuwe beslis

sing wordt vervangen; 15)

Het behandelen van overige zaken die ver

band houden met het functioneren van de

Board in het kader van de Wage Act.

De Wage Board kan zich bezighouden met vele

loonaspecten en arbeidsvoorwaarden, maar

blijkt vooral toch actief bij het vaststellen

van minimumlonen. 16)

Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat

15. 518

16. zie Rycroft 243
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aIleen al op basis van de Wage Act de overheid
een flinke yinger in de pap heeft in de ar
beidsverhoudingen. Swanepoel Merkt hierbij op
dat de Wage Board niet aIleen een overheidsin
stantie is maar tevens quasi-juridisch func

tioneert. Hij haalt hiertoe een uitspraak van
een gerechtshof aan waarin gesteld wordt dat

door het handelen van de Board, rechten, voor
rechten, bevoegdheden of vrijheden van onder
danen aangetast worden. 17) De overheid heeft

dus in ieder geval op basis van de Wage Act de
mogelijkheid am daadwerkelijk in te grijpen in
de contractsvrijheid.

2.2.3.3 Labour Relations Act, 28 van 1956

Zondermeer kan gesteld worden dat vandaag de dag
de Labour Relations Act (LRA) de belangrijkste
arbeidswet ten aanzien van arbeidsverhoudingen in
Zuid-Afrika is. De invloed van deze wet is zoals
we zullen zi~~ dan oak zeer groot. We zullen be
ginnen met een historisch overzicht.
De LR~ van 1956 is het uiteindelijke product van
een stuk arbeidswetgeving welke began in 1924.

Na haar inwerkingtreding in 1956 zijn er nag vele
malen wijzigingen in aangebracht. 18}

De oorspronkelijke wet uit 1924, de Industrial
Conciliation Act, 11 van 1924, is ontstaan op

17. Swanepoe1: Introduction to Labour Law (2ed. 1986) 145 : R v Cardinal 1934 CPO 376
18. In totaal zijn er na 195& zo'n 15 wijzigingen in aangebracht.
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grond van drie redenen: 19)

Zij was gericht op het maken van voorzieningen

om te voorkomen dat er arbeidsgeschillen ont
staan tussen werkgevers en werknemers en het
eventueel regelen van zulke geschillen. De

noodzaak hiertoe werd vooral gevoeld als ge
volg van de Rand Rebellie in 1922;

Deze wet werd gezien als een middel om het
probleem van de arme blanken op te lossen;
Als derde reden kan genoemd worden dat het een
poging van de toenmalige regeringsleider Smuts
was om blanke werknemers tevreden te stellen,
en om zijn kieselectoraat te vergroten. Als
gevolg van de Rand rebellie (230 doden) had
Smuts namelijk veel steun verloren.

Sommige onderdelen van de oorspronkeli jke wet
functioneren vandaag de dag nog. Een voorbeeld
hiervan is het in 1924 geintroduceerde Industrial

Councilsysteem. We zullen nu nader ingaan op de
inhoud van de LRA.

Doel van de LRA

Het huidige doel van de wet kan gehaald worden
uit de titel. ZO zijn er de volgende doelen
te onderscheiden:

De registratie en het treffen van regelin
gen met betrekking tot vakverenigingen van

19. Jones &Griffiths 23

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



2.2.3.3.2

20. 52

- 25 -

zowel werknemers als werkgeversi
Het voorkomen van en/of het regelen van ar
beidsgeschillen tussen werkgevers en werk-
nemers;
Het regelen van arbeidsvoorwaarden door
middel van overeenkomst of arbitrage.
Deze voorwaarden kunnen ook van toepassing

worden verklaard op werkgevers en 1itlerkne
mers in dezelfde bedrijfstak die geen par

tij waren in het aanhangig gemaaJcte ge
schil;
Het instellen van een National rlJanpower

Commission, en het regelen van haar werk
zaamheden;
Het instellen van een Industrial Court, en
het regelen van haar bevoegdheden en werk
zaamheden;

Het instellen van een Labour Appeal Court,
en het regelen van haar bevoegdlheden en
werkzaamhedel'l;
Het registreren en controleren van uitzend
bureaus;
Het regelen van incidentele zaken.

Toepassing van de LRA

De LRA stelt dat zij van toepassing is op
I every undertaking, industry, trade or oc

cupation.'~) Hierbij dient weI een kantte-
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keninq qemaakt te worden. Het is namelijk zo

dat deze algemene toepasbaarheid van de LRA

niet betekent dat werltgevers en werknemers

verplicht zijn om van de onderhandelingsmoge

lijkheden die de LRA biedt gebruik te maken.

Men is weI verplicht om gebruik te maken van

de voorzieningen uit de LRA bijvoorbeeld op

grond van 543, 546 en als er sprake is van een

wettige industriele actie.

Partijen hebben dus de vrijheid om buiten de

LRA om overeenkornsten te sluiten. Mocht er

een geschil ontstaan, dan is de Industrial

Council de aangewezen instelling om dit

geschil op te lossen. Oi t geldt ook voar

partijen die niet bij de Industrial Coucil

zijn aangesloten. Willen deze ~ettig staken

of toegang verkrijgen tot de Industrial Court,

dan zullen ze eerst naar de Industrial Council

moeten. Is er geen Indu.striaI Council dan

kunnen partijen een tijdelijke Conciliation

Board oprichten.

Evenals bij de Wage Act zijn ook van de LRA

(s2) een aantal groepen uitgesloten:

Mensen die werkzaam zijn in I any farming

operation I ;

duisbediendes werkzaam in een particuliere

huishouding;

Ambtenaren;
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Leden van het parlement;
Personen die op vri jwillige basi::; l'lerkzaam

zijn voor charitatieve instellingen;
Docenten aan geheel of gedeeltelijk doo~ de
staat onderhouden onderwijsinstel!ingen.

Nu we gekeken hebben naar de toepassing gn het

doel van de LRA kunnen we overqaan tot het b~

kijken van de in de doelen vermelde instellin
gen. Met name zullen de begrippen Manpower

Commission, Industrial Council en Industrial
Court bekeken worden.

National Manpower Commission

Het zou te ver voeren am nu uitgebreid in te
gaan op aIle bevoegdheden, instellingen en
werkzaamheden die met de National Manpower
Commidsion verbonden zijn. In het kader van

dit hoofdstuk is het voldoende om globaal te
kijken naar enkele taken en de samenstelling

van de Commissie.
De leden van de Commissie worden benoemd door
de Minister of Manpower. De minister benoemt
een aantal leden als hij nodig acht am de be
langen van de staat, werkgevers en werknemers
te behartigen. Hij kan zich bij de benoeming
onder andere laten adviseren door vertegen
woo~digende organisaties van werknemers en
werkgevers.

De Commissie heeft tot taak am aanbevelingen
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te doen aan de minister en om onderzoeken te
verrichten naar de werkgelegenheid, inclusie~

het werkgelegenheidsbeleid. Hiertoe dient de
Commissie het navolgende te doen: 21)

Voortdurend onderzoek en analyse plegen van
de totale werkgelegenheid in Zuid-Afrika en
indien nodig ook in andere streken;

Het bijhouden van de internationale ontwik
kelingen op werkgelegenheidsgebied. In het

bijzonder met betrekking tot Zuid-Afrika;
Voortdurend evalueren van arbeidswe~3eving

in het kader van huidige en te verwachten
ontwikkelingen;
Onderzeek deen naar het ontwerpen, plannen

en aanpassen van werkgelegenheidsprojecten;
In het kader van de werkgelegenheidssitua

tie, onderzoek, opleiding en andere van
toepassing zijnde factoren, samenwerking

zoeken met andere instanties.

Als we nu naar deze activi teiten kijken dan
blijkt de overheid zich intensief te bemoeien
met de arbeidsverhoudingen. Voordat echter
een definitief oordeel gegeven kan worden zul
len we eerst naar wat meer instanties kijken
die op grond van de LRA actief zijn. We gaan
nu kijken naar de Industrial Council.
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Industrial Council22)

Een Industrial Council is een lichaam welke

enerzijds door een werkgever (na toestemMing

van de Registrateur (een door de minister be

noemde ambtenaar», of groep van werkgevers,

danwel door een of meerdere geregistreerde

werkgeversorganisatie(s), en anderzijds door

geregistreerde werknemersorganisaties gezamen

lijk wordt opgericht.

Als belangrijkste doel geldt het voorkomen van

geschillen tussen werknemers en werkgevers.

Mocht er toch een geschil ontstaan dan heeft

een Industrial Council de bevoegdheid om deze

geschillen op te lossen.~) Het belangrijkste

instrument tot conflictoplossing (of voorko

ming) is om via onderhandeling te komen tot

het sluiten van collectieve arbeidsovereenkom

sten.

voordat een Industrial Council als zodanig kan

functioneren dient deze officieel bij de Regi

strateur te worden geregistreerd. 24) Is di t

gebeurt, dan heeft een Industrial Council

rechtspersoonlijkheid verworven. Elke Indus

trial Council heeft het recht am een eigen

reglement op te stellen.
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Zoals boven is ge~teld wordt een Industrial
Council gezamenlijk door werkgevers en werkne
mers opgericht. Beide partijen zijn dan oak
lid van de Industrial Council, en tussen hen
bestaat een volstrekte gelijkwaardigheid.
Oat de overheid een flinke yinger in de pap
heeft blijkt uit het feit dat indien de Indus
trial Council een overeenkomst tot stand heeft
gebracht, deze ter goedkeuring aan de mini ~ter

moet worden voorgelegd. Pas als deze de over
eenkomst plaatst in de Gazette wordt de ovgr
eenkonlst bindend.

Momenteel functioneren er ruim honderd Indus
trial Councils in Zuid-Afrika. 25)

Industrial Court26)

Tenslotte zal nu aandacht besteed worden aan
een voor de arbeidsrechtspraak belangrijke in
stelling.

De Industrial Court is in 1979 ontstaat in di··

rect gevolg op een aanbeveling van de v~rd3rop

te bespreken Wiehahn-Commission. Reden voor

deze aanbeveling is door De Kock als voIgt om
schreven:

'Reasons for this recommendation (whic.~ are

set out in paras 4.22 to 4.24 of the re

port) include the complexity of labour law

25. Deowar: A Guide to Emp1o,yment Law (1991) 92

26. 517
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and the need for specialization, th~ gene

ral courts being coneidered (by the Commis~

sionel:) :is too formal and cumbersome; the

need fo:.-: a more expedi tious and less expen

8i ve system than the general courts; and

the need for a body to adjudicate in indus

trial disputes and the interpretation of

our industrial laws and wage regulating

measures. '21}

De Court is samengesteld uit p.en vQorzitter en

vice-voe~zitter plus een aantal permanente en

additionele leden zeals gewenst door de mini

stero De leden kunnen individueel beslissin

gen nemen. De genomen beslissing wordt dan

veronderstel~ te zijn genornen door de Indus

trial Court als geheel. Dat aan dit systeem

nadelen kleven zal in hoofdstuk 5 naar voren

worden gebracht.

In de LRA staan de functies van de Court ver

meld.~) Enkele van deze zijn:

di'9nen als arbiter op grond van de artike

len 45 (vrijwillige arbitrage) of 46
(verplichte arbitrage) van de LRA;

het als rechter vervullen van functies,

voortvleeiende uit ~e diverse arbeidswet

ten;

~~t vaststellen van een unfair labour prac
tice;29)

27. De Kock : Industri~l Laws of South Africa (1982) 609

28. s17 (11)

29. Zie Van Jaarsveld & Coeuee 267
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het treffen van voorlopige voorzieningen

bij arbptdsconflicten.

In boofdstuk 5 zal de Industrial Court uitge

treid ter sprake komen. Ofschoon de Indus

trial Court opgericht is om te komen tot een

verdere ontwikkeling van bet arbeidsrecht,

bestaan vandaag de dag nogal wat twijfels over

het functioneren van de Court als zodanig.

Het lijkt eerder alsof de Court een remmende

invloed uitoefent. Dit blijkt onder andere

uit een reeks van tegenstrijdige beslissingen

van de afgelopen tijd. Davis stelt het aldus:

,One of the probl ems confron ting labour

lawyers in recent times has been the some

what schizophrenic record of the industrial

court which has added considerably to the

hazards of advising clients in the complex

area of labour law. 130)

In plaats van duidelijkheid te verschaffen

zorgt de Industrial Court de laatste tijd er

veer dat er juist onduidelijkheid onstaat om

dat men als ge..,olg van tegenstrijdige beslis

singen niet weet waar men aan toe is.

Daarentegen - heeft de Industrial Court oek

een positieve invloed die zeker niet te ver

waarlozen is. 31) Zoals reeds gezegd, zullen we

in hoefdstuk 5 nader bierop ingaan.

30. 1985 (6) ILJ 271

31. Zie over de ro1 van de I!1dus~rial Court Cameron's artikel : OvervilJW of the Industrial Court

in : Benjar,lin, Jacobus & Albertyn, Strikes, Lock-Outs & Arbitration in South African Labour

Law (1989) 11
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Als we nu kijken naar de opzet van de LRA dan

komt zeer sterk naar voren de gedachte dat de

Zuid-Afrikaanse overheid niet van plan is om

~ich afzijdig te houden wat betreft de ar

beidssector. Eerder kan gesproken worden van

het tegendeel. Met de LRA heeft de overheid

een instrument in handen waarmee zij daadwer

kelijk invloed kan uitoefenen. Cameron zegt

over deze instrumentele functie, van met name

de Industrial Court het volgende:

'A perhaps more contro'y'prsial thesis to

maintain is the suggestion that the indus
trial court deserves credi t for accepting

and introducing into South African employ

ment and industrial relations law many pro
gressive developments. I believe that the

facts support this suggestion. In enfor
cing a di1~~:Y to bargain in good fai th, in

its treatment of strikers, especially 'il

legal' strikers, in the almost uniform en

forcement of an employee's right to a pZ'e

dismissal hearing, in redundancy criteria
and procedures, and in laying down bounda

ries to selective re-employment of dismis
sed workers, the industrial court has sig
nificantly altered not only the theory but
large areas of the practice of industrial
relations in South Africa. For this it
deserves considerable credit. '32)
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2.2.3.4 Basic Conditions of Employment Act, 3 van 1983

Een van de bedoelingen van dit hoofdstuk is om te
kijken naar in hoeverre de overheid zich is gaan
bemoeien met de arbeidsverhoudingen. Voorgaande
besproken wetten zijn een duidelijk voorbeeld van
overheidsbemoeienis. De Basic Conditions of Em
ployment Act (BCEA) is hierop geen uitzondering.

Het doel van de BCEA kan als volg"t omschreven
worden:

'To lay down certain basic conditions oE em

ployment and to enforce them not tl.trough civil
proceedings but through criminal proceedings.

The Act also enforces contractual provisions
in the same way_ 133)

Via de BCEA zijn door de overheid een aantal mi
nimum arbeidsvoorwaarden gesteld die voor aIle

werknemers, vallende onder deze wet, van toepas
sing zijn. Gedacht kan worden aan zaken zeals:
aantal werkuren, overwerk, vakantie, ziektever
lof, epzeggingstermijnen.
De controle op de ui tvoering is in handen van
door de minister benoemde inspecteurs. M)

Overtredingen van bepalingen uit deze wet worden
gezien als een misdrijf.$)

33. Per Harms J Tshehla v Group Five Projects (Pty) Ltd (1989) 10 ILJ 82 (1)

34. 522
35. 525
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Evenals voorgaande wetten Z1Jn ook op deze wet
uitzonderingen gemaakt voor diverse beroepsgroe
pen. 36) Verder is de "let niet van toepassing
indien er sprake is van een collectieve arbeids
overeenkomst aangegaan in termen van de LRA of
een loonvaststelling van de averheid ap grand van

de Wage Act.

De BCEA is een schoolvoorbeeld van inmenging van
de overheid in de verhouding tussen werkgever en
werknemer. Door het stellen van een aantal rnini
rnumvoorwaarden ten gunste van de werknemer, heeft
de overheid zich direct bemoeit met de private
arbeidsrelatie. Van een volledige contractsvrij

heid is dus in ieder geval door de taepassing van
deze wet geen sprake meer. Behalve dan vaar de
uitgezanderde groepen.

We zullen nu naar de laatste wet gaan kijken,
zijnde de Machinery and Occupational Safety Act. 37)

2.2.3.5 Machinery and Occupational Safety Act, 6 van 1983

Op het gebied van de arbeidsomstandigheden kent
Zuid-Afrika al een vrij lange traditie van aver
heidsbemoeienis in de vorm van wetgeving.
De eerste wet dateert uit 1911. Het betrof hier

de Mines and Works Act. Deze wet was tot stand
gekomen als gevolg van de zeer slechte omstandig-

36. In 51 (2) wordt een opsonming gegeven. Zie p26 van deze thesis VOOt" een soortge1 ijke

opsonming.

37. Zie Benjaml" & Thompson: Machinery and Occupational Safety Act
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heden in de mijnen.

schillende oorzaken,
kers. 38)

In 1903 stierven, door ver
ruirn 11 % van de mijnwer-

Wat de overige industrie betreft kwarn de eerste
wetgeving in 1918 tot stand. Het betrof hier de

Factories Act, 28 van '1918.

Tot op de dag van vandaag is deze scheiding tus
sen de mijnen en de overige industrie gehand
haafd. Momenteel zi.jn de twee van kracht zijnde
wetten de Mines and Works Act, 25 van 1956 en de
Machinery and Occupational Safety Act, 6 van 1983
(MOSA). We zullen ons in dit hoofdstuk beperken

tot de ~IOSA.

De MOSA is tot stand gekomen in 1984 als gevolg
van een aanbeveling van de Wiehahn-Commi:ssion.
In de vorige wet waren een aantal uitzonderingen
gemaakt voar bepaalde groepen van werkn.emers.
Deze werden niet beschermd te·r\'dji ze weI dezeIf
de risico IS Iiepen. De MOSJl~ maakte aan deze
situatie een einde.

Het doel van de MOSA wordt als voIgt omschreven:

'To provide for the safety of persons at a

workplace or in the course of their employment

or in connection with the use of machinery;

to establish an advisory council for occupa-

38. Rycroft. 246
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tional safety; and to provide for incidental
matters. '

Om nu dit doel te kunnen bereiken zijn er een
aantal nieuwe functies en instanties gecreeerd.
Hierbij moet onder andere gedacht worden aan vei
ligheidsvertegenwoordigers, inspecteurs en de in
de doelomschrijving vermelde Advisory Council.

Veiligheidsvertegenwoordigers zijn werknemers die
zijn benoemd om naast hun normale functie, de ar
beidsomstandigheden in het bedrijf te controle
ren. 39)

Inspecteurs ~kJn door de staat henoemde ambtena
ren die tot taak hebben am de uitvoering van de

wet te controleren. Hiertoe hebben ze een aantal
bevoegdheden gekregen. Een voorbeeld is dat ze
zonder kennisgeving bedrijfsterreinen kunnen be
treden en personen ondervragen.~)

De Advisory Council is het belangrijkste advies
orgaan terzake de MOSA voor de minister. Deze

Council kan aan de minister aanbevelingen doen
die zij nodig acht in het kader van de MC'::A. 41 ) De

Council is samengesteld uit de hoofdinspecteur,
ambtenaren van betrokken ministeries en een ver
tegenwoordiging van zowel werknemers- als werkge
versorganisaties.
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De MOSA bevat net zoals de BCEA niet meer dan een

aantal minimumvoorwaarden. Het is dus mogelijk
am via collectieve onderhandelingen betere voor
waarden betreffende de arbeidsomstandigheden te
bedingen. Voorbeelden van bedongen voorwaarden
Zl.Jn: de verkiezing van veiligheidsvertegenwoor
digers door het personeel in plaats van door de
werkgever, het recbt am ongelukken te onderzoe
ken, het recht am bet werk te staken bij gevaar,

bet re~ht op het inwinnen van advies bij derden
en het recht op informatie. 42)

Ook bij de MOSA zien we dus een bepaalde mate van
invloed door de overheid. Van volledige con
tractsvrijheid kan dus absoluut niet gesproken

worden.
In het vQorgaande is reeds diverse malen gespro

ken over de Wiehahn-Cornrnission. Deze commissie
zullen we nu gaan behandelen.

2.2.4 Wiehahn-Commission

In de ontwikkeling van het arbeidsrecht in Zuid
Afrika is 1979 een zeer belangrijk jaar geweest. In
dat jaar namelijk kwam de Wiehahn-Commission met een
eerste deel van haar rapportage inzake een hervor-·
ming van bet arbeidsrecht.

De commissie was benoemd in 1977 met als opdracht om

42. Finnemore: 'Health alld Safety at Work: Behinci closed Ooo,'s' (1987) 4 Indicator SA no 374
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de bestaande arbeidswetgeving te onderzoeken, en te

komen met aanbevPlingen welke wijzigingen doorge

voerd moesten worden. Hierbij dienden de volgende

zaken in ogenschouw genomen te worden:

aanpassing van het huidige systeem van arbeids

wetgeving, met de bedoeling het aan te laten

sluiten bij de veranderende tijden in Zuid

Afrika;

indien nedig, aanpassing van de bestaande midde

len ter voerkoming van arbeidsgeschillen;

ui tschakelen van hinderni ssen en problemen die

aanwezig zijn in het arbeidsveld;

aangeven van methodes en m:i.ddelen am te komen tot

een gezonde arbeidswetgeving veor een toekom-stig

Zuid-Afrika.

In 1979 kwam het eerste rapport uit van de commis

sie. Enkele van de belangrijkste aanbevelingen

waren:

instelling van een National Manpower Commission

en een Industrial Court;

afschaffing van aparte voorzieningen voor blank

en zwart;

integratie Industrial Counciliation Act en Black

Labour Relations Regulations Act in een nieuwe

Labour Relations Act;

registratie (en daarmee erkenning) van z~'arte

vakbonden.

Verder gaf de commissie aan dat deze veranderingen

op arbeidsterrein gevolgd dienden te worden door

sociale en politieke veranderingen.

tr
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Uit de vorige paragrafen blijkt duidelijk dat de
aanbevelingen van de commissie door de overheid zijn
overgenomen. Momenteel is er zelfs sprake van grote

politieke veranderingen. Of deze gevolgd zullen
worden door sociale veranderingen is nag a21erminst
zeker. De toekomst zal dit moeten uitwijzen.

Het gedeelte over Zuid-Afrika zal in de volgende
paragraaf worden afgesloten met een kijk naar inter
nationale invloeden.

2.2.5 Internationale invloeden

De belangrijkste internationale organisatie voor

Zuid-Afrika op het gebied van arbeidswetgeving is de
International Labour Organisation (ILO). In het

tweede deel van dit hoofdstuk zal nader ingegaan
worden op deze organisatie.

De ILO speelt in Zuid-Afrika een niet te onderschat
ten rol. Zowel in de rechtspraak als in de litera
tuur wordt regelmatig verwezen naar de verschillende
conventies die door de ILO zijn besloten. In hoofd
stuk 5 zal bekeken worden hoe groet deze invloed is.

We gaan nu over naar het bespreken van de situatie
in Nederland.

2.3 Hederl.and

2.3.1 Inleiding

Of een vergelijkbare ontwikkeling van het arbeids
recht in Nederland heeft plaatsgevonden, zal nu be-
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keken gaan worden. Zoals al eerder is geconsta

teerd heeft het Nederlandse arbeidsrecht in ieder

geval dezelfde wortels als het zuid-Afrikaanse ar

beids:t"echt.

Een b~langrijk verschil is al direct in de inlei

ding te vermelden. Namelijk het feit dat in de Ne

de;:clandse wetgeving geen onderscheid werd gemaakt

tussen blank en zwart.

In dit gedeelte zal wederom bekeken worden in hoe

verre de overheid bereid Has in te grijpen in de

private rechtsverhouding tussen werkgever en werkne

mer. Op zal vallen dat er min of meer een gelijke

ontwikkeling hee£t plaatsgevonden.

Tot het einde van de vorige eeuw was er sprake van

een volledig privaatrechtelijke arbeidsverhouding.

Rond de eeuwwisseling zien we vervolgens de eerste

arbeidswetten ontstaan. Deze ontstonden als gevolg

van de sociale omstandigheden, die zeker voor de la

gere sociale klassen slecht te noemen waren.

Vandaag de dag zijn er vele wetten die een groot

gedeelte van de arbeidsverhoudingen bepalen.

We gaan nu nader kijken naar de geschiedenis van de

Nederlandse arbeidswetgeving.

2.3.2 Het begin

Evenals in het Zuid-Afrikaanse recht werden de ar

beidsverhoudingen gedurende zeer lange tijd gedo

mineerd door het Romeinse recht. Hier kwam een

einde aan in het jaar 1838 toen in Nederland het

Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd. In het navolgen-

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 42 -

de hoofdstuk als de arbeidsovereenkomst besproken

zal worden, zal hier nader op ingegaan worden.

Een tweede voorval die in de vorigf-: eeuw grate ver

anderingen veroorzaakte in de arbeidsverhoudingen

was de industriele revelutie.

De industriele revolutie waarvan het begin voor wat

Nederland betreft in de periade 1850-1870 kan worden

gedateerd, bracht enerzijds nieuwe mogelijkheden

voor welvaartsvergroting, maar plaatste anderzijds

de Nederlandse samenleving vaor enorme problemen.

Tot die problemen behoorde in de eerste plaats het

tarbeidsvraagstuk', ook weI Ide sociale kwestie ' ge

noemd.

De mechanisering van de industrie leidde tot elimi

natie van kleine bedrijfjes en tot concentratie van

grate aantallen werknemers in fabrieken, die veelal

slecht gebauwd, onveilig en onhygienisch waren.

Nieuwe productiemethoden maakten op grate schaal

vrouwen- en kinderarbeid mogelijk. Daarbij waren de

arbeidstijden dikwijls onmenselijk lang, de lonen

laa9, de waningtaestanden slecht. En wie door ziek

te, een bedrijfsongeval of ouderdom niet meer aan

het productieproces kon deelnemen, of am andere

redenen werkloos werd, liep kans te verpauperen daar

adequate voorzieningen ontbraken.

Op talloze wijzen is getracht een oplossing te vin

den voor deze problemen en voer een groot deel is

men daar ook in geslaagd. In toenemende mate zijn

namelijk rechtsregels ontstaan waardoor de positie

van de werknemer is verbeterd. Deze rechtsregels

bestrijken het arbeidsrecht in zijn geheel. Hier-
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door zijn er vandaag de dag een aantal gemengde

onderdelen te onderscheiden. Deze zi jn: arbeidsom

standighedenrecht, collectief arbeidsrecht, arbeids

overeenkomstenrecht, medezeggenschapsrecht, arbeids

voorziening, internationaal arbeidsrecht en sociale

verzekeringen. Op al deze gebieden is in de loop

der tijd aparte wetgeving ontstaan. Een aantal

relevante onderdelen zullen we bespreken. Als

eerste zal nu naar het arbeidsomstandighedenrecht

gekeken worden,

2.3.3 Arbeidsomstandighedenrecht

Gelet op hetgeen in de vorige paragraaf besproken

is, is het niet verwonderlijk dat het arbeidsomstan

dighedenrecht als eerste tot ontwiJckeling is geko

men. Nadat de voormelde misstanden in bredere kring

bekend waren geworden, ontstond er grote druk op de

overheid om in te grijpen.

De overheid heeft dan ook ingegrepen en hiermede

heeft de overheid zich voor het eerste bemoeit met

de arbeidsverhoudingen.

Op initiatief van het parlementslid S van Houten

kwam in 1874 de eerste wet tegen kinderarbeid tot

stand. Deze wet stelde het in dienst hebben van

kinderen beneden de 12 jaar strafbaar.

Nadat in 1887 de resultaten bekend werden gemaakt

van een parlementair onderzoek naar de arbeidsom

standigheden in fabrieken en werkplaatsen, kwam al

vrij snel de Arbeidswet van 1889 tot stand. Deze
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wet bevatte bepalingen welke bescherming boden voor
kindersn beneden de 16 jaar en vrouwen. Tevens wer
den arbeidsinspecteurs aangesteld om toezicht te
houden op de naleving van de Arbeidswet.
In 1919 werd de Arbeidswet ui tgebreid tot aIle werk
nemers en werden er maximum werktijden gesteld.

In 1895 kwam de eerste veiligheidswet tot stand, die
het mogelijk maakte voar de overheid om voorschrif

ten te stellen ten aanzien van de beveiliging van
fabrieken.

Momenteel z~Jn de belangrijkste wetten op het ter
rein van arbeidsomstandigheden de Arbeidswet 1919 en
de Arbeidsomstandighedenwet 1980. De Arbeidsomstan
dighedenwet 1980 is de uiteindelijke vervanger van

de eerste Veiligheidswet 1895.

2.3.4 Arbeidsovereenkomstenrecht

Onder arbeidsovereenkomstenrecht kan het volgende
worden versti:&an:

'Bet geheel van rechtsregels dat het tot stand

komen, de inhoud en het einde van de arbeidsover

eenkomst reguleert. '43)

Op het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht
zijn een aantal wetten van toepa~sing: Burgerlijk
Wetboek, Wetboek van Koophandel, Faillissementswet,

43. Bakel.: Sche'ts van het Nederlands Arbeidsrec:ht (1982) 49
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het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945,
en enkele andere wetten zoals de wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag 1968, de Wet gelijk loon voor
vrouwen en Mannen 1975, de Wet melding collectief
ontslag 1976 en de Wet gelijke behandeling van

mannen en vrouwen 1980.

Uit de titel van de diverse wetten blijkt al wat de
bedoeling is van de overheid. Een aantal van deze
wetten zal in de volgende hoofdstukken ter sprake
komen. We beperken ons nu tot het Bu~_tengel'100n
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en het Burgerlijk
Wetboek.

2.3.4.1 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

AIle voormelde wetten hebben op een of andere ma
nier invIoed op de privaatrechtelijke arbeidsver

houding. Vaar wat het antslagrecht betreft is de
meest verregaande wet het Bui tengewoon Beslui t
Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA).
Algemeen gesteld is de belangrijkste bepaling uit
deze wet het feit dat zawel de werkgever als de
werknemer niet zandar toestemming van de overheid
eenzijdig de arbeidsavereenkomst mag beeindigen.

Deze bepaling is een dUidelijke aanduiding dat de
overheid bereid is diep in te grijpen in de ar
beidsverhoudingen. De geschiedenis van het BBA
Iaat zien dat de overheid deze wet zag als een
instrument om de arbeidsmarkt te reguleren.
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In 1930 werden de Rijksarbeidsbeurs, districtar

beidsbeurzen en gemeentelijke arbeidsbeurzen in

het leven geroepen. In het begin bestand hun

taak uit niet meer dan wat arbeidsbemiddeling en

het ontwikkelen van beleid op arbeidsgebied.«)

Gedurende de eerste oorlogsjaren (Nederland werd

in mei 1940 door de Duitsers bezet) veranderde er

we1n1g. Op 1 maart 1943 (enige weken na de ne

derlaag van het Duitse leger bij Stalingrad, ge

paard gaand.e met enorme materiele verliezen) werd

de bestaanoe ontslagregeling volledig ingericht

naar Duits model. Bepaald werd dat zowel de

werkgever als de werknemer veer de epzegging van

de dienstbetrekking toestemming nodig had van de

directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau

(GAB). Het GAB was de vervanger van de arbeids

beurzen.

Voer deze wijzigingen zijn een tweetal redenen

aan te voeren:

het lag geheel in de lijn van het nazifice

ringsproces van de Nederlandse samenleving;

er valt een duidelijke parallel te trekken

tussen de omstandigheden, die in september

1939 leidden tot het tweezijdig ontslagverbod

in Duitsland en de omstandigheden, die in

maart 1943 het tweezijdig ontslagverbod in

Nederland hebben ingeluid. Beide momenten

werden gemarkeerd door oorlogsfeiten, die gro

te inspanningen van de industriele capaciteit

44. Naber: Inle1d1ng tot het ontslagrecht (1984) 15
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ver:Jden. De contractsvrijheid was tot een
farce gemaakt en volkomen ondergeschikt aan
het algemeen belang. 45)

Nadat Nederland in 1945 bevrijd is treedt het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 in
werking. Inhoudelijk kan het BBA gezien worden

als een voortzetting van de door de Duitsers in
gestelde ontslagregeling.
Het BBA kwam als noodwetgeving tot stand en had

de bedoeling om slechts zes maanden te functione
reno Wederom kan geconstateerd worden dat: niets

zo definiti~f is als een tijdelijke maatregel.
Het hoofdc1oel was oorspronkelijk om in de na
oorlogse chaos de arbeidsmarktregulering te be
werkstelligen en sterke invloed uit te oefenen op

lonen en andere arbeidsvoorwaarden, om aldus de

productie en de werkgelegenheid en daarmee het
herstel van Nederland op gang te brengen.

In de jaren zeventig werd het ontslagverbod van

het BBA meer gezien als een maatregel, die vooral
de individuele werknemer en de individuele werk
gever beschermde tegen onredelijke beeindiging
van de dienstbetrekking.
Als gevolg van een verslechterende situatie op de

arbeidsmarkt is de overheid de laatste jaren het
BBA weer meer als een instrument van arbeids
marktbeleid ter ondersteuning van haar collec-
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tieve belangen gaan hanteren.
Van der Boom merkt in het kader van het BBA als
instrument voor het algemeen belang nog op dat
het BBA ook wordt gebruikt om gebieden van over
heidsbeleid die een relatie hebben met het ar
beidsmarktbeleid, te ondersteunen, zoals het
anti-discriminatiebeleid, hetgehandicaptenbeleid
e. d •• 46)

2.3.4.2 Burgerlijk Wetboek

De beeindiging van een arbeidsovereenkomst is
niet aIleen via hat BBA te bereiken, maar kan ook
via de burgerlijke rechter. Hoe deze procedure

gaat zal in hoofdstuk 4 worden besproken. Vol

doende nu is te vermelden dat de bevoegde rechter
in arbeidszaken de kantonrechter is.

Artikel 39 van de Wet op de rechterlijke organi
satie van 1827 verklaart hem bevoegd om kennis te
nemen van 'aIle regtsvorderingen betrekkeIijk tot
eene arbeidsovereenkomst, eene agentuurovereen
komst, tot eene collectieve arbeidsovereenkomst

of tot algemeen verbindend verklaarde bepalingen
eener collectieve arbeidsovereenkomst.'

2.3.5 Collectief arbeidsrecht

Onder collcctief arbeidsrecht kan volgens Bakels het
volgende worden verstaan:

46. Van den Boom : De onts1agpraktijk VOln het art;eidsbureau (1986) 16
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'Onder col1ectief arbeidsrecht kan worden ver
staan het geheel van rechtsregels dat betrekking

heeEt op de collectieve onderhandelingen over
arbeidsvoo.rwaarden door verenigingen van werkge

vers en werknemers, de invloed van de overheid op

di t proces en de collectieve conflicten. '47)

Evenals met betrekking tot de individuele arbeids
verhouding is de overheid zich gaanderweg ook steeds
meer gaan bemoeien met de collectieve aspecten van
arbeidsverhoudingen.
Reeds voor de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland
wetgeving tot stand gekomen betreffende het belang

rijkste resultaat van collectieve onderhandelingen:
de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Dit be
grip en de rechtsgevolgen ervan worden geregeld in
de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst 1927.
Het belangrijkste rechtsgevolg van de CAO wordt
weergegeven door de artikelen 12 en 13 van deze wet:

artikel 12: 1- Elk beding tussen een werkgever en
een arbeider, strijdig met een
collectieve arbeidsovereenkomst

door welke z i j beiden gebonden
zijn, is nietig; in plaats van

zodanig beding gelden de bepalin
gen der collectieve arbeidsover
eenkomst.

2- De nietigheid kan steeds worden

47. Bake1s: Arbeidswetgeving (1987) XXIII
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ingeroepen door elk der partijen

bij de collectieve arbeidsover

eenkomst.
Bij gebreke van bepalingen in een
arbeidsovereenkomst omtrent aange
legenheden, geregeld in een
collectieve arbeidsovereenkomst
coor welke zQwel de werkgever als

de arbeider gebonden zijn, gelden
de bepalingen der collectieve ar
beidsovereenkomst.

Uit deze artikelen blijkt dat de CAO prevaleert

boven de individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast
kan nog worden genoemd de WLt ep algemeen verbindend
en onverbindend verklaren van bepalingen van collec
tieve arbeidsovereenkomsten 1937. Krachtens artikel
2 van deze wet kan de minister van Sociale Zaken be
palingen in een CAO, die reeds gelden veor een be
la.ngrijke meerderheid van de in een bedrijfstak

werkende personen, algemel3n verbindend verklaren.
Na algemeen verbindend verklaring moet deze bepaling

door aIle werkgevers en werknemers in die bedrijfs
tak worden nagekomen.

Met het proces van collectieve onderhandelingen ze1f
heeft de overheid zich minder bezig gehouden. Er
bestaat geen wettelijke plicht tot collectief onder
handelen of daarmede verband houdende procedurere

gels. De collectieve onderhandelingen worden be
heerst door het-beginsel van de contractsvrijheid:
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in beginsel staat het iedere vakbond vrij om te be
palen of en met wie zij een CAO wil afsluiten.
Voorts staat het de contracterende partijen vrij de
inhoud van de CAO naar eigen inzichten vast te stel
len. Op deze onderhandelingsvrijheid zijn een twee
tal uitzonderingen. Het betreft de Wet melding col

lectief ontslag en het SER-besluit Fusiegedragsre
gels 1975.~) Deze uitzonderingen zullen uitgebreid

ter sprake komen in hoofdstuk 5.

Na de Tweede Wereldoorlog is het collectief overleg
aanvankelijk sterk aan banden gelegd door wettelijke
bevoegdheden van de overheid tot loonbeheersing.

Deze bevoegdheden waren opgenomen in het BBA.

In 1970 werden de overheidsbevoegdheden krachtens
artikel 10 van de Wet op de loonvorming echter be

perkt tot de mogelijkheid om de bestaande arbeids
voorwaarden tijdelijk te bevriezen. Hiermede werd
in principe de vooroorlogse contractsvrijheid weer
herstelt.

2.3.6 Medezeggenschapsrecht

Onder medezeggenschapsrecht wordt hier verstaan het
geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op re

gulering van de invloed van ondernemingsraden op de
besluitvorming en de samenstelling van de onderne-

48. De Soc1aal Ecooomische Raad (SER) is het hoogste adviesorgaan van de reger1ng. In de SER

zitten afgevaardigden van werkgever- en werknemersorganisaties en de overheid. Haar

belangr1jlcste taale is het adv1seren van de regering op soc1aal-ecol'lOr.l1sch teJ"J'ein.
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mingsleiding. 49)

Medezeggenschap kent in Nederland al een vrij lange
traditie. Aan het einde van de vorige eeuw ontstond
bij verschillende grotere werkgevers de behoefte aan
een personeelsvertegenwoordiging. Uit deze behaefte
ontstonden de zogeheten personeelskernen. 50) Deze
personeelskernen boden de werkgever de mogelijkheid
am binnen zijn eigen onderneming te onderhandelen

over de gang van zaken binnen de onderneming en over
arbeidsvoorwaarden.
Na de oorlog zien we dat de overheid zich gaat be
moeien met de medezeggenschap en komt de Wet ap de

ondernemingsraden van 1950 tot stand.
Deze wet legde het haofd van een onderneming met 25
of meer kiesgerechtigde werknemers de verplichting

op een ondernemingsraad in te stellen. Een princi
pieel verschil met de vroegere personeelskern was

dat de ondernemingsraad niet als een personeelsver
tegenwoordiging, maar als een orgaan van samenwer

king in de onderneming werd gezien. Vandaar dat de
werkgever werd aangewezen als lid en als voorzitter
van de raad. De ondernemingsrade~ kregen tot taak

'onder erkenning van de zelfstandige functie van de
o~dernemer"', naar vermogen bij te dragen tot een zo
goed mogelijk functioneren van de onderneming.~) Om
deze taak te kunnen vervullen, kreeg de onderne
mingsraad een aantal bevoegdheden die slechts een

49. Bakels: Schets van het Nederlands Arbeidsrecht (1982) 206

50. De eerste ward in 1878 opgericht

51. Artikel 6 WOR-oud
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adviserend karakter hadden. Daarnaast legde de wet
de werkgever een zekere verplichting op tot het ver

strekken van informatie.
Dat deze taak niet altijd naar wens ging blijkt uit
een wetswijziging van 1971 en een hier voorafgaand
advies van de SER:

'Dat het uitgangspunt van de Wet op de onderne

mingsraden wellicht wat eenzijdig heeEt gelegen

bij de gedachte van een bedrijEsgemeenschap en

harmonie van belangen en samenwerking, waardoor

niet voldoende in aanmerking is genomen dat de

directeur-voorzitter van de ondernemingsraad en

de gekozen personeelsleden vanuit wezenlijk ver

schillende posities deelnemen aan het werk van de

ondernemingsraad en ieder voor zich naast het al

gemene ondernemingsbelang ook belangen ui t hoofde

van hun vertegenwoordiging heeEt te behartigen. '52)

De nieuwe wet van 1971 ging niet meer uitsluitend
uit van het feit dat een ondernemingsraad een over
legorgaan is van de ondernemingsleiding en de werk
nemers ter behartiging van de algemene ondernemings

belangen, doch tevens als een orgaan ter behartiging
van de specifieke werknemersbelangen.~)

In 1979 vond er een ingrijpende wijziging van de wet
plaats.

52. zie Bakels 210
53. Arti ke1 2 \J«lR
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In de eerste plaats werd de positie van de onderne
mingsraad meer verzelfstandigd. De bestuurder van
de onderneming is geen lid/voorzitter meer van de
ondernemingsraad.
In de tweede plaats is het adviesrecht inzake econo
mische aangelegenheden uitgebreid en heeft de onder
nemingsraad het recht gekregen in beroep te gaan bij

de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amster
dam, indien het besluit van de ondernemer afwijkt
van het advies zoals dat door de ondernemingsraad te
gegeven.
In de derde plaats is het instemmingsrecht van de
ondernemingsraad inzake regelingen van sociale aard
uitgebreid.

In 1981 vond er opnieuw een wetswijziging plaats.

Oit maal werd de medezeggenschap in ondernemingen
met minder dan 100 werknemers sterk uitgebreid.

Voorheen waren deze namelijk uitgesloten van een
aantal bepalingen uit de wet.

2.3.7 Internationaal arbeidsrecht

In de loop der jaren is de invloed van internationa
Ie en supra-nationale instanties steeds groter ge

worden. Een aantal van de belangrijkste organisa
ties Z1]n de International Labour Organisation
(ILO), de Raad van Europa, de Europese Gemeenschap
(EG) en de Organisatie van Economische Samenwerking
(OESO). We zullen achtereenvolgens deze instellin
gen gaan behandelen, en hierbij kijken naar hun io-
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vloed op de Nederlandse situatie.

2.3.7.1 International Labour Organisation

Een belangrijke internationale organisatie is de

ILO. Vrijwel aIle landen van de wereld zijn
hiervan lid. Tot de organen van de ILO behoort
de Internationale Arbeidsconfe.rentie, die jaar
lijks te Geneve bijeenkomt. Dit orgaan heeft een
zekere 'wetgevende bevoegdheid', in die zin dat
van de door de Internationale Arbeidsconferentie
aangenomen verdragen (conventies) invloed pleegt

uit te gaan op het sociale beleid van de lidsta
ten. Van de rneer dan 100 aangenomen conventies
zijn de meeste door Ned~rland bekrachtigd.
De invloed van deze conventies wordt echter voor

vrij beperkt gehouden, daar de Nederlandse wetge
ving in het algemeen al in de rneeste aandachts
punten van de conventies heeft voorzien. Bakels

zegt in dit verband:

'De invloed van conventies en aanbevelingen op

het sociale beleid van de lidstaten is moei

lijk te scha t ten • Ten aanzien van moder:ae in

dustriele landen met een ontwikkelde sociale

wetgeving is deze invloed ongetwijfeld beperk

ter dan ten aanzien van economisch achterge

bleven gebieden. '54)

54. Bakels 266
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2.3.7.2 Raad van Europa

De Raad van Europa heeft als doel onder meer het

bewerkstelligen van een hechtere eenheid tussen

zijn leden te ontwikkelen en hun economische en

sociale vooruitgang te bevorderen.

Een belangrijk product van de Raad was h~t Ver

drag tot bescherming van de Rechten van de Mens

en de fundamentele vrijheden uit 1950. Oit ver

drag formuleert een aantal grondrechten en roept

voorts een Europese Commissie en een Europees Hof

voor de rechten van de mens in het leven teneinde

de nakoming van het verdrag te waarborgen. 55)

Hierdoor werd in Europa een supra-nationale orga

nisatie op het gebied van de mensenrechten ge

schapen.

Van meer betekenls voar het arbeidsrecht is het

Europees Sociaal Handvest. Omschrijft het Ver

drag van Rome 1950 een aantal klassieke burger

lijke en vrijheidsrechten, het Handvest bevat een

aantal sociale rechten. Wederom betreft het hier

minimumregels. Het Handvest heeft in Nederland

een grote invloed. De meeste aandachtspunten

zijn al verwezenlijkt, maar er blijven artikelen

die weI in het Handvest staan, maar die in de

Nederlandse regelqeving ontbreken. Een belang

rijk voorbeeld hiervan is het stakingsrecht dat.

55. Dat dit wl"'Strekkende gevolgen kan hebben voor nationale wetgeving blijkt u1t hat Benthem

arrest : EHRH 23 oktober 1985, NJ 1985, 102. U1t dit arrest volgde de u1tspraak dat het
Kroonberoep als in strijd met de rechten van de mens ward beschouwd.
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in de Nederlandse wet ontbreekt. Artikel 6 liG

4 van het Handvest erkent expliciet het stakings

recht. Als zodanig wordt zij dan ook door de Ne

derlandse rechter erkend.$)

2.3.7.3 Europese Gemeenschap

Een andere internatienale (~~:'f.:3nisati.e die van be

lang is veer het functiener;:,~ ve.n het Nederlandse

arbeidsrecht is de EG. De gerichtheid op het

sociaal beleid vloeit voort uit de artikelen 117

en 118 van het EG-verdrag. De Europese Commis

sie (het dagelijks bestuur van de EG) heeft

krachtens deze art::'kelr.';!}' tot taak +··!;Q:;12en de lid

staten een nauwe san.. ':t,·~~rkj,ng op sfi:::iaal gebied

te bevorderen. De c,:"l~omis$ie k,;il in het kader '\~an.

de harmonisatie rich~~ ·.:.·i~')~n uitvaa.cdigen.

Richtlijnen verplichten Qe lidstaten am de in de

richtlijn omschreven recht.stoestand in het leven

te rOepelli daarbij zijn de lidstaten vrij om

varm en middelen te kiezen teneinde daze ve'r·
plichting te realiseren.~)

Een aantal richtlijnen die ondertussen hebben ge

leid tot aanvullingen en/of wijzigingen in de

Nederlandse arbeidswetgeving zijn:

richtlijn 77/187 betreffende het behoud van

rechten van werknemers bij overgang van onder-

56. HR 30 mei 1986. NJ 1986. 688

57. Artikel 189 EEG-Verdrag
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nemingen. Om te voldoen aan deze richtlijn

zijn in het Burgerlijk Wetboek de artikelen

7A:1639aa - 1639dd toegevoegd$)i

richtlijn L48/29 betreft het ontslag van meer

.jere werknemers tegelijkertijd (1975). In

1975 is de Wet melding collectief ontslag in

Neder~and ingevoerdi

richtlijn L39/14 (1976) betreffende gelijke

behandeling van mannen en vrouwen. Toegevoegd

is artikel 7A: 1637ij in het Burgerlijk Wet

boek. 59)

2.3. 7 .4 Organisatie voor Uconomische Samenwerking en Ont

wikke1ing

Deze te Parijs gevestigde organisatie richt zich

op het bevorderen van de economische groei en de

werkgelegenheid van de lidstaten en de wereldhan

del. Op 21 juni 1976 aanvaardde deze organisatie

een 'Declaration on international investments and

multinational enterprises. I Onderdeel van de

Declaration zijn de zogeheten I Guidelines for

multinational enterprises'. Deze Guidelines

scheppen geen bindende rechtsregels, maar vervul

len slechts een morele rol. Toch hebben ze al

hun invloed doen gelden in de Nederlandse recht

spraak. Het betrof hier een Engelse onderneming

Bat Industries te Londen, die haar vestiging in

Nederland wilde sluiten. Dit besluit werd door

58. lie 9. 206

59. l1Q p. 101
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de Nederlandse rechter vernietigd op grond van

wanbeleid. Wanbeleid werd niet op bedrijfsecono

mische doch op sociale gronden aanwezig geacht.

De rechter overwoog voorts dat het 'niet zonder

betekenis was, dat Bat Industries de OESO-Guide

lines als richtlijn voor haar beleid had aan
vaard r .60)

2.4 Conc1usie

We hebben gezien dat beide landen een min of meer

gelijke beginsituatie kenden. Oorspronkelijk was er

sprake van een volledig privaatrechtelijke verhou

ding en naarmate de samenleving zich meer ging ont

wikkelen was er steeds duidelijker sprake van een

actieve interventie van de staat ten gunste van de

werknemer. Er is echter een verschil te constateren

in hoeverre de overheid bereid is te gaan.

Uit de bestudering van de relevante wetten blijkt

dat in Zuid-Afrika nog steeds een aantal zaken niet

goed geregeld zijn. Het uitsluiten van bepaalde

groepen werknemers van bepaalde wetten is hiervan

een duidelijk voorbeeld. Daarnaast bevatten de wet

ten in vergelijking met de ILO-conventies vaak

slechts rninimale bepalingen.

De instelling onder de LRA van een Industrial Court

en een Industrial Council is een goede stap in de

ontwikkeling naar een uitgebalanceerd systeem van

60. Hof Amsterdam (Onder-nemingskamer) 21 juni 1979, NJ 1980, 11
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arbeidswetgeving. Het is echter tekenend dat in
zuid-Afrika nag veel waarde wordt gehecht aan ILO
conventies. Daar ILO- conventies slechts absolute
minimumvoorwaarden bevatten, kan de conclusie geno
men worden dat in Zuid-Afrika moeite gedaan moet
worden om deze normen te halen. Een belangrijke
stap voorwaarts zou het ontwerp voor een nieuwe LRA

kunnen zijn. Dit antwerp is opgesteld door werkge
vers, werknemers en de overheid gezamenli jk. Echter

als gevolg van diverse oorzaken is het uiterst onze
ker of dit ontweT.p ooit nog en indien weI, wanneer
het ingevoerd zal worden.
Zuid-Afrika heeft duidelijk aangetoond door de ont
wikkelingan in het arbeidsrecht dat zij bereid is te

bouwen aan betere arbeidswetgeving, waardoor een be
tere bescherming voor de werknemers ontstaat. Pro
bleem is echter de snelheid.

In Nederland zien we dat de overheid zich eveneens
steeds meer met d~ arbeidsverhoudingen giI!g bemoei
en. Door deze ontwikkeling zien we dat de overheid

zich momenteel bernoei t met aIle terreinen van de
arbeidsmarkt. Deze invloed gaat zover dat er vraag
tekens gezet kunnen worden bij de bepaling dat een
arbeidsovereenkomst een privaatrechtelijke aangele
genheid is.

Daarnaast zien we duidelijk een tc.\enemende invloed
van internationale en supra-nationale instanties.

Deze internationale invloed zou ook weI eens een rol
kunnen gaan spelen in Zuid-Afrika, niet aIleen omdat
er duidelijk sprake is van een toenemende schaalver-

~

f
j-

I.

I
'I

~.
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groting in de wereld, maar oak omdat Zuid-Afrika na
jaren van isolement weer onderdeel zal gaan uitmaken
van de internationale wereld.
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HOOFD..BTQK 3

3. DE ARBEIDSO~~ENKOMST

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal stilgestaan worden bij de

arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is een

van de meest voorkomende overeenkomsten die gesloten

wordt. Het belang ervan mag dus zeker niet onder

schat worden. Voordat we in de volgende hoofdstuk

ken nader in zullen gaan op de verschillende manie

ren waardoor een arbeidsovereenkomst beeindigd kan

worden, zal eerst gekeken dienen te worden naar de

inhoud en de totstandkoming van een arbeidsovereen

komst.

Besproken zullen worden de diverse bronnen van de

overeenkomst, en de elementen waaruit een arbeids

overeenkomst is opgebouwd. Er zal vooral naar de

rechten en plichten gekeken worden die uit de over

eenkomst voortvloeien.

Elk van de twee gedeelten van di t hoofdstuk zal

begonnen worden met een kijk in de geschiedenis van

de arbeidsovereenkomst. Aangezien de arbeidsover

eenkomst in zowel Zuid-Afrika als Nederland dezelfde

wortels hebben, zal het interessant zijn om te kij

ken of beide landen een verschillende weg zijn uit

gegaan, of dat er nog steeds belangrijke overeenkom

sten zijn te vinden tussen de twee rechtssystemen.

In het vorige hoofdstuk hebben we uitvoerig stilge

staan bij de diverse publiekrechtelijke bepalingen
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ten aanzien van de arbeidsverhoudingen. In principe

zal alleen de privaatrechtelijke arbeidsverhouding

in dit hoofdstuk centraal staan.

Omdat in het volgende hoofdstuk de beeindiging van

de arbeidsovereenkomst aan de orde komt, zal er in

dit hoofdstuk geen aandacht aan besteed worden.

3.2 Zuid-Afrika

3.2.1 Inleiding

In het vorige heofdstuk hebben we gekeken naar

enkele wetten die van belang zijn veor het arbeids

Qvereenkomstenrecht. Het betrof hier wetten waarmee

de overheid een bepaalde invloed wil uitoefenen in

de arbeidsverhoudingen. Naast deze wetten bestaat

het gemene rechtssysteem. In het gemene recht vin

den we bepalingen betreffende onder andere rechten

en plichten van de partijen. We zullen ons in dit

hoofdstuk dan oak vaarnamelijk beperken tot de

positie van de arbeidsovereenkomst in het gemene

recht.

Als eerste zal de ontstaansgeschiedenis besproken

worden, waarna de cansequenties van een gesloten

arbeidsevereenkomst aan de orde zullen komen.

Tevens zal aandacht besteed worden aan de

sollicitatie-fase.

3.2.2 Juridisch karakter

In het Romeinse rijk werd de noodzakelijke arbeid
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voor het overgrote deel verricht door slaven

(servi), die geen enkele rechtspositie bezaten, of

door vrijgelaten slaven (liberti), die een zeer

beperkte rechtsbescherming genoten. Arbeid door een

vrijgeborene (ingenuus) kwam betrekkelijk weinig

voar. De juridische vorm waarin deze arbeid gewoon

lijk werd gegoten, was de aanneming van werk

(locatio conductio operis).

Naast deze arbeid door zelfstandigen was de onzelf

standige vr1Je arbeld, de verhuur van diensten

(locatio conductio operarum), juridisch van zeer

beperkte betekenis.

Als gevolg van het feit dat dus de arbeid voorname

lijk door slaven werd verricht, was er geen behoefte

aan de ontwikkeling van een vorm van arbeidsover

eenkomstenrecht.

In latere tijden ontwikkelde zich in het continen

tale Europa een duidelijke onderverdeling in soorten

van overeenkomsten. Deze onderverdeling zal in

paragraaf 3.3.2.1 verder behandeld worden. Tot op

de dag van vandaag zien we nog duidelijk dat deze

onderverdeling gebruikt wordt om te bepalen of er

sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met name het

onderscheid tussen 'locatio conductio operarum' en

'locatio conductio operis' is relevant, teneinde de

positie van de tussen partijen gesloten overeenkomst

te bepalen. Swanepoel zegt het aldus:

,The distinction between the above two types of

contracts also demarcates the traditional border

:Lines of labour law. Labour law is concerned
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wi th labour in subordinate relation, that is,

labour performed by the employee under the con

trol and supervision of the employer (locatio

conductio operaL-um). The employer and the inde

pendent contractor negotiate as equals on a equal

footing (locatio conductio operis) and thus la

bour in subordinate relation is not involved
here. ,1)

Het is uiterst belangrijk dat de status van een

overeenkomst duidelijk is! omdat het belangrijke

gevolgen kan hebben veor de betrokken partijen.

Bijvoorbeeld alleen werknemers hebben recht op

sociale voorzieningen en kunnen een beroep doen op

wettelijke beschermingsmaatregelen.

Om nu te kunnen bepalen of er sprake is van een ar

beidsovereenkomst zijn er diverse testen ontwikkeld.

In Zuid-Afrika zijn er tot nu toe drie verschillende

testen toegepast. Deze zijn: de controletest, de

organisatietest en de gemengde of dominante indruk

test. Van deze drie is aIleen de laatste relatief

goed genoeg gevonden. 2) Deze bestaat hieruit, dat

door het stellen van een aantal vragen, en het be

kijken van de indicaties die veort-vloeien uit de

overeenkomst, vastgesteld kan worden om wat voor een

soort overeenkomst het gaat. In de literatuur wor

den echter twijfels gezet bij het functioneren van

1. Swanepoel: Introduction to Labour Law (2ed. 1987) 2

2. Sn!it v Workmen's Compensation Comnissioner 1979 (1) SA 51 (A)
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alledrie de testen. Jordaan schrijft bijvoorbeeld:

,It i.s doubtful whether any of the standard test

are appropri ate. . • ,3)

Wil er sprake Z1Jn van een arbeidsovereenkomst dan

dienen de volgende elementen aanwezig te zijn:

beloning;

gezagsverhouding;

ter beschikking zijn van de werknemer.

In de volgende paragrafen zal uitgebreid op deze

elementen worden ingegaan. Vooralsnog zullen we nu

eerst de verschillende rechtsbronnen van de arbeids

overeenkomst gaan bekijken.

3.2.3 Rechtsbronnen

Als eerste rechtsbron kan verwezen worden naar het

gemene recht. Alhoewel de invloed van het gemene

recht de laatste jaren steeds Minder is geworden als

gevolg van de introductie van vele wettelijke bepa

lingen, is haar invloed nog steeds substantiee!.

Voor bepaalde groepen van werknemers, zoals huisbe

diendes en boerenknechte~, is zij nog steeds alles

bepalend.

Verplichtingen die uit het gemene recht voort

vloeien zijn veleriei en zullen verderop in het

hoofdstuk ter sprake worJen gebracht als we de

rechten en plichten van de partijen zullen behan-

3. Zie Jordun in Rycroft' Jordaan : A Guide to So'Jth African Labour Law (1990) 32
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delen. Voldoende is op di t moment te stellen dat de

meeste verplichtingen ui t het gemene recht voor

rekening van de werknemer komen. De gedachte die

hier achter zit wordt door Jordaan als voIgt

omschreven:

,It is the common-law implied terms w."lich most

clearly express social and economic assumptions

about the nature of employment. ,4)

De tweede rechtsbron zijn de diverse arbcidswetten

die zijn verschenen. Deze wetten maken duidelijk

inbreuk op de regels van het gemene recht. Vaak

bevatten deze wetten minimumbepalingen waar partijen

zich aan dienen te houden. Afwijken naar boven is

natuurlijk weI toegestaan. Voorbeelden van deze

wetten zijn de in het vorige hoofdstuk behandelde

BCEA en Wage Act. Mochten partijen zich niet houden

aan bepalingen uit deze wetten dan wordt dit gezien

dIs een misdrijf. 5}

Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen gezien

worden als een derde rechtsbron. Bi j een groot deel

van de arbeidsovereenkomsten zijn de verplichtingen

van werkgevers en werknemers in vergaande nlate

vastgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst.

Het belang van de collectieve arbeidsovereenkomst

kan dan ook moeilijk worden overschat.

4. Jordan 34

S. lie bijvoorbeeld 525(1) BCEA; s20(1) Wage Act; s82 LRA
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Als vierde en laatste rechtsbron kunnen de conven
t ies en aanbevelingen van de ILO genoemd worden.
Deze conventies en aallbevelingen worden door de

rechtspraak geaccepteerd en oak menigmaal aangehaald
als rechtsnorm. Voorbeelden hiervan zijn: Kebeni
v Cementile Products6) I NUMSA v Metkor Industries7) I

SACTWU and Frame Waverley Textiles8).

In Zuid-Afrika valt een teename te censtateren van

internatioca.al arbeidsrecht, en haar invloed is niet
meer weg te denken uit de Zuid-Afrikaanse rechts
praktijk.

Natuurlijk z1Jn er meerdere rechtsbronnen die ge

noemd kunnen worden, zeals gewoonte, maar de belang
rijkste zijn tach weI de vier behandelde bronnen.

Nu we de brennen hebben besproken kunnen we overgaan
naar de totstandkaming van een arbeidsovereenkomst.

3.2.4 Totstandkoming

3.2.4.1 Solicitatie-fase

Wat betreft de onderhandelingsfase voorafgaande
aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst moet

6. Kebeni I others v Cementi1e Products (Ciskei) (Pty) Ltd &: another (1987) B ILJ op 449H (Ie)

7. NUMSA v Ketkor Industries (Pty) Ltd (1990) 11 IlJ op 1124E (IC)
8. SA elating &: Textile Workers Union and Frame Waverly Textiles ltd (1991) 12 ILJ op ll60A

(ARB)
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worden vastgesteld dat in deze fase partijen niet

door de wet beschermOl worden. Een sollieitant

kan zelfs geen beroep doen op de goede trouw.

Een voorbeeld is indiEm een werkgever een solli

eitant heeft geweigerd op grond van zijn huids

kleur. In dat geval heeft de sollieitant geen

megelijkheid om een beroep te doen op de goede

tro\1w.

Ik zou er voor willen pleiten dat indien de

onderhandelingen in een vergevorderd stadium

zijn, de regels van de goede trouw van toepassing

te verklaren. Zeker w"nneer de sollieitant

gesehikt is bevonden en er aIleen nog onderhan

deld dient te worden over de arbeidsvoorwaarden

is dit wenselijk.

Aan de andere kant is de sollicitant niet ver

plieht om tijdens de onderhandelingen aan te

geven of hij zich in het verIeden wangedragend

heeft opgesteld. Oi t is hij weI wanneer de

werkgever om deze informatie vraagt. Dus ook

veor de werkgever kleven er risico' s aan deze

precontractuele onderhandelingsfase.

3.2.4.2 Vona

De algemene regel in het gemene recht is dat er

geen speciale eisen gesteld worden aan het af

sluiten van een arbeidsevereenkomst. Afgezien

natuurlijk van de eisen zoals die in het contrae

tenreeht gelden, zeals handelingsbekwaamheid,

ge~dige titel e.d.. Wanneer het duidelijk is dat
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er een wilsovereenkomst is, kan het contract on
middellijk in werking treden.
Er is geen vereiste dat er sprake moet zijn van
een schriftelijke overeenkomst, met andere woor
den een mondelinge overeenkomst is eveneens
rechtsgeldig. Behalve wanneer er sprake is van
een overeenkomst met een apprentice, dan dient de
overeenkomst weI schrifteIijk te zijn. Het

spreekt natuurlijk voor zich dat de verschillen
de bepalingen in de overeenkomst rechtmatig die

nen te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan be
dingen die in negatieve zin afwijken van minimum

bepalingen voortvloeiende uit van toepassing
zijnde arbeidswetten.

Afgezien van de vereisten uit arbeidswetten z1Jn
er ook enkele algemene regels waar een arbeids
overeenkomst aan moet voldoen. 9) Als eerste moet
er overeen~temrning zijn aangaande de te verrich

ten werkzaamneden. De werkzaamheden moeten dui
delijk omschreven zijn.
~!":'n tweede moet er overeenstemrning z1Jn tussen de

partijen over de beloning die de werknemer krijgt
voor d~ te verrichten werkzaamheden. Volgens het
gemene recht is het niet verplicht om een belo
ning in geld uit te keren. Loon in natura is
eveneens toegestaan. Het spreekt voor zich dat
hier weI consensus tussen de partijen veer bene
digd is. In het algemeen is loon in natura ver-

9. Swanepoe1 6
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baden door overeenkomst of als gevolg van vooral
Industrial Council Agreements.
partijen zijn verder vrij om gedurende de loop

tijd van de arbeidsovereenkomst een en ander te
W1JZ1gen. Deze wijzigingen dienen wel in over

eenstemming te zijn met de van toepassing zijnde

wetten.

3.2.5 Inhoud

In het voorafgaande hebben we gezien welke bronnen
er zijn, en welke eisen er gesteld worden aan het

afsluiten van een arbeidsovereenkomst. In paragraaf

3.2.2 zijn de noodzakelijke elementen van een

arbeidsovereenkomst vermeld. Deze elementen komen

nu in de volgende par~graaf ter sprake.

Evenals bij overige wede~~~~ge overeenkomsten is er
ook bij een arbeidsover~~~omst sprake van preste
rende partijen. Als uitvloe:i:sel van deze prestaties

zijn er voor beide partijen rechten en plichten.
Deze rechten en plichten vinden hun oorsprong in het

gemene recht en verder met name in de BCEA. Bij de

behandeling van de rechten en plichten kan het nut
tig zijn om te onthouden dat wat veor de ene partij

een recht is, voer de andere partij vaak resulteert
in een plicht. Het omgekeerde is natuurlijk even
eens van teepassing.
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3.2.5.1 P1ichten van de werknemer

(1) persoon1ijke arbeid

Eerder is aangegeven dat een van de elementen van

een arbeidsovereenkornst is dat er arbeid ter be

schikkiug wordt gesteld door de werknemer. Deze

arbeid dient persoonlijk ter beschikking te wor

den gesteld. Bepalend voer het ontvangen van

loon is dat de werknemer beschikbaar is, en niet
dat er werk verricht WOl."'dt. 10)

Komt de werknemer de overeengekomen werkzaamheden

niet na als gevolg van zijn afwezigheid (ziekte),

dan heeft hij geen recht op 100n. 11 )

De werknemer is verplicht om gedurende de loop

tijd van het contract en tijdens de afgesproken

werkuren beschikbaar te zijn. De werkgever is

niet verplicht om ook daadwerkelijk werk aan te

bieden, behoudens een aantal uitzonderingen.

Hierbij kan gedacht worden aan werknemers die

afhankelijk zijn van de hoeveelheid werk die

verricht wordt, zoals kelners, verzekeringsagen

ten en professionele sportmensen. 12)

(2) gehoorzaamheid

Een van de belangrijkste eisen die gesteld worden

aan een arbeidsovereenkomst is dal er sprake moet

10. Johannesburg !'kJnicipality v O'Sullivan 1923 AD 201

11. Potchefstroom fokInicipa1 Council v Bouwer No 1958 (4) SA 382 (T)

12. Zie Riekert : Basic Employment law (1987) 41; Swanepoe1 10
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zijn van een gezagsverhouding. De werknemer
dient de door de H'erkgever aan hem gegeven op
drachten, overeenkomstig de instructies van de
werkgever, uit te voeren.
Globaal gezien zijn er twee elementaire verplich
tingen in het kader van de gezagsverhouding. Ten

eerste dient de werknemer de opdrachten van de
werkgever uit te voe~en. Deze opdrachten moeten

weI passen binnen de in het contract overeengeko
men werkzaamheden, en mogen niet onredelijk of
buitenwettelijk zijn.
Het tweede element is dat de werknemer zich niet
onbeschoft mag gedragen tegenover zijn werkgever,

superieuren en clienten van de werkgever. Dit
levert wangedrag op.

Indien de werknemer voorgaande twee elementen
niet nakomt kan er, onder omstandigheden, sprake
zijn van ontslag op staande Yoet.

(3) loyaliteit

Het is overduidelijk dat de werknemer gedurende
de tijd dat hij in dienst is van de werkgever, de
belangen van de laatste dient na te streven. Dit

houdt onder meer in dat de werknemer moet voorko
men dat zijn persoonlijke belangen botsen met die
van de werkgever.

Tijdens werktijden moet de werknemer uitsluitend
werken ten gunste van zijn werkgeve:r.'. En na
werktijd mag hij weI een dienstbetrekking aangaan
bij een tweede werkgever, maar wel met de beperking
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dat dit niet ten koste mag gaan van de belangen

van de eerste werkgever. 13)

Verder mag de werknemer geen vertrouwelijke in

formatie (bedrijfsgeheimen) gebruiken die hij

tijdens het dienstverband heeft vergaard.

Algemene kennis en vaardigheden die een werknemer

heeft opgedaan tijdens het dienstver.band mag hij

weI na afloop van het dienstverband gebruiken.

De werkgever heeft echter de mogelijkheid om via

het afsluiten van een concurrentiebeding een en

ander te reguleren.

(4) competentie

Als laatste punt in deze paragraaf kunnen we

de competentie noemen. Het spreekt voor zich

dat de werknemer de vermogens zal moeten be

zi tten, die noodzakelijk zijn om de functie

die hij inneemt te kunnen vervuIIen. Riekert

spreekt over het handhaven v~n een redelijke

efficiency. 14) Wanneer een persoon sollici

teert naar een bepaalde functie zal hij aanne

melijk moeten maken dat hij geschikt is voor

de functie. 15) Bli jkt later dat dit niet het

geval is, dan zal dit beschouwd worden alsof

hij nalatig is in de uitoefeniJ'lg van zijn

functie. Deze nalatigheid kan aanleiding ge-

13. Harrismith Building Society v Taylor 1938 OPO 36

14. Riekert 31

15. Ndamase v Fyfe-King NO 1939 EDl 259

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



3.2.5.2

- 75 -

ven tot ontslag. Het is weI heden ten dage
geaccepteerd dat de werkgever aan de werknemer
een kans moet geven am zich binnen een rede
lijke periode alsnog te kwalificeren voar de
functie. Dit laatste hoeft niet indien dit
niet redeIijk verlangd kan worden van de werk
gever en het indruist tegen zijn legitieme be

Iangen.

Plichten van de werkgever

(1) loon

Een van de noodzakelijke elementen om te kun
nen spreken van een arbeidsovereenkomst is de
verplichting van de werkgever am de werknemer

voor zijn werkzaamheden loon aan te bieden.
Zoals al eerder is opgemerkt is het niet nood

zakelijk dat dit helemaal in geld moet z1Jn.
Meestal zal door Industrial Council overeen
komsten of door loonmaatregelen, loon in natu
ra uitgeslotan zijn.
De periode van loonbetaling is afhankelijk van
wat partijen afspreken, maar in het algemeen
zal het dagelijks, wekelijks of maandelijks
zijn.

De verplichting van de werkgever om loon te
betalen is afhankelijk van de beschikbaarheid
van de werknemer. Het adagium 'geen werk,
geen loon' gaat dus niet helemaal Ope Is de
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werknemer gedurende enige tijd niet beschik
baar, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, dan
heeft hij gedurende zijn afwezigheid geen

recht op loon.
Wanneer de werkgever overlijdt dan blijft er
een verplichting bestaan tot het betalen van
loon. Dit voIgt uit het feit dat de arbeids
overeenkomst niet beeindigd wordt bij overlij
den van de werkgever.
Indien de werkgever failliet gaat, komt de ar
beidsverhouding wel tot een einde. De Insol
vency Act beperkt de claim van een werknemer
op nog te ontvangen. loon tot maximaal twee
maanden loon. 16)

(2) veiligheid

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat
de overheid met wetgeving kwam, teneinde de
arbeidsomstandigheden, en daarmee de veilig
heid, te verbeteren. Afgezien van deze onver
heidsmaatregelen bestaat er oak vanuit het ge

mene recht een verplichting veer de werkgever
om te zorgen voor veilige arbeidsomstandighe
den. Het is niet zo dat de werkgever maatre
gelen dient te treffen teneinde aIle mogelijke
ongevallen te voorkomen. De werkgever dient
aIleen maatregelen te treffen tegen ongevallen

16. 5100 Insolvency Act
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die redelijk voorzienbaar zijn. '7) Hierbij

val t te denken aan zaken zoals veilige ma

chines en gereedschap, goede opleiding voor

bedienende werknemers, en een veilige manier

van werken. '8) Macht er sprake zijn van een

bedrijfsongeval dan rust de bewijslast op de

werknemer. Hij zal moeten aantonen dat de

werkgever tekort is geschoten in zijn plicht

om te zorgen veer veilige arbeidsemstandighe

den.

(3) verlof

Volgens het gemene recht heeft een werknemer

geen recht op verlef (ziekte, vakantie),

behalve wanneer dit expliciet in de arbeids

overeenkomst is afgespreken. 19) In de BCEA

wordt het recht ep verlef wegens ziekte of

vakantie weI erkend. Althans voar die werk

.temers die onder de BCEA vallen. Wat betreft

het doerbetalen van loon gedurende vakanties

af ziekte wordt in de BCEA eveneens voarzie

ning gemaakt . 20) De positie in het gemene

recht, voortvloeiende uit het niet erkennen

van vakantie- en ziekteverlof, is dat er geen

recht bestaat op doorbetaling van loon tijdens

17. Swanepoe1 11

18. Wilson's Clyde Coal Co Ltd v English (1937) 3 All ER 628

i9. East London ftlnicipality v Thomson 1944 AD 56

20. 512-13
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vakantie af ziekte. Voar wat betreft de door
betaling van loon tijdens vakantie is Swane
poel van mening dat bij arbeidsovex'eenkomsten
voer onbepaalde tijd wel sprake kan zijn van

betaald verlaf:

,It could however be argued that the force

of custom has already become so strong that

paid leave will practically always be im

plled in a contract which has been conclu

ded for a indefinite period. '21)

In de meeste gevallen is het echter niet meer
relevant of in het gemene recht weI of niet

een recht op verlof bestaat, aangezien de BCEA
hierin al voorziet.

Voordat een werknemer daadwerkelijk Z1Jn va
kantierechten kan doen gelden dient hij eerst

een bepaalde periode in dienst te z1Jn ge
weest. Neemt de dienstbetrekking een einde

voordat de periode is volgemaakt, dan zal de
werknemer volgens het gemene recht geen recht
hebben op een vergoeding van de opgebouwde
vakantiedagen, maar volgens de BCEA weer weI.
Heeft de werknemer weI recht op vakantiedagen,
na een volle periode, maar neemt hij ze niet
op, dan heeft hij geen recht op een ui~kering

in geld indien het aan hem zelf te wijten is
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dat hij de dagen niet heeft opgenomen. Is het

aan de werkgever te wijten dan heeft de werk

nemer weI recht op een uitkering.

Tenslotte wordt nag even teruggekomen op ver

10£ tijden ziekte. We Z;:i.gen dat in het gemene

recht geen recht op ziekteverlof bestaat. In

de praktijk is het zelfs zo dat indien een

werknemer te lang ziek blijft, afhankelijk van

de omstandigheden, dan heeft de werkgever

zelfs bet recht om hem te ontslaan. Oit 00

derwerp wordt verder behandelt in paragraaf

4.2.1.7.

(4} overige verplichtingen

Voorgaande verplichtingen z1Jn weI de belang

rijkste! maar afgezien daarvan zijn er nog en

kele verplichtingen het vermelden waard. ZO

is het voar de werkgever verplicht op grond

van de BCEA om bi j het eindigen van het

dieEstverband aan de werknemer een certificate

of service te overhandigen.~) In het gemene

recht ontbreekt een zodanige verplichting.

Verder is de werkgever verplicht op grond van

diverse wetten am van de werknerners een per

soonlijk dossier bij te houden. Doet hij dit

niet G3n wordt dit gezien als een misdrijf. a )

22. 515

23. lie bijvoorbeeld s20 BCEA
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3.3 Nederland

3.3.1 Inleiding

In Nederland wordt met betrekking tot de arbeids

overeenkomst het meeste geregeld in het Burgerlijk
Wetboek. We zullen ons dus dan oak het meeste laten
leiden door de bepalingen die in het Burgerlijk wet
boek zijn opgenomen terzake de arbeidsovereeLkomst.
Naast de regeling in het Burgerlijk wetboek zijn er

ook speciale regels te vinden in het wetboek van
Koophandel. Deze hebben betrekking op de arbeids
verhoudingen met handelsagenten en handelsreizigers.
Deze laatste zullen niet besproken worden. We be

perken ons tot de algemene arbeidsovereenkomst.

Alvorens we naar de inhoud van een arbeidsovereen
komst over zullen gaan zullen we eerst aandacht be
steden aan het juridisch karakter van de arbeids

overeenkomst. Voor wat het karakter betreft kan nu
reeds opgemerkt worden dat deze grote gelijkenissen

vertoont met het Zuid-Afrikaanse arbeidsovereenkom
stenrecht.

3.3.2 Juridisch karakter

Met de invoering van het Burgerlijk wetboek in 1838
werden de toenmalige opvattingen over het arbeids
recht gecodificeerd.
Belangrijk om te vermelden is dat er in 1838 als
gevolg van een directe lnvlced van de Franse revo-
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lutie, een tweetal grondslagen veer het nieuwe pri
vaatrecht werden gecodificeerd, welke tot op de dag
van vandaag nag geldig zijn. De eerste is de vrij
heid van ieder individu am naar eigen inzicht over
zijn goederen te beschikken en de vruchten daarvan

te plukken.
Het tweede element is de contractsvrijheid, welke
nauw samenhangt met het eerste. Deze heudt in dat

elk persoon zelf kan bepalen, of, met wie en op
welke voorwaarden hij met een ander overeenkomsten
zal aangaan. Deze twee beginsele~ passen bij een
opvatting over de gemeenschap als bestaande uit
vrije en gelijke burgers.
Voordat het Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd gold
in Nederland het Rooms-Hollands recht als hepalend.
Dit kwam dus teneinde in 1838.

Ten tijde van de invoering van het Burgerlijk Wet
boek werd de arbeid:::;.'elatie gezien als er aen van
huur. In het Burgerlijk Wetboek werd dan oak ge

sproken over 'de huur van diensten, werk en nijver
heid', en van 'huur van dienstboden en werkli-eden' .24)

In 1907 werd de arbeidsovereenkomst voor het eerst
gedefinieerd en geregeld door de Wet op de arbeids
overeenkomst. Deze wet stelde de artikelen 1637
1639x BW (oud) in de plaats van de artikelen die het

Burgerlijk Wetboek tot op dat moment wijdde aan de
'huur van dienstboden en werklieden'. De reden veor
deze wijziging was dat als gevolg van de Industriele

24. Ar~ikel 1583 BW-oud; Artikel 1637-1639 BW-oud
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revolutie in de tweede helft van de 1ge eeuw de sa

menleving zodanig veranderde, dat de overheid zich

genoodzaakt voelde om met nadere regelgeving inzake

de arbeidsverhoudingen te komen.

Op 1 januari 1992 is het volledige Burgerlijk Wet

boek vervangen door een nieuw Burgerlijk Wetboek.

De bepalingen betreffende de arbeidsverhoudingen

zijn als een van de weinige niet gewijzigd.

Afgezien van het feit dat de arbeidsovereenkomst een

aparte regeling kent in het Burgerlijk Wetboek,

dient zij nog weI te voldoen aan de algemene vereis

ten van het contractenrecht. Ook bij een arbeids

overeenkomst moet er sprake zijn van handelingsbe

kwaamheid, geldige titel e.d ..

3.3.2.1 Soorten overeenkomsten

Momenteel kunnen we in de zevende titel A, van

Boek 7A, van het Burgerlijk Wetboek 'de overeen

komsten tot het verrichten van arbeid' vinden.

In daze titel kunnen een drietal overeenkomsten

worden onderscheiden: 25)

de arbeidsovereenkomsti

aanneming van werk;

overeenkomst tot het verrichten van enkele

diensten.

De twee laatste zullen nu verder in deze para

graaf behandeld worden.

25. Artikel 7A:1637 BW
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aanneming van werk

De wet omschrijft de aanneming van werk als de

ovcreenkomst, waarbij de ene partij, de aannemer,
zich verbindt voor de andere partij, de aanbeste·
der, tegen een bepaalde prijs een bepaald werk
tot stand te brengen. 26) In het algemeen wordt
aangenomen dat onder werk in deze bepalingen een
stoffelijk werk - de vervaardiging of de bewer
king van een stoffelijk voorwerp - moet worden
verstaan. 27)

Afgezien van het feit dat het stoffelijk werk

betreft, zijn er nog een tweetal kenmerken, deze
zijn:

er is geen sprake van een gezagsverhouding
tussen aannemer en aanbesteder;
er is geen verplichting van de aanbesteder dat
de arbeid persoonlijk moet worden verricht.

overeenkomst tot het verrichten van enke1e
diensten

De overeenkomsten tot het verrichten van enkele
diensten vormen in zekere zin een restgroep. Zij

worden in de wet niet nader omschreven. De over
eenkornsten tot het verrichten van arbeid tegen
loon, waarbij de arbeidende partij niet in dienst
is van de wederpartij en de arbeid niet bestaat

26. Art.1kel 7A:1637b BW
27. Van der Gr1nten : Arbe1dsovereenkomstenrecht (1987) 26
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in de vervaardiging of de bewerking van een stof

felijk voorwerp zijn overeenkomsten tot het ver

richten van enkele diensten. Het zijn in het

bijzonder de overeenkomsten met beoefenaren van

een vrij beroep zoals artsen, advocaten, archi

tecten e.d ..

3.3.2.2 Elementen van een arbeidsovereenkomst

Om nu de arbeidsovereenkomst van de voorgaande

twee overeenkornsten te kunnen onderscheiden die

nen er een aantal elementen aanwezig te zijn in

de arbeidsovereenkomst. Deze elernenten zullen we

nu gaan bespreken.

(1) persoonlijke arbeid

Van welke aard de arbeid is doet niet ter zake.

Arbeid kan iedere lichamelijke of geestelijke ac

tiviteit van de werknemer zijn waar de werkgever

waarde aan hecht. Partijen zijn vrij am zowat

aIle verplichtingen tot object van de arbeid te

maken. Het begrip arbeid wordt heel ruim uitge

legd. Een voorbeeld is een arrest van de Hoge

Raad waa~in zogeheten slaapdiensten in een op

vangtehuis als arbeid werd gezien. Een slaap

dienst houdt in dat iemand beschikbaar moet

blijven tussen bijvoorbeeld 11 uur 's avonds en

7 uur 's ochtends. Deze persoon kan gewoon gaan
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slapen, maar moet wel indien nodig kunnen wer
ken. 28)

Verder moet de arbeid persoonlijk worden ver

richt. Indien het de partijen vrijstaat de werk

zaamheden zelf te verrichten of door een ander te

doen verrichten, is er geen arbeidsovereenkomst. 29)

De werknemer kan zi~h weI met toestemming van de

~erkgever door een ander laten vervangen.

(2) 1.oon

Onder loon wordt verstaan de door de werkgever

verschuldigde contraprestatie voor de verrichte

arbeid.~) Loon hoeft niet uit geld te bestaan,

noch uit een vast bedrag (provisie, winstaan

deel) . Oak geld in vreemde valuta is toege

staan. 31 )

(3) zekere tijd

Het begrip 'gedurende zekere tijd ' zoals dat in

artikel 7A:1637a BW wordt vermeid wil niets an

ders zeggen dan dat de werKnerner verplicht is am

zich gednrende bepaalde tijd voor de wer}cgever

beschikbaar te houden. Niet zozeer is beslissend

of de werknemer arbeid verricht, alswel dat hij

28. HR 20 maart 1987. NJ 1988,4

29. HR 13 december 1957. NJ 1958,35

30. HR 18 december 1953, NJ 1954,242

31. Naber. De Arbe1~sovereenkomst in Nederland (1985) 34
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zich voor die arbeid beschikbaar moet houden.

(4) gezagsverhouding

De wet stelt dat de werknemer 'in dienst' moet

zijn bij de werkgever. Het begrip 'in dienst'

wordt algemeen uitgelegd als een verhouding van

ondergeschiktheid, oftewel een gezagsverhouding.

De werknemer is verplicht bij zijn werkzaamheden

de opdrachten of aanwijzingen van de werkgever op

te volgen.

De gezagsverhouding is het meest karakteristieke

element van de arbeidsovereenkomst, waarvan de

aanwezigheid tevens het moeilijkst is vast te

stellen.

Het onderscheid met andere overeenkomsten, zoals

de overeenkomst tot het '\"errichten van enkele

diensten is niet altijd scherp. De rechter zal

met betrekking tot dit element zeker oak kijken

naar de feitelijke situatie, en niet aIleen

rekening houden met de door partijen gebruikte

benoeming van het contract.~)

Bij de toetsing of sprake is van ondergeschikt

heid zijn de volgende facetten van belang:

voor het bestaan van de gezagsverhouding is niet

beslissend of de werkgever daadwerkelijk gezag

uitoefent, maar uitsluitend of hij daartoe con

tractueel gerechtigd is. Met andere woorden, de

32. HR 24 september 1982, NJ 1983,327
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werkgever moet voor de werknemer afdwingbare ver
plichtingen kunnen scheppen;~)

het is niet nodig dat de werkgever zelf het gezag
uitoefent. Dat kan ook gebeuren door een derde,
die zijn gezagsbevoegdheid aan de werkgever ont
leent (bijvoorbeeld bij uitlening);
hoe onbepaalder de te leveren prestatie (arbeid)

in een overeenkomst is aangeduid, hoe meer dat
wijst in de richting van een arbeidsovereenkomst,

zeker als niet de werkende, maar de werkverschaf
fende partij gerechtigd is de te leveren presta
tie (arbeid) nader te bepalen.

3.3.3 Rechtsbronnen

De voornaamste r,echt.sbren veor het arbeidsovereen

komstenrecht is zender twijfel de wet. Het

wettelijk arbeidsevereenkemstenrecht ligt voorname
lijk besloten in de eerste vijf afdelingen van titel
7A, van boek 7A, van het Burgerlijk wetboek (art.
7A:1637-1639dd BW).

Daarnaast kan nog worden gewezen op het sinds 1838
bestaande artikel in het Burgerlijk Wetboek, dat een
werkgever aansprakelijk stelt vaar anrechtmatige
daden van zijn andergeschikte, gepleegd tijdens de

werkzaamheden welke deze vaor zijn werkgever ver
richt. 34)

Behalve het Burgerlijk Wetboek bevatten oak het
Wetboek van Koophandel, de Faillissementswet, het

33. HR 11 november 1949, NJ 1950,140
34. Artikel 6:170 BW (,Art1ke1 1403 BW-oud)
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Bui tengewoon Beslui t Arbeidsverhoudingen 1945 en en
kele andere wetten, zoals de Wet minimumloon en mi
nimunlvakantiebijslag 1968, de Wet gelijk loon voor
vrouwen en mannen 1975, de Wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen 1980 en de Wet melding collec
tief ontslag 1976, bepalingen die tot het arbeids

overeenkomstenrecht woraen gerekend.

In de tweede plaats kent het arbeidsovereenkomsten

recht een specifieke rechtsbron, namelijk de collec
tieve arbeidsovereenkomst. Bij het overgrote deel

van de arbeidsovereenkomsten zijn de verplichtingen
van werkgever en werknemer in vergaande mate vastge
legd door een collectieve arbeidsovereenkomst. 35)

Tenslotte kan nog als derde rechtsbron vermeld wor

den de internationale verdragen die in Nederland van
toepassing zijn. Hierbij kan gedacht worden aan

verdragen zoals het Europees Sociaal Handvest en de
diverse ILO-conventies.

Ook in Nederland zijn er nog meer rechtsbronnen aan
te wijzen, zoals de bevoegdheid van de werkgever om
door lnstructies de uit de arbeidsovereenkomst

voortvloeiende verplichtingen voor de werknemer te
concretiseren. De belangrijkste bronnen lU'lren toc:h
weI voorgaande drie bronnen. Nu zullen we nader
gaan kijken naar de totstandkoming, vorm en inhoud
van een arbeidsovereenkomst.

35. Voor ongeveer 80 procent van de werknemers geldt een collectieve arbeidsovereenkomst.
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3.3.4 Totstandkoming

3.3.4.1 Sollicitatie-fase

Voordat een arbeidsovereenkomst tot stand is

gekomen, zal er meestal een perinde van onderhan

delen aan zijn voorafgegaan. Gedurende deze

onderhandelingsfase zijn er een aantal regels die

een rol spelen. Alhoewel er geen algemeen

wettelijk kader bestaat, kunnen deze regels weI

degelijk invloed uitoefenen en de positie van de

sollicitant minder onzeker maken.

De volgende regels kunnen onderscheiden worden.

Bij de verhouding tussen de sollicitant en de

werJ<:gever is sprake van een precontractuele

fase, welke beheerst wordt door de goede

trouw.~) Partijen dienen onder meer rekening

te houden met elkaars gerechtvaardigde belan

geo. Bi jvoorbeeld zowel werkgever als werkne

mer kunnen niet in een laat stadium afhaken

zander goede reden. Doet een der partijen dit

weI dan is hij schadeplichtig.

De sollicitant heeft de mogeli jkheid om een

schadevergoedingsactie uit onrechtmatige daad
t.e beginnen. 37)

Het is verboden om onderscheid te maken tussen

man en vrouw. 38)

36. Artikel 3: 11 BW

37. Artikel 6:162 BH

38. Artikal 3 Wet gel1jke behandeling mannen en vrouwen. Deze bepaling zien we ook terugkomen

bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Hier is hij ecnter gebaseerd op artikel

7A: 16371j BW.
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Artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht:. ver

biedt in de uitoafening van een beroep of be

drijf onderscheid te maken tussen personen

wegens rase

Verdragsbepalingen inzake (rassen) discrimina

tie: De Uitvoeringswet van het Europees Ver

drag inzake de rechtspositie van migrerende

werknemers is direct van toepassing op de

arbeidsverhouding en bepaalt dat de voorwaarde

waaronder een arbeidsovereenkomst met een in

Nederland wonende vreemdeling, niet minder

gunstig mag zijn dan bij Nederlanders.~)

3.3.4.2 Vorm

Wanneer partijen met elkaar een arbeidsovereen

komst sluiten kan deze zowel mondeling als

schrifteli jk worden aangegaan. Voor bepaalde

bijzondere bedingen en afwijkingen eist het Bur

gerlijk Wetboek weI dat ze schriftelijk worden

overeengekomen,40) ze mogen ook bij collectieve

arbeidsovereenkamst worden bepaald. Ook een c01

lectieve arbeidsavereenkomst kan de schrifte1ijke

vorm voorschrijven.

Op de arbeidsovereenkomst Z1Jn de wettelijke

bepalingen van het algemeen overeenkomstenrecht

van toepassing, voar zover de regeling van het

39. ~ie artikel 7 Verorder;i01 (EG) betr",:fende het vrije verkeer van werknemers binnen de

gemeenschap van 1968 (15 oktaber 1968. nr. 1612/58. PB 1968. nr. l257).

40. Een vool"'beeld is het concurrentiebeding u1t artike1 7A:1637x BW.
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arbeidsovereenkomstenrecht hiervan niet afwijkt.

ZO moet er onder meer sprake zijn van wilsover

eenstemming en handelingsbekwaamheid.

Voorbeeld van een afwijking van het algemene

overeenkomstenrecht is de beperking van de

contractsvrijheid. In het Burgerlijk wetboek kan

een uitgebreide regeling gevonden worden van

rechten en plichten waaraan partijen in meer of

mindere mate gebonden zijn. De contractsvrijheid

kan op de navolgende wijzen beperkt worden.

a. Dwingend recht

Van dergelijke bepalingen van niet worden

afgeweken. Voorbeeld: artikel 7A:1639h, lid

2 BW (ontslagverbod wegens huwelijk van de

werknemer) .

b. Driekwart dwingend recht

Van dergelijke bepalingen kan slechts bij een

collectieve arbeidsovereenkomstworden afgewe

ken. Voorbeeld: artikel 7A:1639h, lid 3 en

7 BW (ontslagverbod tijdens ziekte).

c. Semi-dwingend recht

Van dergelijke bepalingen kan aIleen schrifte

Ii jk worden afgeweken. Voorbeeld: artikel

7A: 1638c en d BW (doorbetaling van loon in

bepaalde 5i tuatie5 waarin geen arbeid wordt

verricht).

d. Aanvullend of regelend recht

Van dergelijke bepalingen kan worden afgewe

kane Ze gelden aIleen indien partijen niet
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anders zijn overeengekomen (mondeling of

schriftelijk). Voorbeeld: artikel 7A:1637q

BW (hoogte van het loon).

Zoals we zien zijn er nogal wat wettelijke

regelingen betreffende de arbeidsovereenkomst.

Ook wat betreft de inhoud van de arbeidsovereen

komst zijn er behoorlijk wat wettelijke regels te

vinden. Deze zullen nu in de volgende paragraaf

besproken worden.

3 .. 3 .. 5 Inhoud

In tegenstelling tot het Zuid-Afrikaanse gemene

recht id in Nederland een grote hoeveelheid

bepalingen, ten aanzien van de rechten en plichten

van werkgever en werknemer, neergelegd in wetgeving.

Hierbij dient weI opgemerkt te worden dat de

verplichtingen, zeals deze in het Burgerlijk Wetboek

z1Jn omschreven, veel omvattender z1Jn voor de

werkgever dan die voer de werknemer.~)

Als eerste zullen nu de verplichtingen van de werk

nemer besproken worden. Daarna zullen enkele van de

belangrijkste verplichtingen van de werkgever behan

deld worden.

41. Werkgever: Art1kel 7A:1638-163800 BW; werknemer: art. 7A:1639-1639da OW
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3.3.5.1 Plichten van de werknemer

(1) arbeid verrichten (art. 7A:1639 BW)

De eerste bepaling die in de wet aangetroffen

wordt, is de bepaling dat de werknemer verplicht

is de bedongen arbeid naar zijn beste vermogen te

verrichten. De werknemer zal de bedongen arbeid

moeten verrichlen. Partijen kunnen hierorntrent

in de arbeidsovereenkornst een uitgewerkte

regeling vaststellen.

In de rneeste gevallen zullen de werkzaamheden

door een functie-aanduiding bepaald zijn. De

werknemer is gehouden de werkzaarnheden te

verrichten welke de werkgever hem als passend bij

de functie opdraagt. De verplichting van de

werknemer gaat niet verder dan de bedongen

arbeid.

Van der Grinten merkt hierbij op:

'Buiten de arbeidstijd kan de arbeider in

beginsel die werkzaamheden verrichten die hij

verkiest. Hierbij geldt echter de restrictie

dat de verplichting om naar zijn beste vermo

gen de arbeid te verrichten medebrengt dat de

arbeider zich moet onthouden van arbeid voor

zichze:f of voor anderen die zijn prestatie

vermogen voor de werkgever schaadt. '42)

42. Van der Gr1 nten ~ 30
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(2) persoonlijke verplichting (art. 7A:1639a

BW)

De werknemer is verplicht de arbeid zelf te ver

richten. Met toestemming van de werkgever mag de

werknemer een deel van zijn werkzaamheden door

anderen laten verrichten. Indien de werknemer de

vrijheid heeft zich te laten vervangen bestaat er

geen arbeidsovereenkomst.

(3) nakoming voorschriften (art. 7A:1639b BW)

De werknemer is verplicht zich te houden aan de

voorschriften omtrent het verrichten van de ar

beid, alsmede aan die welke strekken ter bevorde

ring van de goede orde in de onderneming. Deze

bepaling verschaft de werkgever de mogelijkheid

bepaalde voorschriften eenzijdig op te leggen,

mits de redelijkheid in acht wordt genomen.

Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het dra

gen van verplichte bedrijfskleding.

(4) inwonende werknemer (art. 7A:1639c BW)

Deze bepaling is nog een overblijfsel van vroege

re tijden, toen het nog regelmatig voorkwam dat

werknemers bij de werkgever inwonend waren. Deze

bepaling komt erop neer dat de werknemer zich

moet gedragen overeenkomstig de regels van het

huis.
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( 5 ) handelen als een goed werknemer (art.

7A:1639d BW)

De werknemer heeft de algemene plicht al datgene

te deen en na te laten, wat een geed werknemer in

gelijke emstandigheden beheert te deen en na te

laten. Velgens Van der Grinten kan uit deze be

paling werden afgeleid dat de werknemer instaat

veer zijn bekwaamheid veer de functie die hij

aanvaardt. 43)

( 6) overwerk

De laatste verplichting veer de werknemer die

hier geneemd wordt, is de verplichting tot over

werk. Algemeen gesproken bestaat er geen ver

plichting tot overwerk. Op deze bepaling zijn

echter een paar uitzonderingen. De eerste be

treft het fei t da de werkgever, indien ti jde

lijke omstandigheden van het bedrijf daartoe

aanleiding geven, overwerk kan vorderen.")

Verder mag de werknemer het overwerk niet weige

ren, indien hij volgens overeenkomst, collectieve

arbeidsevereenkomst, gebruik of zijn plicht als

goed werknemer, hiertoe gehouden is. 45)

Overwerk waarvoor geen redelijke grand aanwezig

is, m~g de werknemer weigeren. Dit is bijvoor-

43. Van der Grinten 131

44. HR 18 november 1955, NJ 1956,28

45. Een voorbee1d dat het gebruik overwerk met zich mea kan brg/Y.len is HR a december 1933. NJ

1934,661
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beeld het geval wanneer de werkgever, zonder dat
hieromtrent afspraken zijn gemaakt, met grote re
gelmaat de werknemer vraagt overwerk te verrich

ten.
De bepaling van overwerk is niet zozeer in de wet

alswel in de jurisprudentie te vinden.

3.3.5.2 Plichten van de werkgever

(1) loon (art. 7A:1638-1638q BW)

Een element van de al.-beidsovereenkomst is het

betalen van loon. Ontbreekt deze dan is er geen
sprake van een arbeidsC'vereenkomst. partijen

kunnen het loon overeenkomen. De wet geeft een

voorziening voor het geval dat het loon hiet hij
overeenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst

is vastgesteld. De werknemer heeft dan aanspraak
op zodanig loon als ten tijde van het sluiten der

arbeidsovereenkomst voor arbeid als de bedongene,
ter plaatse waar deze moet worden verricht, ge
bruikelijk is.%) Bestaat geen gebruik dan moet
het loon naar billijkheid worden bepaald.
Verder geldt voor vele arbeidsovereenkomsten,

krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantie
bijslag, dat het loon niet lager mag zijn dan het

bedrag dat de wet bepaalt. Een lager bedrag dan
volgens de wet geldt kan niet rechtsgeldig worden
overeengekomen. Aangenomen moet worden dat de

46. Artikel 7A:1637q BW
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wet een overeengekomen lager loon ornzet in het

wettelijk minirnumloon.

Indien de werkgever het loon te laat betaalt,

heeft de werknemer een aanspraak op verhoging.

Deze verhoging kan oplopen tot rnaximaal 50 pro

cent. 47)

(2) vakantie (art. 7A:1638bb-1638mm BW)

De regeling orntrent vakantie met behoud van loon

is opgenornen in artikel 7A: 1638bb tot en met

1638mrn BW. De wettelijke regeling is behoudens

enkele uitzonderingen van dwingend recht, en in

het algemeen kan slechts ten voordele van de

werknerner worden afgeweken.~)

De werknemer heeft jaarlijks recht op tenminste

viermaal het bedongen aantal arbeidsdagen per

week. 49) Bij een vijfdaagse werkweek heeft een

werknerner derhalve recht op 20 vakantiedagen. In

de praktijk bedraagt het aantal vakantiedagen

door afspraken tussen (CAO) partijen meer.

Gedurende de vakantie heeft de werknemer recht op

doorbetaling van loon.

Bij beeindiging van de dienstbetrekking kunnen de

opgebouwde vakantiedagen opgenomen worden tijdens

de opzegperiode, of bij uitzondering kunnen de

opgebouwde vakantiedagen uitgekeerd worden in

47. Artikel 7A:1638q BW

46. Artikel 7A:1638nm BW

49. Artikel 7A: 163Bbb BW
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geld. Naast het recht op vakantiedagen, heeft de
werknerner ook recht op een vakantiebijslag van
rninirnaal 8 procent van het bruto-jaarloon.~)

(3) veiligheid (art. 7A:1638x BW)

Artikel 7A:1638x, lid 1 BW legt ter beveiliging
van de werknemer op de werkgever enige algemene
verplichtingen. Het verplicht de werkgever maat

regelen te nemen ter voorkoming van schade aan de
persoon of gOGderen van de werknemer door onvei
lige werkruimten of materialen, of door een
ondeugdelijke organisatie van de werkzaamheden.
Wanneer de werkgever deze verplichting schendt,
kan de werknemer vergoeding vorderen van de hier
door veroorzaakte schade. Deze vordering kan de
werkgever slechts afweren door te bewijzen dat de
schade aan grove schuld van de werknemer, danwel

aan overmacht te wijten is. Van grove schuld is
in beginsel slechts sprake:

'indien de schuld van de arbeider zo ernstig
is, dat daartegenover de tekortkoming van de
werkgever in de nakoming van zijn verplichtin
gen als bedoeld in artikel 1638x lid 1 in het
niet valt.I~)

so. Artikel 15 Wet rnin1mumloon en minimumvakant1ebijslag
51. HR 27 jun1 1975, NJ 1976,81
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(4) getuigschrift (art. 7A:1638aa BW)

De werkgever is verplicht bij het einde van de

dienstbetrekking aan de werknemer op diens ver

zoek een getuigschrift uit te reiken. Het g~

tuigschrift dient een opgave te bevatten van de

verrichte arbeid en de duur van de dienstbetrek

king.

(5) handelen als goed werkgever (art. 7A:1638z

BW)

De werkgever is in het algemeen verplicht al dat

gene te doen en na te laten, wat een goed werkge

ver in gelijke omstandigheden behoort te doen en

na te laten. Deze bepaling geldt voor alle

plichten van de werkgever, niet aIleen ten aan

zien van arbeid, en zal waar nodig is bij de be

handeling van de diverse verplichtingen worden

aangehaald. Een tweetal voorbeelden:

Verplichting tot verschaffing van werk

Een recht op werk voor de werknemer is niet in

de wet opgenomen. Een algemene verplichting

am aan een werknemer werk te verschaffen

bestaat niet, weI kan in concrete gevallen

deze verplichting voortvloeien uit artikel

7A: 1638z BW. Een voorbeeld hiervan is wanneer

de werknemer voor zijn inkomsten afhankelijk
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is van het feitelijk werkzaam ~ijn.~)

Aanbieden van passende arbeid

De werkgever kan in bepaalde omstandigheden,

op grand van artikel 7A: 1638z BW, verp1icht

zijn om passende arbeid a1 dan niet binnen de

functie aan te bieden. Een van die omstandig

heden kan zijn dat de werknemer gewetensbezwa

ren heeft tegen het uitoefenen van (bepaalde

onderde1en van) zijn werkzaamheden. Een ver

pleegkundige bijvoorbeeld, die gewetensbezwa

rl~n heeft tegen abortus, kan op een andere

afdeling worden geplaatst waar hij of zij

minder met deze problematiek in aanraking zal

komen. 53)

Een andere omstandigheid is wanneer de werkne

mer a1s gevolg van arbeidsongeschiktheid niet

meer in staat is am zijn functie uit te oefe

nen. Indien deze werknemer zich bereid ver

klaart ander passend werk te gaan doen, is de

werkgever op grand van artikel 7A:1638z BW,

onder omstandigheden, verp1icht die werknemer

in staat te stellen die arbeid te verrich
ten. 54}

52. Rb Amsterdam 12 mei 1953, NJ 1954,1SB

53. Hof Den Haag 24 juni 1981, NJ 1982,S

54. HR 8 november 1985, NJ 1986,302
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(6) ziekte (art. 7A:1638c BW)

Tijdens ziekte van de werknemer is de werkgever

verplicht am het loon te blijven uitbetalen.

Deze aanspraak op loon bestaat gedurende een

korte tijd. De werknemer heeft tenminste voor

een periode van zes weken recht op het voor hem

geldende minimumloon. In rechterlijke uitspraken

is echter ook weI ui tgegaan van enkele maanden. 55)

Voor de werknemer is voorgaande niet relevant.

Aangezien hij op grand van de Ziektewet een

uitkering zal ontvangen. Deze uitkering bedraagt

wettelijk 70 procent van het laatstverdiende

loon. In de praktijk wordt deze aangevuld tot

100 procent door de werkgever.

De werkgever heeft verder de verplichting am een

zieke werknemer gedurende twee jaar in dienst te

houden. Pas na twee jaar mag een werkgever een

zieke werknemer ontslaan. Hij zal echter we! de

gangbare GAB-procedure moeten doorlopen om te

kunnen opzeggen. Deze GAB-procedure zal in het

volgende hoofdstuk besproken worden.

(7) gelijke behandeling van mannen en vrouwen

(art. 7A:1637ij BW)

De laatste verplichting die behandeld zal worden

is de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

55. Ktg Amsterdam 15 september 1972, Prg. 1974,32
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De in Nederland tot stand gekomen wettelijke

regelingen die een gelijke behandeling van mannen

en vrouwen regelen, zijn gebaseerd op het recht

van de EG. Momenteel zijn er twee wetten van

toepassing. De eerste betreft de gelijke

beloning van mannen en vrouwen, zijnde de Wet

gelijk loon voer vrouwen en mannen van 1975.

Deze wet kwam tot stand in vervolg op een op

artikel 119 EEG-Verdrag gebaseerde richtlijn van

1975,$) en beoegt discriminatie tussen mannen en

vrouwen in verbano met hun loonaanspraken tegen

te gaan. Arbeid van gelijke aard, welke verricht

wordt door mannen en vrouwen, dient gelijk

beloond te worden. Een werknemer kan in dit

kader ook een beroep doen op voornoemde artikel

119 EEG-Verdrag, welke volgens het Europees Hof

van Justitie rechtstreekse werking in de

lidstaten heeft.~)

Met betrekking tot gelijke behandeling hfleft de

Raad van de Europese Gemeenschappen in 1976 een
richtlijn vastgesteld.~) Deze richtlijn kreeg in

Nederland vorm in de Wet gelijke behandeling van

mannen en vrouwen van 1980.

Een van de gevolgen van deze wet was de invoering

van artikel 7A:1637ij BW. Ingevolge dit artikel

mag de werkgever geen onderscheid

56. Richtlijn gepublioeerd in Publikatieblad L45 van 19 februari 1975.
57. Hof van Justitie EG 8 april 1976, NJ 1976,510
58. Publ1katieblad L39 van 14 februari 1976
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maken tussen mannen en vrouwen bij:~)

het aangaan van een arbeidsovereenkomst;

het beeindigen van een arbeidsovereenkomstj

het verstrekken van onderricht;

de arbeidsvaorwaardenj

de bevardering.

Op het verbod onderscheid te maken bestaan drie

uitzenderingen:

gevallen waarin het geslacht naar objectieve

maatstaven bepalend is. Deze bepaling geldt

slechts voar het aangaan van de

arbeidsavereenkomst en het verstrekken van

onderricht;

bescherrning van de vrauw (bij zwangerschap of

moederschap)i

positieve discriminatie. Een voorbeeld

hiervan is wanneer er te weinig vrouwen in

bepaalde functies zijn. Dan kan er voorrang

gegeven worden aan de benoeming van vrouwen.

Het verbad treft oak indirecte discriminatie,

zeals het verwijzen naar de echtelijke staat, of

gezinsomstandigheden.

Een beding in strijd met bovengenoemde verboden

is nietig. 60)

59. Zie bijvoorbee1d HR 21 november 1980, NJ 1987,351 of Hof van Justitie EG 8 november 1990,

NJ 1990.1580. waarin het Hof besliste dat een werkgever nimner een geschikte sollicitante

mag weigeren andat ze zwanger is.

60. Artike1 7A:1637ij lid 2 BW
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3.4 Conc1usie

Wat opvalt als een vergelijking gemaakt wordt tussen

het arbeidsovereenkomstenrecht van Zuid-Afrika en

Nederland, is dat er grate overeenkomsten bestaan.

Of beter gezegd, er bestaan geen grote verschillen..

De verschillen zitten vooral daar waar het

Nederlandse systeem verder ontwikkeld is. Een goed

voorbeeld is de gelijke behandeling van mannen en

vrouwen, of de bescherming van de sollicitant.

Beide systemen hebben hun wortels in het Remeinse

recht en hebben zich in de loop der tijd min of meer

aangepast aan de ontwikkelingen in de maatschappij.

Dat de ontwikkeling in Nederland verder gevorderd

is, ligt vear een deel aan het bestaan van supra

natienale instellingen die hun invloed deen gelden

in de nationale wetgeving.

Gelet ep Je grete politieke en seciale veranderingen

die gaande zijn in Zuid-Afrika zal het. mij niks

verbazen dat, wanneer er gekeken zal worden naar.

bijvoorbeeld arbeidswetgeving in Europa, 61) de

achterstand in de ontwikkeling van het arbeids

evereenkemstenrecht ten apzichte van Europa inge

haald kan worden. Zuid-Afrika zal zich bereid

meeten tonen om deze uitdaging aan te nemen.

61. ~,t Europa bedoel ik het continentale West-Europa.
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4 ALGEMEEN OHTSLAGRECHT

4.1 In1eiding

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de ont

wikkeling van het arbeidsrecht in beide landen. E~~

belangrijke conclusie die getrokken ken worden was

het fei t dat beide rechtssystemen in belangri.jke

mate een mengeling zijn van civielrechtelijke ~n

administratiefrechtelijke bepalingen. Een van de

terreinen waar di t vooral naar voren komt is het

entslagrecht.

Ot, '1:' .:pronkelijk was, zoals eerder gesteld, een

arb~idsrelatie een puur civielrechtelijk gebeuren.

Werknemer en werkgever waren volledig vri j om de

voorwa~rden van een arbeidsovereenkomst vast te

stellen, het beginsel van de contractsvrijheid. In

de praktijk w~ren deze voorwaarden echter vaak bij

z0nder eenr: 1, .1.:1ig in het voordeel van de werkgever.

In geval van conflicten tussen werkgever en werkne

n~oer q..:::ld het adagium:

"de meester wordt op zijn wOr.Jrd geloofd".

Ontslagbescherming voar de werknemer was helemaal

ver te zoeken. Zowel in het Zuid-Afrikaanse gemene

rechtssysteem als in het Nederlandse burgerlijk

rechtssysteem was de werkgever volledig vrij om de

relatie te beeindigen. De achterliggende gedachte
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hiervan is dat een arbeidsovereenkomst gezien wordt
als een wilsovereenkomst. Ontbreekt de wil, dan kan
de overeenkomst simpelweg beeindigd worden. Het
hoeft verder geen betoog dat dit geen ideale situa
tie is, maar meer een situatie van willekeur.

In de loop van deze eeuw zien we steeds meer dat de
overheid zich nadrukkelijker gaat bemoeien met dit
deel van het verbintenissenrecht. Deze bemoeienis
ontwikkelde zich zodanig dat het culmineerde in een

aantal wetten die grate invloed uitoefenen op het
ontslagrecht. Als voorbeeld kunnen genoemd worden:

in Zuid-Afrik a - Basic Condi tions of Employment Act
van 1983;
Labour Relations Act van 1956;

in Nederland Bui tengewoon Beslui t Arbeidsver

houdingen van 1945;
Wet Melding Collectief Ontslag van
1976.

De invloed van deze wetten is zo groot geworden dat
men in de wandelgangen nag weI eens kan horen dat
het arbeidsrecht weinig meer van doen heeft met pri
vaatrecht.

In de volgende paragrafen zal nu, wederom afzonder
lijk, aandacht geschonken worden aan het ontslag
recht in Zuid-Afrika en Nederland.
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4.2 Zuid-Afrika

4 .. 2.1 In1eiding

Er zijn vele manieren te vinden in het gemene

rechtssysteem van Zuid-Afrika waardoor een arbeids

overeenkomst beeindigd kan worden. ZO kunnen

contracten zowel regelmatig als onregelmatig

beeindigd worden. En natuurIijk kunnen contracten

eenzijdig danwel tweezijdig opgezegd worden.

Concreet gezien zijn er een aantal granden voor het

beeindigen van een contract te onderscheiden.

Enkele van deze zullen nu in de volgende paragrafen

besproken worden.

4.2.1.1 Verstrijken van de overeengekomen tijd

De arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel van

rechtswege op het tijdstip dat de tijd waarvoor

zij is aangegaan is verstreken. Opzegging is dan

ook niet nodig. Om te voorkomen dat de overeen

komst stilzwijgend verlengd wordt, kan worden

afgesproken dat aan het einde van de overeenkomst

zal worden opgezegd. Indien partijen afspreken

dat opzegging weI dient plaats te vinden, kan de

overeenkomst gezien worden als een voor onbepaal

de tijd. 1)

1. Cape Town !'kJnicipality v Minister of Labour & another 1965 (4) SA 777 (C)

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 108 -

4.2.1.2 Gereedkoming van de overeengekomen werkzaamheden

Hierbij geldt hetzelfde als bij het verstrijken

van de ~vereengekomen termijn. Deze eindigt in
beginsel op het moment dat de werkzaamheden zoals

deze contractueel Z1Jn overeengekomen, zijn
gereedgekomen. Wederom is opzegging niet nodig.

4.2.1.3 wederzijds goedvinden

Aangezien een arbeidsovereenkomst een wilsover
eenkomst is kunnen beide partijen, indien zij

daartoe de wil hebben, de overeenkomst gezamen

lijk beeindigen.

4.2.1.4 Wanprestatie

Zoals bij wederkerige overeenkomsten gebruikelijk
is mogen partijen van elkaar verlangen en ver

wachten dat de overeengekomen prestaties nageko

men zullen worden. Een arbeidsovereenkomst vormt

geen uitzondering op deze regel. Mccht een der
partijen niet presteren overeenkomstig het con
tract, dan kan de Qvereenkomst, afhankelijk van

de omstandigheden, ontbonden worden. 2)

In theorie zijn de betrokken partijen gelijkwaar

dig aan elkaar. Maar het moge duidelijk zijn dat
een werkgever eerder dan een werknemer van zijn
recht gebruik zal maken om de overeenkomst te

2. Hyers v Abrahamson 1952 (3) SA 121 (C)
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Zeker indien we de sociaal-economi-

sche situatie in ogenschouw nemen. Jordaan zegt

hierover het volgende:

,On the face of it the common law affords

employers and employees equal remedies for

breach of con tract. The assumption is tha t

the employee is free to sell her services in

the labour market, supposedly at the price and

on the terms most advantageous to herself.

When the relationship is no longer to the

employee's advantage, she may withdraw from

the relationship and seek employment else

where. But social reali ty dictates otherwise,

for, gi ven the reali ty of endemic unemploy

ment, the range of the employee's alternatives

in the marketplace is severly limited in

comparison to that available to the employer.

Further, barring some cost in training and

disruption during a familiarization period,

the cost to the employer of substituting one

employee with another will generally be mini

mal in comparison to the personal and pecunia

ry costs associ a ted wi th the loss of a job. '3)

In bepaalde gevallen kan de wanprestatie zelfs

leiden tot ontslag op staande voet. Bepalend

hiervoor zijn de omstandigheden van het geval.

3. Jordaan in Rycroft & Jordaan: A Guide To South African Labour Law (1990) 80
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Deze omstandigheden kunnen onder meer betrekking

hebben op de aard van de werkzaamheden, de mate

van wangedrag en de mentale positie van de

werknemer.

De volgende voorvallen z~Jn erkend als recht

vaardiging voor ontslag op staande voet:

indien de werknemer grove nalatigheid kan

worden verweten;4)

wanneer de werknemer regelmatig schuldiq is

aan mindere vormen van nalatigheid;5)

wangedrag, hieronder kan worden begrepen een

zaak als regelmatig afwezig zijn van het werk

zonder toestemming;6)

deelname aan een staking;])

grote onbekwaamheidi 8)

fraude. 9)

Wanneer er sprake is van ontslag op staande voet

dan heeft de werkgever het recht om met onmiddel

lijke ingang de dienstbetrekking te beeindigen.

Hij hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen, en

de werknemer hoeft niet gehoord te wordan.

4. Zieve v Nat10nal Meat Supplies Ltd l~":; AD 177

5. Wallace v Rand Daily Mails Ltd 1917 AD 479

5. Negro v Ccmtinental Spinning & Knitting Mills (Pty) Ltd 1954 (2) SA 203 (101)

7. Ng'W8flU I Others v Union Co-op Bark & Sugar Ltd 1982 (2) SA 390 (N)

8. Hankey ro\lnicipal1ty v Pretorius 1922 EDL 306

9. Federal Cold Storage Co Ltd v Angehrn & Piel 1910 TPO 1347
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4.2.1.5 Dood van een der partijen

De dood van de werknemer heeft tot gevolg dat de

arbeidsovereenkomst automatisch ontbonden wordt.

De reden hiervoor is simpelweg dat de werknemer

objectief gezien niet in staat is om zijn deel

van de overeenkomst na te komen. 10)

Hiertegenover staat het feit dat de arbeidsover

eenkomst niet ontbonden wordt bij overlijden van

de werkgever. Zowel Jordaan11) als Swanepoel12)

merken hierbij op dat de werknemer recht heeft op

nakoming van de nag openstaande termijn van het

contract. De vraag blijft echter hoe het zit met

arbeidso"·ereenkomsten die voor onbepaalde tijd

zijn afgesloten. Het antwoord hierop is simpel.

Deze kan door de rechtopvolgers via opzegging

beeindigd worden.

4.2.1.6 Faillissement (Insolventie)

Indien de werkgever failliet gaat wordt de

arbeidsovereenkomst op grond van de Insolvency

Act van 1936 automatisch beeindigd.l~

Dit is niet het geval indien de werknemer fail

liet gaat. Behoudens indien hiertoe een bepaling

in de overeenkomst is opgenomen.

In het volgende hoofdstuk zal uitgebreider stil

worden gestaan bij de gevolgen van Een faillisse-

10. Boyd v Stuttaford & Co 1910 AD 101

11. Jordaan 73

12. Swanepoel: Introduction to Labour Law (2ed •• 1986) 8

13. s38 van de Insolvency Act
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ment van een werkgever.

4.2.1.7 Ziekte

Ingeval van ziekte van de werknemer heeft de

werkgever, ondanks dat de werknemer de arbeids

overeenkomst niet nakomt, niet automatisch het

recht om de overeenkomst te beeindigen. Hij zal

dit recht pas verkrijgen indien de afwezigheid

van de werknemer onredelijk lang duurt. In ieder

geval zal de bevoegdheid om op te zeggen afhangen

van de omstandigheden. In Myers v Sieradzki werd

aldus gesteld:

, Immedia tely the employee f s absence becomes

unreasonable the employer c,m dismiss; ... .14)

Een meer recente uitspraak is Magawo v Caledon

Divisional Council waarin wordt gesteld:

,A temporary disabili ty which prevents a party

from fulfilling his obligations under a con

tract does not a t common law bring the con

tract to an end. IE the disability persists

for a period of time which, in the circumstan

ces of the case, renders it unreasonable that

the other party should be bound by the con

tract the latter party may be entitled to ter

minate the contract. '15)

14. 1910 TPD 869 877

15. 1972 (3) SA 36S (K) 367

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 113 -

4.2.2 Opzegging

Nu in de vorige paragrafen enkele gronden voer het

beeindigen van een arbeidsevereenkomst zijn behan

deld kan worden overgegaan naar de epzegging zelf.

Bij opzegging van de arbe:i.dsovereenkomst dient reke

ning gehouden te worden met een aantal factoren

zoals de reden van opze9gin9 en wettelijke en/of

contractuele bepalingen betreffende termijnen, wijze

van epzegging e.d ..

Als eerste zal nu de opzegging behandeld worden val

lende onder het gemene rechtssysteem. Daarna zul

len enkele wetten behandeld worden.

4.2.2.1 Het gemene recht

Onder het gemene rechtssysteeem is het eigenlijk

zeer simpel. Partij'~!n kunnen geIl'lakkeIijk de

overeenkomst bei.Hndigeri'" mits het E.~en contract
\

voor onbepaalde tijd is. \ De enige '-harde voor-
" .

waarde die gesteld wordt \is dat een redelijke
\

opzegtermijn in acht genomen\moet worden. Indien
,

er sprake is van ontslag op\~taande voet hoeft
\,

zelfs geen termijn in acht gt.~nomen te worden.

Maar er dient weI een reden opg~~even te worden,

welke het ontslag rechtvaardigt. \

\
I,

Wanneer er sprake is van een c~ntract voer

bepaalde tijd, hoeft er zoals i~ paragraaf
\

4.2.1.1 al is aangegeven, niet opgeze~ te

\
\
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worden, omdat deze automatisch na het verlopen
van de overeengekomen periode eindigt. De bepa
ling dat een termijn in acht genomen dient te
worden (met of zonder reden van opzegging) is dan
oak uitsluitend van toepassing op overeenkotnsten
welke zijn afgesloten voor onbepaalde tijd. Of

dit een mate van bescherming biedt voor de werk
nemer is nog maar de vraag. Jordaan schr.ij:f.t

hierover:

'.rt may perhaps be thought that the power to

dismiss an employee summarily for serious

dereliction of duty is the most important

means through which the employer can exercise

control over the employment relationship.

That is not so: the employer's common law

power to terminate the contract on notice is

by far more powerful and potentially more

devastating in its consequences. Provided

that the employer gives proper notice, it is

entitled to dismiss for virtually any reason

or for no reason a tall. Further, because the

termination will in this instance be ~awful,

the reason for it will be shiel.ded from scru
tiny by the courts. 16)

Als gevolg van het vaak onthreken van opzegter
mijnen in arbeidsovereenkomsten heeft de recht
spraak zelf regels ontwikkeld die in acht genomen

16. Jordaan 69
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moeten worden om te kamen tat een redelijke

opzegtermijn. Bij het vaststellen of een termijn

r~delijk is kijkt men vooral naar de omstandighe

den yah het geval en naar de loonperiode. De

volgende rich~lijnen zijn ontwikkeld. Indien er

sprake is van een maandloon of een weekloon, dan

zijn de opzegtermijnen respectievelijk een maand

en een week. 17) Voor een dagloneI." i c; geen opzeg

termijn benodigd. 18) Of de termijn redelijk is zal

echter vooral door de omstandigheden bepaald

worden. 19)

Opzegging dient plants te vinden voor of uiter

lijk op de eerste dag van de geldende opzegter

m1Jn. De opzegging kan zowel schriftelijk als

mondeling geschieden, en dient duidelijk en

onvoorwaardelijk te zijn. Als aan deze voorwaar

den voldaan is kan een werkgever zander al teveel

problemen de arbeidsovereenkomst beeindigen.

4.2.2.2 Basic Conditions of Employment Act

Nadat we nu het gemene rechtssysteem globaal be

sproken hebben kunnen we overgaan tot de admini

stratiefrechtelijke wetten.

De leemte van het gemene recht is in een belang

rijke mate opgevuld door loonmaatregelen, c011ec-

17. Begbie & Co v Hartman 1925 TPD 453; Tiotaizi v Bu1awayo Municipality 1923 AD 317

18. Pretoria City Council v Minister of labour 1943 TPO 238

19. Putco Ltd v TV &: Radio <>Uarantee Cc (Pty) Ltd ~98S (4) SA 809 (A)
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tieve arbeidsovereenkomsten, en in dit kader de

belangrijkste wetten, zijnde de Basic Conditions

of Employment Act uit 1983, en de Labour Rela

t.ions Act uit 1956.

De BCEA bevat in artikel 14 bepalingen betreffen

de opzegtermijnen welke in acht genomen dienen te

worden. Mits natuurlijk de BCEA van toepassing

is. Bepalend hiervoor is of de werknemer valt

onder ~e definitie van werknemer zoals deze

gehanteerd wordt in de BCEA. Indien dit het

geval is zijn bij opzegging de volgende termijnen

van toepassing. Gedurende de eerste vier weken

van de arbeidsovereenkomst is een opzegtermijn

van een dag van toepassing. Na deze vier weken

geldt een opzegl:ermijn van een week vaar een

weekloner, en twee weken voor een maandloner.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden,

behalve indien de werknemer niet kan lezen, dan

mag het ook mondeling gebeuren. Opzegging mag

niet plaatsvinden wanneer de werknemer betaald

ziekteverlof heeft. Belangrijk om te onthouden

is dat de BCEA slechts minimum Qepalingen

voorschrijft. Men mag dus naar boven afwijken.

Bavendien prevaleren collectieve

arbeidsovereenkomsten en loonmaatregelen boven de

BCEA, en deze zullen in het algemeen ruimere

bepalingen bevatten.
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4.2.2.3 Labour Relations Act

Tenslotte nog iets over de Labour Relations Act

van 1956. ~eze Act is een helangrijke aanvulling

op de rechtsbescherming van de werknemer.

Op grond van artikel 43 en 46(9) kan de werknemer

aan de Industrial Court verzoeken am de rechtma

tigheid van het ontslag te toetsen. Deze toet

sing betreft zowel de materiele als de formele

kant van het ontslag. Indien de Industrial Court

tot de conclusie komt dat een werknemer ten

onrechte is ontslagen (unfair dismissal), heeft

zij de bevoegdheid om de verbroken arbeidsrelatie

ta herstellen, of een schadevergoeding toe te

kennen. Het mage duidelijk zijn dat dit niet

altijd tot tevredenheid van de werkgever is. ro)

Een belangrijke verbetering, vergeleken met het

gemene rechtssysteem is de mogelijkheid voor de

Industrial Court om een ontslag te toetsen aan

een unfair labour practice. Deze in artikel 1

vermelde bepaling geeft een belangrijke bescher

ming aan de werknemer. De wet stelt het aldus:

I Unfair labour practice I means any act or

omission, other than a strike or lock-out,

which has or may have the effect that-

20. Zie bijvoorbeeld: Metal and Allied Workers Union v Barlows Manufacturing (Pty) Ltd (1983)
4 ILJ 283 (rC)
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(i) any employee or class of employees is or

may be unfairly affected or t.hat his or

their employment opportunities or work

security is or may be prejudiced or jeopar

dized thereby;

(ii) the business of any employer or class of

employers is or may be unfairly affected or

disrupted thereby;

(iii) labour unrest is or may be created or

promoted thereby;

(iv) the labour relationship between employer

and employee is or may be detrimentally

affected thereby.

Het is niet langer voldoende voor een werkgever

am een werknemer met kennisgeving op de juiste

manier te ontslaan. Hij dient goede redenen te

hebben am te kunnen ontslaan en hierbij moet hij

tevens een correcte procedure in acht nemen.

aet ontslag zal getoetst worden aan de billijk

heid. Voor het bepalen van de billijkheid heeft

de Industrial Court een viertal criteria. Deze

Z1Jn: de belangen van de werkgever, de belangen

van de werknemer, het voorkomen van arbeidson

rust, en de verhouding tussen werkgever en werk

nemer.

Wanneer een werkgever een niet goed functioneren

de of een zich wangedragende werknemer wil ont

slaan zal hij zowel materieel als formeel correct

dienen te handelen. De reden om op te zeggen zal

objectief gezien voldoende moeten zijn. Indien
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een werknemer niet goed functioneert zdl de werk
gever moeten kunnen aantonen dat hij geprobeerd
heeft am hem wel te laten functioneren. Bij wan
gedrag zal de werkgever moeten kunnen aantonen
dat hij de werknemer de gelegenheid heeft gegeven

om zijn gedrag te rechtvaardigen. BijvQorbeeld

door middel van een verhoor. Blijkt diELt de werk

gever geen, objectief gezien, goede reden kan

aanvoeren dan zal het ontslag door de Industrial
Court als unfair betiteld worden, en kan een her
indienstneming of een schadevergoeding gevorderd
worden.

Wat echter nog niet geregeld is, is het ontslag
van goed functionerende werknemers op grand van

economische omstandigheden f oftewel reb:enchment.

In het volgende hoofdstuk zal dit uitgebreid ter
sprake komen.

Voorwaarde voor de toepassing van c ~ LRA is

natuurlijk wederom dat de werknemer valt onder de
definitie van werknemer zoals deze in de LRA
gegeven wordt.

In artikel 1 van de LRA wordt een werknemer als
voIgt omschreven:

'Enige persoon wat in diens is by of werk verrig

vir enige werkgewer en beloning ontvang of gereg
tig is am dit te ontvang, en enige persoon hoege
naamd wat op enige wyse help am die besigheid van
'n werkgewer voort te sit of te bedrywe ... '
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Het is echter niet de bedoeling am aldan niet
geheel in herhalingen te vallen. Voor een

verdere uitwerking wordt verwezen naar paragraaf

2.2.3.3 en verder.
Of de Nederlandse situatie anders is zal nu in de

volgende paragrafen bekeken gaan worden.

4.3 NedErlann

4.3.1 Inleiding

Vergeleken met het Zuid-Afrikaanse ontslagrecht is

het Nederlandse ontsl~grecht een stuk uitgebreider.
Een arbeidsovereenkomst wordt eigenlijk al vanaf het

moment dat de onderhandelingen beginnen am te komen
tot een arbeidsrelatie tot en met de opzegging, vol

ledig gedomineerd door wetgeving en rechtspraak. ZO

wordt om een voorbeeld te noemen de sollicitatiepro
cedure gezien als cen precontractuele onderhande

lingsfase welke door de goede trouw beheerst wordt. 21)

Een tweede voorbeeld is een uitspraak van het Euro

pees Hof van Justitie waarin een werkgever schuldig
wordt bevonden aan het handelen in strijd met het

beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrou

wen, doordat hij weigert een arbeidsovereenkomst aan
te gaan met een door hem geschikt bevonden kandidaat

omdat ze zwanger was. Het betrof hier een uitleg
ging van richtlijn 76/207.~)

21. Artikel 6:248 BW

22. e-177/88, zie "1Ok Hof van Justitie EG va Nov13l11ber 1990 inzake Dekker v VJV Centrum

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 121 -

We hebben gezien in h~t voriqe hoofdstuk, dat net zo

als in het zuid-Afrikaanse gemene rechtssysteem, het

Nederlandse burgerlijk recht een arbeidsovereenkomst

beschouwt als een wilsovereenkomst. Dus dat par

tijen ~onder meer het recht hebben om een arbeids

overeenkomst te ontbinden.

In Nederland echter, wardt deze vrijheid volledig

doorkruist door het Buitengewoon Besluit Arbeidsver

houdingen 1945 (BBA). Om nu een goede vergelijking

met het Zuid-Afrikaanse recht mogelijk te maken

zullen wederom eerst enkele gronden voer de beeindi

giog van eer- arbeidsovereenkomst besproken worden.

Daarna zal dan de opzegging besproken worden vanuit

respectievelijk het burgerlijk recht en het BBA.

4.3.1.1 Verstrijken van de overeengekomen termijn

In de vijfde afdeling van boek 7a Burgerlijk

Wetboek vinden we de verschillende wijzen waarop

de dienstbetrekking eindigt. De eerste wijze die

genoemd is, is door tijdsverloop.~)

Evenals in Zuid-Afrika kan een arbeidsovereen

komst voor bepaalde tijd worden aangegaan, en zal

deze van rechtswege eindigen. Voorafgaande

opzegging is niet nodig. Het tegendeel kan

echter bij schriftelijke overeenkomst24) of bij

reglement worden bedongen. Indien een opzeg

gingsbeding is opgenomen, brengt dit met zich

mede dat indien opzegging achterwege blijft, de

23. Artike1 7a:163ge BH

24. I(tg Nijmegen 15 Maart 1981, NJ 1982, 132
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dienstbetrekking geacht wordt wederom te zijn

aangegaan.

4.3.1.2 Wederzijds goedvinden

Een overeenkomst kan worden beiHndigd met

wederzijds goedvinden. Partijen kunnen hiertoe

een beeindigingsovereenkomst aangaan. De gedach

te hierachter is dat de arbeidsovereenkomst een

wilsovereenkomst is, welke door partijen ten aIle

ti jde moet kunnen worden be£Hndigd. 25) Toestemming

voor beeindiging van de overeenkomst door de

Regionaal Directeur (BBA) is dan ook niet vereist
in di t geval. 26)

4.3.1.3 Dood van een der partijen

De arbeidsovereenkomst eindigt door de dood van

de werknemer . 27) Deze bepaling is een logisch

gevolg van het persoonlijk karakter van het

dienstverband.

In tegenstelling tot de regeling bij de werknemer

eindigt de arbeidsovereenkomst niet door de dood

van de werkgever. 28) Men heeft de vrijheid om

anders overeen te komen.~)

Wanneer de overeenkomst niet eindigt door de doed

van de werkgever, heeft de dood geen invloed op

25. Artikel 7a:1639q BW

26. Artikel 6 lid 2 letter b BBA
27. Artikel 7a:1639l 8W

2B. Artikel 7a:1639m BW

29. Rb Dordrecht 10 Juni 1925, NJ 1926, blz 79
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de overeenkomst voer onbepaalde tijd. De regels

betreffende opzegging zijn dus geweon van toepas

sing.

Bij een overeenkomst voer bepaalde tijd is dit

anders . De doed van de werkgever geeft de erfg~

namen van de werkgever, evenals de werknemer, het

recht de dienstbetrekking tussentijds op te

zeggen, als ware zij aangegaan voer onbepaalde

tijd. Dus met inachtneming van de juiste opzeg

termijn.

4.3.1.4 Faillissement (Insolventie)

Indien de werkgever failliet gaat, worden de

arbeidsovereenkomsten in gevelge artikel 40 van

de Faillissementswet beeindigd. Actie hiertoe

dient te worden ondernemen door de curator. Bij

faillissement zijn er bij het opzeggen van de

arbeidsovereenkomst een aantal afwijkende bepa

lingen. Deze bepalingen zullen in het volgende

hoofdstuk besproken worden. Om alvast een bepa

ling te noemen: bij faillissement is geen

toestemming nodig van de Regionaal Directeur voor

het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten.

4.3.2 Opzegverboden

In het voorgaande Z1]n een aantal manieren behandeld

waardoor de arbeidsovereenkomst beEHndigd kan

worden. Kenmerkende van deze manieren is dat de

tussenkanst van de rechter niet berxxli~ is. De~ten
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eindigen van rechtswege. Voordat nu kan worden
overgegaan naar ontbinding van de overeenkomst door

de rechter zullen eerst een aantal bijzonder~ bepa
lingen besproken worden. Deze bepalingen betreffen

de verschillende opzegverboden.

De belangrijkste doorkruising van het in het Burger
lijk Wetboek opgenomen beginsel dat de arbeidsover
eenkomst altijd kan worden opgezegd is het BBA.

Ingevolge artikel 6 BBA is het partijen verboden de
arbeidsverhouding te beeindigen zonder toestemming

van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid.
Het BBA en het hierin opgenomen opzegverbod zal in
paragraaf 4. 3.6 ui tgebreid worden besproken. We
zullen nu kijken naar de opzegverboden zoals deze in
het Burgerlijk Wetboek en enkele aanverwante wetten
zijn opgenomen.

Het is in de volgende gevallen verboden op te
zeggen:

a: wegens het huwelijk van de werknemer;
b: wegens de bevalling van de werkneemster;

c: tijdens de zwangerschap van een werkneemster, en
tijdens de zevende tot en met de twaalfde week na
de bevallingi

d: tijdens ziekte van nog geen twee jaar;
e: tijdens militaire dienst;
f: wegens de omstandigheid dat de werknemer een

beroep heeft gedaan op het discriminatieverbod;
g: indien een werknemer lid is van de ondernemings-
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raad of van sommige or-commissies.

De punten a tot en met e worden vermeld in artikel

7A: 1639h BW. Punt f vinden we terug bij artikel

7A:1637ij aw. En punt 9 is te vinden in artikel 21

van de Wet op de Ondernemingsraden. We zullen nu

nader ingaan op de diverse opzegverboden.

4.3.2.1 Huwelijk en bevalling

De opzegverboden betreffende het huwelijk of de

bevalling van een werknemer zijn in de praktijk

Minder van belang, daar de werknemer zal meeten

aantonen dat de opzegging wegens huwelijk of

bevalling heeft plaatsgevonden. Di t zal zich

slechts zelden duidelijk voordoen. De bewijslast

ligt dus bij de werknemer.

Daarentegen zijn belangrijke opzegverhoden die,

welke de werkgever verbieden om gedurende een

bepaalde periode op te zeggen, ongeacht welke

reden. Deze zullen nu besproken worden.

4.3.2.2 Zwangerschap

Het opzegverbod tijdens zwangerschap is van

toepassing op de arbeidsgeschikte werkneemster;

is een werkneemster ziek tijdens haar zwanger

schap, dan geldt het opzegverhod tijdens ziekte.

Een werkneemster die na twee jaar ziekte - en

derhalve niet meer beschermd wordt door het

opzegverhod tijdens ziekte - arbeidsongeschikt
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blijft, wordt ook niet beschermd door het opzeg
verbod tijdens zwangerschap.
Een zwangere werkneemster heeft recht op 16 weken
zwangerschap::;- en bevallingsverlof. Zi j wordt

dan geacht ziek te z~Jn. Het zwangerschapsverlof
kan zij opnemen van zes tot vier weken voor de
vermoedelijke bevallingsdatum.~)

Gedurende het tijdvak van zes weken na het
verstri jken van het bevallingsverlof wordt een
werkneemster oak nog beschermd door het opzegver
bod, mits zij de arbeid na de bevalling heeft
hervat. Macht de werkgever opzeggen, dan rust op
de werkneemster de bewijslast dat zij ten tijde
van de opzegging zwanger was. Ui t de rechtspraak

blijkt dat als gevolg van de strekking van het
opzegverbod, niet de volledige bewijslast op de
werkneemster kan worden gelegd. 31}

4.3.2.3 Ziekte

Zoals we gezien hebben heeft een van de opzegver
boden betrekking op ziekte. Dit verbod houdt in
dat gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt

is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
tenzij de arbeidsongeschiktheid ternnin.ste twee
jaar heeft geduurd, de arbeidsovereenkomst niet
beiHndigd kan worden. Onder ziekte dient volgens
Van der Grinten te worden verstaan:

30. Homenteel ;$ er in Nederland een discuss;e gaande of mannen op grand van de wet Gelijke

Behandeling ook recht dienen te hebben op zwangerschapsverlof.

31. HR 9 Haart 1990. NJ 1990, 561
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,Ziekte is elke lichamelijke of geestestoe

stand waardoor de arbe.ider verhinderd is de

bedongen arbeid te l,"errichten. Ook arbeidson

geschiktheid wegens invaliditeit is arbeids

ongeschiktheid wegens ~iekte. '32)

De bewijslast dat de werknemer ziek was ten tijde

van de opzegging ligt in principe bij de werkne

mer. In de praktijk komt het nogal eens voor dat

de werkncmer zich ziek meldt nadat zijn werkgever

een ontslagvergunning bi j het GAB heeft aange

vraagd. Oak kan het gebeuren dat de werknemer

ziek wordt als de aanvraag al in behand€ling is.

Het GAB zal in beide situaties aan de werkgever

vragen of hij nog prijs stelt op de vergunning.

Indien de werkgever dit bevestigt,krijgt hij de

ontslagvergunning wet de mededeling dat hij er in

verband met artikel 7A:1639h BW geen gebruik van

mag en kan maken tijdens ziekte.~}

Indien de werknemer ziek wordt nadat de ontslag

vergunning van het GAB is verkregen maar voordat

hem is opgezegd, zal de werkgever niet kunnen

opzeggen. 34) WeI zal de opzegging rechtsgeldig

zijn geschied, wanneer de werkgever de ontslag

vergunning heeft verkregen en de opzegging is

geschied vQordat de werknemer zich ziek meldde.

Van het opzegverbod bij ziekte kan bij collec-

3~. Van der Grfnten: Arbefdsovereenkomstenrecht (14e druk, 1987) 193
33. HR 24 olctober 1986, NJ 1987, 292

34. HR 23 r.ovember 1956, NJ 19S7, 4

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 128 -

tieve arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

Tenslotte nag een opmerking over passende arbeid.

In een belangwekkende uitspraak van de Hoge Raad

op 8 november 1985 is gestelc1, dat indien de

zieke werknemer weI in staat zou zijn am ander

passend werk te verrichten, waardoor de ziekte

zou worden opgeheven, de werkgever gehouden is

als goed werkgever ex artikel 7A:16387 BW

beschikbaar passend werk aan te bieden, tenzij

hij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van

hem kan worden gevergd. 35)

4~3.2.4 Mi1itaire dienst

De werkgever mag niet opzeggen indien de werkne

mer ter vervulling van zijn militaire dienst

plicht in dienst is.

Slechts de opzegging tijdens de militaire dianst

is verboden, niet de opzeg9in9 voord~~ de mili

taire dienst een aanvang neemt.

Ook bij dit opzegverbod mag bij collectieve

arbeid$overeenkomst worden afgeweken.

4.3.2.5 Discriminatieverbod

Ook de anti-discriminatiebepaling van artikel

7A:1637ij BW kent een ontslagverbod. De beeindi

9in9 van de dienstbetrekking door de werkgever

wegens de omstandigheid dat de werknemer een

35. HR B november 1985, NJ 1986, 309
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beroep heeft gedaan op het discriminatieverbod is

vernietigbaar. Het discriminatieverbod houdt in

dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen

mannen en vrouwen.

4.3.2.6 OR-lidmaatschap

Elke ondernemer in Nederland, die een onderneming

in stand houdt waar in de regel, hetzij tenminste

100 personen werkzaam zijn, hetzij tenminste 35

personen meer dan eenderde van de normale

arbeidstijd (40 uur) werkzaam z1Jn, dient een

ondernemingsraad in te stellen.~)

Een ondernemingsraad is een vertegenwoordigend

lichaam, waa:c ;.11. gekozen werknemers met de leiding

van de onderneming overleggen om aldus de

besluitvorrning te beinvloeden.

Juist als gevolg van de kwetsbare posi t.ie die

werknemers innemen die lid zijn van de onderne

mingsraad, de belangen van de werkgever en zijn

werknemers kunnen nogal ver uiteenlopen, is de

wctgever van mening geweest dat er een absoluut

ontslagverbod moest komen voor werknemers die lid

zijn van een ondernemingsraad of van een vaste

of onderdeelcommissie.

In een viertal gevallen is de werkgever ontheven

van het ontslagverbod, te weten:

1. wanneer het betrokken lid van de ondernemings-

~. Artikel 2 Wet op de Ondernemingsraden
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raad (-commissie) schriftelijk instemt met de

beeindiging van de dienstbetrekkingi

2. wanneer de werknemer aanleiding heeft gegeven

tot ontslag op staande vaet wegens een

dringende reden;

3. wegens beeindiging van de werkzaamheden van de

onderneming danwel van het onderdeel van de

onderneming, waar de betrakken werknemer werk

zaam is;

4. i.ngeval van ontbinding van de arbeidsovereen-·

komst wegens gewichtige redenen. C7ar ontslag

op grond van gewichtige redenen zal verderop

in het hoofdstuk ingegaan worden.

4.3.2.7 Uitzonderingen ap het antslagverbod

Veer aIle epzegverboden geldt d~t zij slechts van

toepassing zijn, indien er sprake i.s van een ap

zegging, waar de voor opzegging geldende bepalin

gen (opzegtermijn) aan de arde zijn. Zij zijn

derhalve niet aan de orde:

tijdens de proeftijd;

bij een terecht gegeven ontslag op staande

vaet;

bij de beeindiging van rechtswege;

b~j wederzijds goedvinden;

in geval van ontbinding van de arbeidsavereen

komst door de kantonrechter (hierover later

meer) .
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Voorts Z1Jn de opzegverboden van artikel 7A:1639h

BW niet van toepassing bij een faillissement van

de werkgever.

Op grond van artikel 7A:16390 lid 5 BW dient de

ontslagen werknemer, wanneer er sprake is van een

opzegverbod, de nietigheid van het ontslag bin~en

twee maanden na de opzegging bij de werkgever in

te reepen. DQet hij dit niet dan is het ontslag,

ondanks een opzegverbod, rechtsgeldig geworden.

De enige megelijkheid die de werknemer dan nag

resteert is am de nietigheid van het ontslag in

te roepen ep grand van artikel 9 BBA. Dit arti

kel bepaalt dat indien het algemeen ontslagverbod

van artikel 6 BBA overtreden wordt, men binnen

zes maanden de nietigheid kan inreepen. Hier

constateren we dat een civielrechtelijke bepaling

en een publiekrechtelijke bepaling elkaar krui-

sen.

In geval van entslag van een ondernemingsraadslid

is voer het inroepen van de nietighe~d geen ter

mijn gesteld. Dit kan dus ten aIle tijde.

4 .. 3.3 Opzegging

Nu we de opzegverboden hebben behandeld kunnen we

o","ergaan tot de opzegging zelf. Bi j epzegging zal

in de meeste gevallen toestemming benodigd zijn van

het GAB. Aangezien we verderop in het hoofdstuk in

zullen gaan op de rol van het GAB, beperken we ons
nu tot de opzegging zelf. Oat wil zeggen de w~jze
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va.n opzegging en de in acht te nemen termijnen.

4.3.3.1 Wijze van opzegging

Voor de opzegging is geen bepaalde vorm voorge

schreven. Zij kan mondeling of schriftelijk

plaatsvinden. Geschiedt de opzegging per brief,

dan is het ogenblik van aankomst of van de aan

bieding van de brief aan het adres van de weder

partij beslissend.~)

partijen kunnen omtrent de wijze van opzegging

een regeling treffen. Zo kan worden overeengeko

men dat de opzegging bij aangetekende brief moet

geschieden. Wanneer partijen de geldende

vormvoorschriften niet inachtnemen, brengt dit in

beginsel mede dat de opzegging geen effect heeft.

Indien echter de wederpartij zich overeenkcmstig

de opzegging gedraagt en daarmede de opzegging

erkent, kan deze zich niet nag nadien beroepen op

de nietinachtneming van het vormvoorschrift.~)

4.3.3.2 Termijn van opzegging

De termijn van opzegging is gelijk aan de tijd

die gewoonlijk tussen twee opeenvolgende uitbeta

lingen van het in geld vastgestelde loon ver

strijkt, doch niet langer dan zes weken.~) Wordt

het loon uitbetaald in vierwekelijkse perioden,

dan is de opzeggingstermijn vier weken. Een

37. Rb Breda 20 november 1917, NJ 1918, 86

38. HR 31 oktober 1975. NJ 1976. 92
39. Artikel 7a:16391 8H
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kortere termijn van apzegging kan bij schrifte

lijke overeenkomst of bij reglement worden bedon

gen.~) Ook een langere termijn kan schriftelijk

worden overeengekomen. 41) De termijn mag echter

niet langer zijn dan zes maanden.

Als regel zawel bij verkorting als bij verlenging

van de termijn bepaalt de wet vaorts:

a. Is slechts voar een der partijen een regeling

getroffen, dan geldt zij ook voor de andere;

b. Is een kortere termijn voor de werkgever be

paald dan vear de werknemer, dan geldt de

langste termijn eak voor de werkgever.

4.3.3.3 Minimum opzegtermijn

Voer dienstbetrekkingen met werknemers kent de

wet een minimum epzeggingstermijn, die onvermin

derd de overige bepalingen in acht moet werden

genomen. Deze termijn is veer de werkgever een

week voer elke geheel jaar dat de

dienstbetrekking na de meerderjarigheid van de

werknemer heeft geduurd, en voor de werknemer eerl

week voer elke twee gehele jaren.~)

Hieraan veegt de wet de fictie toe, dat in be

paalde gevallen verschillende dienstbetrekkingen

als een worden beschouwd. 43)

40. Artikel 7a:1639i lid 2 hW

41. Van der Grinten 'js van IT'.ening dat ook bij collectieve arbeidsovereenkomst een afwijkend~

regeling is toegestaan.

42. Artikel 7a:1639j BH

43. Artikel 7a:1639k BW
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De wet noemt de volgende gevallen. Vooreerst
indien dienstbetrekkingen tussen dezelfde par
tijen elkander zijn opgevolgd met tussenpozen van
niet meer dan 31 dagen.
In de tweede plaats indien de werknemer achter
eenvolgens in dienst is geweest bij verschillende
werkgevers die redelijkerwijs geacht rnoeten
worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkan
ders opvolgers te zijn. Hierbij zal in het bij
zander gedacht meeten worden aan het geval dat de

laatste werkgever het bedrijf van de eerste heeft
overgenemen. 44)

Als derde geval neemt de wet, dat de dienstbe
trekking ingevolge rechterli jk vennis is her
steld.

De aldus berekende minimum epzeggingstermijn kan

veer de werkgever niet langer zijn dan 13 en veer
de werknemer niet langer dan 6 weken.

De termijnen megen bij schriftelijke overeenkomst
of bij reglement worden verlengd, mits de termijn
van opzegging veor de werknemer niet langer is
dan zes maanden en voor de werkgever niet korter
wordt gesteld dan op het dubbele van die van de
werknemer. 45

) Het gaat hier over de termijnen die

gekoppeld zijn aan de duur van het dienstverband.
De algemene cpzeggingstermijn wordt beheerst door

artikel 7A:1639i BW. Deze kan voar werkgever en

44. Ktg Amsterdam 29 maart 1S57, NJ 1957, 427

45. Artik2l 7a:1639J lid 6 BW
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werknemer 9~lijk worden bepaald op een duur van

ten hoogste zes maanden.

4.3.3.4 Qudere werknemers

Ten behoeve van oudere werknemers is door de

wetgever een tweede lid toegevoegd aan artikel

7A:1639j BW.~) Dit tweede lid koppelt aan het

dienstjarencriterium van het eerste lid, dat van

de leeftijd van de werknemer. De reden hiervoor

is dat het voor iemand van 45 jaar of ouder

steeds moeilijker wordt om na zijn ontslag ander

werk te vinden. De termijn van opzegging wordt

verlengd met een week vear elk jaar gedurende

welk de werknemer na het bereiken van de leeftijd

van 45 jaar bij de werkgever in dienst is.

De duur van deze verlenging bedraagt ten hoogste

13 weken.

Afwijking van deze regeling is slechts mogelijk

bij collectieve arbeidsovereenkomst.

4.3.4 Beeindiging om een driogende reden

In Nederland kan een arbeidsovereenkomst beeindigd

worden als er dringende of gewichtige redenen zijn.

Bij gewichtige redenen kan men de rechter de

arbeidsovereenkemst laten ontbinden. In de volgende

paragraaf zal hier nader op in worden gegaan. We

zullen nu ingaan op de dringende redenen.

46. 30 me; 1968. Staatsblad 221
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Bij een eenzijdige beeindiging van de arbeidsover

eenkomst om een dringende reden, oftewel ontslag op

staande voet, hoeven de opzegbepalingen niet in acht

te worden genomen. Bovendien antstaat er geen scha

deplichtigheid. wanneer er sprake is van ontslag op

staande voet moet er aan de navolgende vereisten

voldaan worden.

1. Er moet objectief een dringende reden aanwezig

zijn. De dringende reden kan zich voordoen voor

dat de werknemer met zijn werkzaamheden is aange

vangen. 47)

Onder dringende redenen kunnen worden verstaan:

werkweigering,48) weigeren redeli jk overwerk te

verrichten,49) dronkenschap, SO) diefstal, enz. 51)

2. De reden moet ook subjectief voor de betrokkene

dringend z~Jn, zodat hij niet bereid is het

dienstverband te handhaven. Bijvoorbeeld in het

geval dat een werknemer zijn werkgever ernstig

beledigt of mishandelt. Van der Grinten merkt in

dit kader op:

'Als regel zal derhalve de beeindiging moeten

geschieden kort nadat de feiten die de drin

gende reden opleveren, hebben plaatsgevon

den. '52)

47. HR 5 februari 1954, NJ 1954, 782

48. HR 8 ju1i 1986, NJ 1986, 826
49. HR 12 januari 1990, NJ 1990, 475

SO. Rb 's-Gravenhage 29 januar1 1982, Prg 1983, 172

51. Zie verder artike1 7a:1639p BW waarin dringende redenen worden opgesomd.

52. Van der Grinten 204
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3. De dringende reden moet aan de wederpartij worden
medegedeeld;

4. Deze mededeling moet onverwijld geschieden. Als
regel zal, zodra de feiten die 3e dringende rede
nen opleveren hebben plaatsgevonden, het daarop
gebaseerde ontslag onmiddellijk moeten plaatsvin
den cnder onverwijlde mededeling van de dringende
reden. 53)

4.3.5 Ontbinding door de rechter

In de vorige paragraaf Z1]n we ingegaan op beeindi
9in9 op grond van dringende redenen. In deze para
graaf zullen we nu ingaan op ontbinding van de
arbeidsovereenkomst door de rechter op grand van
gewichtige redenen.

4.3.5.1 Ontbinding wegens gewichtige redenen

De wet kent bij arbeidsovereenkomsten een bijzon
dere ontbinding door de rechter. Ieder der

partijen kan ten aIle tijde de rechter verzoeken

de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen

te ontbinden.~) Deze bevoegdheid kan niet worden

uitgesloten of beperkt. Zoals we bij de opzeg

verboden hebben gezien staat de omstandigheid dat

de arbeidsovereenkomst wegens een opzeggingsver

bod niet door opzegging kan worden beeindigd,

niet aan een rechterlijke ontbinding in de weg.

53. HR 22 mei 1987, NJ 1988, 238
54. Artikel 7a:1639w BW
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Bij toewijzing van dit verzoek kan de kantonrech
ter de dienstbetrekking zowel terstond als op een
later tijdstip ontbind~n; de ontbinding kan niet
met terugwerkende kracht worden uitgesproken. 55)

De kantonrechter geeft zijn beschikking in hoog
ste ressort; appel en cassatic zijn uitgeslo
ten. 56)

Juridisch gezien maakt het een groot verschil of

een arbeidsovereenkomst word opgezegd danwel dat
er een verzoek tot ontbinding wordt ingediend bij

de kantonrechter. In het eerste geval dient men
namelijk rekening te houden met de opzegverboden
zoals we die eerder nebben behandeld. Bovendien
is men gehonden aan de toestemming van het GAB,
en dient men de opzegtermijnen in acht te nemen.

Bij een verzoek tot ontbinding hoeft men geen
rekening te heuden met het veergaande. 51) Men zal

aIleen gewichtige redenen moeten kunnen
aanveeren. Dit staat niet in de weg om tevens

aan het GAB teestemming te vragen voar ontslag.
Wat maeten nu precies onder gewichtige redenen
~orden verstaan? In de eerste plaats worden als

gewichtige redenen beschouwd, die amstandigheden
die een dringende reden vear antslag op staande

voet zouden hebben epgeleverd. Wat dit zeal is
hebben we in de vorige paragraaf behandeld.
Ten tweede kunnen veranderingen in de omstandig
heden als gewichtige redenen worden beschouwd.

55. HR 26 me; 1966, NJ 1966. 345
56. Artikel 73:1639w lid 7 BW

57. HR 2 april 1959, NJ 1959, 199
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Dat wil zeggen:

,Veranderingen in de omstandigheden, welke van

dien aard zijn, dat de dienstbetrekking

billijkheidshal ve dadelijk of na korte tijd

behoort te eindigen.~)

Verandering van de omstandigheden is echter

een ruim te interpreteren begrip. Enig

spoedeisend belang dient weI aanwezig te Z1Jn

en de verzoekende partij zal de verandering

aannemelijk moeten maken. Voorbeelden van

gewichtige redenen voer de werkgever zijn:

economische motieven;~)

verstoorde arbeidsverhouding, hierbij is de

schuldvraag niet van doorslaggevend belangi m)

langdurige of telkens terugkerende ziekte van

de werknemer. 61)

En voor de werknemer: een duidelijke positiever

betering. 62)

In geval van ontbinding wegens verandering in de

omstandigheden kan de rechter, zo hem di.t met het

oog op de omstandigheden van het geval billijk

voorkomt, aan een der partijen ten laste van de

wederpartij een vergoeding toekennen.

58. Artikel 7a:1639w lid 2 BW

59. Ktg Amsterdam 10 januari 1984, prg 19B4, 16

60. Ktg 's-Gravenhage 22 oktober 1984, NJ 1985, 286

61. Ktg Haerlen 10 oktober 1986, Prg 1986, 125

62. Ktg Rotterdam 31 oktober 1973, prg 1974, 207
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4.3.5.2 Ontbinding wegens wanprestatie

Veer wederkerige overeenkomsten geldt als regel,

dat de rechter de ontbinding kan uitspreken,

indien een der partijen zich aan wanprestatie

schuldig maakt. Deze bepaling is oek van toepas

sing op arbeidsovereenkomsten. Zij kunnen door

de rechter ontbonden worden verklaard wegens wan

prestatie. 63) De wanprestatie moet van voldoende

gewicht zijn wil zij een vordering tot ontbinding

rechtvaardigen.~) wanprestatie valt niet samen

met het begrip gewichtige reden, zodat de vorde

ring wegens wanprestatie een eigen plaats lijkt

in te nemen. 65)

Het voordeel van de ontbinding wegens wanpresta

tie is dat bij ontbinding de arbeidsovereenkomst

met terugwerkende kracht wordt ontbonden.

Namelijk met ingang van het moment van de wanpre

statie.~) Zoals eerder geconstateerd heeft de

ontbinding wegens gewichtige redenen deze moge

lijkheid niet. Nadeel is echter dat de bewijs

last veel zwaarder is dan bij ontbinding wegens

gewichtige redenen.

Tenslotte kan nag gewezen worden op het feit dat

een actie uit artikel 7A:1639x BW hager beroep en

cassatie toelaten.

63. Artikel 7a:1639x BW
64. HR 12 december 1980, NJ 1981, 202
65. HR 20 april 1990, R v d W1990, 90

66. HR 27 februari 1987, NJ 1987, 987
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4.3.5.3 Kennelijk onredelijk ontslag

Zowel een regelmatig als een onregelmatige beein

diging van een arbeidsovereenkomst door de werk

gever of werknemer kan onredelijk zijn. Zelfs

indien er toestemming is gegeven door het GAB

(zie volgende paragraaf) kan een beeindiging ken

nelijk onredelijk zijn.

In artikel 7A:1639s BW worden voorbeelden genoemd

van een kennelijk onredelijk ontslag, zoals bij

voorbeeld opzegging zander opgave van een geldige

reden.

Indien de benadeelde partij door de rechter in

het gelijk wordt gesteld, kan deze recht krijgen

op een schadevergoeding of hersteld worden in de

dienstbetrekking. Tot zover het ontslagrecht

volgens het aw. We gaan nu kijken naar het BBA.

4.3.6 Het BRA

4.3.6.1 De ontslagprocedure van artikel 6 BRA

De belangrijkste doorkruising van het in het

Burgerlijk Wetboek opgenomen beginsel dat de

arbeidsovereenkomst altijd kan worden opgezegd,

is zoals al eerder is vermeld, het BBA. Inge

volge artikel 6 BBA is het partijen verboden de

arbeidsverhouding te beeindigen zander taestem

ming van de Minister van Sociale Zaken en Werkge

legenheid. De minister heeft zijn bevoegdheid

gedelegeerd aan de Regionale Directeuren voor de
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Arbeidsvoorziening.

Artikel 6 bepaalt voorts dat het ontslagverbod

niet geldt als de beeindiging van de arbeids

verhouding geschiedt wegens een dringend onver

wijld meegedeelde reden of bij beeindiging met

wederzijds goedvinden.

Waar het Burgerlijk Wetboek in beginsel van con

tractsvrijheid uitgaat, wordt deze vrijheid aan

banden gelegd door het ontslagverbod in het BBA.

Het is aan zowel de werkgever als de werknemer

verboden de arbeidsverhouding te beeindigen

zonder vQorafgaande toestemming van de overheid.

Het publieke recht doorkruist hier het

privaatrecht.

De ontslagvergunning ~.s in het algemeen vereist

in die gevallen, waarin ook de wettelijke opzeg

termijn in acht dient te worden genomen. De

onslagvergunning is derhalve niet vereist in

gevallen waarin anders dan door opzegging de

arbeidsovereenkomst eindigt. Voorbeeldenhiervan

zijn te vinden in paragraaf 4.3.2.7.

De ontslagvergunning zelf beeindigt de arbeids

·:··~'t'houding niet. De vergunning geeft slechts

toestemming aan de werkgever of werknemer 67) am op

te zeggen. Pas nadat deze toestemming is ver

leend kan naar civiel recht de eenzijdige verbre-

67. Het valt te verwachten dat er binnenkort een wetswijziging zal komen waardoor de werknemer

geen toesUmning meer hoeft te vragen om te arbeidsrelatie te kunnen beeindigen.
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king van het dienstverband plaatsvinden.

Bovendien zal men J'I1oeten oppassen dat er geen

ontslagverbod naar civiel recht aanwezig is.

Want dan kan men geen rechtsgeldig gebruik maken

van de ontslagvergunning. Is bijvoorbeeld de

werknemer op het moment dat de ontslagvergunning

wordt verleend ziek, dan kan de werkgever in het

algemeen niet opzeggen. Hij zal daarmee moeten

wachten tot het moment dat de werknemer binnen de

geldigheidsduur van de vergunning (meestal twee

maanden) hersteld is. Blijkt de geldigheidsduur

van de vergunning verlopen te zijn, zonder dat de

werkgever hiervan gebruik heeft kunnen maken, dan

zal hij opnieuw de ontslagvergunningsprocedure

moeten doorlopen.

Wordt de vergunning geweigerd dan kan niet

rechtsgeldig worden opgezegd en blijft de ar

beidsverhouding in stand. Bij een weigering van

de ontslagvergunning kan alsnog naar de rechter

worden gestapt am ontbinding van de arbeidsover

eenkomst te verzoeken. De rechter zal hierbij

niet de beslissing van het GAB toetsen; deze

beslissing zal door de rechter gezien worden als

een rechtsfeit.

Tegen de beslissing van het GAB staat uberhaupt

geen hoger beroep open; artikel 6 BBA is uitge

sloten van administratief beroep.

4.3.6.2 De sanctie op het verbod

Op overtreding van het ontslagverbod is een
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civielrechtelijke sanctie gesteld. Artikel 9

stelt dat handelingen in strijd met artikel 6

nietig zijn. Voorts vermeldt dit artikel dat de

werknemer ten aanzien van handelingen van de '"

werkgever en de werkgever ten aanzien van hande

1ingen van de werknemer, de nietigheid gedurende

zes maanden kunnen inroepen. De nietigheid is

derhalve een vernietigbaarheid; de nietigheid

treedt slechts in indien zij door de wederpartij

binnen de gestelde termijn wordt ingeroepen.

Wordt de nietigheid niet tijdig ingeroepen, dan

heeft de eenzijdige bei:Hndiging volledig effect, 68)

ongeacht of het ontslag met inachtneming van een

opzeggingstemijn of op staande voet is gegeven.~)

Wordr. de nietigheid tijdig ingeroepen, dan is de

rechtshandeling gericht op beeindiging ongeldig.

De nietigheid heeft dus tot gevolg dat de

arbeidsovereenkomst vQortduurt. Het inroepen van

de nietigheid is trouwens vormvrij.M)

4.3.6.3 Op wie is het BBA niet van toepassing?

In artikel 2 van het BBA worden een aantal cate

gorieen opgesomd van arbeidsverhoudingen waarbij

het BBA niet van toepassing is. Deze zijn:

68. HR 6 december 1968. NJ 1969. 115

69. HR 1 november 1974. NJ 1975. 343

70. HR 17 januar1 1986, NJ 1986, 731
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publiekrechlelijkeenbijWerknemers

lichaam. 71 )

De reden van deze beperking is da.t een ext.ca

bemoeienis niet nodig is, aangezit":n het ont··

slagbeleid al geheel bij de overheid ligt.

Personen die een geestelijk ambt bekleden. n )

Reden: geen overheidsbemoeienis gewenst bij

de vrijheid van godsdienst.

Onderwijzend en docerend personeel werkzaam

aan onderwijsinrichtingen. n )

De reden hiervan is dat in de grondwet de

vrijheid van onderwijs staat aangegeven. Dit

moet zo ruim geinterpreteerd worden dat de

overheid zich niet met het entslag van deze

groep mag bezigheuden.

Werknemers die doorgaans ep minder dan drie

dagen per week ui tsluitend of hoofdzakelijk

huishoudelijke of persoonlijke diensten in de

huishouding van een natuurlijk persoon

verrichten. 74)

Veer het overgrote deel van de dienstbetrekkingen

is het BBA dus weI van toepassing. Afgezien van

voorgaande groepen kan men stellen dat het BBA

van toepassing is op iedereen die een arbeids

overeenkomst heeft gesloten.

71. HR 24 mei 1985, NJ 1985, 701

72. HR 30 mei 1986, NJ 1986, 702

73. HR 19 oktobel'" 1979. NJ 1980, 57

74. Tot 1 januar1 1989 was deze bepaling gericht op vrouwel1jke werknemers. Daze aandu1ding was

echter in s~r1jd me~ de EEG r1cht1ijn inzake ge1ijke behande1ing.
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4.4 Conclusie

Als we nu beide landen met elkaar vergelijken dan

zien we dat er vele overeenkomsten zijn, dach aak

aanzienlijke verschillen.

De avereenkomsten worden vooral geconstateerd in de

civielrechtelijke bepalingen. Vaar een groat

gedeelte zijn de gronden hetzelfde waardoor een

arbeidsovereenkamst eindigt van rechtswege. Hierbij

kunnen we denken aan wederzijds goedvinden, ver

strijken van de periode e.d.. Zelfs de dringende

redenen kamen met elkaar overeen. Tach zijn er

enkele opmerkelijke verschillen te constateren.

Hierbij kan specifiek aan de opzegverboden gedacht

worden. Welke volledig in het Zuid-Afrikaanse

gemene rechtstelsel ontbreken. Verder valt op dat

de opzegging naar Zuid-Afrikaans recht beduidend

makkelijker gaat dan in Nederland. In het gemene

rechtssysteem is een correcte opzegging voldoendeu

Terwijl in het Burgerlijk Wetboek een aantal artike

len voorkGmen, die wel de mogelijkheid bieden om op

te zeggen, maar in ieder geval de gerechtvaardigde

belangen van werknemers voldoende waarborgen.

Fundamentele verschillen zijn te constateren bij de

publiekrechtelijke bepalingen. Het Nederlandse BBA

gaat beduidend verder dan de BCEA of de LRA.

Alhoewel in de LRA een belangrijke vorm van ontslag

bescherming zich heeft ontwikkeld, blijven er toch

nag leemtes over. Met name ontbreekt een regeling

op hel: gebied van retrenchment. Verder zal een ont

slagen werknemer zelf actie dienen te ondernemen om
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zijn ontslag aan te vechten. In een land met vee1

ongeschoolde werknemers kan di t weI eens funest

Z1)n. In Nederland wordt de rechtmatigheid van het

ontslag automatisch getoetst door het GAB. De Zuid

Afrikaanse overheid is een stuk meer terughoudend om

zich te bemoeien met de arbeidsverhoudingen, in

ieder geval wat het ontslagrecht betreft. De Neder

landse overheid heeft alles naar zich toegetrokken.

Dit resulteerde in een stelsel waarin niks kan ge

schieden zonder de zegen van de overheid. In ieder

geval zijn de belangen van de werknemers voldoende

gewaarborgd. Of di t in de Zuid-Afrikaanse wetgeving

ook het geval is waag ik te betwijfelen. De huidige

wetgeving bevat niet meer dan een aantal summiere

rechten die in vergelijking met Nederland zeer

schraal overkomen. Of de rechten van de Zuid

Afrikaanse~erknemerook voldoende gewaarborgd zijn

kan misschien vastgesteld worden als we ons nu gaan

richten op een actueel onderwerp: retrenchment.

Uitgangspunt zal zijn om te kijken welk systeem

betere waarborgen biedt voor de werknemer.
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HOOFDSTUK 5

5. RETRENCHMENT

5. 1 Inleiding

We z1Jn nu toegekomen aan het onderwerp waar we wat
uitgebreider bij stil willen gaan staan. In dit

hoofdstuk zal retrenchment centraal staan.
Het Institute for Industrial Relations geeft de vol

gende definitie van retrenchment:

'The process whereby· the services of an employer

or employees .is/are terminated by the employer

due to the alleged fin~ncial/economicviability

of the enterprise. The purpose should be to re

duce labour costs in order to safeguard the sur

vival oE the organisation. The assumption is

that if business improves, those retrenched could

be offered re-employment in their previous posi

tions. '1)

In de voorgaande hoofdstukken is het arbeidsrecht in
algemene zin behandeld. We hebben stilgestaan bij
relevante wetgeving, en de diverse instanties die
betrokken zijn bij de arbeidsverhoudingen. De ar
beidsovereenkomst is behandeld. En tenslotte hebben
we in het vorige hoofdstuk gekeken naar het ontslag
recht in algemene zin. Dit laatste hoofdstuk kan

gezien worden als een inleidend hoofdstuk voor het

1. Dewar: A Guide to Emplo,YlOOnt Law (1991) 69
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nu te behandelen onderwerp. In zekere zin kan ge
steld worden dat hoofdstuk 4 een theoretisch kader
vormt voor het te behandelen probleem van retrench-
ment.
Retrenchment is een probleem wat veeral de laatste
jaren steeds vaker voorkomt. Vooral in Zuid-Afrika

heeft dit tot nogal wat onvrede geleid. Tot ep de
dag. van vandaag is er nag geen eenstemmige mening

over hoe retrenchment juridisch ingekaderd kan wor

den.
In dit hoofdstuk zal ook het verschil in de beide
rechtssystemen naar voren komen. Nederland kent een
aantal wettelijke regelingen dile toegepast worden

bij retrenchment. Terwijl zuid-Afrika het vooral
moet hebben van de rechtspraak. Alhaewel dit
slechts zijdelings ter sprake kamt, is het niettemin

interessant am gevolgtrekkingen te kunnen maken uit
deze vergelijking tussen twee verschillende ~echts

systemen.
Bij de behandeling zullen we ons voor wat betreft
Zuid-Afrika laten leiden door de beslissingen van de
Industrial Court, en door de meningen van schrijvers
die over dit onderwerp gepubliceerd hebben.
Verder zullen we kijken naar internationale invloe
den in beide landen.

Om nu de behandeling van retrenchment handen en voe
ten te geven, zal retrenchment bekeken worden onder
meer met betrekking tot de valgende onderdelen :
faillissement, fusie/overgang en economische noad.
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5.2 Zuid-Afrika

5 .. 2 .. 1 Inleiding

In Zuid-Afrika is retrenchment een probleem geworden
sinds de jaren tachtig. Sinds 1983, toen de eerste

retrenchment-zaken door het net opgerichte Indus
trial Court werden behandeld, zijn er vele gevallen
bekend van retrenchment. In de periode 1983-1991
zijn er ruim 60 uitspraken gepubliceerd van de In
dustrial Court die betrekking hebben op retrench
ment. 2)

In de loop van deze periode zijn er richtlijnen naar

voren gekomen die sterke invloed uitoefenen op hoe
met retrenchment moet worden omgegaan. We zien ech

ter dat er geen eenduidige mening is over de status
van deze richtli jnen . De verschillen van mening
kunnen zowel in de literatuur als in de uitspraken
van de Industrial Court zelf geconstateerd worden.
We zullen dan ook ui tgebreid stil gaan staan bij

deze richtlijnen. Gekeken zal worden naar de status
en naar de richtlijnen afzonderlijk. We zullen nu

eerst naar de geschiedenis gaan kijken.

5.2.2 Geschiedenis

In de jaren tachtig is Zuid-Afrika hard getroffen
door een economische crisis. Deze crisis had haar
oorzaken in de wereldwijde economische crisis en

2. lie paragraaf 5.2.4.6 voor sen overzicht
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voor een belangrijk deel in de sancties die tegen

zuid-Afrika waren ingesteld. Als gevolg hiervan

zijn vele bedrijven economisch er slecht voor komen

te staan. Een van de noodmaatregelen die wergevers

gedwongen waren te nemen, was het ontslaan van werk

nemers. Toen dit steeds meer voorkwam was het te

verwachten dat er richtlijnen ontwikkeld zouden wor

den om een en ander in goede banen te leiden.

Bijkomende factor was het feit dat de Indus·trial

Court werd opgericht l>p het moment dat de eerste

retrenchment-zaken zich voordeden.

Daar retrenchment een nieuw probleem was voor de

Industrial Court, was het niet verwonderlijk dat,

toen zij geconfronteerd werd met dit probleem, zij

zich ging orienteren bij derden.

Toen de eerste uitspraken in 19833) en 19844) kwamen

bleek alras welke bronnen er waren geraadpleegd.

Onder meer liet de Industrial Court zich leiden door

aanbevelingen van de ILO, en door richtlijnen zoals

deze waren opgesteld door het Institute of Indus

trial Relations en de Transvaal Chamber of Indus

tries.

In de loop der jaren z1Jn de door de Industrial

Court aanvaarde richtlijnen steeds opnieuw bevestigd

en verder toegelicht. De laatste jaren zien we ech

ter een kentering ontstaan. Sinds 1989 zien we

steeds meer uitspraken verschijnen die haaks staan

3. UAMAWU v Fodens (SA) (Pty) Ltd (1983) 4 ILJ 212 (IC)
4. Shezi & others v Consolidated Frame Cotton Corporation Ltd (1) (1984) 5 ILJ 3 (IC)
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op de richtlijnen. Hierbij valt op dat met name Van

H'iekerk zich kritisch toont ten opzichte van de
richtlijnen. 5)

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat er meer
dere oorzaken, dan economische nood, zijn aan te ge

ven voor retrenchment:

'Economic considerations are usuall.y the major

cause of redundancies or retrenchment of person

nel but are by no means the only cause. Other

reasons for declaring employees redundant can be

attributed to technological advancements, mer

gers, take-overs and the relocation of plants. '6)

Enkele van de hier vermelde oorzaken en hun gevolgen
zullen verderop ter sprake komen. We zullen nu na

der naar de bronnen gaan kijken zoals deze door de
Industrial Court zijn aangehaald.

5.2.3 Brannen

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven kunnen we
bepalingen over retrenchment vooral aantreffen in de

uitspraken van de Industrial Ccurt. Daarnaast kan
als bran gewezen worden op de LRA. Deze zal echter

5. Zie: TOO & others v Keeley FOl"Warding & Stevedoring (Pty) Ltd (1990) 11 ILJ 554 (IC);

Young Ie another v Lifegro Assurance (1990) 11 IlJ 1127 (IC). TGWU & others v City Council

o~ th-t City of Durban Ie another (1991) 12 IlJ 156 (IC); W.A. McCann v Concrete>< Products

(Pty) Ltd, 23 augustus '91 (IC), (neg) niet gepubliceerd.

6. landtnan: The Taxation of Retrancm.nts Benefits, B Me (1986) 152

f

~
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niet besproken worden omdat de uitspraken van de In

dustrial Court deze valledig omvatten.

Als derde bran kan gewezen worden op de ILO. De ILO

is de enige internationale bron die erkend is door
de Industrial Court. 7)

Een vierde bron is buitenlandse jurisprudentie.

Hierbij dient specifiek aan Engeland gedacht te wor

den.

Tenslotte kan nog gewezen worden op de literatuur

die een niet te onderschatten invloed heeft op de

Industrial Court en het denken over retrenchment in

het algemeen.

Een aantal van deze bronnen zal nu besproken worden.

Als eerste zal de internationale invloed besproken

worden.

5.2.3.1 Internationa1e organisaties

Zoals in paragraaf 2.2.5 reeds gezegd is h~eft de

ILO een niet te onderschatten invloed in Zuid

Afrika. Om met de woorden van Rycroft te spre

ken~

,ILO conventions and recommendations have a

persuasive influ€:'"lt'f} in South African law;
'8)

In hoofdstuk 2 is reeds bpsproken wat de ILO in-

7. Zie bijvoorbeeld l~ v Metkor Industries (Pty) Ltd (1990) 11 I~J 1'16 (Ie)
8. Rycroft in : Jorclaan & Rycroft, I Gui:.e '.;.; ::iouth African L..:: ......,... ' .•",W (1990) 175
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houdt. Dus vooralsnog zullen aIleen enkele van
haar producten besproken worden.

De belangrijkste twee stukken, in het kader van
dit hoofdstuk, zijn Conventie nr. 158 en Aanbeve
ling nr. 166, beide uit 1982. Alvorens nu deze
te bespreken kan er op gewezen worden dat reeds

in 1963 de ILO met een aanbeveling kwam betref
fende de beeindiging van een arbeidsovereenkomst
door de werkgever. 9)

Deze aanbeveling hield onder meer in dat de werk
gever met de vertegenwoordigers van werknemers

overleg moet voeren teneinde, zonder risico voar
de onderneming, ontslagen te vermijden danwel zo
klein mogelijk te houden.
verder werd voorgesteld om bepaalde selectiecri
teria toe te passen indien er werkelijk werkne

mers ontslagen moescen worden. Deze aanbeveling
ui t 1963 werd opgevolgd door eerder genoemde Con

ventie en Aanbeveling uit 1982.

ILO C~nventie nr. 158 uit 1982

Deze conventie heeft dus betrekking op de beein
diging van de arbeidsovereenkomst op ~nitiatief

van de werkgever. Met name de artike:,"'::~ 13 en 14

zijn relevant. Artikel 13 lid 1 luidt als voIgt:

'When the employ~r contemplates terminations

9. Hr. 119/1963
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for reasons of an economic, technological,

structural or similar nature, the employer

shall:

(a) provide the workers' representatives

concerned in good time wi th relevant

information including the reasons for

the terminations contemplated, the num

ber and categories of workers likely to

be affected and the period over which

the terminations are intended to be car

ried out;

(b) give, in accordance with national law

and practice, the workers' representa

tives concerned, as early as possible,

an opportunity for consultation on mea

sures to be taken to avert or to mini

mize the terminations and measures to

mi tiga te the adverse effects of any ter

minations on the workers concerned such

as finding alternative employment. '

Wat hier duidelijk naar voren komt is de tij

dige waarschuwing van de vertegenwoordigers

van werknemers. Deze waarschuwing dient ver

gezeld te gaan van voldoende informatie.

Daarnaast dient er consultatie plaats te vin

den over welke maatregelen er genomen kunnen

worden om gedwongen ontslagen te voorkomen of

te reduceren.

Afgezien van deze melding aan de vertegenwoor-
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digers van de werknemers bevat het volgende

artikel de bepaling dat een werkgever de jui

ste autoriteiten op de hoogte moet stellen.

Een van de redenen hiervoor is dat men tijd

nedig heeft om zorg te kunnen dragen veer de

opvang van de werkloze werknemers. Naar mijn

weten ontbreekt een zodanige bepaling in het

Zuid-Afrikaanse recht.

Artikel 14 lid 1 luidt als voIgt:

'When the employer contemplates termina

tions for reasons of an economic, technolo

gical, struc-cural or similar nature, he

shall notify, in accordan~e with national

law and practice, the competent authority

thereof as early as possible, giving rele

vant information, the number and categories

of workers likely to be affected and the

period over which the terminations are in

tended to be carried out. '

Naast voergaande conventie is er dus nag Aan

beveling nr. 166, eveneens ui t 1982. Alhoewel

haar rechtskracht niet zo groet is als een

cenventie gaat er tech een grete invloed van

haar uit. Dit blijkt zeker indien we erop

letten hoe vaak deze aanbeveling aangehaald

wordt.

Evenals de Conventie heeft de Aanbeveling

betrekking ep de beeindiging van de arbeids

evereenkemst op initiatief van de werkgever.
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Voor ons is met name onderdeel III relevant.

In dit onderdeel worden een aantal bepalingen

opgesomd die specifiek betrekking hebben op

retrenchment. Wederom wordt aandacht gegeven

aan een vroegtijdige consultatie van de be

trokken partijen. Daarnaast worden er in ar

tikel 21 maatregelen opgesomd die zorgen dat

retrenchment zoveel mogelijk kan worden voor

komen. In artikel 25 worden tenslotte moge

lijkheden aangeboden om ontslagen werknemers

weer aan werk te helpen.

Artikel. 21 : The measures which should be

considered with a view to aver

ting or minimizing terminations

of employment for reasons of an

economic, technological, struc

tural or similar nature might

include, inter alia, restric

tion of hiring, spreading the

workforce reduction over a cer

tain period of time to permit

natural reduction of the work

force, internal transfers,

training and retraining, volun

tary early retirement with ap

propriate income protection,

restriction of overtime and

reduction of normal hours of

work.
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(l)In the event of termination

of employment for reasons of an

economic, technological, struc

tural or similar nature, the

placement of the workers affec

ted in suitable alternative

employment as soon as possible,

with training or retraining

where appropriate, should be

promoted by measures suitable

to national circumstances, to

be taken by the competent au

thority, where possible with

the collaboration of the em

ployer and the workers' repre

sentatives concerned.

( 2) Where possible, the employ

er should assist the workers

affected in the search for sui

table alternative employment,

for example through direct con

tacts with other employers.

De reden nu dat ik deze artikelen vermeld is

dat wanneer verderop in het hoofdstuk de

richtlijnen ten opzichte van retrenchment ter

sprake kamen, de inhoud van deze artikelen te

rug te herkennen zijn in deze richtlijnen.

In de uitspraken van de Industrial Court zien

we dat voorgaande ILO-bepalingen geaccepteerd
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worden als rechtsnorm. Alreeds in een vroeg

tijdig stadium zien we dat de Industrial Court

de maatregelen ui t deze bepalingen toepast.

Volgens Cheadle op een wat laconieke wijze,

omdat niet rechtstreeks naar de ILO verwezen

wordt . 10) Di t doet echter niets af van het

feit dat de Industrial Court beinvloed werd

door de ILO. Deze beinvloeding wordt later

bevestigd in een viertal uitspraken van de In

dustral Court, waarin zij rechtstreeks naar de

ILO verwijst. Deze zijn: Kebeni v Cementile

Products, 11) SACWU v Toiletpak Manufactu

rers,12} NUMSA v Metkor Industries, 13} SACTWU

& Frame Waverly Textiles (arbitrage). 14}

De ILO is de enige internationale rechtsbran

die als zodanig door de Industrial Court er

kend is. Er is weI eens een paging gedaan om

bijvoorbeeld toepasselijke EG-richtlijnen een

bepaalde zeggingskracht te geven, maar dit is

door de Industrial Court afgewezen. In Ntuli

v Hazelmare15) is dit ter sprake gekomen en

Landman, zittende in de Industrial Court, zei

aldus:

10. Cheadle: Retrenchment: the new guide-lines (1985) 6 ILJ 127 op 130

11. Kebeni & others v Cementi 1e Products (Ciskei) (Pty) Ltd & another (1987) 8 ILJ 442 (IC) op

449H

12. SACHJ & others v Tolletpak Manufacturers (Pty) Ltd & others (1988) 9 ILJ 295 (IC) op 301E

13. HUHSA v Metkor Industries (Pty) Ltd (1990) l' ILJ 1116 (IC) op 1,24E

14. SACOO and Frame Waverley Textiles Ltd (1991) 12 IlJ '148 (ARB) op '160A

15. Ntul1 I others v Haze11l1Ore Group t/a Musgrave Nursing Home (1988) 9 ILJ 709 (Ie)
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'I do not think that equity requires this

court to adopt the principles embodied in

the EEe directive. Rather I think this
court should approach the problem from the
vantage point of our common law. '16)

In de literatuur zien we dat er wel waarde aan

de EG-richtlijnen wordt gegeven. Met name

Jordaan kan als een voorstander hier van ge

zien worden. 17)

5.2.3.2 Buitenlandse jurisprudentie

Onder 'buitenlandse i dient vooral Engels begrepen

te worden. In diverse uitspraken van de Indus

trial Court wordt aangegeven dat men zich heeft

laten leiden door wat over hetzelfde onderwerp in

Engeland gezegd is. Met betrekking tot retrench

ment zien we dit a1 in het begin. In Shezi v

Consolidated Frame Cotton Corporation18) wordt de

Engels zaak Williams v Compair Maxam19) aangehaald

om aan te geven waarom het nodig is om bepaalde

crit~ria te stellen bij retrenchment:

'The purpose of having, so far as possible,

objective criteria is to ensure that redundan-

16. Ntuli op 7190
17. Jordaan: Transfer, Closure and ~nsolvency of Undertakings (1991) 12 ILJ 935
18. Zie noot 4

19. (1982) IRLR 83
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cy is not used as a pretext for getting rid of

employees whome some manager wishes to get rid

of for other reasons. ,ro)

In Gumede v Richdens zien we dat de Industrial

Court haar goedkeuring geeft aan de Engelse Code

of Industrial Relations Practice, waarin onder

meer aangegeven wordt dat een werkgever een werk

nemer dient te helpen bij het zoeken naar vervan

gend werk. 21)

Als we Kebeni gaan bekijken zien we iets interes

sants. In de vorige paragraaf heb ik erop gewe

zen dat de Industrial Court afwijzend heeft gere

ageerd op een toepassing van EG-richtlijnen.

Hier zien we echter hoe weI degelijk, al is het

indirect, waarde aan zo 'n richtlijn wordt gege

ven. Op 450 lezen we hoe de Industrial Court

haar instemming betuigd aan een op een Europese

richtlijn geb~seerde Engelse wet.~)

Een volgende zaak waar we Engelse invloeden in

kunnen aantreffen is Cele v Bester Homes.~) In

deze zaak wordt veel waarde gehecht aan de uit

spraken van Lord Denning in Lloyd v Brassey:~)

20. Shezi op 128

21. Gumede Ie others v Richdens (Pty) Ltd t/a Richdens Foodliner (1984) 5 ILJ 84 (IC) op 90H

22. De Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations van 1981 is namelijk een

direct gevolg van EG-richtlijn 77/187.

23. Cele &: othel"S v Bester Homes (Pty) Ltd 1990 11 ILJ 516 (IC)

24. Cele op 527H-I
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'A worker oE long standing is now recognized

as having accrued rights in his job, his right

gains in value over the years. So much so,

that if the job is shut dorm he is enti t1ed to

compensation for a job just as a director get

compensation for loss oE office. A director

gets a golden handshake. The worker gets a

redundancy payment. It is not unemployment

pay. I repea t "not". Even if he gets another

job straight awayI he nevertheless is enti

tled to full redundancy payment. It is, in a

real sense, compensat.ion for long service. '

Oat er misverstanden kunnen ontstaan over hoe een
dergelijke uitspraak geinterpreteerd moet worden
blijkt uit de verschillende reacties. Botha ge

bruikt deze uitspraak in eele om aan te tonen dat
er een recht op een severance pay bestaat. Uit

diverse. reacties bli.jkt dat deze mening niet door
ie6ereen wordt gedeeld. ZO stelt Rautenbach in

een artikel dat er weI een suggestie aanwezig is
om te komen tot uitbetaling van een severance
pay, maar dat is tech niet hoe hij het interpre
teert. 25)

Kritiek op Botha lezen we oak in Young v Life
9ro.~) In deze zaak bekritiseert Van Niekerk de
interpretatie van Betha op een uitzonderlijke ma
nier. Van Niekerk beweert zelfs dat Botha de

25. Rautenbach: In Search of the Severance Package (1991) 12 ILJ 735 0;:> 741

26. Young I another v Lifegro Assurance (1990) 11 ILJ 1127 (IC)
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oorspronkelijke uitspraak nooit gelezen heeft,
maar slechts een, uit zijn verband gerukte, aan
gehaalde passage. Volgens Van l·tiekerk wordt
namelijk heel wat anders bedoeld met deze pas
sage. 27)

De mening van Van Niekerk wordt gedeeld door Com
brinck in de appedzaak van Lifegro. 28) Op bladzij
de 1265E-F van het vonnis lezen we het navolgen

de:

'The judgement of the Court is sound in that

it exposes prior Industrial Court decisions to

be based on a misunderstanding or partial rea

ding of Lloyd v Brassey (1959) 1 AER-312.

Lord Denning was dealing there wi th the inter

pretation of the legislative provisions rela

ting to redundancy payments in the United

Kingdom and his interpretation of that statute

has no relevance in the South African context

where no such legisla tion exists. '

Uit voorgaande blijkt dat er behoorlijk wat aan
dacht bestaat voor de manier waarop in Engeland
met retrenchment en haar problemen wordt omge
gaan. Dat er gevaren aan zitten om te lenen van
een ander land wordt eveneens duidelijk.

Of deze aandacht oak leidt tot een afhankelijl~

heid van het Engelse recht wordt echter betwij-

27. Lifegro op 1133A

28. Young &: another v Lifegro Assurance Ltd (1991) 12 ILJ 1256 (LAC)
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feld. Breitenbach is in ieder geval van mening
dat dit niet het geval is:

,Curiously, the obligation to pay severance

benefits has, to a large extent, evolved inde

pendently of the English jurisprudence. The

handful of reported cases have relied rather

on the ' general practi ce in the country', con

ventions and recommendations of the Interna

tional Labour Organization and para (0) of the

defini tion of ' unfair labour practice'. 29)

Of de invloed van het Engelse recht nu weI of
niet groot is, zal door rnij verder niet worden
besproken. In het voorgaande is door mij aange
geven dat de Industrial Court in ieder geval be
reid is over de landsgrenzen heen te kijken. Als
laatste onderdeel van te noemen bronnen kunnen de

partijen in de arbeidsverhoudingen genoemd wor
den. Deze zullen nu kort besproken worden.

5.2.3.3 Betrokken partijen

Aangezien retrenchment op de eersle plaats een
zaak is die betrekking heeft op de relatie tussen

werkgever en werknemer is het niet verwonderlijk
dat deze zelf met vQorstellen zijn gekomen hoe
een retrenchment geregeld dient te worden. Voor-

29. Breitenbach: Aspects of t.he SA Law on Retrenchment in t.he Light of English Labour Standards

(1990) 11 ILJ 1193
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stellen z~Jn zowel van werkgeverszijde als werk
nemerszijde gekomen. We zullen nu deze voorstel
len kort behandelen.

In Shezi30) wordt doer de Industrial Court gewezen

naar onder meer publicaties van de Transvaal
Chamber of Industries en de Steel Engineering
Industries Federation of South Africa. Deze hou
den het volgende in: 31)

Transvaal Chamber of Industries
Deze publiceerde in augustus 1982 een aantal

richtlijnen voer retrenchment. Omvattende de be
paling dat werkgevers eerst moeten kijken naar

alternatieven am de arbeidskosten te drukken
voordat tot retrenchment wordt overgegaan.
Verder spreekt me~ over consultaties en onderhan
delingen met vakbonden en wordt een voorkeur voor
'last in-first out' (LIFO) als selectiecriterium
aangegeven.

steel Engineering Industries Federation of SA
Op 22 juli 1982 publiceerde deze een aantal aan
bevelingen met betrekking tot de voorkoming en

eventuele te volgen procedure bij retrenchment.
Onder meer werd aangegeven dat gezocht moet wor
den naar alternatieven voor retrenchment zoals:
natuurlijk verloop, schrappen overwerk, arbeids-

30. Zie noot 4

31. Zie Cheadle op 128
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tijdverkorting. Daarnaast werden enkele selec

tiecriteria aangegeven bij retrenchment. Hierbij

kan gedacht worden aan: lengte dienstverband,

kundigheid en inzet.

Afgezien van werkgeverszijde is er ook van werk

nemerszijde een paging gedaan om te komen met

richtli jnen voor retrenchment. Een voorbeeld

hiervan is een publicatie van de Federation of

South African Trade Unions, zijnde de voorganger

van de Congress of South African Trade Unions.~)

In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan om

retrenchment te vermijden zoals: vacaturestop,

omscholing, arbeidstijdverkorting, schrappen van

overwerk en meer onbetaald verlof verlenen. In

dien retrenchment niet te vermijden is wordt

Yoorgesteld om het selectiecriterium 'LIFO' toe

te passen.

Daarnaast wordt het toekennen van een severance

pay Yoorgesteld. Tenslotte kan nog vermeld wor

den dat een opzegtermijn van een maand wordt

voorgesteld voor de te ontslagen werknemers.

Naar mijn weten heeft de Industrial Court weI

verwezen naar publicaties van werkgeverszijde als

bron, maar niet naar die van werknemerszijde.

32. Zie Obery : Recession and Retrenchment in the East Rand Metal Industry, 1982 10 (1984) 1 SALB
52 op 67
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Nu we enkele van de bronnen besproken hebben
waaruit de Industrial Court put, kunnen we over
gaan tot de bespreking van de richtlijnen zoals
die door de Industrial Court zijn vastgesteld ten

aanzien van retrenchment. Bij de bespreking zal
in ieder geval blijken dat de leden van de Court

niet altijd even eensgezind zijn over de waarde
en toepassing van deze richtlijnen.

5.2.4 Richtlijnen

In voorgaande paragrafen hebben we de diverse bron
nen bekeken waaruit de richtlijnen zijn voortgekomen
die door de Industrial Court zijn aanvaard. Volgens

Brand kunnen deze richtlijnen gerekend worden tot de
beste in de wereld.~)

Alhoewel de richtlijnen geen kracht van wet hebben,
dienen ze tach, behoudens gegronde redenen, gevolgd

te worden. Deze visie is bevestigd door de Labour
Appeal Court in een tweetal uitspraken.~)

Er kunnen momenteel 6 richtlijnen onderscheiden wor
den. Deze zullen we nu gaan behandelen.

5.2.4.1 A1ternatieven voor retrenchment

Indien de werkgever overweegt am retrenchment toe
te passen zal hij eerst moeten onderzoeken of er

~. Brand: Redundancy and Incapacity Unde.- the New Act EL 5 (1989) 3 34

34. HOrester Bande (Pty) Ltd v NlJo1SA (19(JO) 11 ILJ 687 (LAC) op 689E; Seven Abel CC t/a The

Crest Hotel v HRWU (1990) 11 ILJ 504 (LAC) op 507H
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mogelijkheden Z1]n om retrenchment te vermijden,
danwel zoveel mogelijk beperkt te houden.~)

De Industrial Court zal aan de hand van de te
overwegen maatregelen kunnen vaststellen of de
werkgever weI degelijk gegronde redenen heeft om
over te gaan tot retrenchment. Onder meer de
volgende maatregelen kunnen door de werkgever ge

nomen worden:
een tijdige vacaturestoPi
het schrappen van overwerk of het eventueel
werken op zondagi
het Dverplaatsen van werknemersj

vervroegde uittreding van oudere werknemersj
omscholen van werknemersj

arbeidstijdverkorting invoerenj
vergroten vam de verlofmogelijkheden.

Natuurlijk zullen
voldoende blijken,
vermijdelijk zijn.
len de betrokkenen

worden.

deze maatregelen niet altijd
en zal retrenchment 50ms on

Wanneer dit het geval is zul
op de hoogte gesteld dienen te

5.2.4.2 Op tijd waarschuwen

Het zal gezien worden als een unfair labour prac
tice wanneer de werkgever niet tijdig van te vo
ren de betrokken werknemers of de vertegenwQordi-

35. Shezi op 12H
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gende vakbonden op de hoogte stelt van de re

trenchment. Belangrijk is dat de vakbond zowel

een geregistreerde als een niet-geregistreerde

kan zijn. 36)

De waarschuwing moet tijdig gegeven worden opdat

de betrokken werknemers zoveel mogelijk de tijd

hebben om om te zien naar ander werk. Voorts

dient het tijdig te geschieden om nog consulta

ties mogelijk te maken over de retrenchment zelf.

Met andere woorden:

'The notice must be sufficient to enable

proper consultation to take place before the

final decision is made. ,~)

De waarschuwing zal zodanig meeten z1Jn dat het

duidelijk is veer de betrekken werknemers wat er

gaat gebeuren. Het zal dus meeten geschieden in

de taal die de werknemers begrijpen.~)

De lengte van de waarschuwingsperiode is verder

afhankelijk van een aantal factoren. Zo wordt

aangenomen dat voor meer gespecialiseerde func

ties een langere termijn geldt. 39) Natuurlijk

speelt ook de aard van de werkzaamheden van het

bedrijf een rel. Bedrijven die hun orders lang

van te voren ontvangen kunnen ruim van te veren

36. Cameron, Cheadle II Thompson: The New LRA, the Law after the 1988 Amendments (1989) 125

37. Cameron 124

38. Mlozana &- others v Faure Engineering (Pty) Ltd (1987) 8 ILJ 432 (IC)

39. GIl II another v Derbyl Marine (Pty) Ltd (1985) 6 ILJ 52 (IC)
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een retrenchment zien aankomen. Terwijl een be
drijf dat veel sneller zaken moet doen, misschien
pas op het laatste moment kan zien of er nog vol
doende werkgelegenheid zal zijn.
De omstandigheden spelen dus een niet onaan~ien

lijke rol in het bepalen van de waarschuwingster
ml.Jn. Maar zoals eerder gesteld zal deze termijn

toch voldoende moeten zijn am consultaties over
de retrenchment mogelijk te maken. Om deze con

sultaties mogelijk te maken zal de waarschuwing

niet aIleen ruim van te voren dienen plaats te
vinden, maar zal deze tevens voldc~nde informatie
moeten bevatten om goede consultaties mogelijk te
maken.

5.2.4.3 Consultaties

Doel van de consultaties is het vermijden of mi
nimaliseren van arbeidsonrust. Onder consulta
ties dient te worden verstaan dat er advies ge
vraagd wordt, maar zeker niet dat er primair on

derhandeld wnrdt om te komen tot overeenstem
ming .40) Echter een van de bedoelingen van consul

tatie is weI degelijk het bereiken van consensus
over zaken zoals de toe te passen selectiecrite
ria. Het mage duideIijk zijn dat niet altijd
even helder i~ wat onder consultatie moet worden
verstaan.

40. fWAJ v Hart Ltd (i985) 6 ILJ 478 (IC)
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De werkgever heeft de verplichting om te consul

teren met de door hem erkende vakbond of anders

met een vakbond die als representatief beschouwd

kan worden. Er rust dan geen verplichting op de

werkgever om nog eens een keer met een andere

vakbcmd te overleggen .41) Is er geen vakbond

tegenwQordig, dan zal de werkgever de werknemers

IDoeten stimuleren om een vertegenwoordigend

lichaam op te richten, welke voor hem als ge

sprekspartner kan functioneren.~)

Ondanks dat de verplichting tot cOllsultatie ste

vig verankerd lijkt als richtlijn, zijn er de

laatste jaren toch uitspraken gekomen van de In

dustrial Court waarin deze verplichting min of

meer werd ontkend. Voorbeelden hiervan zijn de

volgende uitspraken van Van Niekerk~}:

, I do not think ••• that such consultation

would have produced any better results for

applicants. The applicants must show that it

would have made a difference ••• '44)

f However, at the very least an applicant must

make out a case, not in the way of onus, but

41. Luthul1 & others v Flortime (Pty) Ltd & another (1989) 9 ILJ 287 (IC); BAISaHJ & others

v !scar (1990) 11 ILJ 156 (IC)

42. Gonya v Besterecta (Pty) ltd (1986) 7 ILJ 39 (Ie)

43. Soortge11jke uit5praken treffen we ook ailn in CSFWIJ v Aircondi Refrigel'"at1on (Pty) Ltd (1990)

11 ILJ 532 (IC)

44. TQoll & others v Keeley Forwarding & Stevedoring (Pty) Ltd (1990) '1 ILJ 554 (IC) op 555F
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in the sense oE an evidentiary burden, that it

would have made a difference had the guide

lines been applied to him ••• ,.5)

'To suggest that a general immutable and in

flexible rule exists according to which the

employer must be fully consulted at the first

stage, when the decision to retrench is taken,

in my view wi th the utmost respect makes for

economi c and business nonsense. '46)

Dit soort uitspraken kan gezien worden als een

duidelijke ondermijning van het proces van con

sultatie ten gunste van de werkgever.

In de literatuur worden er een viertal redenen

aangegeven waarom consultatie noodzakelijk wordt

geacht. 47) De eerste reden is dat de oorzaken voor

de retrenchment kunnen worden uitgelegd en dat

men met elkaar van ged&chten wisselt over even

tuele mogelijkheden teneinde retrenchment (en

arbeidsonrust) zoveel mogelijk te voorkomen.

De tweede reden betreft het vaststellen van

selectiecriteria, aan de hand waarvan de werkne

mers uitgezocht worden die zullen worden ontsla

gen.

45. LHegro op 1139B-C

46. TGIJ I others v City Coc..oncl1 of the City of Durban & another (1991) 12 ILJ 156 (IC) op 159A

47. Cheadle 135; Cameron 126
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Als de:t'de reden wordt aangegeven het opstellen
van een tijdschema voor de uit te voeren re

trenchment, de betrokken werknemers op de hoogte
stellen en het bespreken van zaken zoals het
eventueel betalen van een severance pay.
Ais vierde reden wordt tenslotte aangegeven de
mogelijkheden uit te vinden voar wie retrenchment
het hardst zal aankomen.

Afgezien van de verplichting om de vertegenwoor
digers van de werknemers te consulteren, kan het
OQk noodzakelijk zijn om de werknemers zelf te
consulteren. Vooral in het gev"al d&t e1.' vage en

subjectieve selectiecriteria zijn gesteld voor
retrenchment. 48)

Indien een van de selectiecriteria het arbeids
verleden van een werknemer is, dan wordt eveneens
aangenomen dat het noodzakelijk is om de indivi
duele werknemer te consul teren. 49) De selectiecri
teria zullen nu besproken gaan worden.

5.2.4.4 Se1ectiecriteria

Wanneer er geen sprake is van redelijke en objec
tieve criteria kan dit door de Industrial Court
gezien worden als een unfair labour practice.
Onder redelijke criteria dient te worden ver
staan, criteria die niet afhankelijk zijn van het

48. I'WASA &: others \ ABC (1986) 7 ILJ 754 (IC)

49. Hthembu &: others v Zu1uland Track Maintenance (Pty) Ltd (1989) 10 ILJ 1165 (IC)
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oordeel van de persoon die de selectie maakt en
die getoetst kunnen worden aan objectieve feiten
zoals de lengte van het dienstverband en mate van
aanwezigheid op het werk.

De Industrial Court heeft onder meer de volgende
select~ecriteria aanvaard:

het ancienniteitsbeginsel oftewel LIFOi OO)

mate van aanwezigheid op het werk;~)

efficiencYi 52)

ervaring;53)

Het is duidelijk dat werkgever en werknemer het
niet altijd eens zullen zijn welke criteria die

nen te preferen. De Industrial Court gaat er van
uit dat er een balans moet zijn tussen de belan
gen van de wel.-kgever en de werknemers. 54)

5.2.4.5 Begeleiden van botrokken werknemers

Deze richtlijn heeft als doel het zoveel mogelijk

helpen van werknemers in het vinden ,'an ander
werk en het garanderen van het weer in dienst
nemen bij het ontstaan van vacatures. 55) Onder

meer kan de werkgever de werknemer vrij geven om

50. Fodens op 2300

51. Shez1 op 13D-E

52. Shezi op 13O-E

53. Shezi op 13D-E

54. NlttSA & others v Stee1eda1e Reinforcing & Trading Co (Natal) (Pty) Lt~ (1988) 9 ILJ 674 (IC)

55. Ii. bijvoorbMld SAQ.lJ &; others v Toiletpak Manufacturers (Pty) Ltd & others (1988) 9 ILJ

295 (IC)

t
;,

i
1
:
l
[
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rond te kijken naar ander werk, of het helpen bij

omscholinq.

Sinds de beslissing in Borg-Warner v NAAiru/NUMSA

wordt ~chter het standpunt gehandhaafd dat de

Industrial Court zich niet bevoegd acht om in te
grijpen als de werkgever geretrenchde werknemers

niet opnieuw indienst neemt. Het staat de werk
gever dus vr1J om op selectieve wijze mensen in
dieast te nemen.~)

5.2.4.6 Severance pay

Dc laatste te bespreken richtlijn betreft het be

talen van een saverance pay aan werknemers die
het slachtoffer zijn van retrenchment. Dit is

waarschijnlijk de richtlijn waar de meeste one

nigheid over bestaat. Een severance pay is ean

vergoeding die uitgekeerd wo:;:dt aan werknemers

diG het slachtoffer zijn geworden van retrench
ment. Er zijn een vijftal redenen te onderschei

den waarom een severance pay uitgekeerd wordt.~)

(1 ) De wc'!:'kgever geeft het als een overbrug

gingsuitkering totdat de werknemer ander

werk heeft gevonden.

(2) De werkgever is bezord over heL verlies van
status van de werknemer in de underneming,

56. Bo'l"g-Warner v NAAh\J/NlJ!tSA (1991) 12 ILJ 549 (LAC)

'fil. Rautenbach op 742
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de onrustige periode en het verlies van de

mogelijkheid om zijn vaardigheden uit te

oefenen.

(3) De werkgever probeert op een voor de werk

nemer zo gunstig mogelijke manier hem te

ontslaan opdat hij min of meer verzekert

blijft van zijn loyaliteit.

(4) Op het collectieve vlak zal de werkgever

proberen door het betalen van een severance

pay mogelijke arbeidsonrust te verrnijden.

(5) De werkgever erkent min of meer dat er een

recht van de werknemer op zijn baan

bestaat.

Over de vraag of er nu wel of niet een severance

pay uitgekeerd moet worden zijn de diverse leden

van de Industrial Court verdeeld. Als we kijken

naar de ontwikkeling in de Industrial Court, dan

lijkt het erop dat het steeds meer onzeker wordt

of er een recht op severance pay bestaat. Als W2

de geschiedenis eens op een rijtje zetten dan

ziet het er als volgt uit.

Voor het eerst wordt er gesproken ten gunste van

severance pay in Masondo v Bestform.~) John zegt

hier:

'One week's notice pay was paid to those re

trenched but there was no severance pay gi ven

58. Masondo & others v Bestfonn (SA) (Pty) Ltd (1986) 7 ILJ 448 (Ie)

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 177 -

- not that that is a requirement though it

must obviously have the effect of sweetening

the bitter pill of retrenchment. ,$)

Vervolgens zien we in Crabtree v Dano Textile In
dustries dat Coetzee stelt dat wanneer de werkne
mer om een severance pay vraagt, de werkgever dit
niet zomaar mag weigeren.~)

In Ntuli v Hazelmore bevestigt Landman voorgaande
meningen over severance pay. Hij stelt aldus:

,In my opinion having regard to the industrial

relations practices which are followed by en

lightened employers in this country, an em

ployer who does not offer reasonable severance

pay to an employee taking into account such

considerations as his length of service wi th

the employer or an associated employer is

guil ty of an unfair labour practice. '61)

De Swardt haalt de eerder in paragraaf 5.2.3.2

aangehaalde woorden van Lord Denning aan in Jacob

v Prebuilt Products, en verklaart dat zij hier
volledig mee instemt. 62)

59. Hasondo op 450E

60. Crabtree v Dano Textile Industries (Pty) Ltd (1988) 9 IlJ 119 (IC) op 1228

61. Ntul1 op 718J

62. Jacob v Prebuilt Products (Pty) Ltd (1988) 9 ILJ 1100 (IC) op l104D-G
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In CCAWUSA v status Hotel bevestigt De Kock een
recht op severance pay en ziet het als een richt
lijn. 63)

De al eerder aangehaalde Botha (paragraaf
5.2.3.2) toont zich eveneens een voorstander van
het betalen van een severance pay. In Cele v
Bester Homes beroept hij zicb biervoor op de ILO
en eerdere uitspraken van de Industrial Court. M)

Bij Young v Lifegro komt de ommekeer. Van Nie
kerk toont zich bier een tegenstander van een

rechi: op severance pay. Onder omstandigheden kan
er ecbter weI een recht op zijn:

'The fact that severance pay is not offered

may be reasonable and fair in certain circum

stances and unreasonable and unfair in

others. t65)

Vervolgens wordt in ee:n tweetal arbitragezaken

bet recht op een severance pay wederom bevestigd
door respectievelijk Albertyn in ACTWUSA v East
London Textiles,~) en Bozalek in NUL v Perini.~)

l.ozalek geeft verder nog richtlijnen aan om de
grootte van een severance pay te bepalen. m)

63. CCA!olJSA I others v Status Hotei (1990) 11 ILJ 167 (IC) op 170F-H

64. Cele op 530F

65. Lifegro op 1134E-F

66. ACTlIJSA v East London Textiles (Pty) Ltd (1990) 11 ILJ 1177 (ARB)

67. NUL v Perini (Pty) Ltd (1990) 11 ILJ 1185 (ARB)

68. Perini op 1190-1191
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Dan komt weer de twijfel in SAWU v Kalley Floo

ring wanneer Schwietering het r~cht op een seve

rance pay ontkent.~)

In Durand v Ellerine Holdings bevestigt Botha

vervolgens weer het recht op een severance pay.~)

Van Niekerk bevestigt vervolgens zijn eerder ge

nomen standpunt in de nog niet gepubliceerde zaak

McCann v Concretex Products. 71)

In de appelzaak van Young v Lifegro bevestigt

Combrinck de mening van Van Niekerk. Volgens

Combrinck is het betalen van severance pay het

gevolg van onderhandelingen tussen werkgever en

werknemers. Er bestaat volgens hem geen recht op

severance pay. 72) Hij stelt weI dat het wenselijk

is om via een wettelijke bepaling hiervoor voor

ziening te maken.

De laatste zaak is weer ten gunste van het recht

op een severance pay. In TGWU v Action Machine

Moving and Warehousing bevestigt Bulbulia dit

recht. In deze zaak wordt echter een severance

69. SAWU v Ka11ey Flooring Co (Pty) Ltd (1990) 11 ILJ 1342 (IC) op 1344E-F
70. Durand v E11erine Holdings Ltd (1991) 12 ILJ 1076 (IC)
71. Gewezen op 23 augustus 1991. case nr. NHK 11!2!1602(CT) (LAC)
72. lie noot 28
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pay niet toegekend omdat de werkgever dit niet
kan betalen. 73)

Als we nu de voorgaande zaken bekijken dan is het
moeilijk om te zeggen of er een absoluut recht op
een severance pay bestaat. De meningen hierover
lopen duidelijk uiteen. In ieder geval vergroot
deze onduidelijkheid niet de rechtszekerheid en
de status van de Industrial Court.

Wat betreft de eventuele verplichting om met el

kaar te onderhandelen over het weI of niet beta
len van een severance pay, kan opgemerkt worden
dat deze aanwezig wordt geacht als de betrokken

werknemer te kennen heeft gegeven over een seve
rance pay te willen praten. n )

Hieruit valt af te leiden dat er een verplichting

tot onderhandelen bestaat. Aangezien men kan
aannemen dat een werknemer die op het punt staat

zijn baan te verliezen altijd weI een severance
pay zal willen ontvangen. Deze gevolgtrekking
lezen we oak in NUL v Perini. 75)

Er zijn echter ook tegenstanders van ceze ver
plichting. Van Niekerk zegt zeer duidelijk dat
aangezien er geen recht op een severance pay be-

73. Neg niet gepubliceerd cass nr. 11/2/6840 29 november 1991

74. Crabtoree v Dana Textile :ndustries (Pty) Ltd (1988) 9 ILJ 119
75. Perini op 1189D
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staat, er oak geen plicht tot onderhandelen aan
wezig is. 76)

In Perini kunnen we verder nag lezen dat de

arbiter zich bevoegd verklaart am de hoogte van
een severance pay vast te stellen. Bozalek maakt

hierbij wel de opmerking dat in eerste instantie

de partijen zelf moeten proberen am het bedrag
vast te stellen. n )

Oak in de lite~atuur vinden we verschillende me
ningen over het toekennen van een severance pay.
Brand bijvoorbeeld stelt dat severance pay het
gevolg moet zijn van collectieve onderhandelin

gen, en niet door de Industrial Court toegekend
mag worden. 78) Deze mening wordt weer door Rauten

bach bestreden. Hij stelt dat als het toekennen
van een severance pay afhankelijk worat gesteld

van collectieve onderhandelingen, veel werkne
mers een severance pay kunnen vergeten omaat de
werkgever niet zal willen betalen.~}

5.2.4.7 De bes1issing tot retrenchment

De beslissing tot retrenchment is in het algemeen

afhankelijk van een criterium : de bedrijfsecono-

76. Lifegro op 1136H
77. Perini op 1190-1191
78. Brand: A Severance fl"Om Principle EL G (i990) 5 115

79. Rautenbach op 739
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mische situatie. De Industrial Court is van me
ning dat de beoordeling of een retrenchment nood
zakelijk is, een zaak is die overgelaten dient te
worden aan het management. OO)

Het management zal weI aan
beslissing tot retrenchment
lijke (zakelijke) gronden.
hierbij norm. 81 )

moeten geven dat de
genomen is op rede

De goede trouw is

Een van de manieren vear een werkgever am aan te to
nen dat hij te geeder trouw handelt is am inzage te
verstrekken in zijn financiele situatie.~)

5.2.4 Een overzicht

Om nu voorgaande eens extra te verduidelijken voIgt
nu een schematisch averzicht van hoe de Industrial
Court zich heeft opgesteld tegenover de richtIijnen.
De volgorde van de zaken is overeenkomstig hun ver

schijning in de Industrial Law Journal. Verder
dient te worden opgemerkt dat de diverse uitspraken
zijn geplaatst overeenkomstig de standpunten zoals
die worden ingenomen ten opzichte van de op dat
moment geaccepteerde richtlijnen. Dit is van belang
am dat vooral in recentere uitspraken de richtlijnen
weI in het algemeen worden erkend, maar dat ten aan-

80. Zie BCAWU v to\Jrray &: Roberts Buildings (TVL) (Pty) Ltd (1991) 12 ILJ 112 (LAC)

81. Seven Abel CC t/a The Crest Hotel v HRWU (1990) 11 ILJ 504 (LAC)

82. lie Suiwelko<Sperasie Bpk v FAWU (1989) 10 ILJ 712 (IC) op 7200
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Voor TegenDatum

183 -

Rechter / lid

Uitspraken Retrenchment 1983 - 1991

zien van een of meerdere richtlijnen de betekenis

wordt afgezwakt.

Fodens Ehlers 07-07-83 X

Shezi Ehlers 18-01-84 X

Gumede Ehlers 31-01-84 X

Dorbyl Marine Roux 05-01-85 X

Sea Gift Surfware Ehlers 14-12-84 X

Johnson Tiles Erasmus 12-02-85 X

Hart Ehlers 11-09-85 X

Pineware Roux 22-02-85 X

Gonya Roux 11-09-85 X

asondo John 10-03-86 X

rame cotton (appel) Rabie e.a. 29-05-86 X

osthuizen John 16-06-86 X

cLaughlin Bulbulia 18-03-86 X

adebe Bulbulia 13-12-85 X

SA Broadcasting John 18-05-86 X

lozana Roux e.a. 11-03-87 X

Simelane v. Schalkwijk e.a 15-04-87 X

Kebeni Bulbulia 03-04-87 X

Zaak

o

M

F

H

M

M
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Uitspraken Retrenctunent 1983 - 1991

Zaak Rechter / lid Datum Voor Tegen

Mk

D

Am

D

asterbilt Landman 09-03-87 X

Summit Schoeman 10-06-87 X

Putco Freemantle 26-06-87 X

Contract Installa-
tions John 08-09-87 X

Crabtree Coetzee 02-10-87 X

Luthuli John 04-12-87 X

Barsky Fabricius 06-11-87 X

Toiletpak Manufact. Schoeman 19-11-87 X

Sentrachem John 24-02-88 X

Clarke De Villiers 02-03-88 X

eens Food Rees 11-01-88 X

tuli Landman 05-04-88 X

eyi Moyses e.a. 13-10-87 X

Jacob De Swardt 10-08-88 X

aycraft Basson e.a. 21-11-88 X

elma Louw 12-01-89 X

anster v.d. Westhuizen 15-02-89 X

Perskor Hartdegen e.a. 10-02-89 X

hize De Kock 03-04-89 X

thembu Van Niekerk 02-01-89 X

K

M

M

N

M
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Uitspraken Retrenchment 1983 - 1991

Zaak Rechter / lid Datum Voor Tegen__________._-., -.. -r-__or-__

20-03-89 X

27-07-89 X

Iscor

status Hotel

Seven Ab~l (appel)

Coetzee

De Kock

De Klerk e.a. ? X

Bester Homes

Aircondi Refr.

Keeley Forwarding

Morester Bande
(appel)

Metkor

Lifegro

East London Text.
(ar. )

Nat. Home Products
(ar. )

Perini (ar.)

Vleissentraal
(appel)

Kalley

Botha

Maritz

Van Niekerk

Van Zyl e.a.

Roth

Van Niekerk

Albertyn

Piron

Bozalek

De Klerk e.a.

Schwietering

12-02-90 X

14-12-89 X

18-01-90 X

02-04-90 X

09-07-90 X

19-06-90 X

09-07-89 X

27-08-88 X

20-06-89 X

27-08-90 X

02-08-·90 X

Murray & Roberts
(appel) Hartzenberg e.a. ? x

City of Durban Van Niekerk

Durand Botha

Frame waverley (ar.) Brand

29-08-90 X

14-06-91 X

05-07-91 X
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Uitspraken Retrenchment 1983 - 1991

Zaak Rechter / lid Datum Voer Tegen

Dalview Nursing
(ar. ) Munnik 15-02-91 X

Concretex (appel) Van Niekerk (R) 23-08-91 X

Lifegro (appel) Combrinck 17-09-91 X

Southern Sun Hotel
(ar. ) Brand 07-12-90 X

Action Machine Bulbulia 29-11-91 X

Een van de conclusies die we uit dit overzicht kun

nen halen is dat zeker gedurende de eerste jaren!
behoudens een enkele uitzondering, men ten gunste

van de richtlijnen besliste. Echter vanaf het einde

van 1989 verandert het en wordt de ui tzondering meer

regel dan uitzondering. Benjamin schreef nog maar
kort geleden:

'Retrenchment is perhaps the area in which the

industrial court's guidelines have acquired the

greatest certainty and consistancy.~)

Of hij heden ten dage deze uitspraak nog zal herha
len waag ik te betwijfelen. Anno 1992 heeft Benja
min het over de t New Approach t van de Industrial

Court. En hij geeft hierbij duidelijk aan dat deze

83. BenjMlin in : 1990 Annual Survey of SA Law 384
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nieuwe benadering niet gewenst is. Volgens hem doet

het afbreuk aan een correcte en eerlijke procedure

bij retrenchment.~)

De voortrekkersrol die de Industrial Court in de

oT"twikkeling vau het arbeidsrecht zou moeten vervul

len komt, gelet op het overzicht, in gevaar. In

plaats van duidelijkheid te verschaffen en de

rechtszekerheid te bevorderen is er eerder sprake

van het tegendeel. Het is niet ondenkbaar dat de

Industrial Court op deze Manier de toch al gevoelige

arbeidsverhoudingen nog verder zal verslechteren.

5.2.5 Fai11issement, sluiting, overname en fusie

5.2.5.' Fai11issement

In hoofdstuk 4 was al kort aangegeven dat bij

faillissement de arbeidsovereenkomsten automa

tisch worden beeindigd. Dit wil niet zeggen dat

de Industrial Court geen herindienstneming kan

vorderen. Zij heeft zeer duidelijk gemaakt dat

zij dit recht blijft behouden boven enig ander

bepaling in welke wet dan oak. as) De vraag rijst

dan of de richtlijnen zoals die bij retrenchment

gelden, in het geval van een faillissement even

eens van toepassing zijn.

84. Zie Benjamin : Condoning the Unprocedurai Retrenchment : The Rise of the 'No Differer.ce'
Principle (1992) 13 ILJ 1279

85. Zie bfjVOOrbeeld SA Boilermaker Society v SA Cutlery (1988) 9 IlJ 1106 (Ie)
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De Industrial Court heeft in ieder geval al aan

genomen dat de richtlijnen van toepassing zijn
bij een overname of sluiting van het bedrijf. De

Industrial Court heeft kenbaar gemaakt dat de
vordering om over te gaan tot herindienstneming
bli j ft bestaan ondanks het faillissement en de
hiermee gepaard gaande automatische beeindiging

van de contracten. Zij baseert zich hiervoor op

Sectie 43(6) van de LRA. OO)

5.2.5.2 Sluiting

Wanneer een werkgever besluit om het bedrijf te
sluiten zal hij de richtlijnen inacht moeten ne
men. Ook hier zien 'we dat ten aanzien van de

toepassing van de richtlijnen verschillen bestaan
in de uitspraken van de Industrial Court. Wat

betreft de, in dit kader belangrijkste richtlijn
'consultatie ' , is er jammer genoeg geen overeen

stemming. Aan de ene kant zijn er uitspraken die

de relevantie van een correcte consultatie onder

strepen. Hiermee wordt bedoeld om daadwerkelijk

tot een dialoog met de werknemers te komen, ten
einde de retrenchment te bespreken en mogelijke

alternatieven te onderzoeken. Voorbeelden hier
van zijn SACWU v Toiletpak Manufacturers87) en NUTW
v Braitex. 88)

86. SABISSWS v SA Cutlery (Pty) Ltd (1988) 9 ILJ 1106 (IC)

87. Zie noot 12
88. NUTW v Braitex (Pty) Ltd 8 ILJ 794 (re)
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Aan de andere kant Z1Jn er uitspraken van de In
dustrial Court waarin het belang van consultatie
beperkt wordt. Consultatie wordt hier gezien als
het maken van inbreuk op beslissingen van het ma
nagement. Dit wordt als onacceptabel beschouwd.
Voorbeelden hiervan zijn CSFWU v Aircondi Refri
geration~) en TGWU v City Council of the City of
Durban. 90)

Is er echter sprake van een ander dan zuiver eco
nomische reden om het bedrijf te sluiten, bij

voorbeeld het kwijtraken van vakbonden, dan zal
de Industrial Court een en ander als een unfair
labour practice bestempelen. 91 )

5.2.5.3 Overname of Fusie

Ook in het geval van een overname of fusie van
het bedrijf worden de richtlijnen geacht van toe
passing te zijn.~) In het geval van een overname

lezen we bijvoorbeeld in NUMSA v Metkor Indus
tries dat wanneer er geen consultatie heeft

plaats gevonden dit een unfair labour practice
oplevert :93)

89. (1990) 11 ILJ 532 (IC)

90. TOO v City Council of the Cit.y of Durban (1991) 12 ILJ 156 (IC)

91. Zie M5rester Bande (Pty) Ltd v Nlt1SA (1990) 11 ILJ 687 (LAC)

92. Overname: NLMSA v Metkor Industries (Pty) Ltd (1990) 11 ILJ 1116 (IC)

fusie : Young v L1fegro Assurance (1990) 11 ILJ 1127 (IC)

93. Mlrtkor op 11260
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'The failure of the respondent to consult with

the applicant in respect oE the consequences

of respondent's then proposed transaction, and

in the absence oE any prior recognition agree

ment or other prior applicable agreement to be

an unfair labour practice. '

Diverse malen heeft de Industrial Court benadrukt
dat bijvoorbeeld al in een vroegtijdig stadium de
werknemers op de hoogte gesteld dienen te worden
van de voorgenomen plannen.~)

Tot nu toe is er een uitspraak bekend betreffende
een fusie van bedrijven. In Young v Lifegro9S)

besliste de Industrial Court dat in het geval van

werknemers die ontslagen worden nadat ze een aan
bieding hebben gehad am bij het nieuwe bedrijf in
dienst te kamen, geen sprake is retrenchment.

De vraag rijst waarom het uberhaupt noodzakelijk

is am de richtlijnen van retrenchment te bespre
ken in het geval van een overname of fusie. De

reden hiervoor is dat er geen verplichting be

staat voor de nieuwe werkgever om aIle werknemers
weer in dienst te nemen~ Hij is vrij om te kie
zen wie hij in dienst wil nemen. In Nederland is
aan deze vrijheid een einde gekomen met de invoe
ring van een wettelijke regeling, waarin de werk-

94. Zie neat 79

95. Zie noot 26
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gever verplicht is om alle werknemers in dienst

te nemen.

Aan de andere kant heeft de werknemer het recht

om de nieuwe functie te weigeren~), dit als de

nieuwe functie een voortzetting is van de oude,

dus met min of meer dezelfde voorwaarden. Met

andere woorden dat aIleen de naam van de werkge

ver verandert, dan heeft de werknemer geen recht

op een severance pay. 97) Verder wordt in Ntuli weI

aangenomen dat er omstandigheden zijn dat een

werknemer voor severance pay in aanmerking kan

komen.~) Hierbij kan gedacht worden aan het feit

dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden duidelijk slech

ter zijn dan de oude.

Uit het voorgaande wordt duidelijk hoe belangrijk

het is dat er een duidelijke regeling komt ten

aanzien van de besproken situaties. Op het mo

ment dat een van deze situaties optreedt ontstaat

er een periode van grote onzekerheid voor de be·~

trokken werknemers of ze hun baan wel of niet

zullen behouden. Een oplossing hiervoor kan zijn

dat de rechten en plichten van de arbeidsovereen

komst gewoon worden overgenomen door de nieuwe

werkgever. Om met de woorden van Jordaan te

spreken:

96. Zie noot 15

97. Ntuli op '19H

98. Ntu1i op 7191
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'In the end statutory intervention to provide
for continuity of employment is probably the
only effective remedy. '99)

Zeker dient dit laatste te preferen als we de rol
van de Industrial Court in ogenschouw nemen. De
Industrial Court is nag te twijfelachtig om ge
bruik te maken van de wettelijke mogelijkheden
die ze heeft am de rechten van de werknemers·te

beschermen.

Samenvatting

Als we voorgaande kort samenvatten dan zien we
dat met betrekking tot de richtlijnen het volgen
de valt op te merken. In het algemeen worden de
richtlijnen veer retrenchment door de Industrial
Court geaccepteerd. Een veerbeeld zi.jn de toe te

passen selectiecri teria. In Zuid-Afrika wordt
door bijna iedereen het LIFO-criterium als norm

gesteld. Er bestaat echter onduidelijkheid over
de voorafgaande consultatie met werkn9mers en/of
hun vertegenwoordigers, en het betalen van een
severance pay_ Het ziet er niet naar uit dat op
korte termijn er verbetering in deze situatie zal
komen. In ieder geval is bijna iedereen ervan
doordrongen dat bij retrenchment een correcte
procedure in acht moet worden genomen.

99. Jordaan: Transfer, Closure and Insolvency of Undertakings (1991) 12 ILJ 935 op 953
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Neder1and

J:n1eiding

Het Zuid-Afrikaanse begrip retrenchment is in Ne

derland niet bekend. In Nederland spreekt men

over ontslag om bedrijfseconomische of organisa

torische redenen. Veer het gemak zullen we dit

echter ook retrenchment noemen.

Retrenchment is in Zuid-Afrika een zaak tussen

werkgever en werknemer. De Industrial Court komt

eigenlijk pas in beeld zodra een van de partijen

een procedure aanhangig maakt. In het vorige

hoofdstuk hebben we gezien dat in Nederland het

Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) een belangrijke

rol vervult. zo oak bij retrenchment. In dit

gedeelte zal het GAB dan ook een centrale rol

vervullen.

In tegenstelling tot Zuid-Afrika ligt het ont

slagrecht dus voor een groot gedeelte vast in

wetgeving. Men kan rustig stellen dat de diverse

wetten en de hierop gebaseerde richtlijnen van

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen

heid de belangrijkste bronnen zijn voor retrench

ment. Met name zal in dit hoofdstuk de Wet mel

ding collectief ontslag van 1976 besproken gaan

worden.

We zullen kijken naar de toetsing door het GAB

van ontslagaanvragen op grond van retrenchment.

En naar de regeling met betrekking tot faillisse-
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ment.
Verder is in het Burgerlijk Wetboek een regeling
opgenomen betreffende de overgang van een onder

neming. De toepasselijke wetsartikelen 7A: 1638aa
tot en met 1639dd BW zullen ter sprake komen. We

zullen nu eerst beginnen met het bespreken van
een ontslagaanvraag door de werkgever bij het GAB
op grond van retrenchment.

Onts1agaanvraag GAB

In Nederland kan een ontslag pas zijn beloop

krijgen na verkregen toestemming van de Regionaal

Directeur voor de Arbeidsvoorziening van het GAB,

oftewel Directeur GAB. Wordt een ontslagvergun
ning geweigerd door de Directeur GAB, dan blijft
de dienstbetrekking gewoon bestaan.

Dient een werkgever een aanvraag in voor re

trenchment dan zal hij aannemelijk moeten maken
dat de bedrijfseconomische of organisatorische

redenen, die aangevoerd worden, deugdelijk zijn ..

De werkgever zal de aanvraag moeten laten verge
zellen met de nodige gegevens. Gegevens waaruit

de noodzaak tot personeelsinkrimping naar voren
kunnen komen zijn orlder andere: lOll)

accountantsrapporten over een aantal jaren,
een eventueel aanwezig rapport van een organi
satiebureau, notulen van directie- of aandeel-

100. lie Van den Boom : De Onts1agpraktijk van hat Arbe1dsbureau (1986) 71
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houdersvergaderingen waarin de besprekingen

zijn gevoerd en het besluit is genomen wat

personeelsinkrimping tot gevolg heeft;

balansen en verlies- en winstrekeningen van

enkele jaren;

rapport omtrent de mogelijkheden van over

plaatsing naar andere filialen of b~drij fs

onderdelen binnen de onderneming;

overzicht van het natuurlijk verloop binnen de

onderneming zowel in het verleden als een

prognose vear de toekomsti

overzicht van pogingen die ondernomen zijn om

het ontslag te voorkomen.

Daarnaast kan de Directeur GAB in gevallen waar

hij dat nodig acht een beroep doen op afdelingen

van de Centrale Dienst voor de Arbeidsvoorziening

van het ministerie van Sociale zaken, waar meer

gespecialiseerde functionarissen de financieel

econemische gegevens kunnen bekijken.

Het ministerie is in het algemeen ook betrokken

bij ontslagaanvragen doordat het onder h~ar val

lende Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoor

ziening.r richtlijnen kan uitvaardigen aan de

GAB's op de manier hoe deze ontslagaanvragen be

horen te behandelen. Over het karakter van deze

richtlijnen zegt Van den Boom net vo~gende:

'De richtlijnen oftewel beleidsinstructies

hebben het karakter van instruaties VgD inter-
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ne aard aan de directeuren GAB's van het hie
rarchisch boven de directeuren geplaatst ge

zag. •• Deze instructienormen kunnen oak de

inhoudelijke toetsing van een aanvraag regar
deren. '101)

Al direct bij de beoordeling van bovenvermelde
lijst van financieel-economische gegevens zien we
de invloed van zo t n richtlijn. In een richtlijn

van juni 1982 wordt ingegaan op de vraag in hoe
verre het GAB de verstrekte g~gevens zonder meer
als juist moet zien. De Directeur-Generaal van
de Arbeidsvoorziening stelt dat de GAB's de nood
zaak van een ontslag am bedrijfseconomishe rede
nen niet teveel als een gegeven zou mogen be
schouwen, maar de bedrijfseconomische motieven

marginaal zou moeten toetsen. Dit betekent in
elk geval niet dat de Directeur GAB op de stoel
van de ondernemer mag gaan zitten (vrije onderne
merschap) .

Hij dient na te gaan of een werkgever een besluit

heeft genomen dat uit bedrijfseconomisch oogpunt
een aannemelijk (verdedigbaar) besluit is en oak
of dat besluit sociaal verantwoord is genomen.

Geconcretiseerd betekent dit dat de Directeur GAB
niet aIleen de financieel-economische gegevens
zal moeten beoordelen maar voorts zal moeten be
kijken of de werkgever alternatieve mogelijkheden

101. Van den Boom 6B
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heeft onderzocht, of de werkgever overheidssteun
heeft aangevraagd danwel heeft verkregen, of
werktijdsverkorting wellicht een oplossing biedt,
of overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken
werknemer, en bij grotere ontslagen met de onder
nemingsraad en/of de vakbonden. En of bij ver
plaatsing van het bedrijf aan de werknemers reele
mogelijkheden zijn geboden om mee te verhuizen. 102)

Hieruit blijkt dat in ieder geval aan de werkge

ver gevraagd zal worden wat deze zoal gedaan
heeft om retrenchment te voorkomen.

Bij de uiteindelijke beoordeling van de ontslag
aanvraag zal de Directeur GAB kijken of het voor
genomen ontslag redelijk is, in aanmerking nemen
de de mogelijkheden en belangen van de werkgever

en betrokken werknemers. Geeft de Directeur GAB
toestemrning om te ontslaan dan zijn natuurlijk de

gewone opzegregels van kracht. Bi j het vaststel
len welke werknemers ontslagen dienen te worden
zijn een aantal selectiecriteria van toepassing.
Deze zullen we nu in de volgende paragraaf behan
delen.

5.3.3 Se~ectiecriteria

5.3.3.1 Minder dan 20 werknemers

Bij ontslag van Minder dan 20 werknemers gelden

102. Zie ~ichtlijn van Directoraat-Generaa1 voor de Arbeidsvoorziening juni 1982

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 198 -

andere selectiecriteria dan bij ontslag van 20 of
meer werknemers.
Indien het GAB akkoord gaat met de ontslagaanvra
gen, zal bekeken moeten worden wie dan veor ent
slag in aanmerking komt.

Ui tgangspunt voor de selectie is het ancienni

tei tsbegLlsel oftewel LIFO, welke aIleen wordt
toegepast op vergelijkbare uitwisselbare func
ties. 103}

Bij gelijke functie en leeftijd dient de werkne
mer met het langste dienstverband het langst in
dienst gehouden te worden. Toepassing van dit

criterium vindt normaal gesproken per vestiging
plaats van de werkgever. Indien het blijkt dat

het personeel onderling regelmatig wordt uitge
wisseld, kan de regel op meerdere vestigingen
worden toegepast.

Het is mogelijk dat indien de situatie daar am
vraagt afgeweken kan worden van het LIFO-begin
sel. Bijvoorbeeld op grand van de arbeidsmarkt

positie. Wanneer gekozen moet worden tussen het
ontslag van een gezonde en een gehandicapte werk

nemer zal in het algemeen aan het ontslag van de
gezonde werknemer de voorkeur worden gegeven. De
reden hiervoor is dat de gezonde werknemer gemak
kelijker weer in het arbeidsproces kan worden op-

103. Zie rich1::l1jn van Directoraat-Generaa1 voor de Arbeidsvoorziening van 22 december 1987
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genomen.

Verder is afwijking van ~let LIFO-beginsel moge

lijk indien een consequente toepassing van dit

beginsel ertoe zou leiden dat sprake is van een

onevenwichtige leeftijdsepbouw binnen het be

drijf. Hierbij moet men denken aan het ontstaan

van vergrijzing.

Tevens is afwijking mogelijk indien dp. werkgever

kan aantonen dat bepaalde werknemers aanmerkelijk

Minder geschikt zijn veor de bestaande functies.

Hierbij moet bijscholing niet mogelijk zijn.l~)

5.3.3.2 Meer dan 20 werknemers

Een volgende afwijking van het LIFO-beginsel is

wanneer er sprake is van ontslag van 20 of meer

werknemers. Het is namelijk in zo 'n geval dat

er een ander beginsel van teepassing wordt ver

klaard, zijnde het afspiegelingsbeginsel. Dit

houdt in dat er naar gestreefd di~nt te worden

dat de leeftijdsopbouw van de veor antslag voor

gedragen werknemers, vear zover de indeling van

de beroepen dat teelaal, een beeld vertoont ge

lijkend op dat van de leeftijdsopbouw van het

bedrijf.

In de praktijk blijkt het afspiegelinqsbeginsel

aldus te worden ingevuld. 105) Allereerst verstrekt

de werkgever een overzicht van het gehele perso-

104. Zie Van den Boom 85

105. Viln den Boom 85
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neelsbestand ingedeeld naar functie, leeftijd en
dienstjaren. Vervolgens wordt aangegeven hoeveel
en welke functies gaan verdwijnen.
Daarna wordt het gehele personeelsbestand in vijf

Ieeftijdscategorieen ingedeeld en wardt aangege
ven hoeveel werknemers er, met inachtnemening van

het afspiegelingsbeginsel, per categorie voar
ontslag zouden moeten worden voorgedragen. Tot
slot wordt dit bekeken tegen de functies die moe

ten verdwijnen, hetgeen eventueel tot bijstelling
zal leiden. Binnen de leeftijdscategorieen dient
weer naar het LIFO-beginsel gekeken te worden.
De reden waarom het LIFo-beginsel wordt afgezwakt

ten gunste van het afspiegelingsbeginsel is om te
voorkomen dat er een vergrijzing zal ontstaan
binnen het bedrijf.

Als we voorgaande nu een schematisch zouden af

beelden, dan ziet het er als voIgt uit.

stel dat de totale beroepsbevolking bestaat uit
10 miljoen personen en qua leeftijdsopbouw is zo
als hieronder weergegeven. Verdeeld over vi j f

leeftijdscategorieen betekent dat het navolgen
de:
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Leeftijd aantal. percentage1(6)

15 - 24 jaar 2.200.000 22 %

25 - 34 jaar 3.000.000 30 %

35 - 44 jaar 2.400.000 24 %

45 - 54 jaar 1.6000000 16 %

55 - 64 jaar 800.000 8 %

Al.s er nu 100 werknemers moeten verdwijnen dan

dienen deze geselecteerd te worden met inacbtnu

ming van de vermelde percentages en leeftij~sca

tegorieen. Bijvoorbeeld uit de leeftijdsci '~go

ric 15 - 24 jaar dient dan 22 procent van het

totaal aantal werknemers gevonden te worden die

dienen te verdwijnen. Stel nu dat er 50 personen

in het bedrijf werkzaam zijn die vallen binnen

deze leeftijdscategorie. De 22 te verdwijnen

werknemers uit deze categorie worden nu

geselecteerd aan de hand van het LIFO-beginsel.

5.3.3.3 Werknemers die 5S jaar of ouder zijn

Tenslotte kan van het LIFO-beginsel worden afge

weken bij werknemers die 55 jaar of ouder zijn.

Er moet dan weI voldaan worden aan enkele voor

waarden. Deze zijn in een richtlijn van het

106. Ih'\ percentages z1jn afkomst1g van de Arbeidskrachtte111ng van het eentraal Bureau voor de

Statistiek
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Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening
als volgt weergegeven:l~)

de situatie op de arbeidsmarkt is zodanig dat
de kans op het hervinden van werk voor alle

categorieen werknemers even slecht is;
het gaan om (collectief) ontslag wegens een
noodzakelijke inkrimping van het personeelbe
stand (geen vervanging van ouderen door jonge

ren) ;

door de betrokken 55-jarige en oudere werkne
mer wordt geen inhoudelijk bezwaar gemaakt te
gen het aangezegde ontslag. De Directeur GAB
dient feitelijk vast te stellen dat de werkne
mer vrijwillig van diens beroep op het LIFO
respectievelijk afspiegelingsbeginsel afziet;

er door de werknemer geen beroep kan worden
gedaan op een VUT-regeling (vervroegde uittre
ding)lOO) of een vergelijkbare regeling;

er geen (collectieve) arbeidsovereenkomst van
toepassing is of zal zijn, op grond waarvan

aan de betrokken werknemers bovenwettelijke
uitkeringen zullen worden gedaan gedurende de

periode dat ze een verlengde werkloosheidsuit-

107. Zie noot 93

108. Regeling die inhoudt dat een werknemer een uitkering van hat bedrijf krijgt totdat hij 65
jaar wendt en ~ht kr1jgt op pensioen.
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kering krijgen. 109)

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat in Neder
land sprake is van twee belangrijke selectiecri
teria die van toepassing zijn bij retrenchment.
Wijkt een werkgever af van deze criteria, bij
voorbeeld wanneer n~ een reorganisatie een werk

nemer niet geschikt wordt ge~cht voor een nieuwe
functie, dan zal een kritische toets plaatsvinden
door de Directeur GAB. Als dan blijkt dat de
werkgever niet ,roldoende heeft gedaan om een
werltnemer te herplaatsen of am te scholen, zal de
on.tslagvergunning geweigerd worden.

5.3.4 Bedrijfssluiting

Bedrijfssluiting wordt gezien als een ondernemersbe
sluit, en als zodanig kan de Directeur GAB weinig
doen. Is er echter sprake van een overname in de
zin van artikel 7A:1639aa BW door een ander bedrijf
en wordt er ontslag aangevraagd dan zal er normaal

gesproken geen vergunning worden verleend. De si
tuatie rond een bedrijfsovername zal in paragraaf

5.3.6 besproken worden.

109. De verlengde werkloosheidsuitkering is dastijds ingesteld als ean ovel'brug9ingsperiode totdat

de werknemer 65 jaar wordt en recht krijgt op een AOW-uitker1ng (pensioen). O11dat een

wel'kloosheidsuitker1ng slechts voor max1maal twee jaar gegeven wordt en u1t de prakt1jk bleak

dat oudere werknemers zeal' moe1l1jk weer werk kunnen v1nden. is besloten om de

werklooshe1dsu1tker1ng te verlengen voor daze gl'oep totdat ze 65 jaar z1jn.
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5.3.5 Faillissement

Bi j faillissement is er geen toestemming benodigd
van de Directeur GAB. 110) De curator van het bedrijf

kan de werknemers hun ontslag verlenen. Hij zal
hierbij echter weI rekening moeten houden met enkele
bepalingen. De regels van het ontslagrecht zi jn na
melijk, afgezien van enkele wijzigingen, gewoon van
toepassing.

Artikel 40 lid 1 Faillissementswet (FW) stelt dat de
werknemer in dienst van het failliete bedrijf en de
curator bij opzegging de overeengekomen of wettelij
ke opzegtermijn in acht moeten nemen. Op deze bepa
ling zijn een aantal uitzonderingen die een verrui
ming bieden van de mogelijkheden om ontslag te nemen
of te geven. Deze verruiming geldt zowel ten aan
zien van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als on
bepaalde tijd.

Zo bepaalt de FW111 ) dat een werknemer bij zijn op
zegging niet gebonden is aan de in artikel 7A:1639j
lid 1 BW omschreven termijn. En voorts dat hij in
elk geval de dienstbetrekking kan beeindigen door
opzegging met een termijn van 6 weken.
Datzelfde geldt ook voor de curator, echter met de
beperking dat de curator gebonden blijft aan de ont

slagbescherming die artikel 7A:1639j lid 2 BW toe-

110. Dit is sinds een wetswijziging van 1 januari 1989. Voordien diende de curator gewoon aan

het GAB toestEmning i:e vragen voor ontslag.

111. Artikel 40 lid 2 FW
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kent aan werknemers van 45 tot 65 jaar. 112)

Geconcretiseerd betekent dit verschil dat de werk

nemer een arbeidsovereenkomst met een langere over

eengekomen of wettelijke opzegtermijn dan 6 weken

toch met een opzeggingstermijn van 6 weken kan be

EHndigen. Voor wat de curator betreft kan deze

termi jn van 6 weken met maximaal 13 weken worder..

verlengd. Van deze termijnen kan niet naar boven

worden afgerond, door bijvoorbeeld een beroep te

doen op artikel 7A: 1639h lid 1 BW. 113)

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de curator

bij de opzegging niet gebonden is aan de ontslagver

boden van artikel 1A:1639h BW en artikel 21 lid 2 en

3 WORe

We kunnen dus concluderen dat bij faillissement het

GAB geen enkele rol vervult.

5.3.6 Overgang van ondernemingen

In de artikelen 7A:1639aa tot en met 1639dd BW wor

den de gevolgen voar de werknemers geregeld, wanneer

de onderneming of het onderdeel van de onderneming,

waarin Z1J werken, overgaat naar respectievelijk

wordt overgenomen door een andere onderneming. Deze

artikelen zijn in 1981 in werking getreden in ver

volg aan een Europese richtlijn welke als uitgangs

punt heeft dat de rechten van werknemers dienen te

worden gewaarborgd als de onderneming waarin zij

112. Al"tike1 40 lid 3 FW

113. HR 22 mei 1970, NJ 1970,419
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werken wordt overgedragen. 114)

Voordat deze wetswijziging werd ingevoerd gold in
Nederland hetzelfde als in Zuid-Afrika, namelijk dat
het systeem beheerst wordt door privaatrechtelijke
beginselen. Dit hield in dat in geval. van over
dracht van een onderneming de nieuwe werkgever vrij
was om met de betrokken werknemers al dan niet een
nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten.

Nadat de wet in werking was getreden ontstonden er

definitieproblemen wat nu precies onder een onderne
ming moest worden verstaan, en wanneer er sprake was
van een overgang. Het begrip onderneming mC1et in
ieder geval ruim worden opgevat. Van Leeuwen geeft
de volgende opsomming: 115)

iedere dienst of instelling, dat wil zeggen aIle
organisaties gericht op voortbrenging of levering

van goederen of verlenen van diensten, ongeacht
of het winststreven daarbij een rol speelt;
een vestiging of filiaal kan onder dit begrip
'\o1..lrden gebracht;
oak een ziekenhuis, bejaardenoord, artsenprak

tijk, advocatenkantoor en dergelijke vallen onder
het begrip onderneming. 116)

Het is niet van belang dat de werkgever tevens eige
naar is van de anderneming. Hij kan bijvoorbeeid
ook huurder, vruchtgebruiker, huurkoper of franchi-

114. Richtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen van 14 februari 1977, nr. 77/187
115. Van Leeuwen a.a. : Memo Arbeidsovereenkomst en Ontslag 1991 (1991) lOB
116. Rb Rotterdi!lll 27 juni 1986. NJ 1988,32

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 207 -

senemer zi jn. 117)

Wat betreit de overgang van een onderneming zijn

door het Europese Hof van Justitie een aantal vragen
ontwikkeld aan de hand waarvan men kan vaststellen

of er sprake is van een overgang. Wil er sprake

zijn van overgang van een onderneming als zodani.g in
de zin van de Europese richtlijn,118) dan is het

noodzakelijk dat de onderneming voar en na de
overgang dezelfde identitei t heeft. 119) Di t is het

geval wanneer de exploitatie van een lopend bedrijf
met dezelfde of soortgelijke activiteiten wordt

voortgezet. 12O) Om di t te kunnen vaststellen moet men
zich de volgende vragen stellen: 121)

Beschikt de nieuwe exploitant over dezelfde mate
riele en immateriele activa?l~)

In welke mate lijken de activiteiten van de te

vergelijken ondernemingen op elkaar?
Is er enige tijd verstreken tussen het beeindigen

van de activiteiten door de ene en het hernemen
daarvan door de ander?

Heeft de avernemende onderneming vrijwel al het
personeel en de klantenkring overgenomen?l~)

117. Fruyt1er : OoterdrilCht van Ondernemingen Krachtens Overeenkomst en de Rechten van Werknemers

NJB 1989 1113

118. Zie noot 104

119. HR 9 februari 1990. NJ 1990,~93

120. Hof van Justitie EG 18 maart 1986, NJ 1987,502

121. Fruytier 1114

122. Zie b1jvoorbeeld HR 15 september 1989, NJ 1989,876

123. Zie noot 112
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De antwoorden op deze vragen moeten in onderling

verband worden beschouwd. Dus een antwoord is on

voldoende om te kunnen bepalen of er sprake is van

een overgang.

Verder is het van belang dat oak een onderdeel van

een bedrijf kan overgaan. Van een onderdeel van een

onderneming kan slechts worden gesproken indien het

gaat over bedrijfsactiviteiten.1~)

De kern van de wettelijke regeling ligt in artikel

7A:1639bb BW. Dit artikel schrijft dwingend voar

dat bij overdracht van (een deel van) een onderne

ming aIle rechten en plichten uit arbeidsovereenkom

sten van de aldaar werkzame werknemers automatisch

overgaan op de verkrijger. Er vindt van rechtswege

contractsovername plaats. De verkrijger is op de

zelfde wijze gebonden aan de arbeidsovereenkamst als

de vervreemder. Artikel 7A:1639bb BW heeft de be

doeling tot uitdrukking te brengen dat de werknemers

van een over te nemen bedrijf daarvan geen nadeel

zullen ondervinden in hun verkregen rechten. Dit

houdt onder meer in dat aIle met de oude werkgever

gemaakte bedingen van rechtswege overgaan op de

nieuwe werkgever. Dit geldt oak indien er een col

lectieve arbeidsovereenkomst met de oude werkgever

was afgesproken. De nieuwe werkgever is hier even

eens aan gebonden.

Het moet weI gaan om werknemers die ten tijde van de

124. Van der Grinten : Arbeidsovereenkomstenrecht (1987) 35
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overgang in dienst Z1Jn, danwel am rechten en plich

ten voortvloeiende uit nog niet geeindigde arbeids

overeenkomsten. 125)

De overgang van een (deel van een) onderneming is

geen geldige reden voor het ontslag van de betrokken

werknemers, noch vear de everdragende noch voor de

verkrijgende werkgever. Wanneer derhalve zou blij

ken dat een ontslagvergunning zou worden gevraagd

wegens de overgang van een onderneming, zal de Di

recteur GAB toestemming weigeren. Alleen op grand

van economische en/of organisatorische redenen kan

aan de oude werkgever of de nieuwe l'lerkgever een

ontslagvergunning worden verleend.

Naber zegt hierbij het volgende:

'Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat

het in de praktijk in het algemeen de

o verdragende werknemer zal zijn, die wegens

economische redenen een ontslagprocedure bij het

Gewestelijk Arbeidsbureau za.l moeten entameren.

Immers, de aspirant overnemer zal zijn bereidheid

tot overname afhankelijk stellen van het aantal

over te nemen werknemers. Deze zal zich

logischerwijs erop aandringen dat de Dude

werkgever eerst een reorganisatie zal doorvoeren.

Het is dan de taak van de Directeur GAB ervoor te

waken dat niet de nieuwe werkgever onwelgevallige

125. Hof van Justitia EG 17 december 1987. NJ 1989.674
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werknemers voor ontslag zal voordragen, bijvoor
beeld Quaere werknemers. 1126)

De werkgever die de ondernemingsactiviteit Qver
draagt, blijft nog gedurende een jaar na de overgang

naast de verkrijger hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsover

eenkomst, die zijn ontstaan voor de datum van de

overgang. 121)

Veor Dude schulden, hierbij zal met name moeten wor

den gedacht aan achterstallig loon, zijn derhalve
zowel de oude als de nieuwe werkgever aansprake-

I ' 'k 128)1J •

Hoewel de nieuwe werkgever op dezelfde W1Jze als de
Dude aan de arbeidsovereenkomst is gebonden, kunnen

de arbeidsomstandigheden van de werknemer door de

overgang niettemin verslechteren. Ze kunnen bij

voorbeeld zijn promotiekansen verminderen en de af

stand tussen zijn woning en werkplaats aanmerkelijk
worden vergroot.

Ingevolge artikel 7A:1639dd BW kan de werknemer dan
ontbinding krachtens artikel 7A: 1639w BW (gewichtige
redenen) van de arbeidsovereenkomst bij de rechter

vorderen, indien de overgang van de onderneming een

wijziging van de omstandigheden te zijnen nadele tot

gevolg heeft. Alsdan kan de rechter de werknemer

126, Naber: De Arbeidsovereenkomst in Nederland (1985) 282

121, Artikel 7A:1639bb BW

128, RB Amsterdam 4 ju1i 1984, NJ 1985,327
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een billijke vergoeding toekenne ten laste van de
nieuwe werkgever.
verder beoogt dit artikel te bevorderen dat de werk
nereer na zodanig einde van zijn arbeidsovereenkomst
als onvrijwillig werkloos wordt aangemerkt, en dus
zijn recht op een werkloosheidsuit.kering behoudt
hoewel hij zelf ontslag heeft genomen.l~)

Wanneer er sprake is van een faillissement dan zijn

de wettelijke regelingen betreffende een overgang
niet van toepassing. 130) Het Hof van Justitie EG

heeft eveneens beslist dat de Europese richtlijn be
treffende een overgang niet van toepassing is indien
een ondel:neming wordt overgedragen door een curator
bij een faillissement. 131)

Tenslotte dient nag opgemerkt te worden dat de wet
telijke regelingen oak kunnen zorgen dat een bedrijf

in moeilijkheden geen overname-partner kan vinden
omdat deze verplicht zal zijn om aIle werknemers

over te nemen. Dit probleem is door Naber als voIgt
omschreven, en met deze woorden wordt deze paragraaf
afgesloten:

'Het is van groot maatschappelijk belang dat een

overgang van een onderneming zo min mogelijk be

lemmeringen ondervindt. Het gaat inuners om het

129. Bake1s : Schei:s van het Neder1ands Arbeiosrecht (1982) 128

130. HR 30 olctober 1987, NJ 1988, 191

131. Hof van Justitie EG 7 februari 1985, NJ 1985,900
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behoud van een stuk werkgelegenheid. In dit ver

band rijst de vraag, of de beschermende functie

van de GAB-procedure voor het verkrijgen van een

ontslagvergunning niet het omgekeerde bereikt van

wat zij beoogt. Een ander belang van een vlotte

overgang is het behoud van know-how en het

voorkomen van kapitaalvernietiging. '132)

5.3.7 Wet melding collectief ontslag

5.3.7.1 rn1eiding

Waarschijnlijk d~ belangrijkste wet op het gebied
van retrenchment is de Wet melding collectief
ontslag (91~1CO). Deze wet trad in werking op 1

december 1976. Zij is het rechtstreekse gevolg

van een richtlijn van de Europese gemeenschappen
betreffen I'': aanpassing van de wetgeving van de

lid-staten met betrekking tot collectief ont
slag .133)

De bedoeling van de WMCO is em een werkgever die
zich als gevolg van een ongunstige bedrijfsecono
mische ontwikkeling in zijn bedrijf genoodzaakt

ziet 20 of meer werknemers te ontslaan, te ver
plichten hiervan tijdig melding te doen aan de
vakbcnden en aan het GAB.
Wanneer deze melding wordt gevolgd door een ver
zoek am toestemming veer het geven van ontslag,

132. Naber 282

133. R1chtlijn van 17 februari 1975. 75/129
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moet de Directeur GAB gedurende een maand na de
datum van melding wachten met het in behandeling
nemen van de ontslagaanvraag. De verplichte
wachttijd biedt de overheid en de vakbonden gele
genheid tot het veeren van overleg met de werkge

ver over bijvoerbeeld megelijke alternatieven,
die het aantal met ontslag bedreigde werknemers

wellicht zeu kunnen beperken.
Verder kan worden everlegd over de megelijkheid
van een seciaal plan, teneinde althans de finan
ciele gevolgen van het ontslag veor de betrokken
werknemers zoveel mogelijk te verzachten.
Het GAB kan de wachttijd benutten om in het kader
van de arbeidsmlddeling te zoeken naar herplaats

megelijkheden en te bezien in heeverre schelings
maatregelen de kans op herplaatsing van de werk
nemers kunnen vergreten.

5.3.7.2 Toepassing

De WMCO is aIleen van toepassing ep werknemers
die met een werkgever een arbeidsovereenkomst
hebben gesleten als bedeeld in artikel 7A:1637a
BW.

Op een aantal greepen is zij niet van toepassing.
Deze zijn:

werknemers die in artikel 1 onder e sub 2 BBA
worden omschreven als personen die persoonlijk
arbeid verrichten veor niet meer dan twee op
dracht~evers en zich niet laten bijstaan door
meer dan twee medewerkers;
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werknemers die om andere dan bedrijfsecono

mische redenen worden ontslagen, of zoals de
wet het stelt : 'uitsluitend om redenen die de
persoon van de werknemer betreffen·;l~)

verder is de WMCO niet van toepassing wanneer
er geen toestemming van het GAB vereist is
veer entslag.

5.3.7.3 Verplichting tot melding col1ectief onts1ag

Ingevolge artikel 3 lid 1 WMCO moet een werkge
ver, die voornemens is de dienstbetrekking van
tenminste 20 werknemers, werkzaam in het gebied
van een GAB, op een of meer binnen een tijdvak
van drie maanden gelegen tijdstippen te doen ein
digen, dit ter raadpleging schriftelijk melden
aan de vakbonden. Een gelijke schriftelijke mel
ding doet hij aan het GAB.

Het voornemen tot collectief ontslag moet betrek
king hebben op 20 of meer werknemers. Tot dit
aantal behoren niet de werknemers voor wier ont

slag geen toestemming van de Directeur GAB ver
eist is, en de werknemers die worden ontslagen
uitsluitend om redenen die de persoon van deze
werknerner betreffen.

Voorts worden niet meegeteld de werknerners met
wie na de melding van het voornemen, een ontslag
met wederzijds goedvinden wordt overeengekomen.

134. Artikel ~ lid 1 b I<K:O
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Verder is er pas sprake van collectief ontslag in

de zin van de WMCO als een werkgever binnen het
gebied van een GAB 20 of meer werknemers, werk
zaam in dat gebied wil ontslaan. Naber geeft
hier het voorbeeld van een grootwinkelbedrijf die
in al zijn vestigingen verspreid over het hele

land een personeelslid entslaat. Dan kan er
sprake zijn van antslag van handerden werknemers

zonder dat dit een collectief ontslag betreft.l~)

Het kan veerkemen dat een bedrijf met meerdere

vestigingsplaatsen zoveel werknemers wil ontslaan
dat er bij meer dan een GAB melding gedaan zou
kunnen worden. In dat geval kan het gebeuren dat
er m~erdere GAB's betrokken zijn bij de ontslag
aanvraag. Alhoewel in zoln geval elk GAB afzon

derlijk de ontslagaanvragen zal beoordelen, wordt
het toch wenselijk geacht indien er een bepaalde

vorm van coordinatie zal zijn tussen de diverse
GAB I S.136)

Zeals in het begin van deze paragraaf is vermeld
dient de werkgever te melden aan zawel de vakban
den als het GAB dat hij van plan is am binnen
drie maanden een antslagvergunning aan te vragen.

De reden voor deze termijnstelling is vrij duide
lijk, het geeft partijen de gelegenheid am er

zich op voar te bereiden. Bavendien geeft het de
mogelijkheid am te zoeken naar alternatieven.

135. Naber: Ontslagrecht in Nederland (1983) 128

136. Zie Van den Boom 117
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De melding dient schriftelijk te geschieden. Uit
de formulering van de wet valt verder af te lei
den dat de melding eerst aan de vakbonden en
daarna aan het GAB dient te geschieden. De WMCO

bepaalt ook nag dat de melding aan het GAB verge
zeld moet gaan van de melding aan de vakbonden.1~)

Wat betreft de vakbonden is het niet zo als in

zuid-Afrika waar een vakbond eerst door een werk
gever erkend moet worden. In Nederland is het
voldoende als de vakbond, in de onderneming werk
zame personen onder haar leden telt, als doel
heeft de belangen van de werknemers in de onder
neming te behartigen en als zodanig bekend is bij

de werkgever.

Bij de melding dient de werkgever een zo concreet

mogelijke opgave te verstrekken van de overwegin
gen die tot het voornemen tot collectief ontslag
hebben geleid. 138) Het enkel vermelden van de
overwegingen is echter niet voldoende. Er zal

sprake moeten zijn van een onderbouwde argumenta
tie.
Voorts moet de werkgever bij de meldingen opgave
doen van: 139)

het aantal werknemers die hij van plan is te
ontslaan, met een onderverdeling naar functie,
leeft~.. jd en geslacht, alsmede het aantal werk

nemers dat hij gewoonlijk in dienst heeft;

137. Artikel 4 lid 3 IKO

138. Artikel 4 lid 1 If1CO

139. Artikel 4 lid 2 IKO
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het tijdstip of de tijdstippen waarop hij de
dienstbetrekking volgens zijn voornemen zal

doen eindigen.

Tot slot moet de werkgever bij de meldingen opge
ven: 140)

of voor de onderneming, waarin de betrokken
werknemers werkzaam zijn, een ondernemingsraad

is ingesteld;
of het voornemen van de werkgever verband

houdt met een besluit als bedoeld in artikel
25 lid 1 WOR, en zoja,141)

het tijdstip w~arop de ondernemingsraad over
het betrokken besluit is of zal worden geraad
pleegd.

De melding is niet rechtsgeldig zelfs als maar

een van de door de wet voor de melding vereiste
gegevens ontbreekt. 142)

5.3.7.4 Wachttijd

Het GAB neemt verzoeken om toestemming tot het
doen eindigen van de dienstbetrekkingen van werk
nemers in de zin van de WMCO niet eerder in be-

140. Artikel 4 lid 4 WMCO

141. Oit artike1 betreft. het ar.h..esrecht van de ondernemingsraad. De ondernemer is verplicht om

in bepaa1de geva11en de ondernemingsraad om advies te vragen.

142. Artikel 5 WMCO
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handeling dan een maand nadat dat voornemen
rechtsgeldig is gemeld. 1C)

Na die maand neemt de Directeur GAB met de indi

viduele ontslagprocedure een aanvang, oak al zou
van vakbondszijde worden aangedrongen op uitstel

omdat bijvoorbeeld nog geen akkoord is bereikt.
Het GAB kan na verkregen toestemming van de mini
ster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ver
eisten waaraan normaal gesproken een melding
dient te voldoen en de maand wachttijd negeren

indien het stellen van die eisen en het na de
melding in acht nemen van de wachttijd, de her

plaatsing van de met het ontslag bedreigde werk
nemers of de werkgelegenheid van de overige werk
nemers in de onderneming ingevaar zou brengen.
Niet de werkgever dus, maar de Directeur GAB kan
het verzoek om dispensatie doen . 144) Hiervoor
kunnen twee redenen bestaan:1~)

de directeur ziet kans de met ontslag bedreig
de werknemers op korte termijn elders te her
plaatsen;

de financiele toestand van de,onderneming kan
zo slecht zijn, dat het betalen van een maand
loon aan de met ontslag bedreigde werknemers
het faillissement van de onderneming tot ge
volg kan hebben waardoor de werkgelegenheid

143. Artikel 6 lid 1 WMCO

144. ArtiKdl 6 lid 4~

145. Zie Naber: Ontslagn.cht in Nederland 134
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van de overige werknemers gevaar loopt.

5.3.7.5 Gevo1gen niet-naleving meldingsplicht

zodra de Directeur GAB heeft vastgesteld dat een

werkgever geen melding heeft gedaan, terwijl hij

dit volgens de WMCO wel had moeten dcen, neemt

hij ontslagaanvragen waarop hij nog niet heeft

beslist niet of niet verder in behandeling. Deze

aanvragen worden pas na twee maanden nadat de

vereiste melding is gedaan in behandeling geno
men. 1046)

De sanctie op het niet melden van collectieve

ontslagen is derhalve een maand extra wachttijd.

5.3.7.6 Fail1issement en de WMCO

Bij faillissement is geen toestemming nodig van

het GAB. Er geldt slechts een meldingsplicht

voar de curator aan de vakbonden. Derhalve is de

WHCO bijna niet van toepassing voor werknemers

van gefailleerde werkgevers.

5.3.8 Schadeloosstelling

In Nederland kent men aIleen het betalen van een

schadeloosstelling als een ontbindingsprocedure is

gevoerd via de burgerlijke rechter. De rechter kan

dan ap grand van artikel 7A:16390 BW besluiten om

146. Artikel 7 lid 1 en 3 WMCO
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een schadevergoeding toe te kennen aan de benadeelde

partij bij een onregelmatig ontslag.

In het geval van retrenchment zal echter meestal de

procedure lopen via het GAB. De Directeur GAB is

niet in de positie om een schadevergoeding toe te

kennen. WeI kan r~ Directeur GAB laten weten aan

een werkgever dat het eventueel aanbieden van een

afvloeiingsregeling zijn beslissing over het weI of

niet goedkeuren van een ontslagaanvraag positief

(voor de werkgever) kan beinvloeden.

De laatste jaren zien we in Nederland de opkomst van

outplacement. Outplacement is een manier voor werk

gevers om op een nette manier van werknemers af te

komen. Het houdt namelijk in dat de werkgever,

meestal via bemiddeling van een outplacementbureau,

een nieuwe werkkring zoekt voor de werknemer. Op

deze manier wordt de procedure via het GAB of de

rechter ontweken. Vereiste is natuurlijk weI dat

zowel werkgever als werknemer errnee instemmen.

5.4 Conclusie

Het is moeilijk om een goede vergelijking te kunnen

maken van beide rechtssystemen. Aan de ene kant

heeft Zuid-Afrika een stelsel waarin het voor een

groot deeI wordt Qvergelaten aan de betrokken par

tijen zelf. Er vindt weI een eventuele contrale

achteraf plaats, wanneer een der partijen een proce

dure aanhangig maakt bij de Industrial Court. Deze

controle blijkt ~chter niet perfect, daar de Indus-
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trial Court met tegenstrijdige uitspraken komt ten
aanzien van de te volgen procedure bij retrenchment.
Dit komt vooral naar voren bij de consultatie van de
werknemers of hun vertegenwoordigers. Het belang
dat hieraan gegeven wordt verschilt per lid van de

Industrial Court.

Aan de andere kant zien we in Nederland dat er een
preventief toezicht is bij retrenchment. Het is
voor een werkgever onmogelijk om naar eigen goeddun
ke werknemers te ontslaan. Gebleken is dat bij een
ontslagaanvraag hij met zeer goede argumenten zal

moeten komen om toesternming te krijgen voor ontslag.

Wat in dit hoofdstuk interessant was, was am te kij
ken naar de invloed van internationale instanties.

In Zuid-Afrika zien we dat met betrekking tot re
trenchment men zich sterk laat beinvloeden door
richtlijnen van de ILO. En in Nederland zien we een
grate invloed van Europese recht. Dit laatste is
zelfs zodanig dat nationale wetgeving aangepast moet

worden aan de richtlijnen die door de Europese Ge
meenschap uitgevaardigd worden.

Inhoudelijk zien we dat beide internationale licha
men het belang van consultaties benadrukken. Dit is
in Nederland vastgelegd in de WMCO, terwijl in Zuid
Afrika een en ander tach nog teveel afhangt van de
goede wil van zowel de werkgever als de op dat mo

ment zittend lid van de Industrial Court.
Wat de selectiecriteria betreft voer retrenchment
zien we dat in beide landen het LIFO-beginsel van
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toepassing is. Echter met de aanvulling r.a~ in Ne

derland ook het afspiegelingsbeginsel van to~~~ssing

is. Welke van de twee te prefereren is valt moei

lijk te zeggen. Ik denk dat vooral naar je omstan

digheden van het geval gekeker zal moeten worden am

te bepalen welk beginsel de voorkeur verdient.

Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals de aard

van het bedrijf en de leeftijdsopbouw van het perso

neel.

Verder zien we dat het betalen van een severance pay

voornamelijk actueel is in Zuid-Afrika. Het lijkt

erop dat het weI of niet betalen van een severance

pay in Nederland niet aan de orde komt. Vermoede

lijk heeft dit te maken met de goede sociale veer

zieningen in Nederland. Wanneer in Nederland iemand

envrijwillig zijn baan verliest krijgt hij gedurende

twee jaar een werkloesheidsuitkering van 70 % van

zijn laatstverdiende loon. De meeste werknemers

zullen in deze periede weI een nieuwe baan vinden.

Lukt dit niet, dan krijgt hij na twee jaar een bij

standsuitkering die ruim voldoende is om hem en

eventueel zijn gezin te enderhouden. In Zuid-Afrika

bestaan deze voerzieningen echter niet of nauwe

lijks veor grote groepen van werknemers die volgens

de wet Zl.Jn uitgesioten, met als gevolg dat het

betalen van een severance pay veel belangrijker

wordt voer een werknemer. 147)

De algehele cenclusie die we kunnen trekken met be-

147. lie verder Rycroft 271
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trekking tot de richtlijnen bij retrenchment, is dat

de meeste in beide landen terugkomen. Het verschil
zit hem in de naleving. In Nederland zorgt de wet
ervoor dat dit gebeurt, en in Zuid-Afrika zou de In
dustrial Court het moeten controleren. Het lijkt
erop dat de rechten van de werknemer als gevolg van
een grotere rechtszekerheid in Nederland beter ge
waarborgd zijn.
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6. Conclusie

Nadat we bijna elk van de voorgaande hoofdstukken
afsloten met een korte conclusie, terzake hetgeen in

de desbetreffende haofdstukken is besproken, zal nu

uiteindelijk worden afgerond met een algehele con

clusie.
Het onderwerp van deze thesis is zoals bekend, een
rechtsvergelijkende studie tussen het Nederlandse en
Zuid-Afrikaanse ontslagrecht, met als speciaal deel
onderwerp retrenchment. Om nu dit onderwerp te kun
nen behandelen zijn we ingegaan op de arbeidsover
eenkomst zelf, het juridisch kader waarin een en an
der zich afspeelt, en tenslotte zijn we uitgebreid
ingegaan op de toepasselijke bepalingen van het ont
slagrecht. Bij het bespreken van deze onderdelen is

oak constant aandacht gegeven aan de rechtszekerheid
en, in het bijzonder bij de bespreking van het ont
slagrecht, oak aan de rechtsbescherming van de werk
nemer. In deze conclusie zullen we ons concentreren
op deze tw.:!e begrippen. Als eerste zull.en we ingaan
op de rechtszekerheid.

Het probleem van de rechtszekerheid komt voor het

eerst goed naar voren in de haofdstukken 4 en 5, dus
bij het ontslagrecht.
In de vergelijking tussen Nederland met een gecodi
ficeerd rechtsstelsel, en Zuid-Afrika met een pre
cendentenstelsel, bleek dat met name de Industrial
Court de laatste jaren een aantal tegenstrijdige
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beslissingen nam, die de voorkeur voor een wettelijk

vastleggen van bepalingen doet toenemen. Als gevolg

van deze beslissingen weet men niet meer waar men
aan toe is. Wat hier verder naar VOLen komt is het

feit dat de Industrial Court een uitzondering in het

Zuid-Afrikaanse recht inneemt. Het precendenten

steisel is hier niet van toepassing. De Industrial

Court heeft sinds haar oprichting een leidende en

sturende rol gespeeld in de ontwikkeling van het

ontslagrecht. Deze rol dreigt zij echter te ver

liezen door het grillig verloop van haar uitspraken.

Aan de andere kant zien we weer dat door de ontwik

keling van de arbeidswetgeving de rechtszekerheid

bevorderd wordt. In vergelijking met Nederland

blijft Zuid-Afrika achter liggen. Dit kan ook niet

anders daar in Nederland op het gebied van ontslag

recht een groet deel gecedificeerd is. Daarnaast

bestaat er in Nederland een overkoepelende rechtsin

stantie die onder meer juist tot taak heeft de

rechtszekerheid te bevorderen. Deze instantie is de

Hoge Raad. De Zuid-Afrikaanse rechtsinstantie sal

even verderop ter sprake komen.

Als we gaan kijken naar de ontwikkeling van de

rechtsbescherming voer werknemers dan zien we dat in

Zuid-Afrika deze ontwikkeling in het algemeen posi

tief te neemen is. In het afgelopen decennium is er

grete veeruitgang gebeekt ten bate van de w8rkne

rnersbelangen. Als eerste voorbeeld kan genoemd wor

den dat de LRA beheerlijk gewijzigd is in het voor

deel van de werknemers. ZO wordt er geen onder-
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scheid meer gemaakt op grond van ras.

Verder kan genoemd worden dat de BCEA gewijzigd en

verbeterd is in het voordeel van de werknemers. De
afgelopen tien jaar is er in Zuid-Afrika sprake van
een constante uitbreiding van het wettelijk kader
waarbinnen zich een duidelijke rechtsbescherming

voor de uerknemer aftekent.
Naast bet wettelijk kader zien we dat door het slui
ten van collectieve arbeidsovereenkomsten eveneens

een duidelijke verbetering van de positie van de
werknemer valt te constateren. Dit laatste is voor
al een verdien:.ste van de vakbonden.. Ik vraag me af
of hetzelfde :z:-esultaat bereikt zou zijn indien de
vakbonden niet aanwezig waren.
Verder is bet wettelijk kader nog onvoldeende wan
neer grate groepen werknemers (farmworkers en domes

tic servants) er buiten vallen, en min of meer over
geleverd zijn aan d~ goede wil van een werkgever.

De wijzigingswet op de BCEA (104 van 1992) waarin
veorziening gemaakt werdt veer de uitbreiding van
haar bepalingen naar plaatswerkers is reeds op 18
j\1ni 1992 geedgekeurd, maar was ten tijde van het
schrijven van deze thesis nag niet in werking
getreden.

De zwakke schakel in Zuid-Afrika betreffende de
rechtszekerheid en de rechtsbescherming blijken de

Industrial Court en de Labour Appeal Court te zijn.
We hebben gezien dat in de uitspraken van deze twee
rechtsinstanties grote verschillen zitten. Ret komt

fro
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zelfs regelmatig voor dat de uitspraken elkaar te

genspreken, Deze tegenstellingen treffen we bij

beide instanties aan. Het gemis aan een enkele

everkeepel.ende instantie die veor een stroomlijning

in de uitspraken kan zorgen doet zich maar al te

duidelijk voelen.

Daarnaast is er het probleem ddt er tussen de 'gewo

ne' gerechtshoven en de arbeidshoven geen stricte

scheiding aanwezig is. ZO zien we dat rechters uit

de 'gewone' hoven eveneens zitting kunnen hebben in

bijvoorbeeld de Labour Appeal Court. Uit de prak

tijk blijkt dat dit niet goed functioneert. Vele

van deze rechters hebben namelijk een gemeen rechte

lijke scholing. Een gevolg hiervan is dat de meeste

van deze rechters uitgaan van een sterk individua

listische (vrijheids-) gedachte. Dit seort rechters

past echter niet bij het beeld zoals die uitgedragen

dient te worden door de arbeidshoven. Bij het In

dustrial Court en de Labour Appeal Court horen rech

ters die bereid zijn am op grand van hun wettelijke

bevoegdheid in te grijpen in de arbeidsverhouding

tussen werkgever en werknemer.

Tenslotte wil ik nag een enkele opmerking maken over

de wenselijkheid van een staatsbernoeienis filet de

privaatrechtelijke arbeidsverhouding. Als gevolg

van de naoorlogse chaos in Nederland heeft de Neder

landse overheid indertijd het besluit genomen am

zich intensief met de arbeidsverhoudingen bezig te

houden. Een heel duidelijk voorbeeld is de BBA.
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Het is tekenend dat ruim vijftig jaar later deze in
vloed nog steeds aanwezig is, en zelfs nog verder is
uitgebreid. Ondanks de geweldige welvaartsgroei in
de jaren 60 en de economische crisis in de jaren 80,
is er nog niet van de kant van de werkgevers of van
die van de werknemers een serieuze poging gedaan om
deze invloed substantieel te verminderen. Hieruit

kan in ieder geval afgeleid worden dat overheidsbe
moeienis als wenselijk kan worden.beschouwd door be

trokken partijen in Nede~clalld. Wellicht is het zin
vol om in de 'chaos' waarin Zuid-Afrika momenteel
verkeert door middel van een af;t.ievere overheidsop
treden meer orde te creeren.

Als nu gekeken moet worden welk rechtstelsel een be
tere bescherming biedt voor de werknemer, dan moet

geconcludeerd worden dat het Nederlandse stelsel de
voorkeur verdient. Misschien zijn er in dit !3telsel

enkele zaken die gebruikt kunnen worden am te komen
tot een verdere ontwikkeling van het Zuid-Afrikaanse
stelsel. De uitspraak van Prof. E.M. Meijers in het
juridisch blad 'Rechterlijke Beslissingen inzake de
Wet op de Arbeidsovereenkomst' van 1 februari 1937

is naar mijn mening eveneens toepasselijk voor Zuid
Afrika:

'Echter welke verrassingen de toekomst voor ons

op dit gebied mage verbergen, een ding zal vast

blijven staan: zander een goede burgerrechte

lijke regeling van de arbeidsovereenkomst kan

geen moderne staat het meer stellen. '
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Cebruik. worden I:ClcgeCld, bcslilan cr IWCC WOrlCII vall uvcrcenkumslcn, waarbij de
cene p~r1ij lidlvelbilldl,voorde ~ndcre legc:n bdooniugarbcililc verrichlen: dcurbc:ids
ovcrecnkolll.1 CII de: aallllemin! van werk.

An. 1'l7.
Dc: arbcidsuvelecnkomsl is de oyerec:nlr.oUlsl, wllarbij dc cene partij, dc ll,hc:ide:r. "Lith
ve:rbindl, in dicnsl vlln dc: antlcre parlij, dell werkgeyer. legcn loon gc:dureude zc:kcren
lijd albeid Ie v\lrckblcn,

An. 1'17b
nc a~nncmingvan werk viinslolfelijke nrd is dc overe:enllolll.l. w.uubij de cenc p~rlij.

<Ie aanllemcr.1I:ich vClbilldl. your dl;: alltlcrc: pllrtij, den aunbcslcdcr I tcgen ccnen bepaal
dcn prijscen bcl.aald werk Vlln slo[felijlr.c illird IUUlantllc brcuge:n.

An. 1617e
- I, lndicn ecne: ove:rc:enkomsl de kenmerken bevat vall ccuc arbt:idsoverc:clllr.umst en
van cenise uudere SOIIlt van ovcreenLomsl. zullclI zOllwcl de bepalingcn helrerrendc de
arhcidsoverecnkon"1 ~Isdie bclrc:lfende: tic an,lere won van overccnkomsl. welker kcn
merken zij mede be:vill. van loc:pa15inll lijn;in geval vlln slrijd lusseh.:n dczc: bcpalingclI
~ullcn die der albcidsuverecnkolllsi van locpow.inll1l:ijn.
- 2, IndiclI ccrl<:: lIallncminl vall welk door meclderc soortgc1ijke ovcleenltulII'len,1I:ij
hct 0"," lelkcllS Illel ccnigclliusschcnlijd. j,; gcvolgd. of indiC:1I hel, bij he:1 nn&llan eener
il~nnC:D1ingvan we:lk,blijkburinde bcduclingvan partijenliglmeerdercdugelijkenver
cenkllDlslen ..an Ie &..iln. in dier vlleCe, dilt de venchillende aannemingen Ie zamen a1l;
celie:arbe itlsoverccnltomsl honenwordenbcschouwd,;zullcndebeplilingellbeIreflende
dl:: arbe:jdsuvcrc~nltom5t o~ dele overeenkomslen gcuDlcnlijlr. e:n up e1ke harer af1l:0n
dCllijk, mcl uitl1uitinlvan dcbcpalinlendcr :zcsdcafdc:c:lingvall dezen lilcl. van locl,as
sinl zijn. Is evcnwel in een dercelijk ,eval de eenll;: oyelcenkomsl bij wij;zl;: vall prod
aanll'lcaan, tliln zal dc:1C leilchl wordell harcn aud van ilanncmint: van werk Ic hebbcn
bc:houdcn en ;zullcn de bcpalingcn lkr zcsdc afl.lc:e1ing Dp hilar ~alllocpilS5ing zijn.

lWEEDE AFJ)EElJNG

Vall d~ llrb~iJsuu,ctnkomsl in h~llI1gctn~~n

An. 1617.
W..nneereenelllbcldsovcrcenltoDlSlscluificlijkwOldlilangegaan,zijndeItoslen deeIlkIe
en anOOre bijkoDlcndc onkoslcn len lule vanden werkgcvc:r.

An. 1'J7c
- J. Indien bij hel Iluilen der ovcrcenkomsl cen hand- of gotllpcnnill& is gegevcn cn
a~nge:llumen. ollrkC:llllcCnc: tlcr paltijcndaaraall tic bevoc&dhcid viln dc ovcreenkoDl~t

af IC :Lien door betl,ilen beboudcn of hel teruucvcn van dicli halld- of gotlspc"ning.
- 2, Ile Irand- ofgodspcnninl kan in lIlindcrin,worden &ebrllchl op hclloon, indiell de
dicllslbclreltking nicllanlcrdiln driem~andellhec:£t be~l..an,lcrwijl zij voorlanserenof
vOIle llllbcpilaldcn tijdis ..n,cpan_

Are. J'17r
V~,rall~lI.

Art. 16371
- I, Een minderJarilC isbc:kwllan",1s .rbcidc:r ubddsovere:enkomslen aan Ie gaan, in
dien hij daalluc door zijncn wetlelijkcn vcrtcgcllwuordigcr, bellij mondelins. het:tij
IChrifleiijk, ~ Il;:machlild.
- 2, l:enclllondclinle machliginlklnsletbluJrckkentol het unlunvan eenl;: bcpul-
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dc: IllbcitlS'JVcfCI:nkoJllSI. Zij wlIrtit vcrlttnd in te&cDwoorwp.:id viUllk" w"k,tv.:r"/
van de:nge:ne, die: naniellS delen h~lll.lell. Zij lean Iliel vOOfWilardclijk word.:. vellcl:nl.l,
- 3. Indiell de 1II11elltillin, Khriltc:lijk is vc:rlcelKl, is de 11Iilllkrjarj,.: verpJQl hur lI:r
hllnd Ie ~1I:J1ellllall dc:n werkgcver, die den mi:Jdcrjllri."c: <iIIl/Cnrijld ecnlcwailnlM:,kl
~hehrirl tlllarvilll tlocl tocltomen en de mkhtiJin,bij h~eillckdcrdicn~tbclreLkiIlJun
tlcn milltlc:rj;uigc ofdiens rechlvcrkrijlcnden h:Wuccfl.
- -t. VooullUvc:rzulks nici dour hcISlellen vlln bcpul.Jc: vOOCwurdc:lI in tic: P1",hliJiKI
uildlllkko:lijk is uirgc:slolc:n, stllllt'dc mindcrjariJc in alles, w;at bc:lrckkin. hedl up de
~,lJcil.lsuve:rc:enkomst,door hem inlcvolle deverlcenck mad'lici"llliIDIC'UIl,1I'IC1u"
mcerde:rj.uige lelijk, behoudcllS hel bcPllaldc: bij hel dc:rde lid v.... ilrliLclI638/. Echter
kan hij niel in ,eellie ve:rschijnen zonderbijllaDlInn lijnc:1IweUdijkell verlclenwoordi.
gcr, behalv!: Wlmneer den rechler leblclu:n is, wide wellelijke 'lCrlCICllwOOl'dilCr 1Iic:1
bij milchle is zith Ic verklaren.

An, ~;J7.

lndien eeo dilarlce niet hekwaam mintierjari,c UJIC aJbeilhovereellkOfll)I hccflll<lll'
gcg~an en dicnlcngcvolge ,ctlureDl.le vier wcken, zonder vend Vlln zijnc:. wcudijke"
vc:rle:gcnwoordiller, in dicnsl vlln den wer~lever arbek.lhcdl verril;ht. wordl hij lelldit
duor dic:n vCllclcnwoordiger mon<Jc:linllot hel ulllun diee Irbc:i!hoverecllkOlllSl,c.
lIIachligd Ie: zijngeweest.

Art. 16171
Ecne: tusschcn echlgcnoolcn lIi1ngcgalle arlJcidsoverccllkomu is nielia.

Arl. 16J7J
- I. Ee:n door den we,kgever vast,csleld re&lcrncnl is voor den arbc:idcr s1echll vcr
biudeud. iudien de:1I:eschrirlelijk beefl verklurd lich lIIelwl rc~menl.cvem:ni,en.ell
indie:lllevclIs is voldaall aan de navolgende vercischlcra:
1°, dOli cell vullcdig cJlemplilir van hel reclcmclli kosle1ol.>6 door ofvanwel:e <leI! werk
gcver ailu den arbcitlcr is vellirckl;
r. t1aldooeorvanweJedc:nwe:rkgevereclIdoon!czcllondcrtcekcDllvollcdi,clC.lfIl;cM
vall bet reglcmenlle:r inZ.llIC voor eCIl icdcr is ncckrJl:k&tl ter ,riffle: V;hl hel hlllOllgc
rechl, binnen welks re5liOci de ondc:mcminl, ill welke bel re~.cll. JekJl.levestiad is;
3·, da! ee:n volledigc:lernplur vlnbc:ln:cJcmc:.top CCtIC VOOl"dellarbcidc:r lemallr.elijt
locg'lDkclijke plaal$, zoo RlOlelijk inbc:larbeidslobal.%OOdaIIilopcebilnICll lij ellWij.
ve, dat hc:1 duidelijk Ice5baar is,
- 2. Dc netlcrlegginl en ric inllle vu het reJlc:~ ter lrillie: JCSChicdo;a kOJiler.-.
- 3. Elk bcdinll. slrijdil mel ecnile bcpaJinl villa dit anikel. b nidi,.

Art. 1'l1II
- 1, Indie:1I gedurendc de dienslbctrckkin, ce. reJlc:mc:1Il wordllll51lC'lekl of hc:1 be·
slaande wordl gcwijzigd. is dil oicuwe olleMjzi&ck rellc_al YOOrtlc:lI ilI,bcMkr "':dlls
vc,bindc:nd. illdie:necn vollcdile:lemplurvall hel oalwerp t1urvanofYllII<leunlworpc:.
wijzigingcn bem lOrlvMede vaslslellinllcdurendc:z.oodanicealijdlr.oSle~ter ilLUle
is vcrstreltl. dal hij zic:h over den inhoud bchoodijlt bc:cCt kUllncn bc:r..&:lI.
- 2. Indie:n dClIrheider na vlS15lcUinl YlI.hclllic:uwc ofhelcewijzi.dc:rcIJcIlICDI wci
gcn de vcrklilring allc ,even, da.l hij zich durmc:de vercni&,. wordl dezc weiJeri", aan·
gemcrkIllisccnopzcqinlvllndedic:llStbclrekkiq rcaendc:da.., wlarophct lIieuwcofbc:1
gewijzigtlc: rellellleni in wc:rltin&za1 tredcll. fsde: lijd hlS5l:nde:~, wnruplacuaicuWt;of
bel &ewijliglle relllemeni UIIde arbcitlcr doorofvanwcle de: wcrk,cver ler vcrkrijp.
v~nde bovenbcdceltlc: verltlarinais1Iln.ebotlc:n,cradic wurup IreIillwerk""zalrrc&klt,
korter dan dic gedurcnde wcllr.cde Wctitbctrckk., bij releimillliit bcCimliginlhal bc:
horen voort Ie durcn, dall is lie wcrltaevcr sdJadcplichlil.
- 3. Elk hcdinll. slrijdia mel «niac bepalinl van diurlikcl, is nielil.

Art. 1'ln
Eeoe vcrklaring tlcurbciden,WlIubij hijziclJyerbirMhzic:hll\Ctellr intlc:tockOllI~ v~ II:
slcUen reglc:me:nl, of lIlel elke lockomslilcwijziJinCvan een bc51uad relklllCnl,le \/e:r
ce:lligclI, i$ nietig.
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Art. IU711l
Valll!<: bcpa1h1llcllvan hcl rCl\lI:nll:nl kllnllllccndallhij biitUlllkrc:ovcrcc!lkum~1 wO/lkn
af,cwclocn. illllicnclcl<: Khriflclijlo; b aan&<:laan.

Art. 16.3711
Vt"'/lIl"I.

Arl, 16370
T':l bcreLeninl van bel i11lldd V"~IIIC~lcld loon per da. wUldl, vour tie II'CI'i11.\ing VOln
lIclcll lild, de d"l lCSlcld lip ~chl uren. de week OJI vijr dagen, de Inaund up Iwce en
Iwinlilldagcnenhel jaatop Iwcehuntlerd!c~i!ldallcn.hhet loon, hCl'lijvoor hel gehccl,
hellij getlccllclijk, Ojlllud<:rc wij:o.: doln n~.1C lijdruimlc YaslgesMd,dllll wllrdl"ls hel in
IIclII yaslgeslcld loon PJ:r d,,& a;tngcnOlllcn bel gcmiddeld Ilion desllrbciders. hercLend
o~er de balsl voora!ge.canc derHI wClkd..gen; I,ij llcbrek: v..n dien maahlaf wordt ;tis
loon ailngenumen helllcbruiloelijit loon VOOl' den, wal aard, plaals en lijd belrdl.mce~t

nabij klllllcntlen albcid.
ArI, 1iJ1,

Ilelloon van ar~;.Jcls. wclke niel bij "cn w':lkl:e\'erinwuncn,lIlillllliclllntkrs worden
V;t.lllcsteid dan in:
I·, celd;
2·, vocl!selle: nUlti,eJl, als_11e verliehlillll5- en verwarmingimiddclen IC: cebruiken,lcr
ptailliC wilar lC worden verilrekt;
3·, klcedin" door den ..rbcidcr bij de willItIlcmillll dcr dienslbc IrcHinllle drllgcp;
4·. eeoc bcpailkkhoevccJhcid Ikr vllOflbrcPgiClc1l van hcl bcdrijf, waarin helillon vcr
diend wordl.order Irond- olhulpsloffen indat bctlrijfI:cbrllikl, cell cllalldervuor~1Vcr
di.: voorlbrcnpclen oPlrontJ·olbldprolfen, Will aard ell hocveelhddbclrcfl, bchooren
101 de CCDIC Ievembchocllcn vln den arbcKkren tijniczin, ofals srond·o' hulplolof'en,
we'kluiacn ofgerceclschappcn in hel bcdrijfdes arheiders wordcn gebctigd, en ill iedcr
IIcval mel uitsluiiin,van aIcobol!KJ>Jdcmlen drank;
5·. hel&cbruik VlIncenuanlcwezcnwoninllllflokwal, v~n e:cn bcpaald ~Iuk lrondulvan
weidcof51allinlVOOfe:cnbc:paakl unl;r,l nilarde 500rtaanllctluitkdi.:rclI,llll:hehoorcndc:
aandenarbcidc:roruneo:ndcrlcdenvanzijnlcotin;heillebruik ~;tnwcrkilligcn ofgcreed·
$l;h;tppcn, alsmedc hel oodc:rhoud dUIYan;
6·. hepilaldcWilrwamhedc:nordicMlen, doorofvoor rekcnin.svan dcllwerkgcver vnor
den ;arbcitkr Ie: vc:rril:bleil;
T. Illllkrrkbl, dooJ ofvanwcge: den werk,ever ailll den lIrbcider Ie: vent rckkcn.

Ari. 16.3711
- t. Indien bij ovcrccnkoolil ofbij rClk:mc:nt I:e~ll b<:(laald loon is vilsillesleid. hecf! dC
IIrb.:ider Ilanspraak op wodanilloon ills len lijdc vall hCI iluile.. der overeenkOJl151 voor
i1rbcid lilsdebc:don&cnc:,lerplaat.sc: wllOlrdo:zc: IIlOCsl wOlden verrichl. gebruikdijk was.
- 2. Indien zuotIani• .eebruik niel bl:slaal, wurdl bel loun IIIcl inachlneming der 011I

slandiihcdc:n nalll billijkhcid bc:pllald,
An, 1631r

- 1. Vuonooycrhelloonandcrsdiln vol.ensarlikell631p Icoorl.xJfdis, is ·/a.!ollcilcld,
wordl hel OP«11 bcdra.cin leldae:waardee:rd en'leacht vaillcslc:ld Ie zijn ophel Yijlvolld
van dil bl.Jra.c_
- 2. Hellchc:e:1c100ft,dal dienlcnlcvo!le: Ye:rschllldiSd zal tijn, Jill cellicr hel overcen
kOlllsri,dc bcpaliA,e.va.bel yoorpandc i1rlikcl berekend.. loon nici Plel mecrdan eC11
derdo: I1lUlcn ovetsclNijdc:n.
- 3. Elk bedin.c, slrijdiJ Mel cenilC bc:palilll v;an dit III likel, is nicrig.

Arl.lm.
- 1. Ongcoorlcofd e:. aic:lil isclk bcdillllus~hen tlen werkleVct of cen van dien5 be·
alllb!cn of ZC:lhauR e:n CCIlCII ondc:r cClI b!lnne:r gesleldo:n arheider, wlIlIrbij dele zkh
Ycrbindl, hcllootll of zijAc:ovc:rile iAkOflUlen Ilf c:cn llcdcellc dllarvan up CCIle: l.>cpaalde
wijz.: Ie: bcm:dca, 01 zicIt .ujllC bcoolxlilldhcdcn up cenc bcpaaldc plaats of bij cenen
IM:p;l.iIltIc:n !'Cr_lan Ie: scllaUcJl.
- 2. Valltlac bcp;.lill•• 1IiI.ccwndc:rd Iiel bc:din& wallrbij do: arbciJcrzicb YClbilldl:
o. &:Cllc:nc:mcllillcen(onds,wuroptk Pe:nsiocn·e:n sJ!ailrfondscnwel nn locpil55ing is
en len lIOltlzic:n waarvan lIaft de: voouchrillen dicr wei vl.lld"an wordl;
b. hij Ie: dlillca lot de prc..iebctalill& YllOr cell kvclISvcrte:kerin& Ilvercenbm)liS de:
voorsduiflelldiertaallpandc door lie PcnsillCn- cn )paarfundscnWCI &c:slelll;

c. deelle ncmen in eni'lImler fomllilLuIOIMkr II bedocltJ.Jllilulilt lund~ vuklo.:l ililll de:
voorwaarden, bij lIIiemc:nc mUlrc,cl Vill b«!ulIr ~cltJ;
d. decile nemen aan cen fl:,elin, 10i sparCR Ie zijncR bchocYC. alkku dOl" OlIdc:r fN:
b<:dueld, milS die rc,clill' vuldocllll\ll de vOOJWaarlkn. bij ..I,cAlene nlOlillrelcln. be.
stuur ,esleld. .
- 3. Voordelld:umill&Vallccnbtllinaabbcdoc:ltJlabelvorisclidbadt:wcrk.ccvc:rde
cl..arloc lloWlcbcdrll&l:nupbdkJoaViI.deIlbeidcriMoudc.;lIij illIlitb.vc:rpltdildeu
bcdrllgcn ovcrcenkonuli& hel bedin, lell bclloc:vc Villi dc Ilbeklcr Ie: volduc:lI.
- 4. Ecn Dlilldcrjari,c is mllller mac:btip., vunj. wcUclijkc: vcrle.cc.wllOftliac:r be
kwaanllol hcl vCllkhlenV&lIdchandclill'C:.wunot:bet isIIcllwcctJclidbe40eklbeililll
hem vcrplichl. MCI b<:lrc:Uin,tol;le tkc:IIIC....' UII l:Ri&creJCu'krKJuc:lI5ccllUllU.
nig bcdinlslaal hij nlel de mecrderjari&c ,clijk.
- S. In afwijkin, van bel vorilC lid isde MiJIoJerjlfl&c lIicl bckwUMIol verkrijai-,YaII
uilb<:lalin.ll yo.n le&ocd lIil booIdo: VIII cnisc rClc.,IolIp&rCII iii bcdocltJ, iNio:. zijll
w':llelijkc: ve:rtelenwoordi,er le:voreJl Kbriflc:lijk bczwur IIccfllcllIUU bij tk&c:1It: Of'
wie de vcrplichlinllOl belalitl, l'II5t:
- 6. Dc: miodcrjarile biller Uke:"M de dcclllclllilllRicla rechle: vcl'J(hijttc. z.otIIIcr
bijsland van zijn wCllelijke: vcneacnwoordi&er. Icnt.ij de: we:llclijke vl:lk.cCllwtIOJoJicc:r
nici bij Placble is zi<:h Ie verklarcn.
- 7. Yefl'tI1/~ll. .
- 8. Bchulldens hel ill her dcrdc: lid bepuldc is c:e. betliGa dallO! i1rcUiJI, 11«0eu,
bcdr~c vall hClloon optic bcIUIdil,DiclUiIIC belalc., .ielic.

An. 16311
- I. Indicndc:arb:idcrinlc:volleCCIIOGJCOOfIoofdc:Rlliclicbcdial,a1sbcdocklbijllel
vuorsaandt: ;Jrlikc:l,1IlC1 dca werkaevc:ruaise: over=cakOlll$lllccfl :u.,ccpu, 0JII5UM
daaruilleencrki vcrbiblellis. DcarbeickrisIUechticd llel rCClhte: dicruke opzijA IooJI
in rckeninlle:ledclleoCdoochc. beluldc VM dc:ltwed:,e:vu 1e:11l& Ic VUC'derc:., 2OtIdc:r
geholldcn Ie zijn 1001c:JUWYc: V;J!l bcl,ceallc:.lenoldoc:lliaS;QII tk O\ICrCCH~is
ve:rslrckl.

- 2. Nic:ueminis de reeblcr bcvocF. bij IoCwijziJJI YM devordcrilJl dcurbcidc:n.de
ve:roordcclins IC bcpcrkc:. 101 ZOCJdMic bcdnI-1tcIII _11Ie1 oos: op de o.JIlMtIi&.
hctJcn V2IJ hclJcvaJ billijk zalvooROtDcll, dodIllitcrlijk 101 dcSOlll wueopdc: doordca
Irbeilkr leledcQ Kbadc doorhe. WOldt PlIldcc:rd.
- 3. Hcert de arheider in&CV1JJSClCn oacc:oorloold cuielicbc:tiIII. aIsvotnIdd. -.:I
e:cn Inde:rdan den werkleve:rceni&eoverc:cU:OlUIUIIJCIUII, dart lied. IJiJbctredJllIc:t
hedcag van bel.cccn hij uildica boofdc:l>eluld hceftof.."vClKhultJi,cd is.Villi dcllwcrk·
Icvcr IC vorlkr.:n. De: beplitl.c 1'.11 bcllwec:dc lid is ook le:ndezc: Vllltlo.:~.
- 4. leder vorderip~rcdtldeurb<:idcrskcadtte:utlii llI'likel vcrv-.ollnil verloopVilli ZCS
maanden.

Ad. 1Ul.
- 1. Dc:wcrkgeverbnsScdJ15boclcstcllc:.opdc:ovcrlrcdincYMvoemehrifle.....".
rc,lcmcnl, indien dicyOOflChrille:1I bcpaiJdclijk zijll aM,clltJid C. de: boclc ia hel rcaJe:.
me:nl is unlClcvc:n•
- 2. Dc overecniOJll5l, WIIlhij boc:tc: WOIlIt betbt,et:R, word! Kltrillclijk a-ae.aaL
- 3. Dc:ove:rcenkomslo(hclre&JelllCllt,wurbij bocleisbcdortlcn,~IIUIIWkcUlicdc
bestemminlder boclCQvenac:IdcJl. Zij.-o&e.IIOCb~IIi;k,lIOdtaUdtkllijlo "rek.
kcn 101 pcrsoontljk voc;rdcc:1 VIIJI de. wedl:lCvcr zc:lvc:a of VQ de:_,el\C;. wic_ <!at: de
bcvOCl:"hcid heell verlc:cDd dellllbc:itJ.ln bocte: 011 Ie IeJl&:ll.
- 4. ledcre 00c:1e:. i. el:ll re&Jemcnlllf ia"1Ie: ovcrC:C:MOIIw bctIoaacll, _I op CCR
bcpaald~dralllc:slcltJzijll.llilJC4kuIU.dc_t.Wurillhc'roo.iII&c:ldvUl.carc .....
- S. Binnc:ncc:ne.',:ck••auceJllrbeidc:r&«lIboo&cr bcdrasUllac:u.calijteboc:_
Icn wordeR pP&cIc,cd daai zija a acid v&$IJCSfCItlIooll voor cell ....YC &bJ. Gccnc lIf
zon<krlijtc bocte lUI bouier c!IIJI diI bcdrll worde:. aa&cld.
- 6. Elk bedina.5lrijdiaIDClccoiccbepaAirt,vuditanild.illlicu.. EdMc:CaLlJ,Uoda
aileen len l ..nzicJl YM lrociders ,,:cr ittacid vuf&qlcld 1oסipcrdasJacc:r bedru,1 di10II
hctbcdralvlnhctulUiIIinIlMIJCltJcadcdaalootl.n"JClkklkraclllclIS&lIikcll-4vMdc:
Wcl op de arbcidson.c:sd1iklhcid$vcrzc:ke:rill•• bij <dvilrdijt UllJCZIlIC wcr«:uOlllU
of bij rC!llc:mcm VIII de: bepalirtJCa vUbcl derdc. Vic:lllc:c:. Y1jl'dc Iidwurlkuf&cwclclI.
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a.c......

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



.......1dIMt-,.....

e-.hIlIJIM....

..............--

b lulLs ecs.;hicd. lI~n lid de Icchlcr slecdli bevllcgd lijn LIe lJuclc opcenc kkincrt: Win IC
~p;dcn, im.liclI LIe opecl~,tIc /lCnl bovcnmillig vOIIlkoml.
- 1. Onwl&i1al hel bedlilg van hel daeloon, gellocmd in 1:(;1 vurige lid, wijziginll. diln
wordl de wcrkinc van bedingcn waalbij vallllCl derlle, vicrdc of vijfdc lid is lIrgl:wckcn,
&CSChllrsljl:&cnsalbcide,swic,ingcldviulgI:Sh:1dJoollp<:rllagniclIIIccrbcdraagldanhl:l
gcwiju&de bed,ac van hclminilllum dll&loof1.
- 8. llel in dil en hel volgcN anikcl bc:p<laltlc is IIIcdc vlInllll:passillll op ccn door de:
wClk,"VCI bcdunl:en boclc als bcllocld in dc: arlikclcn 91·94 van !JoelL6.

An. 1637.
- I. Oil mo\:clijkhcidllcnlKxlcoplCkl&cn liill hclrc:chl opsthilllcverglll:diniopswnd
vanlkwellmve,ld. Eell1ermicdc:wed,&cverlc:rukcvallcellzclfdc: rc:illlicllJoclC: hcffcll
cn Icvclls schadc:ve'lllll:ding vOldljrcn.
- 2. EIIL hedin, slrijdjg mcillc twcedc zin vall hcl vorige lid is niclig.

An. 16J7w
Vcrvlllltll.

ArC. I07s
- I. fen bcdiulllllsschen den wed~cevcren den arbcidcr. waarbij dC1:c laalslc bepcrkl
wo,,11 inlijnc: bcvocCdhc:id om nl hClcinde: dcr dicnslbelrekkill& op zckc,e wijzc werk
l;I~m Ie zijn. is slc:chls leldig.ludicn b::l bij 5Chrillclijk :lange,..ne ovcrccnkomsl orbij
rc,klllcnllllci cCllen mccrderjaricen a.beidcr is 101 slil'ld gekomen.
- 2. Dc reehlc:r kan.lIClzij op de vorderin. van den .ubddc:r, helzij ingc:volge diens
daarllll: sl.clr.kcnd vcrwecr ill cen ledin,. zlIlk een beding schcel of llcdecllclijk I~ niel
doi:n op &ronU dill, inverboudinllO! helll: bac:i1ellllcll bd.lIg des wClkgev"n, de arbci
der door dal bedin& OIIbillijk wordIbcnarleeld.
- 3. ".an een bcdinl, als in lid eerslc lid bcdoeld, tan de werkgevcr gecn .ecblcn onl
Ieocn. indh:1l bij wClIens de: wijze, waarop dc:dicnslbclrekkingi5 bccindi&d. sthadcplich
liS i$ co:worl!cn.
- 4. Ir.d.icn door rlc:n wc.kccver van den lIrbc:irlc:r eClle sc:badcYcrgocding is bcdungcII
yoorhcl &~vid, rbl wz.: in sf rijd h~ndc:lllllCll:cnbc:dinll, als inhel eersle lidbcrlocld.ZlI1de
rcchlcrsleeds bc:vocJldzijn dc5Chadc:veraocwnllopccIIC kleipcrC$omte bcpalcn, wode
bi:d<l/1&cnc: hem oovennlatig voorkomt.
- S. lndkn een ~dinll. als in hel ccrslc lid bcdoc:ld. dc arheider in bclangrijke rnale
~lcmllll:r1 OOIUIlrlc:rs dan in diellSl VIII de: werkl\evcr werkzaam Ie zijn. kan de rechlcr
sleeds bcpakn dal de wcrkccvcr voor de duur dcr bcpcrking 010111 de: arbc:idcr ccn vcr
aocdin& moel bclalcn. Dc rcchlcrslcll de boogienn ooze: ver£o::dina mcl hct 001 opdc:
omslllndi~lCden vilnh.:llerill nililrbillijkhc:id vasl;hij k..IlIOl:slaandatdc:vcrgocdillgop
de door belli Ie bep..kn wijze: in tcrmijnen wordt bi:la..ld. Dc vergOl:dill& is nicl vl:r
schuldilld. indic:n de arbeidcrwcllc:nsdewijze:. WillilOP de dicnslbetrckking is oceindigd.
schadeplidJlill is gewordc:n.

Art. 16311J
- I. Dc wcrk1\evcr mal ICCD oodcrstbc:id ma!ten tUliSCn mannen cn vrouwen bij hel
a"Rg~an vande: arbcidsoverccnkOfllSl,hcl vemrekkclI vailondc:rricht ailnde: arbcidcr, in
de lulJc:kbvoorwaardcu. bij de bc:vordc:riIlC CA bij de bciiilldi~in& van dc arbeiiliover·
cl:nkollbl. Nicl onder de arbcidsworwaanlcn zijn bc:lrC:pl:R uilk"cringen of alillSpr..ken
ing.:volle pclUioenrclc!inlca.
- 2. Van bel indc: c:e:rslczinVln bclCCf5lelidvandil arlikd bcpOlaldc maJl, voo,zoverbel
hel aan,ailn vandeiUbcidsovcrccnkORlSlCIlIK:1 vcrslrckkl:n vanondc:rriehl belrefl. wor
den arllcwcken ill alic aevalkowaariahcllCSbchl bcpalclIll is. DlIilrbij is arlikcl S, derdc
lid.vanlk WclllclijkebehandculYaIl manncnenvrouwell vallovcreC:llkoIllSli&c IllCpU
sill',
- 3. Vanhet indccemczHtVI.heleentelidbc:p:ialrJc nla&woroknafcewekcnindicnbel
bedinJCn bellcfl dic:opckbcschci1llia,van de YlOUW.In<:l.nilmc: in vcrbam.lmel zWlllll\cr·
sd111p of IIMl<"derschap. bcllckkin,hcbbc:n.
- 4. VlIII hel illde ccute:zin vlnbelec:melkJ bcpukkmallwordcn ar~ewekcnindicnhel
bcdifIICllbcUdldicvrllllwelijkearbc:idcrsincc:nbevouJlechlcposilicbc:ogcnleplaalscn
Io:lICiIldc lcilclijke oa,elijkhcdcn up Ie: hcflcn.
- S. IndilarlikelwurdtoadcrOllokrs,lIeidlu5SCnmanRcllcnvroUwcnVe15t~ilndircclclI

lnditcel ondc:rsdleid IIwenmanncn envrOllwcn. Onder dirl:cl olldcrstheid wordImcdc:
vcrslaan, olHlc:l~id op &road van zwanlcr5C!l..p. bcvallill& ell moclkrschap. Or.lkr

indireCI ondel$Chc:id wonH vcrslaan OIldcrlCbc:id up grond van anderc: hocdanipH:dcll
danhl:llll:slachl,bijvoo,bc:cklcclll.:lijke51aalulCI."lillSCHll>laDdichedc:n,ltIlundcfiChdd
opgrood v..ngc£li1Chl Col gcvoll heC/I,lcnzij &iiI ondc:lld1c:idobj&:ttidIcrctlllv~nlildu,
- 6. De bciHndiginl VlIlI lie diellSlbc:lrekking door de werkcevcr we,ens de 0tI~"IIdi&
heiddaldc:arbdderinofbuilc:nrcchlcc:e:.beroc:pbcefl&cdilUophclillhclc:cnlclidvilll
dil a[likcl bc:paaldc: ii niell,. Dc arbcidc:r1an Icdurendc Iwee MaaJllk••iA de: UP~ui-,
or na de: bccindilill& van de diclUllJelrekkilll. iadic. de: wc:rk~l'crdcze: 1I1ldc:rsl1l11 cJuor
OPZC"inll hcc:ft docncindil:l:n. de: nic:li~eid Vall dc bc:CindiVnlinlllCpl:n.lle~ HIl'OCfICn
vlIn dc nicli£hcid lC5Chiedldoorlcnnis,cvinJaandewed:lcvcr. Dc bc:cindi~n,bc4oc1d
in de ecrslc: zin van dil iUlikellid maakl dc: wcrkCCl'cr aiel sdlikkplic:hliJ. Icdcr VOJde.

rillgSlechll'an de arbcid<:rin vcrbandmclKI inrocpcllviIIldc .ic:liPc:ilIl'aadc bci:UIdi-
Cillgv..ndedknslbclrckkinlkrKhlelUdilanikcUidl'erjaan.avcll&xlpl'a.us....lIIIdc.,
- 1. Dc werl,c\'cl ma, ICC.llfJdcrsthcid IUken '~.lCbuwJ.:1IC.llfIlclJu~dellbij
bCI aangaan cn bij de: bceindi,io, Vall de arbeiobovcreeHDIIl5t.
- 8. IlIk bcdin&dalslrijdigis mcl heliadcc:e:rsfClin vmhclcemclidoffIlCl helill hel
uvcnde lid bcpa..11Ic is nicli,.

AI1.I631z
Dc bcpa1inlcn van dc:lcn Ulc:lzijn nictvaalocpassill,IC:. aaIUicnVNPC'-. ill dicllSl
van slaal. provinc:ie, cemc:cnle. walersthap ofeeni&alldcrpubic:kredtrclijklidlaa•• rc.
ware zij. hellij vMr of hij den aanYanc der dic&tbclrckkinl door of n"mens plIrlijcn.
hel:Lij bij wet of vClordenin&. van IDCpusin, ziju vcrkl....ld.

DERDEAFDEELlN<.

Van dt vcrplichlill&cndu werJrgeve~

Art. I'll
Dc wcrkJlc:vcr is vc:rplichl dc:n ubcid<:r zijlllooa up den bepaaJikn Ijjd Ic: vuldoc:n.

.\11. 1631.
lIelloon, naar lijdruimlc vlUllcsleld. isverscbuldi,dvanIIellijdslip.waarop dearbcidcr
in dicllSI is gelredc:n, lor d.l vellel eiade det dic:llSlbclrckkin&.

, Art. .~
Gcen loon \$ verschuldild YOOf den Iijd. reWrclldc wcllre. de arbcidcr rlc:a bcdcIAlc:Il
arbc:id oic:1 hcel! ve,richl.

ArI. 163Ic:
- l. Evcnwcl bchoudl de .rbcidcr zijnc unspruk up hel nan lijdruimtc Vasl1C~dd

loon vllOr eenc:n bclrckkclijk kortelllijd doch len lIlitilevOOJl:Cn period.: vmzr:swele.
op hel vocr Item Celdcndc: Wi:uclijk lIIininlilmloon. wanncer hij tcn ~evolle ...... :lkktcul
ongc:val vcrhindcrd is gewccst zij. IIbcid Ie ycrrichten. lenzij de: zieklc of hel 0ll1CV<l1
door zijn opJ:C1 of 002cde:lijkheid vcroona;a1t of 1IC1 ,c:vol& is VOlA cen 1i<:1t,,;wlI'lcbro:k.
waaromlrenl bij bij hel i1a1l&aaD der overccnkom5t den werklever opz.:llelijL. vabchc
inlichl ingen becf! gcgevcn. •
- 2. Komi hem ill zoodanil,cval krachlelU cenicc wellelijk vooraCsthrevcD zic:klc- of
onl\cvallcnvcfZCkerinll. Ilf krachlens ceDile vcnc:kerinl or uit ecnillfonrJs. wa;uiD de:
declncming is bc:doo&en bij or voortvlocit Uil de albcid50vcreenkcrnsl. cenc: &c1delijkc
verlocdillg of uilkcerilliloc. dan wordlllelioon vcrnlindc:rd mel bel bedrOll lIic:r vcr
g(lCdin& of uilkccrinJ.
- 3. Evenecns bcboudt de arbcidcr zijne unspraak up bel nllilllijdrlliMllc viiSllCSlcld
loonvllOreenc:n kortco. aaarbillijklacid IcbcrcllellClI tijd, wannccrhij.llCllij IC.lCvulJC
van de vervullina eencr door wei ofoverbcid. ZOIIder gcldclijke vcraocdilII. upcck,de
vc:rplicblinC. die nir:l in zij. vrijen Iijd !ton cc:scllicdcn, heuij len lCvoICe Villi z.cc:r bij·
zolldere, buitenzijlll:sthu~onlStanc.OIllSIandi&hcrJcA. v.rbilll.kldisJCwc:e:5tlij!larb.:id
Ie vcrmllien.
- 4. Ondcr zecrbijzonrlcrcODlSlillKlicbedeD wordela.voordc locpassin&vaadilanikcl.
bclrcpcn: ric bcvallincvandc:cdltCCllOOlc vaDde.arbcidcrzoomcdc belO\Crlijdcllcadc
bc:lrafenis van ccn ;rijncr huiscellOOlca ofvan ceo zijner bIocd· I:n ....nverwalll~n in de
recht\! linie onbcpaald en in den lwccden Il'~ der zijdlinlC. Evenzoo wonk onder de
vervullincccnc:rOO'.lfwCIofovcrheid opleJcldcverplkhlm&bcarcpcnde Uilodc:llin&der
kiesbcvo~ldbcid.

- S. Is hcllooll inscld op andere:wijz.:dannaartijdruirnle va~lle~lcld, dOlI! zijn de bcp;r
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lin&:O:I1 V;jll ilil ulliko:l ~VCII~~ns van lool'assill& 1110:1 dic II V~ISlalldc. <.Iat OIls Inull wordl
aana:cnnlllO:II hcl IlcmidLll:klloon, hclw"lk dl: al"':ido:r, WlUUlccr hij lIicl vClhindO:ld wale
100wco:SI. &CdUIClldc dicillijd hall 1.UIII1O:I1 veldiclI~n.

- 6. IIclluon WOTlltcchlCI vO:lmindO:ld 1II00t hel bellrullllo:r ollko~lcn. welke: de lllb.:ido:r
zich dOOI h':l nicl-YCllichlclI van den arbcid heell hc.pallrd.
- 1. Vun de "':1,ulin&':11 Yan lIillllli1.el mllg aileen hij ~ChlirMijk aange:gano: OYl:leCn
kOIlIIIl'1 bij rcall:locnt wordO:I11I11ll:wcl.a:n, llld dil:n vl:rslallllllllul <.Ie 1I1bcidcr in hel
a:cv;II,IH.:doc:ILI ill hel ec:rstc lid, in ielkr Icva! over C:O:II rc:riode: VUII ll:S WI:~C:1I uunsJlluuk
hl:o:ll 01' 110:1 vUllr hem 1:.:ld.:ndc w.:llelijke: mi nimubllnon.

Art. liJId
_ I. Ook yc:r1ic:sl de 1I1bcWcr zij:ll! aIInsprllak op hcl ollar liidruiml~ YUSIIlc:slcldloon
nio:l, illllio:nltij bl;lo:id Willi den bellonio:n arbciLllo: wrrkhlclI, do.;llllc wClkgevo:rdaalYan
gcclI &.:bIUik Itc:ch &o:mallkl, h.:llij <.Ioor eill.:n seltuM ollo:Us lo:ngevolge Yun, Itl:m per
5OO1IIijli. bClrt.:f(f.:ndc, locvllllillc vClhindcrinl·
- 2. Dc Ix:palinllen van hcl twcc.Je, Yijr.to:. ll.:sde: clIle:vcmle lid vun hel voorgaumle
miLcllijn vall hk:pa~inl·

Art. IUIe
- I. Ueslaaillciloon Yoor hel a:c:heel OhOOI e:en &e.Jeelte hi cen bedlag, dal Nfhankelijk
is ,esleld Yiln enil legeYcn, <.Iill uil de backen 01 b<:sc:heidcn van Ik werkleyer moe!
kuunen IJlijken, <.Ian hedl de .rlx:ilkr hel rceh: Viln <.Ie wClkllcvc:r IIIcdedeliuglc vel
langl:o van zollani,c bewijSSlukkell ub voor hem lIudi& lijll om 101 lie kennis van dal
gelcven Ie: lelakeR.
- 2. Afwijking Yiln hel yooll:aandc lid isallecn in wvme ~ellOrloofd.dlll bij 5Chrilldijk
aalllcialle owrccllkomsl olbij regieIncIII kin wordcn bCl'aald aUII wie. in ..fwijkins van
111:1 ccr~lc lid. dc: IIIcdcdclio& Y..n de &enocmde: bewijsslukkell zal geschie&n. Van cen
uallwijlins zijll uila:eslOlCO aloci&rs, dicindi':lIll van de wO:lkgcvermc:.dc boc:kholldins
zijll be/asr.
- 3. Dc lIIedcdclinC vande: bewijsslukken dooruf yunwege: c1ewcrkgcYe:r g.:schicdl de:s
Yerlancd ondf.:r uildrukkelijkcve:rplichlillg vun geheimhoudingJoorde arbciderc:ndcgc·
Ilt:, die hem ovcrc:cnkoll\slig hd voorgaalld lid vcryangt; .Jeze kiln echler nimmer tOI
,eheimhouding lelenover de arbcidcr wor.Jen Yerpliehl, behoudens voolZOvcr hcl be
1Ic11 de wiml in de oAdcllle:minll Yan de: werkllcVtrul in ccn dccldilarvan &e01aakl.
- 4. Dc: velplichlinllot lebcimhoudinlll is. voorzoy.:r de lcchlcrdil nodigoor.Jc:dl,up
g"hcven. iudien dc: oppyr: in leehlc wordl belwisl.

An. 1'JIl .
- I. Ben Vollnachllol de vorderinl Vlln loon moel schriflclijk worden yedeend.
- 2. Indicn in de in allikf.:1 1637, ICllUCmdc schliflcJijkc: muehiil:in& de yoorwaald.: is
0I'lcllolllcn, dal Ilcl in geld Vll5la:csh:ld loon,lchcel orgc.Jecllc:Jijk, in sle.Je vall uall den
min.Jerjillil:c. lIlin <Jen wellclijken vcrlca:c:nwoordiger zelven moet wordcn yoillaan.
wordllk:Zc Icn upzidlle: van lie: yoldoc:llinlvanIIeI 10011, 01van hell\e&cllc hclwclk hllm
mol:! wordf.:n Vokla.ail.1I1s de arbeWcr aanl\ell\l:rkl.
- 3. Otlk indicnlccncwodanile: voofwaardcinlle:maehligilliisopgenomen.wor<.llbel
aun.Je1i minderjarilcYenclluldicdin Ic:JdYalillC51ekliooll ;llIn dc:lI wellclijken vcrlc£cn·
woordico:rYoIdalIlI,V<i1nnc:c:rrkzczichlelcnlle:YoWoc:llinJ\aalldcnmindcrj.uigeSl:hliIte:
1ijkvclul.
- 4. Inandc:rcle\lllllcniWldie,bedocldinhcllwcedeenhcldcrdc:lidYalldilNllikel,isde
wCl1.cevcr <Iuor bclaliQI lIan dell mindc:rjllrilc bchourlijlr.gcLwcl.:n.
- S. Volducninlaillldcrden,inslrijr1mctdebepillin,ell yandilolhctYolgemh:arliLel.is*- .Art. 163Ic
- I. Ovcll.lrachl. inpaAdic:vinll 01 cllu: iilI1dc:re: handc:lillll, waardoor de: IIrlJcWcr e(:r.is
rcc:hlllp:tijnloonllilllcclI<:odf.:rdc:loeke:nl,inla:hlSin%oovc:rgcldigalseellbc:;lagop:tijn
klOfllekliCzuudc zijn.
- 2. Ecn Vollrt:lClll tOI invorderiRI nn hclluon is 51c:c:hls g.:hlig, in.Jien zij SChliltdijk is
vClkcRtJ. Z'j it; ..cedi hc:rrocpclijk.
- 3. 1:lk bedinl, slrijdilmel ccni~cbepalin& van lIillirlikc:l, i~ lIielig.

Art. 16JIII
Dc volOOo:ninll vall bel inleldYiI5llesleldloonleschie:dl ill Ncdcrlunds w.:Ui,belaalmid
del of IlIclluep;winl va. arlikcl1l4. eenle: lid, yan Uoc:k 6 mel <.Iicn verslall.Je dill in

builenlalllls gelll Yil5111c5leld loon zaI wOlrfcn be:rekendnur dcn kocr~van dill t:1I plaal,
c1o:r be:llIling, Ill, indicn aldilarle~o kocnbcslnl. nur dien df.:r rJilaslbijllck,WII'.i1n< Icls-
plaals, Wilar ccn kocrs bc5Iaill.· •

Arl. 1'311
Dc yoldocning Yilnhe:lloon, yoorzooverhctin alldcrc bc:51andckclcn d.lllilllelJin....p::.
steM, scschiedl Yolgens helleen bij ove:lcenkollUt or rcaJ<:mclll il; bc.Jon&CIl. 01 in llel
gcvlli. bcdoc:ld ill allikel1637r. IIlIIIl de dur 1~e:1dcreldell.

Arl. 16Ji,J
- I. Voldoc:ningvan helloon. VOOlZoovcr iUj andcrJlI~h plnlS Ie:had clan bij de VOll('
gaandc Iwee: arlikclcn 15 bc:paald. is nic-lis· Dc IllbeidcrbchDlllk hclr.:dll yall tlen WCI L
gever hel Ye:rschullIigd loon IC Yorde:rm.zondc:r &ebUllden Ic zijn hem IKI bij de llic:1ilc
yoldocning onlVllnlcne: lerulle: Icye:n.
- 2. Nicllemin i5dc reehlc:r bc:voccd, bij locwijzins Villtde vOldcnlll del atbcidc:rs, dc
Ycroonkclinc Ie: bcpelken 101 wodalli, bcdlal g he. mc:11K1 00&: gp de OIIISIiIlIdil'
ltedcR yan hCICcVlllbillijk:zal\'oo,komcll.doc:hllirerlijkwtde_.waugpde doordell
;jlbcider sclo:<.Ien schadc door hem wordt puccb:rd.
- 3. ICdel vonlcringsrcclll dcs .rheiders badllc:nsdit anitel verv.!I •• Y!::rloop ViIII:U:S
lI1L1andcn.

Art, 163A
hliJjen de plaals der Yoldocnin&van hc:11oon .ielhij OYcrce:nkomst 01rClkmc:nl,oIdoor
her £cbruik, is bcpilakl ofbc:lloon mc:llocpllSSinl van arlikcll14, Cl:l.le lid, van Dod; 6
belauld wordt .gc:ochicdldcyoldocninlbctzij Ie:rplaatscwilar!karbcid in den rCI:c1wordl
Yeuichl, b<l~:.:ij len hnlorc des wcrkccve:n, indica dilCCkle. is in lkulldc: gcmcC:lIlC:
wLlLlr de C','I;" '.:'/reid .JeralbeilltoIs WOOl1I, hcUij Ull dc:woniolde) arbcAA:15,I.:r kCllle
van t.l4:n ~~ ~ ..~ ::,'.vr.r.

Art. 1'311
- 1. Dc "jlb!:lallng van ~I in Ie:Jd IIII&r tijdruimle YUII~cld loon zaI aeKhic:dell aIs
yolgl:
indicn helloon bij de: weekofbij konerctijdrvilllie i5vastlcstcld,lelkus naeCllC wed;
indi,'o be:t loon is YIIS1lcsleid bij CCIIC lijdruimte laDaerda. celie: wcek, dod! konerdH
ce,' ~ .1laand. Ie:lkens na YClloop VUl dell tijd, waarbij hcllootl Vil5l,cslcld is;
indien hc:lloon bij dr 'lund is vlISIJCSIcld,lclle:1l$ nl cClle IIlNnd;
indicn helloon bijlangen: lijdruimledaoc:e:nemaandii \lllS1,ctekl,lelkensnac:c. kwar
Illal.
- 2. "an delc rClelinll ma, slc:chls in zoove:rrc worder. a1ccwckco. dill bij schriflo:lijk
lIangel',anc oycrcenkomst of hij rca;l.-orJOII de uilbc:llIlilllmacwordc:n bo::pilUlJ, Yiln 100ft.
dal hi cene kollerc lijLlluim,' ""~ cc~ hIIve: maand is Va5llestcld, up IciLeos na c:e:ne
I· ';w rnaan~.ell van Io<m. rial (.':; ,;;, , .•,.old is V~I&cstcld, up Ic:lkcns nacell kwarla;r!.

,'" OJ: ,.;tbclalinc Yilll hC1100n ..."1 Jlbeidc:rs,1Iic bij den wcrklcvcr i"wonc:n. z;aI,lllc:1
'" ;; iki;:ll illlo<)Vcrce Yall bo~·<:t'..slal.,dc bc:paliIlSen.leschic:dclllclkeosRil vcrloopYillldc
Ul'truimle:, lIi1ngegr:ven tIQor bet :lalltsc:Ujk jcbnlik, Ie:llzij bij sc:hrillClijk ....O&CCanc
OVl:l ~Ct.i:omst o·bij I"":l;Ic:mcnlisbcdoaleo, rialdeuilbcudinlvoI~Cllidc bcp;l!iuI:CIIVllll
11o;.r <:~ ~~(c lit.l za1 b~~!Jic:dc:n.

,i '1.: uiU:....r, 4i1llslcrmijne:n, bij oHnleMlc dilani~ehasIC~lcld,zulkndoorp.rrlij.

'-, . m~1 "(,;j,,d'n&lIoedvindc:ll, 51ceds mo,eo WOlden in,clr.urt.
Art.J~

D.; ,;"bcl"linl yan bel illlo:ld docb oiel nut tijdruimle: YIISICe:~c:1d 1uoI.ullc:scllic:dc.
mel ill";:;-.lIIe:miulvan de bepa1in,CDVUI bel \'UOI"Jallllllcartae:J.mddic:. verstaAdc:,dal
dilloon !,~achl till worlle:Jllc zij. vasllCSlcld hij lie: tijdcuialle, waaabij bc:t IoonCCWOlltl·
lijkwoII;, ~oISl&e51c1dvoordenarbckl.wclke:lClluazicnva.ulIl,p!iIIIIsClllijdhc:lllleal
lI~bijkollll ....n.:ell altoc:k1, wnrvoor het 100II vcrscbu1tliad is.

Art. !63Ia
- J. Voorzoovcnc bel in&ekl'~:cs1ekllOOllbcstul iIlc:e. bcl!ul. dlllllbllQkdijt is
sestekl van ceniC &Clcyen, dal llil del werka':lICli bockc. of bcscbeide. IIlUCI kullllCll
blijkcn.ZlJldcuilbcli!incce5Chiedcnlclkcnswaonfe:rbc:lbcdragyand..lloonkuwurdc:n
I>epilald,lIlct dicn Ye:rstandc, dill dc uilbelalina tcn millSle cCllDlall1 per jaar zallC$(hie
den.
- 2, Voonooyerhellclcvcnillbctcerstclidbcdoc:ldbcllclldcwinst,indcswclk&Cy,n
olldernemingl.llccn ckcl ....arYlID bchaalde:n deurdvanhct bcdrijful helC<=....uiL nte:1lc:·

' .........J...~
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blCllill, dal d~~e will~1 ecr~t n.. lallil~llijd~VI:rloo) !Jan ol~u jWJr wI,rdl b.:palild. kim bij
~hlifldiik lIallilcilallc ovclc~nlllnl~1 of bij I.:jt'" "',:lI~ wlllJcll L'.!uIIGcn, dal de uitl~la

Iilllll~ll.cn~ n..die bcpa1ina zalsciClliedc,...
Arl. loa.

- I. IlIdi~nhcllooninsehJvooleeIlCw.: :\1;: ;"",I'!;lr·;;Il1":.voorccnamlcrgedcclle up
;U\dcle wijzc, ofwei indicnIIClloolI in ,cdccllcl'lIaarlIIeerd~re vCI5l:hillc ndelijdluillllen,
inll~l&c~le"l. 1ullell vooriedeulier I\cd~chellde vomsd,rillclI dcr IIllikc:lcn 163tlliol ell
m~1 1631111 van locpassinl zijn.
- 2. Oc wcr"a:ever is vcrplichl bij "Ike lIillM:lulillG VUII hel in gehl vuslile~le'" loull de
lub.:iokr ~CII scbrillclijkc: 0fll:uve II': ver,'ilrckkell vall bCllllullbc:drllg, van de hcdrallell
wauuil dit ii iilnlenileSl~I"',Villi dc: ;'e,lrugcll di~ up hCI Ioollbedrug zijn illgehouden.
uhmede van hel bcdracvan hclloon w..~mp ecn po:r~uoll VOl II de lccflijd van de arbeid~r

\lVer de desbc:lrclfcnde uilbclalingllen',ljr. inr.;.vnlge hel bcpaalde bij of krachlcns de
WClnlinhnumlooncn minimunlvakamichijsh!! 'ollslllinimumlllunallnSllrOlak hedl,lcllzij
zkhlenopLiehlcvan devoonfg1l3nde uilbc:'ll!ing ingCl:n VOlII"ae tx:dlac.:n C:CII wijlil:ing
Iieell voorsclban.
- 3. DcUfl,..vcyermcldlvoorI3Ibll;oam",,,adl: ...cr~tcvcrenv~ .• dcl\'b~idcr,lI':lerl1lijn
waarop de uilb1:lidin~ bc:lrekl!.ulR ncdt, "~~Jl\~olcd, ".... "~~Ckl,lnlc" ii' \\~:">dl\ur.

- 4. 1:11; beLlill! 51rijdi, met licllollcclk "1\ d.; Jc !il! v:"" oJh allikel is Ih~I'b'
Art. It;.Wll

- 1. Oij i4.:dc~~ ~1Ii:>;:1~Il::g 7.....1;"cf gel,cl:~ '1;'.".', ...•n h~t Yerschuldiglle 10011 worden
voldilan.
- 2. I:chl"i'" .:'!l.:IH::ln':':~fil;: '1~1 \.I,eld,dochanla:ikelijk vilndeuitlmll15lenvanden
Icverrich;",· ;,~bo:f,:j. v~',esteldloonbijschrifldijk aallgegilnCllYerccnkomSiofbij reGle
mcnl word,. ....•,~'f<:-:jJ, dallelkcns, bebuudcl15 delillilievc: afrekc:ning op den eerstc:n
belaald..~ .laarop daalloc dc mugclijkhdd lid bc:slaall,zaJ worden uilbclaald ccn 1ckcr
gcdcelh: '1il1l bclloon, bcdrllgendc Icn miOSle dlic vierden vall hct cebruikclijk loon voar
<kll, wal aud, pl"alsc:n lijd belrdl, mel.'Sl nllbij l:olllcndcn arocid"

An. lilIlI
- 1. Voofloovcrrchclidcck!Y:IliI&c.sleI<lJoon,ofhelj!.edeelledaarvan,dOllovcrhlijflna
aflrckvan hcl&eendoIK den wcrkge:vC:fnicl bchocflle:wordenPJilbetOlald ,en1111a[lIekvan
hc1aec:n, waaropokrdcn OYcrec:nkllimli&do: bc:flalingen vlln ("-"zen tilel tr;chlendo.:n gel.
dell, nil:l wurdl uilbc:l;uk! uitedijk den derden wCllodOlg na dien, waai'up ingcyolge de
illlikelcn 1631l1. 163811I en 16380 de belaling had moelen gC5Chicden, hc:.:f1 de albcider.
inllicil dne: lIicl·bclalinc aan den werklcyer i~ loe to: .chrijven, aanspraak op cenc: vcr
hoo&ill& w.:cc:ns de vellralinl, welke voor den vicnkn lot c:n mel den OIchlslclI wClkdag
bedr:..a,1 yijhen bonderd pcrdacen voorclkcn vIIlgemkn wClkda&.:en 11m hunderd, met
dien vcrslande, dal de vcrhoo&inl wClcm vCllroiginl illgcen Ceval de heUr van hel vcr
sc:hllldi,d bcdlMC ZlII te boycn ,aall. Nicucmin is de reehler bcvoegd de vClhoo,ing Ie
h.;:po:rken tul~nig bedra& als hem mel hCI 00& III' de ohl~landjghedellv.m hel gCYal
billijk z;:.1 YOOrkomcd.
- 2. Ecn bedinC waarbij v.... emae bcp;alinC van dit allilr.el wordl afguwllk.:n. is aileen
leldia lell aan:tiea vallarbeidcrswier in lck!vaslleilo:ldc loon perdacmeerb :dlallllidan
helbcdral: .i1n IJcI a1slllilliAlUlIIleIdClldeda,Iuun,villolleSlcld krachlcl15l1l1ikcll4vOlnde:
Wei op de albcidsoAgC5Chiklhcklsvcrzck:rin,. Olllkr&aal hcl bcdrOlJl vlln lIil dagloon
wijLi,iu,. dan wordt de wClkiaC vart hel bedinS lescbor~t jC&.:n5 albl.idcr~ wil:r in geld
Vll)IIC~lcldc loon pcl WI nic:t -.:rbedraagl dan het gewijliltJe bedrag van dal dagloon.

Arl. IUIr
- I. Dchalyc bij hel eindilell ller dicnilllClrekkillg, is verrckcnin& door de wcrk&cver
vaazijQ5cbuldtOlllilllCtlIlin&.alllW:lloon aiken locgcla1cn melde volgendevOlderingen
up ck iubeidcr;
I·. de door hem.... dell wcrk,uer verschuklilde sclladcvergocding;
1:'. de buclell,door he...vofCCllsarlikcl1637uaallckn wcrkceYcrvcr!iChuldigd, milsduur
dc:'lCn cC:lIschriflclijli.bcw!jsWilflleafgeeeven,vcrmo:klcndeIIcI bcdragvanicdcre: OOI:le:,
alsnlede den djcJ waarop ell de rcckll waarona zij is OPl:ckld, mel upgave van de over.
Itcdell bel'al:na yilt Ikt rc&lcmcnlolvall de schrifr~lijk aangcgane uvc:rccllkomsl;
3·. okIlUl:rprijJVilA O:CIlC 'Monin,,""Iokaal,cclI~Iuk&rondofvall werkluigcn orgereed.
so:h~II, door lie.. arbcidcr in dleo bcldrijr ,cbruikl, welk.: dnor den werkccver bij
so:hrifldijk a:iIIielllllC OYerccnkomsllllinden lIrbc:idcr lijp verhuurd;

4'. ok kooppdjs van llewonc en daCelijkschc bcllOOl1i,dtlcdc:n der hubhuutJin" c1allr.
ondcrIli':l bcgrepcn aicohllllluudc:nde drOlnk, 0I1smcdc viIIICrOfllJ·oIhulpilolfcll doorden
arbcider in ei,en bccllijf cebruikl, .:cn en ander door dl:n wClklcver 010111 do:,.. iUbc:KIc.

gclcverd, mil~ vall dic: leYering blij~c UilCCnescbriflclijke.door lkll illbtickrafil':Ievell.
vell:hlling, y.:nneldende de uor~aJr. en hel bcdrag dc:r schuld,C. millide werkievlI:rnicl
nl.:o;:r bcrckene dOin dcn k05lcnden prijs, cn die prij~ nicl hoose:rzij dan cIil:,llIaalVOOf de
;ubcider zkh die bcnoodigdbcden der huislwudinl,lrund- 01Jlu~lIIlfcn o;:lJcrs~
kunnen ililll5Cbarccn;
S·. d.: voorschullen 0Il bClloon, doer dell welkllc.eringck! iJ,iJI dell arbc:ickr VCI)lIckl,
mil~ da..lvan blijke door"ncvc:rlliarini Ils in hel voorllllilndc nummcr vCllneld;
6·. hel bcdral van helleen liphelloon h: veel is bclaald;
7". de kO~lcn van velpiccilli en ilellc:.:skulldigc bchandc:lin" wc:lke iIlGevul.:c: allil.el
1638ij len lasle viln den wrbc:ider komen.
- 2. Ter uke van hCI~een de wcrkceyer Jr.l"olchtCIIS de dummerl 2" cII4"lcz.;arncA ZlliJ
Ir.unncn vordc:r.:n. mac door hem bij elke uilbctaJingvlln hclloon nicllllCerwOI'den v,r·
.ekenddall cen liend.: cedeelle Vall het in Ick! V"065IIQtekle loon, dill wlsdan zou moclcll
worden uilbelaald.
- 3. Elk bcding, waardoor den welkgever cellC ruimcre bcvOC:ldlKid lot vcrtckcninl
lOUde worden loccekc:nd, is niclil.

Art. JOk
Vtrval/tII.

An.1631t
- J. Indiell het loon des albciders ;~: .;e1 co'ledc:ellclijlr in iawooill', kow, 01 andere
levensbcnoodigdhc:den isvaslCCSlcld, b 1M. werklCyervc:rpUchl dil. mitsovcrcellkOlll!>lil
de vc:rdschlcn vlln lezondhcid en locdc zr:dcn, voIgclI5 plulsc:lijlr ccbruik Ie voklol:••
- 2. Elkbcding,waardoordezeverplidllinldc5we.logcvcnW&Hlewoldenuill.:!oblenol
bcpcrkl, is nielig.

Art.ICI.
Dc werkgc:Yer, die lijtlclijk verhiGdc.d is bet Iooro, VOOf mover dlt in irrwoniac, k05l of
anderc leYcnsbcnoodi,dbccJcn is vaslJc.5lcld,lc yoldoc.., ZOIIdo:r dill deze vc:rbilldclirrJ
het Icvol, is van cj~en locdocn vu dea IUbcider, is dczc. ceDC vcrJOCdiaI scbWdig.
waarvan het bedrag bij overecnkOlD5l of. bij lebreke van dien, door hcl p1aalsc:lijk JC
bwik WOldl bcpaaJd.

Art. 1631..
De werklever iSlcboudellinworelHlc: ubcidcrs, ZIIIlder kortinl van hunluorr, ill oJc:lelc.
genbeid Ie slcllcn bunnc lod5dicll5lpliclllen Ic vcrvuilcn, ahnledc oallipanninl vall ck.
arbcid Ie ,clliclen, in beidc levallcll op de wijzc bij ove:rc:cnkom)1 iii, uij leblcke n.
dien, door hel plaal5elijlr.lcbruik bepaakl.

An. 1631...
- 1. De: welkgever is ,ehouden den arbeid duidanig Ie r':leleo, dal ok OIub.:ickr 'CCII

albc:id lIec:flle ve:lrichlen up Zoedalcn en op die diIgen, die vollCII5 bcl p1aall;Clijk &C
bruik ten ulUien van den bc:donlen arbc:idlDCl Zondalen wordellgclijk'C$leld, bcbalve
vour woverre: hellelendcel is bcdoncenoflIit dell aard van den arbcid YOOJI\Ilocil.
- 2. Tellunzien van rninckljaricc arbcidels isde welklever ge:boudclldcll albc:id dus
danis tc rcgelen. d1l1 zij volac:m bet plaalsclijk &ebrllik ill de eelegenhcid IClolek! zijn de
1':S5Cn Ie: vol&en in inricillillica voar lodsdicnit·, YOOltl\czet-. hc:rlWinp- 01 wOll.undcr
wijs. Elk bedill', slrijdi, DlCI e1i1 voorschrifl, is aiclig.
- 3. Tcnaanzicnvandealbcidcr,dicpcrw"Jr. tc:lllllinsleopzcsdalellellacdurendctell
min~le Iwee en vecrtisUR:llin diell5l vaadczcUde werkcever inof lenbc:hocve Vii. dieM

p~lIiculicre:huishoudiul wcrlruambcdcd vcrridat, is tic wcrklcvcr gehuvdc:a de Ilbc:id
zoo1lnil IC Icgclen dOll de arbcidcr elke wed: op cea oYere,acclr.lIGlCll \'a~C clal, aiet
zijndeeenzond~c,luuenccncnzcsuurdesnamiddaJSlccaubcklbc:hocfltcvc:rrichlell.

OIldc:rwC:lkzalindlCdenalsbcdocldiftdevoriICvolzirrzijllbcJlcpcdwerkzulDhc:llc:llvilll
huishoude:lijkc lard, i1I1Jicnsl van dc:zdlde werlllevcr verrichliAde nMrIe dicdeu:voor
de uhocfenins van zijn berocp of bcdrijf Ic zijllell Iluizc bczigt. PllJlijell Jr.W111C1l oyer
eenkomen, dal in plaali vaa op ecn naiddal,ccelllrbcid bchodllc WOlden vcrrichl up
mllandallllsscnachluurdcsmorlemenUnullrdcsllllnWdilp.Elkbcdw,ill.clijdnlCl
dillid is nicH,.
- 4. Niellemin mac de werkac:ver de albcidcr ill bij1ondc:le OIMllndiChcdellUb.:id la-
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1~1I WI/jehlell gedur~llllo: dc UIO:lIlijdellswdko:delO: iUI:O:Ylllgellcl inhel vurige lidbcllilal
de Icdll hceCI "Ilvrijo: lijd, llIib hij do:,ubcidl:r <laalvuurl:e II eVl:llredigc ye r1lul\illg van hel
Ilion belOiah.

Arl. 163h
- 1. I).: wer':lIcvcr is Yerplichl de lukalen, wcrkluigell en geleedl>Chapll<:lI. wuariuof
wuarmcII~ hij dCII i1rbci<l <loci v"nichl~n, op :wodallige wijle ill Ie richlclI en Ie ollller
huudc II , ..hllledeuI\lUclIIIl<:1 vcniehlell van den IIrbcid wodanigl: regelillgen Ie IreUen
CII aanwijLingell t~ vcnln:klu;n, dOll de lIrbcirkr I~gell gCyuar your lijf, e~Ibuarhci<l ell
gllcllZIKlYl:r bc:sehermd is,lIls rcdelijkerwijzc ill vcrbundm,,1 lI"n aarll yallden arbeid
c"vunl"I<l kim wllr<lcn.
- 2. Zijn dic yerplichlinl\en niel na&ekonlell, dun is 110: wO:lkgeYo:r gehoudel1 101 vcr
~ocdillC d"1 5l:llallc alln dcn albc:ido:r diemengcvolge in de uilut:fcning zijnel dicmlbe
uelLUnc oVO:lkolllen.lenzij lIour hem bet bcwijs wordt geleycnl,dal die nicl·nakoming
aonovo:nnachl,ofdie schade inbelangrijlu: male lIIedo: ..an glovO:5l:huld Ylinden lIrbdd"I
blewijlcn.
- 3. In<licn de albeider,len leyoll\e van hel nielllalLnmen dier velplichlingen doorden
welklleyer, inde uilocfeninlzijnerdienslbcuekkingzoodanig lelsel heefl bckollll:Jl, dUI
daurvoll de dood hel !evols is, islIc werkgeYer ovelccukomslill Yllikcl 108 van Book 6
jc&cns Ile daar bcduclde JlCrsuncn lIansptllkclijk. len:tij doot hem 111:1 bcwijs wOldl gde
vetd, oJal oJi" lIiel·n~kullling aan IIvenn<lehl. of de do,,'" ill bcluugrijke male lIIede aan
IIIIIVC schuld vanden arbckler is u: wijlen.
- 4. Elk b.:dinl, waardoor tk..zc Yetplichlillgell des wcrkll.:vcrs zoudell worden uilse.
slulen of heJlCrkl, i5l1ielis.

Art. 1'31ij
- 1. Dcwerkgever isverpliehl in lleY~1 vanz.iekle ofollgev,,1 valleeuen bij bem inwollen
den ilr1Jeidcr, zoolilncdc dicllSlbelrekkingduurldoch uilellijk 101 eelllijdvallzes welLen,
vuor di.:ns bclwullijke vcrplellinll cn gcnceskundig" b.:h..ndeling wrg Ie dragen, yom
ZLKlyerrC daarilluiel uil arnlelen hoofde is voor-lien. Ilij is gClcchliC<l dl: lLoslen op den
illb.:idcr Ie wrhull:n, doch voor zoove~1 belrefl die dcr ceuII: vier wekclI i1llcen dall,
w~nnecr de zil:kte of hel unl\cvill door diell. upzct of on"lCddijkhcid veroor-liIaklllrJu:1
levol& is van een lichaams&ebrek, waaromllenl do: albeiller bij hcl aangaan dcr ever
ccnkonm den wClk&eycr opzcnelijlr. v<llsehe inlichlingen heef! gegevcn.
- 2. Ellr. l~din&, wailrdoor dcll: YerplichlingO:1l do:s wClkgcvcrs zoudell worllen uilgc.
$lutellof b.:pcrlr.l, is nielig.

Art. 16311
De werLgever is in hel allemcen vcrplicht aldalgene Ie docn en na Ie lalen, wal cell goed
wo:rkgcver illiclijkeomslandi,hedell bc:hoorlle doo:n ellllil Ic lalen.

An_ 163Iu
- 1. Do: welklcvcr is verpli<:hl bij hel eindigen dct dio:nslbclrekking den arb.:ider up
diclls vellilnllen een leluipcbrifl uil tc reikeR.
- 2. lIel geluipchlift bevat cenc: juiste 0Plave umllclIl dcn aard Villi dcn velrichlcn
albeid en dcnduurder dicnslbclrekkinl, alsmcdt:. doeh allc:enopbijzoudcIYenoclr. van
dclillCIiC aan wiell hclleluipchrift moc:lwurdt:n uililereikl,omtrellilk wijze, wlillrupd.:
albcider aan ;djn.: verplil:hlinlen lIeefl voIdlan en de wijle, wallrupdc diell5lbclrekking
,ceindigd is; heell de welklevet de dien~bclrekkinccchler wnder hct aanvocrell vlln
redcncndo;:ncindillcu, dan isbij5ScchlSiehoudcn zulksh:vcnneldcn, zondervcrplicht Ie
zijndc rctkncn~lvemcdcledcckn;he.:fldc.rbcidcrdcdicl\$lbeirekkillllducncindigen

ell i»lIij dc»welc i5Cha&:plichlii Icwordcll, dan i5 de werkllevcr geleehlied lulk5 in het
,eluil\SCluiC, te vcrnl<:kkn_
- 3. Do: werkleyer, die weilert hel levrila,dt: I,eluigschrifl aflc leven, die in het &cluig·
JChrilllc&en bcln wele.. OIljuble mcdcdcclinlcn opnccml. of die hel geluigschrifl van
eenkenlC\Clk. voorzic:l, bc:stcmdOMunlundt:dt:ulIrhcidcr "nille mededeelincIedoen,
wel!;c niel in de b.:WOOJllinacn van hellelUil\SChrirt is yelVal, iszoowel jegcnsdelllllbci
dcr III» it:cens derden aalUpl'lkelijk "cor dc lIa..tl!uor venKlrlYlIkle 5':had':'
- ... Elk buinl, wil<lllloor~ vcrplichlillgen dcs WCIkgevers lOudcn wllrderl uilge
tIolcn of bcpcrkl, is nieliJ.
. Art. 1631W»
Dc wetklcyer is vClplichl Ian de arbcklcr oyer elk jallr. dal dt: dicnslbcllekkinc I",ell
leduurd, vakanlie Ic yerknen ledurcndc len mil\$lc vierllllllll hel bcllollgen aanllli ar-

beillsdagc:n per week, of, abde: bcdonlcn Ilbcid>tijd ill urcnpn jual j~ uilt:cdrllkt,llcdll'
rcnde len mill51e eell oYerecnkomslig'allllllll dagen.

An. I~ ~

- 1. IIcc:lI up enillljd51ip de diel\$lbclrekkinl 1IO'leen jaar01 IIOC niel wedcroul CCII

jllargc:duurd, dlln IIcefl de albcidcr len mimle: "allsplOiak up vakalllic ill yedlOlldinllDl
het verslrekell ded Villi hel illar.
- 2. Ilij culleclleh; 1I1bcidwvcrccnkomsi of bij rc,elin, door oInamells C~. b!:yoccd
publickrechlelijlr. orgaan kiln len ulllicn van arbcidc:tI, wier dicn~lbclrckkilll cindill
nlldaldeze lell minsle un maand bceflleduuld. Yin lieI ceme lid wortkn .'Iewcllcn in
diervucgc:,daldellllJl5prukopvakllnliewurdtbcrekendovcrlijdvllklienvlInCC:IIl1ti\;lnd.

A~I~ .
- J. Dc arbeider hcdl Icen aaospraak op vakanlie over de tijd, !;Cdun:ndt: w"lke hij
wegens hel nic:t ycrtichlcn van de bc:dool\en arb.:id geclIunsptnk (){lin leldVaslle5(eld
loon heefl.
- 2. Evenwel hedl de ;ubeidt:raalUpfaak opnkanlie OYer hel tij"Yak,,~dw"KJc MI·
welk hihcen rechl up loonhull:· .
Q. omd~1hij, lIndclSdanwoorcerstcoefc:ni.,CD zonderhelOOIftICrkom dt: kriPJic:IIiI
of anderc oycrheidsllicnsl bij wijze van bcroep IC vcnichle., cell vcrplicltti.,l<Ikcrl,
hem opgeleld door de wei, 01 voorrvlociendc vit ua vcrbintenis, door hem je&c:M de
Qverheid .anielnn tcn aanzit:a van " Lands verdt:diplll or ler bt:w:hC:lluiol\ Y..... de
openbare orde;
b. omdal hij verlof 115 bcdoc:ld~ artikcll638ji ,cniet;
e. omdalhij,mellocstemminevaadewerklc:ver,dedneertltlliln"c:ubijceflktlfll'lwellr.e
wordl georl"niscc,,1 door cen vaberenicinl w;aarvan IUj lid is;
d. orodat hij oovrijwiUil welkloosilii
:!. omdal hi; vellof ak bcdoeld ia artikell63IIM lellicl.
- 3. Buvcntliell beefl dt: Ylouwelijkc alheider die de bc:doalen a,bcid llicl vClridIlwe:
genszwangerschapolbcyalIirIe&allSplaalrop VlIk;IDIit:Oyc:r hcllijd'l:lkd.tlzij rc:cltt hecll
op ziekclIgcld ill velbilnd mel hDr bcVlllliIll.
- 4. Voorls hceft de jeuillig.: atbcider aanspnllk opvakanlit: oyel de lijdwelLe IUj be·
5IeedlllanhcIYoI,inv.nonderriclllwurtochijkrachlensdcwcldoordcwc:rkacYCliccde
gelegenheid moet wordea Icsleld.
- S. De .rheider die dt: bedon,C. albeid nicl verric:hl wctem zic:klc: ofOIIIC""'.lIeeft,
tc:nzij dczielUeofhcl 0n,CYaI doorzijll opzcl ilve:roorullkl.on;:cO'Chl 01CClIll:lllspraak
up ingeld YlI5l'C5\t:1d loon bestUl, alllSptllilkopvabnlie ovo:r hellljJ";ok v....de iOlabtC
zcs munden waatin de ubeid niel yerriehlwcrd, JllCI dien YellilaUtk dallijd..,Uc:a g •

mengeteld wDltlen aln.ij clltaar Dlel OIKIctbn:kinlnn minderda eClllllllar.Jopvol,CI\.
De in d~ eet:iie voWn lenocllldc aanspruk bc:stut nicl illdicA de 1I1bcitkl de bcdoflccll
.arbcid slechts ledureDdc:"D ledccllC Vall de: djd aiet yerriehl.
- 6. Dein hellwecdt: lidondcrd,dcrdc:envijflklid"cnocUldc:ilanlofllaakvr.rvilk indka
de: dic:nslbclrekkinl doorde ubeidcr wordt beeintligd alYO(CII~ lie arbeit! is hcrvi61.

AI'L 16JIec •
- 1. Da,en of,edccllen yaa dacca waalop de albcidel debedoncea Irb.:id lliel ;"Clfichl
wegens rcdcncn als bcdocld in IIttike1163l1c, derdc c. vierdc lid, ca .ltil!:e1 IblllJJ, IW\:e
de, tlc:rdc. vierde ell vijfde Iid,lUll,ell Diel ",I!; vilkanlie aaqcnlClkl w:)nkll.
- 2. Wallnc:er hel,eYal bcdocld i••rlikel16JlllU, vijliJc 1iJ, lich YOOI&Jocllijdcns ee..
vasl&e5lCldc v.kanlie,leldcn tk velJcc:ltde vakalltiedalellIlielIlk valliullied,,&e...hi de
.IbcideroP&rondvaDc:eaW!=lleUjk\lOOl'lescltlevcllzicklc-o(oolevlIlk:nverlCkC:littItt.
uilkerinll over die dal.:n OIllvaIIle. heell.

Art. 16lItf
- 1. Dc werklevel is yerplichl dearbcidc:r. wiensunspraak upvakanlie III upwrluf•
bcdoc:ld in artikell638ii daartoc locreikead is, tleSVCtlllC1&d jllarlijksup loll..lli&e wijll:
vakanlieofvello(Ie verknen,dll lie IrbcidcrIcdurclldc lweeorccllvoIl\cndc wcke.01.
in:lien debcdrijrsvoorioldil noodzakelijl: maakl dan"'d de albciderdil wc:lni. l\.aluIC:Il
de tweemaal cc. week Ice. arbeid hocrl te vcnichlcD.
- 2. Dcwcrk,cverisvcrplichldcovcrilcvakanlicd..&cnofvcduldalelltevcrklH:II,aur
lelang d~ aansptililll Vln de .Ibeillc:rop een zodanilC dill toorcikend is.

Art. twa
- I. Dc wellliever lile" de tijdslippcll van unyanl ell eilldc \';In lie " ..hllliev~ IliI
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ovcrlC'llIel de wrbeidcr, voar ~uver in hel ove,leg of in de vasllIelling nid is voorzlen hij
schriflelijkeove,eenkollUl of reglenu:nl, danweihijof II.raehlen~ colleclieveIIlheidsovcr·
cenkORlsl. ,e&elinsdoor of nllmen.' cen hevocSll publiekrechlc:lij II. orgaan ufde wei. Dil
ovelle&endezevlISlslellinlvinllen, .".Izii bijzondc,eolll'landighellen dilverhindercn,:w
lijdigplllilis.daide IIrbeidergelegenheid hecfllollll:llrcffen Villi voorlu:rcidingcnvoor de
be.lelling Yin de vilkanlic:.
- 2. De werkgever doci de inhd eerslc: lidnn Ilrlikel16311ffbedudde lijdvllk ken wveel
mogdijk lIanvanllen lussen 30 IIpril cn 10ktober.
_ 3. D.lwcrkgeverkan, indien daarlocgewichligeredcncllllllnwc:zigzijn. nw ovcrleg mel
de IIrbddcr,111:1 doo, hem VllSlA\c>lelde lijdvllk vlln de vilkanlie wijzigen.
_ of. Dcschildc,welkedcarbcidcrlensevolgevanllewij-ligingvun heuijdvllk lijdl, word I
door de werklcver vergocd.

Art. 163M
- 1. Dc Ilrbeider bchoudlledu,ende hel gellOl van de hClIIlockomcndc vllkanlie IIlln'
$prnk op IocIn.
- 2. Bij colleetievc a,beidwve,ccnkomsl of bij regcling door of namens een bevocgd
Jlubtickrechlclijk or&lIan hn van het bepaalde in hel eerSle lid worden argewcken, mils
dllll,bij h:vens voorlieningen zijn lelrolfen,lIoor welke de arbcider schadelOO3 wordl
geslcld your dervinl vilnloon wegcns Vakllnlie. D~:tC liChad~looS$lclling wordlal~ loon
bcschuuwd.

Art. 163111
-. t. Dc IIrbciller hedl welCIl$ hem bij heleinde van de dienubclrekking lackomcndc
valr.llnlie aansprail!t op ecn uitkcring in Ileld 101 een bedcag van helloon ovcrcen lijdvilk
Iclijlt aan die vilkanlie, lcnzij voor bern een voorzilllling geldl als bedacid in arlikcl
1638hh ,Iweed.: lid.
- 2. De wcrkgevcr is verplicht bij hel einde vande dienslbc:lrekkinll aan d.: arbeidereen
verklaringuillc rciken waarwl blijkl vandeduurvan de vakllnliecnvlln helverlobollder
bchood van loon welke aan de a,beider op dallijdslip nog loc!tomen.

Art. 1631jJ
- 1. Dc arbcidcr beefl aanspraak op verlofzander bchqud van loon gcdurcnde de lijd,
WlliICovcr de in anikell638ii bedoclde wlkerinl is bc:rekcnd of op welke de schiddoos
sielling, wclkcdurvoorbij locpiWingvan artikcl16311Ml, tweed.: lid,in depla31$lrccdl,
belrekking hecfl.
- 2. De IIrlikelcn 163&e cn 163llu zijn op bel vcrlorvall overeenkomslige loepassing.

Art.. 1631kk
SchadevcrClJC'dinl ler vervanJin& van niel ofnicl op de juislc wijzc: vcrlec:nde Yllkanlie is
lliellOC&elalen, 2lllan. de: diell5lbclrekkillgduurt.

Art. 1'JIlI
- I. leder vorderinprechllot lockenninlvan vakanlieofvallverlofzander behoud vall
loon, als bcdocld in anikel 1638jj, verjaan na verlooJl van Iwee jaren na hel lijd~lip,

W"~arO[J dea.~..ak is ODlSlaan.
- 2. Ec:n vcrjarinplcrmijn VIIn zcs maanden leldt len lIanzien van vordcringen Icr zake
van:
II. IIChilde, oneslallllen polle YU het nicl verlcnen van vaslleslelde vlkanlie of van
vlI$lgeucld verlulle rekc:ncn VIlA bellijdstipwaampdie vilkilnlie 01dil verlofhad moclell
inlaan;
b. scbadc,onblUnlcDlevollC vallbet wijzigcnyaneen vaslgC:Slc:lde vakanlie ofvlln een
vasllcsteld verlol.le rekelltn van hcllijdslip waarop de wijidgin& de arheider bckcnll is
lewordcn; •
c. de lIilkering, bc:docld 1ft anikell638U,lc r<:kenen van hC:llijdslip van hel cinde van de
dic:llilbclreUinc· .

Arl. 16JI4uI
Elk bcdinl, wal,bij vude utiltelcn l638bb·I638jjen 163811 len nadelc van de arbeidcr
a1leweken wonk, is lliclil, tcllZij en vOOt %lWer wdlillige afwijkinl bij die a'likelcn is
loclelale1l.

Art. lil1M
- I. Dc a,bcider kan verlan,cll clal de werk,ever bem verlofzander bel/oud vanloon
verluM voor hel lib lid bijwoocll VIll1 veriaderinlen van de EelSle KaRler der Sialen
GcIl4:'aal, van ycrlelenwoordi,cndc orpncn van publiekrechlcliikc lichamen die bij

reehl5lreebc verkiczing wOrdcn5anlCnl~sleld. uil&eilOnderd cclucrde Twcctlc: KlIllI4:r
der Slalcn.Gencrllill, alilllcdev:llIcommi~e5 ui Idezr:orlancn. Vc~bepalihCvimJI '11l:.
de locpassing op de arbt:ider die dceluillllailki van cera1l1C1 :dl:crnecn bI:~luur tclil~
orglilln van c:en walerschap. vcem,iJap or IIccnpolder.
- 2. De.lnl dlillrOVCr lusscn de wcrklCycr cn de .rbcidc:r Iccli overeen~lcnllninl,claa
~Ieh de kan\onrcchler opvcrzoc:lt Van de meCiI ICredcparlijvomin welke BIllie dilve,k.f
bcboorlle wurden verlecnd. Dc reebler beoordeek in hocvcr. le~1I bel belanldoll de
IIrbcidcr llan de in hel ecrsle lid bcdocldc verilldcringe.. kan dcelnc1llCn,In r.:dc:lijUH;iJ
van de wcrkllcver kan worden leverld dal de lI,beillcr afwezi, No.

- 3. Wannecr lusscn plluijen leen overeerulemnunl over be. ve,1oI bc:Alllll, klln dc
welkgever de dicll!atbclrckkinl niel wetcns bel bijwoncn ~1llI verl",lcrinlen vlln hel Ver
legcnwoordilend orgaan doen cindi,cn. wlan, de reehll:r omlrenll\l:l vc,luf niclllCCh
bc1lisl. Dc bcscbikkinl lIan de: reebleris uilvoerbaar bij voocnad.
- of. DcvorilcledenvillllenovereenkOOl$li~elocpusin,opwelhwdcnenledcllvanbel
dagclijb besluur van cen Willenc:bap, veetiChap or vcc:n(lOl&kr wicrflllltlic Idel als cell
volledige wordI bc:wldi&d. Bij a1lemenc Dlaalregel vu beguur wordl bep:rllkJ, welke
welhoudcnfuncliell voor de locpusinl vandi. lirtiktl alsvollcdigbewldild wurdcn liIII·
gemerkl.
- S. Elk beding waarbij Icn nadele van dearbeidervan hel bc:paaldc in dilauikc:1 wordt
afgeweken, is nielig.
- 6. Dcbc:palingen van dilartikclblijven buileDlocP~1l1 len aallzic:n viln die &rucpcn
van arbcidel'l lloor wie wi hoofde van Ycdeninl: vlln Rijbvcrl\ucdinl bij ufl.riOCblcns de
wet cen andere regelinl isvUIIC5leld.

Art. 163Ioe
- 1. Dearbc:idcrdicalsouderinf&lllillcrcehlclijkcbclrckkinlsfaallOleenkind.OIIder·
scheidenlijkdc arbc:ider dieblijkeasvcrl:lariolen uie hel bevolkillprepiterophctzc:1idc
adres woonlills cen kinden duwuam devcnorpnlen opYfJCdjIl' YiIlI doll klMab eicc:a
kind op rich heellsenomen. hecfl rcelll op verlo( zOlll1r:r behoud viilllooll.11ldic:1l11e Icr
zake van hel redtt opbel verloCia de ccfile voIzjnlcslc\dc voocwil:&rdelllcllllllllzic:D VM

meer kindc:ren van de arbciderDlCIUtlanlvaa hclZclfde IijdstlpwordcD vcrwld. bcslUI
hel reehl ,lethes len aanzicn YlIDUD Y&JIdic kiDdcren.
- 2. lIelvedofbedru&ICCnUIICCn&CSfolcDpcriodcYlllllellhoopleusaalllldc:aover
tenhoogstedatdceIYandc.rbcidsdullCpcrweekdallwialiluurleboYCIla:~al.Gccarcdlt

op verlofbcslaal over lijdyukcn lelcccn na de <hlwn wilarop hr.1 kind ali kellinl".
worden lacgelalenlol ck bll5iuchool.
- 3. Hel rechl besl:Jllulcehlsindicndedicll$lbc:trektia~in NederlaDllwurdl yervuldcn
deze len minslc ccnjallrhccflgeduurd. Arliltell639k,eerslelid, is viinovercenkont>li&e
locpassing.
- of. De arbciller meldlhet voo,ncQICnOlD verlofop lenemen leDn1ifU(~ twcemaancka
voor bellijdslipvlln inll.1l1 van hel vcrlohcbriflclijlt aan de werkleverondcrOf>lavc nil
de pcriodc. heluntal uren en lie spreidinl daarvan ovcr de week. Dc lijdslippca VIII
ingang en c:indc vaD hel verlof kunnen afbankelijk worden &C$leld van de: dalulD VOII1 ok
bevalling, Viln bel eindc van hel beYallinpverlofof van rk nnvanlvan de yelZJ)r,ill·
- S. Dc werkgeller is vcrplicbl in Ie Hemme. mel ccn vcrzoclt viln de arbcidc:r 0lII hel
verlofnlcl opIenemenofDieI voon Ie:tCllenopgrondvanOOvoorzic:lICOftllta.ndilllcdeJl,
lenzij &ewichlige rcdcnca zidI hiertcleD vcrzellcn. Dc werk&ever bchoc:II aullel vcr·
zoek piel mel in,an! vancen vrocAer lijdslip &Cvi)JI Ie IcveD dan vicrwckcllail hel vcr
zoek. In helseYal dal be. yerlufQlCIlocpassiDI YllII de eel'5le voIlilI. aa hcllijdslip van
ingan& daarvan Diet WOldtYOOrlJCZel, vervall betrcchl ophctoveriledcd va,ubl vc,luf.
- 6. Dc werkgcve! kan, na overlcl mel de: arbcidcr, de spreidi., V/lll rk urell over de:
week op Irood van lewichlige rcdcllCn wijzilc:n. 101 vi.:r wetca VOOf hcllijlbtip Yll1I
inganl vlln hel verlo!.
- 7.. VanbeleeC5telotcamelhelzcsdclidhnlilccheswocllenaflcwekenbijcolkclicvc
a,beidsovcreenkomsl 01 bij relding door of n1111lC1li ccIIlY..vocld publickrcdrlelijk or
gaan,milshelllan'-l urenverlofwaarop de ;;:be:idcr0PI'ondVlftdieregclingrecbl "':cit
lenmin:i1egclijkisaanbelaanlalurcnwaaropbijrcchtzoubebbcnbijdelocpauin&vaDdc
eclSle yown van hellwccde Jid.
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vumUH AFDEI,L1NG

Villi J( l'trJllidllillgrn drJ ",bdJtrJ
Arl. 1639

De ~llJdcleT is verplichl dcn bc:c1un&en albeid n;lar ziju bc~lc vc:rmogcn Ie vellichlen.
Voor zoover "ard ellllnwang V3n den Ie venichlen arbeiLlnic\ bij ovcleclIkolllsl of reglc
melll zijn olluelueven. bc~lisl dlllllomlleni bel gebruik.

Arl. 1~91

_ I. De iHbc:iclcr i\ \Ie rpliehl L1enarbcidzdfte ve Ilichlen; hiikilnzich daarin nieldall mel
loc\lelllmingdc~ welk&cver~ duor cClIen dcrde ducn vervilngcn.
- 2. Dc reehlsyorderinllolnakomina van de arbcid\yerillichling Ylln de arbcider onder
beJlalillg vall ecn dwanllsom of nn lijzelinl i~ nicllucgclalell.

Art. 163M.>
Dc lubeider is verplichl :rieh Ie bOllden aan de voorKhrirten omlrenl hel vcnichlen van
den ;ubc:id i.Ibmedl: aan die. welke Ulellcn ler bcvorderinc yall de Soedc orde ill de
onlklllcll1illlOO werk&eYers, hem llool ohamcns den wcrkgcvcr binnclldc pcrken van
wei or veronlcninl, Viln overeenkomsl 01 rClllcment,legcven.

Art. 1639c:
D~ albc:ider. die lJij den werkl:cYerillwoonl. is \lcrplk:hl ziehlegedragen nurde ordcdcs
huizcs.

Ali. I~td

De arbeidcr is in belliliemeen vcrplichl al dallene Ie cIoc:n en na Ie: la14:n, Wilt een Ilocd
aJll(ilkr ill gelijke OIIUlandiaheden behoorllc doClI en na te lalen.

Art. l6Jtda
- I. De ..rheickr die bij de uirvoc:rinl vail de oyerc-cnkonul so:bade I~brengl aan de
werkgeyer of ;oan cen d<:rde jeeens wic de werkeever tol vcrgoedinll viln die scbade: i~

lehouden, is Ie: d~r uke: nicl jelens de werklcvcr nnsprakclijk, tcnzij de schade een
levoll: i~ van zijll opzel ofbl:wu~lc ro.:keloosbcid. lIit de: omslandigheden van hellle:Yill
kan, mede:geM op de aaldvilnde betrdr.:",:c: overeenkomSi. anders voollvloeien dan in
de yorige ;tin i» b~pa.i1d.

- 2. Afwijkinj\ van hd voriCe lid en van arcikcl170 lid 3 van Bo.:k 6 len nadele vall de
;I1bl:iikr is ~lc:dlls mo&elijk bij so:hriflelijkc overcenkolll~l cn sleehls vuonoverde IIrbci·
der Ie dicr llIkc: is vcrzckcrd.

VIWDE AfDEEI.lNG .

VUII de yuschil/rnJe wijzen wlJIJrop de die/lJlbelrekking, Juor urbeidsovereenkofflJl on/·
stUll/'. tillJigl

Arl. 16»e
- I. Dcdien~lbc:llc:kkiuCeindiCI van rcc:h15wec.::.wllnncer delijd isvcrslreken.bij ovcr
ecnkllm~1 of re,lclllenl. bij de wei or dooi" bclecbruik aangelcven.
- 2. Vuor"fllililmlc opzeWII& is in dillaevill nodi&:
". imliell ;tulks hij 5I:briflclijk aan&eganc: overccnkoRist of bij rc&lcment is bcpaald;
2'. iudien vollell$ de wei or hcllebruik opzcllinll behoorl plaals Ie vinden en daarvan
nicl, W.lllf:tIlJk$l:coorloofd is.bijsc:hriflclijk "anccgiln"oveteenkomsi of bij re&lemenl is
ilfl~cw"kcn.

- 3. Eell hedinC, krachlc:o;~ hclllleik de dicnslbcllckking van rechtswcgc dlldigl wegens
hel iu bel buwdijk Ireder. ~an de arbcidcr. is niclill.
- 4. Ecn bedinl. krachtens hclwelk de dieoslbellckking van " ~hlswegc eindigl wellens
zwall&el..:hap ofbcYillllna van de: arbcicblcr. is nielic.

An. 16391
- I. Indien de dic:nslbc:lrekkinl na hel vCl1ilrijkcn YillI de lijd.in hel cCl1ile ~d vau het
voorpamle arcikclllRliChlcvell. door parlijen zouder legenspraak wordl voollgezcl.
wordl zij le",hl vOOfdczelldc lijd.dodJ lelkellslcn boogsh:voorecn jaar.optlc:yrocgcrc
voorwaard<:n wedc:romlezijn aaneegaan•.
- 2. 1h:I~lldc ,ekll. wanncer in de Icvallen. waarin opzegging nodig is, lijdisc Op;tcg"
cin& acblcrwe&c b1ijfl CD de ,eva/Cen van de ~oo";tClling der dienSlbclrckkinll niel op
zcllelijk zijn &ereccld.

- 3. Indiencen..oorbt:paaldeUj<Jian&c&;anc:dicmlbc:lreklingi,vooIIJCl<:I.j~voorh""r
bccindiginl: voor"f'i1ande 0pu=cing aodi,.
- 4. Vour de: lo.:p;l!iSillC viln het bcpaaJ.lc in bel Yllt'igc lid worikll dicnllbclrekliillJCII
IU:i$endl:zdfdcparlijcn,welke:elkander1aCIIIWc:nprn:·~va. INcImeerdan31 dilJCft zijll
t>plle:volgd. geo:chl eell voo"leu:le diclUlbc:trc:kkiallle vorme., lellZij do; dicn,lbclrck.
killgen JDuler bclrdfen bel vtf.idllen viUlloi5c,on,ere,eldciUbc:icJeniij lc:dc:r voorzkh
binncn 31 dill:cn eindigen.

I - S. Van hcl bc:puklc in bel dcrdc cn bel vierdc lid bll iIcdIIs worden ..flcw.:kcn bij
c:olle:C:licve: arbc:idsover.::cnkomst (If bij rcaelill' door or IWIlC:ns C<:II bc:vo.:a;d publick.
re, hlelijk orgaan.

ArI.I'"c
Indien de: duur cner die:nslbc:Uekkill'lIoch bij ove:rcenkolml of regknll:nl, noch bij .Jc:
wei of door het ,ebruik b aan,elevr.n. bedl icdcr der pmijell bel rc:c:lll, de: dic:llslbc:.
trekking Ic OOc:n eindigen door opzclling.

ArI. 16Jfll .
- I. OPZC:UinC rna, allcCII ,csclticdcllleJU de rbJ oIlelclI cen cler da,ell, bij oVcr'
eenkollUl ofrc&kmenl ofdoor belcebruikdurvoor unscwczcn; bij Icbrcke: villlder&e.
lijkc aanwijiin, mal upzc:&&inl lelellclke dal,csdricden.
- 2. Dc werk,ever kan nict oplCllc:a wesens bel buwelljk VB de albeider.
- 3. De werk,evcc!lan Dicl opuacalcOOreDdcdetij<J.d.ildciUbc:idc:rCHIgcw:lliklili101
hel venichlen van ziJa arbeid wegc_ zickte, le.wj cIe OIIscsdUlulKid lea ..ilUle lwee:
jaren heef! llcduurd.
- 4. De wcrkgever kan de dicllStbcttekkia. IKI cell arbcidsur die JCKbikt is 011I de:
bcdonScnarbc:idteverridJlcaaictopzcIIUac:dureadc:dezwugcnd!apenWC:leDlibar
bevalling. Dc: werkccvcr hn tcr $liviDC vu de zwMJCISdaap C<:D verklarin. "M c<:a
gence:~kulldi&c: of van cell vedoskudigc verJ.cca. Voortskaa de wertac:vcr de: die_
betrckkin,Yin de arbcid5rcr, diclwl adlc:id udcbevallillJJlc:cfllterviM,lIic:1 opzc:UC
gedurendeheltijdvakvanzcswckeaubclYCfSlrijkclIvudepcriodcwaarillzijredllbd
op ziekcnscld in velblllld IIICI baaI" bcvallia..
- S. Dcwerkgeverkunictop2ellCll'cOOlcDdc:delijddaldearbc:idcrverllMdcrdi:uJc:
bc:dongen arbeid Ievcrricblea.0Mda1bij,aMcr5daa.cI1lc1OOIMCrkOlll de: krijplicJut
of andele overhcidsdieosl bij wijzc vo berocp Ie: verricblell. cn verplidllills llalcc:ft.
hem opgdegd door de WCI, of voonvlocicadc l'il cell verbinlerUs door he.. jcCell$ de
Ovefbeid aange,Ull, Ico aanzicll Viii " I..uds veldecJicinc oIl1:r bacbeullin, v.. de
opcnbare Drd-.:.
- 6. Ilcl bcpaaldc in bel delde.vicrdc CII vijrde lid isaicllOC:pu5elijk bij e:ea opze&&ills
welkc nodig is krac:blens. artikel1639f, dcrde lid.
- 7. Van hel bcpaalde ill bel dercle CD bel wijfde lid kan deehls WOlden af,cwcku bij
oolleelieve arbcidsovercc:nkOlDSt of bij resclin, door of OilllClII ceo bc:YOI!Cd publick
re:ehlelijk orllaan. Dc:zcafwijE Cbncveawelcce. bcrrekkmshcbbcaopopZC&&M1 VilA
arbeidslers die zwangcr rijad~wei bc:v;dli.OJ$veIJollcniclc•.

ArI. 16Bt
- 1. De:lerU1ijnvaaopzcui.,issclijkuadclijd.diccewoonlijkl~alwccopvolcc:lI
de: uilbc:lalingcn van hel ia Celd v.t5tgl:ltekllooa vcrstrijkt, docb aiel Lwcerda. zcs WI;:'
kCll. Dezebcpcrkin&&c:ldlnicl VOOfZ01,e:cenlanlelcduulUilhclbepaaltJc inhel v~ea
de: lid en in arlikel J639j voortspruil.
- 2. Bij schrifl<lijk aaIllclaDC o\ICfc<:nkomsa ufbij re&kmcJllma,vlIIIde bepaUI YiIII

de I;:ellilc lin van hd vooraundc lid WOldell afscwekca, IIIils de lelmija VB opuginl
niellanler zij dan~ lllaandco ell YOOI dewc:rk&ewcrllicl korterWUfdc e~lc:ltJd ... your
de arbdder. Juleeh15 yO!?Cecn derpJrtijenCCII rc&clift, eetrolfen.danleldc zijook WOOf

de andere; is een kotlere lelDLija voot' de werkeever bcpuld dan YOOf de ;ubcickr. daa
leltlldel.n&Sl.::termijnooltvoordewelk&eYCr;bC<:....nlcrctcrlJlijabc:paaldd~a&c:oor.
loofd W/l$. dan ,cldl de bn,de ICtIOIloofdc le";ja.

ArI. 16ltJ
- 1. Onvermindc:ldbelbcpaaldc ia IrlikelJ639ibcdraliltde lerntijuuop.tCuill&YOOl'

de: 'Nerkgl:ve- ten minSie Zllveel weke. als de diCllslbclreUill' aa de lIICe:rderjllrickid
viln de: arbdder cchck jareD bccf!acdllurden "Dauk lllbcidc:rtell Dlimle zuvcel weke.
Ills de dienslbclrekltinc na zijlllDCCrdcrjari&hcid lijdvakkc. van Iwcc leliek jarell beef!
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gcduulll, mel dicn ver~l.ande,lIill uil delen hoolde.k: upze1:l:lIIgslcllluJn voor de werk
lever Icn hoo~sle 13 wcken CII voor dc iubl:ider ICII hoop'': 6 wckcn lOll bl.:drOlgcn.
- 2. Pc Icnnijll VOlII oplc"in& lIie knehl.:ns hel vorille lid voor lie werl.llcver lIe''''I,
wur"'l ver/ellad n\l:1 cen week voar dl. \ul i......r.Ilcdureildc hclwelk de arbcider lIa hCI
bl:rcikclI v...n de ledlijd vall-lS jillen hi; hem in "ien~l i~ lIuwec~l; 1.11: duur van dele ver'
Icnllincbcdraael cvenwcllen hOOI$IO: 13 wekcn.
- 3. Pc lcrlllijn van OfUell\inl voordc wctl.llCyer bcdrOlaCllcn min$le dric weken len
unacn van ecn arbciderdic oplle dal: vanoplc"illllde Icdlij'" VOlll5O jarllnhcdlbercila
clllclllllimic elln jan bij henl in "'ienst is &ewce$t.
- 4. IJctlweude en 1Mderde lidlijn niel vanlOC:I'lI$$inglc naauziclI Villi CCII ~rbeiderdie

dc h:ellijd viln 6S jarcn hec€l bereikl.
- S. Vall hel e:erslc,lweede en derde lid bn sledns worden arllewd.ell bij oolleclieve
IIrbcilhuvereenkomsl of bij re:ldin& door of nilmCl1li ecn bcyucgd publiekrechlclijk or
enn.
- 6. Eehlerm .' ·lcinhelcc:rsle:,lweedccnderdelidber.loc:l"'elcrmijnellbijsdlliflelij
kc ovtleenkOmsl ol re:&reme:nl worden verlenld, mils de lermijn van opZel:lling voor de
arbc:idcrnicllanccrzijdan 6maandenen ynord.: we:rkgcm,rDiel kOller worde &c~lclddan

op hel dubbcle van die: vOllr d.: arbcider.
Arl. t'-39k

- I. VOIlI de locpa$Sin& van arlikell639j, eer~le lid. wor"'clI diell~lbclrck kingclI gcachl
eenzclllk, niel onderbrokeD diellSllJ<,'rekking Ie vurlllell:
II. indiclI zij bcslaon hebbcn tusscn dczclfdc parlijcn ell elhudo:r met lusscnpolell vall
nillllDcerd~n 31 dagen zijn opgevolZ.... te:nzij dedien.lbclrckkillgcnlouler Ilebbcn be
Iroffen hel vcrrichlcnvan louc.ongercllcide arbc:id en lij ic"'el voorzich hilllu:n 31 dagcn
lijn gecindi,...:
b. irnlicnccnzc:Jr<k: albc:ide:rachlereenvolj;cllSindie:nsl iSllewceslbij verschilleodewe rk
levers, die redclijkerwijzc ICile:hlmoclen wOI"'en ICII :ulllLien van de vcrrichlc albeid
elkanders opvolgers Ie zijn; •
c. in leV'" van hcrslcl dcr die:lISlbelrekkinl ingeYollle arlikcll6391.
- 2. Van het bcpaalde in hel yorige lid kan slcehls worden argewcken bij c:olleclieve
lIrbcidwvcrcenkonllil of hij re:leling door of nanlen. e:en bcvOClld publiekrecillelijk or
laan.

Arc. l'-Dt
- I. Pc dicmlbclrekkin, cindigl door de dood Viln dc lIrbl:ider•
- 2. Nicllclllinis de werk&ever ve:rpli<:hlailndc na&c1aICII bclrekkin,cn vanlle lIrbeider
overdcIx:riutl.: Villllittle cf;jll roa oYerlijden lot cn nac:1 ale lilaIsle: dag viln lie: Iweede lIIaand
na die. waillin bcl oYerlijden p1aalsvond. een uilkering Ie vcrlcnen len IH:dra&c VillI hel
loon dal de: arheider laalslelijk rcchlem tockwam.
- 3. Voor dc toc:pas.sinlvanditllrtikcl wordt onder nagelalcn bclrckkingen vcrslaan de
.lllIlJSlkvendcdercchl&enolcn van wic de arbcidcrnielduurzaam &esch"iden lecfde, d~n
wet de willnleeop croRdYallceDwellclijkYOOlacsc:hreve:uickle' ofarbcid!iOIl,csc:hikl
bcitlsverlCkcrNl,lCr zake VIA de uilkerilta hij ovc:r1ijllc:n Iclijkeesleltle PClliOOlI, orbij
OMbtenlenis vall dczc de __rj;llile wellile ol nilluurlijkc kinderen.
- 4. J>.:uvcrlijdensuilkcrinl.bcdocklillhc:t1wcclk lid, kiln wurllenvclIlIinderd melhel
bedr~IYilndc uilkerinsdaC...de: RlICClalclI bclrckkill&en lenakcy..nhe luve:rlijl/ea van
de albc:ilkr locl.omt luac:h{en.1 cell welldijk vuorlC)Clucven Liekle- of ilrbeid5'lllgc.
sdliklllCilh.vcrzckcrilll·
- 5. lIel bc:paaldl: in hcllwe-=dc: lidccJdt ..icl indiclllcngevolge van hCllocdocn Yan Je
arbcidcr leen aalL~praakbcsL,al opeCIIvitkedn,krllCh'cl1$ eenwellelij kvUOrlcschrev:n
zic:kte· of ~rbcidwnICKhiklhcidsverukerin,.
- 6. EIIL bcdill'. waarhij vlIn 1lC1 bcpaaldc in dil artikel lc:n lIi1dcle viln de nagelOllen
bclrckkiPlen wordlallcweke:a, iI niclil.

Art. let.
tledic IlSIbclrckkinceindiJl n;cl doorde doodck.'S we:rkleve",Icnzlj uildcovereenl.omsl
hcllclelldc:cl \'OOr1vloclf. Edllcr zijn zowcJ dc erf&cnamcn deswerkgeYe" als de IIrbei·
dcrbcvucJddediclUlbclr~kki.I,Vootecnbcpallldclijda ...n,eaililll.dooropzc"inlme:1
irtlIl:btllellling vall tie bcpalin£ellder arlikele:A 1639h, 1639;en 1639J Ie doen eindigen, III
Wire ~j a~nJe,~n voor onbcpaaldc lijd.

An. 163'.
- I. Indien cen procflijd is bedungen, is icde:r de:r parlijeA', zulang tic liid nit:1 is vcr·
slrcken, bcvo<:gd dc diclllitbc:lre:kkinc tonde:r OPZCllinl ofwlIlle:r iniKlllnclllina; viln lJc
Y(lor oylegginll geldende bepalin&ell Ie docncindiCCIl.
- 2. Bij cen zOOanlgc beeindiging is he:1 b4:paaJde in de: artikden t639senl639r niel Viln
lucpilSSilll. "
- 3. Elk bedinC, wllarbij de procflijdniel ynor bcidcparlijcncclijk,olwdoplOllllerdilll
Iwec maanden Ic~teld wordl, IIlsmede elk bedill" wa;orbij ~r hel i1aDllaan vlIn cen
lIieuwc procflijd de gcLalllenUjke prodtijdcnlangerdu Iwc:c:nl~lldc:nwordell.isnieli&.

Art. 1'-3" .
- I. ledcr der panijen kan de dienslbc:lrekkin& zonekr GpZC"ill' ol zoadcr illiKiunc·
ming vlln de voar oPzc:gginlceldende bcpa1inieD docn eindilen. doch de pmij. die: dil
docl Z1lRder dal de wedcrparlij daarin locslerul, is sdtadc:p1ichli~.lenzij zij de dicn~bc·

Irekking aldus dOCI eindigen onl c:c:n dring"ndc. aan de wederpartij onve:rwijld mc&:&e-
d"eld" reden. .
- 2. Indicn de werk,evcr zonderdat de arbcidc:r ohilrin I~cml de diell~lbclrdkiR&

zon"'er upleuing docl cindilen. zijn hel twcede. dcrdc:, Yicrde en vijfde lid van allil.el
16391rvanovereenkolllllige locpassilll, tenzij bijdec1ienstbclreU:ingaldusduelciodig"n
OlD ee:n dringende,lIan de wcdcrpOirlij oaverwijld rncdc:£edee:1dc reden.
- 3. Evcneen5IsSl:blldeplichlildcpar.ij,die:dooropzclofsdtukl<lOlndewcdc:rparlijcen
dringende reden heefl ge:leven om de dicllS\bc:lrcUin& :rondcr OfUCs&in& uf wilder
inaehlneming van de vOllr opzc&&ing Jelden&: bep;alin&el\ Ie docn eindilell, indie:n de
wcdcrllarlij yandie bevocgdhdd heeft &ebruik ICmaakl ofde rcc:hlc:ropdie l:wud bach
tc:nl artikel1639wdc i1lbcidsovcrccnkomsl OIIlbolllkn hc:cfl verklOlilrd.
- 4, Inll"val ccn der panije:n sch:ideplichri&is, heeflde: wederparlij de kcw; de in i1rtikcl
1639rgellocmde scbadeloosslCllin&olceo voIlc:djgc:1dllllkv"r&ocdine Ie vllfdere:n.
- S. Ilelniel in i1ehllk:WCn van artikcll639h.IWe:c:dc,dcrdc, vierdeof"ijlde lid. ofvan
hel Iwecdc lid maakt de werk,ever aiel Sl:bdcp6chli&. Dc artx:icJc:r llan ill die ,e:Yallen
gedurc:ndc: Iwee Rlilandcn aa dc Opzeuinl ollla de bceinllicilll der tlicmlhclrekkill'
indic:ulle werkgeYer dc:zc: anden dan JoocOPZCWIII hccll docII cincJigen, tic nicliJbc:iII
Yiln de beeindigilll inroc:pclI. IIclinrocpeD V,II111e: aicliJbc:id&csclliedl doorkenni$&e:vinl
un tie werkgcver.

Art. 16»p
- I. Voorde werkgevcrwordcnalsdrineelldc:redencnindczinv:rnhC:lee:nlelidvilllbcl
voorgallntlc: artikel bcschouwd ZIltbaille tladcn, eilcnsdlappc:n of ,cdraliP&clI vu de
arbeider. die len ce:vulle hcbbcn, "'alvan de werkleYCrrcdeUjlerwijtc niellan &everl:d
worden tic diensl~lrekkinglc lateD voorldwen.
- 2. Drinlcndc redenen lI:ulkn onder aztdcrc: aanwezi'leachl kunneD worden:
I·. wannecr tic OIrbcidcr bij de afsluilinl der uvcrecnkonllit de we:rk.eycr hedllUi~kic1
doorhelverlonen yan valse:ofvcrvalsleeeluipclui.flen, ofdczc1JiUC1leUjkv..be: inliduin
lien heefl t:egeven OI1ll,ent dc wijzc waaiop zijn vorile dicnslbclrckkillg i5 ,eeindi,"';
ZO. wannccrhij,incrnsliJc DIiIle,de bc1r.wiIllmbcidolleSl:hiklhcid b1jjkllell1~nlotdc

arlx:id, waarvoor bij zid! heefi verbollden;
3·. wanneer Ilijmh ondanuwaarsc:buwin,overleeCl aandronkellscll~pof ~nd"r Ilcder
lijkledrilg;
.'., w;wlleer hij ;deh Sl:huldil maakl aan diceslal. Yerdublcrinl, bcdrol of ~Ilderc mil;
drijvcn. wa~rdoor hij hel vertrouwen deswC:lkleYcn OIIW.wdi& wordI;
5". wanneer hij dcwer1r.leyer, c1icns lamilic:lc:dcnolhuisleRlllen,ofzijn nlCde:-arbcidc:n
lIIishanddl, grovelijk bclcd:11 olop crllSlile wijzc bc:dteilt;
6". wanneer hij de werkleYCr, dicnsfilmilickdenolhuisccnolell, ufzijllllledi:-arbciden
wrleitll of lraclllle Yerle:idcll tOi handclinleD, strijdiCrncl dc wellen oltie coclle :ctlcn;
'r. wanneer hij optellelijk.olc.danu wunc;huwinc rockeloos,oo wcrl.ceverse:ilen.
dc,m bc:schlldill, of aan ermdlle".., bIooUtell;
S·. w.mneerhijopZC:llelijk.ofoodanuw;w-sc:huwiDlrockeloos,ziclJzcllo[amle:reno:all
ern'lig geVllar bloo15lell;
9". wllllllecrhij bijzonderhcdenunlaaodclbwcrk&evershui:Jwudinlulbcllrijl .richij
bc:hoordc ,e"cim te booden, bckend mukl;
Ill". Wllnllecr hij 11Ilrtloek1r.il wcilert Ie voldocn aan retlelijkc bc:vel.:n of updrolehlcn,
he'll door ofnamens de werklever ve"lrckt;
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II", wallne.:r hij op ~mJcre wijle lfOvelijk lie plichlell verollachllaaml, welke de over·
e~lIkol\l~1 hent opiCKI;
12'. w~nnccr hi; dooroplcl 01 rOl:kc:looshcid buill:n ~Iaaillcr~akt 01 blijll de bcdongcn
iubcid Ie: vCllicMcn.
- 3. Dcdin&en, w~ardoor ~an de werkgever de IlCslissing wordl ovcrgeloUen of er cell
drilll:cndc /cdcn in de lill Vall ~/Iikcl I63?u, ccr~le lid, aanwclig is, zijn niclig.

Art. 14J9<t
- I. Vour de ~lbcider wordell ai, drhlKendl: rcdl:lIl:n in de zin Vlln arlikcl16390, ecrsle
lid, bc~chouwd zodanige: omslandighc:den, die: ten gevolge hebben. d..l van de a/b<:ide/
/cdclijkc£wijzc nici hn Kcvc/gd worden de dicI»:lbclrckking II: IUlcn voorldunm.
- 2, D/in&cndc rcdcncn lullen onder lIndere uanweziJ: gcachl kunllcn worden:
I". Willlncer de wcrkgevcr de I'/t><:ider. diells fumilieledcn of huiiJ:cnol.n mishilndell,
I/ovelijk belcdill of op ern'ligc wijze bed/eil:l, of gcdooCI dllt dergelijke handclingen
door cen lijnr:r huisgeROlen ofonderleKhiklcn worden seplcccd;
2'. wanneer hij de lIrbcider, diens familicl.den of hubgenolen verleidl ollruchl te vcr·
IcidclIlol hlUldclinKcn,strijdigmetde wellenofde goede: zeden, ofgedoncl d~tdergelijke
vcrlciding of pOlinllot vcrleklin& door een 2ijncr huisgenolen of ondergeSl:hiklcn wor
d~n J:cpk:egd,
3', w.nneer hij het loon lIiel op dc bcpaalde lijd voldocl;
4'. wanllecr hij, waar kosi ell inwoningbcllongen zijn, rucl opbchoorlijkc wiju dallrin
voorzicI;
S·. wanllCer Wj de 'fbeidcr. wiens loon alhallkelijk van de uilkomslen vall de Ie ver
li~lIlcn ..rbcid h: vaslgcsteld. ,een voldoendc: lIrhcid veIKhart;
6'. wanncer hij de arbcider, wiens loon alhllnkelijk van de uilkomstcn van de Ie vcr·
richlc!! lI/bcid is vaslgcslcld. de bcdongen hulp nie:1 oClIiel in bchoollijke male vcrsc:hllflj
7". wanncer hij up undere wijll: lllovelijk de plic:hlen vcronachuaaml. wclke de over-
eenkomsl hcm opIell; /
8". wannecr hij. londer dal de aard der die:nslbctrekking dil medebrengl;de arbeider,
nil.:llellcnslilandcdiens weiserinll. gelul.lIrbcid in hcl bcdrijhancenandcle we/kgcver
Ie vcrrichlen;
9'. wanncerdevoondllrinldcr dien5lbel/ekkinlvoor de ll/heider zoude verbonden zijn
mel elllslige J:cvarcn voor Ieyen, gezondheid. zedelijkheid of gucde naalll, welke niel
blijkballl waren len lijdc vanhclsluilen derovercenkomsl;
Ill'. wannec/de albcidcrdoorliekteofandereoorlllkenzonderlijn loedocnbuilenslaal
geraakt de bedonlen arbeid Ie verric:hlcn.
- 3. Bedin&en, waardooraandearbcidcrdc bclilissingwordl overgelatell,ofereendrin.
g~ndc rcden in de zin van anike!I63!1u, eersle lid, aanwezig is, zijn niclig,

Art. J63,.. '.
- I. Dc schadcloo5Slellin&, bcdoeld in artikel16J!lo, vierde lid. isgelijk aan lIel bed/ill
van hct in geld vUllesldd loon voor de lijd, dill de dienslbelrekking bij regclnllllige
hecimlipng had bl:horen vOlIn Ie duren.
- 2. Is hclloon des a/beHlen. helzij voor hClgeheel. bellij &cdcellelijk, niel nillir lijd·
ruinlle vastlcucld. dan lehk de maalSlaf van ~rtjke:11637o, tweede zin.
- 3. Elk bc:ding, wilafbij lenbehoevcvandellbc:iderecnsc:haddousstellillgloleen lager
bc:dral wordIhedoa&en. is nielig.
- 4, Bij schriCleLijk aanlepnc overeenkomsl ofbij rCl:lemenl mill! ecn sc:hadcloosslel·
Lillg 101 cen ho&er bedr•• worden vastgeSleld.
- 5. 0..: reebler is bcvllCgd dc sclJadelooule:JIing, :to deze hem mel hel 001 up de om
slandil:hcdenvan helleva! bovC:M1alilvoolkoml, opccn klcincrcsom Ic hepalen. doch
niel up minder dun hel in ,eW VISI&cslcld loon vour de duur van de opuuin&5lermijn
inl:cvol&c de arlikelcn 1639h.I639ien 1639}. n/ICl. up minder dan hel in geld vllSlgcsleld
loon vour 3 munden. .
- 6. Indi<:ndedoordcarbcidervel5dJuldigd:Khadeloosslellingmeerbcdraagldiln hel
illield vas1lcsICId IooA VOOI cen muDd of de door de: Werk,eyer verSl:huldigdc schade·
lomslellin&AlCerbcdrulldanhclin&cklvasl¥Csh:ldloonvoor3mllanden.klndercchler
101:5101.11I. daleJe schildcJooqtelLin. up clour hem Ie bcpalen wijze in lermijnen wordl be
taald.
- 7. V....helbcdJ:aldervenchuLJi&dcscbadcIU055ICllilliisde weUelijke renleverKhlll
di,d,le rekencn van de dal. waaropdc d;.:nstoolrekkins is Iceindigd.
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Art. 163,.
_ I. rndicncell der Ilarlij~n de dicmlbclrellkin" aloCnicl IItClillilChlllCllIilll VlllI rS.: VOlll
de: bci!indillinueldcllde b.:pil1in,cn, kennelijk onrcLlcLijk IItlel eilldi,cll. bllde IcclMr
sleedslilin dc wedeliia lIij lIalr billijkheid cen 5ch~vcrl:do:diRI tllckenncn.
_ 2. lJei:indiging V<lll de diellslbc:lrekkinlOOorde: wcrllceyefnl undcr..lltkll: LCllnclijk
onrcdclijk leachl kUllllen WOlden:
I·. wanneer deze gc::dlicdl zOllderoflJ:avc villlrcikn~1l ufonder lIpg.ye viln cell v.....r&e·
wende of valse redclI;
'l'. wanneel, meLle inliallmerkinl&Cnolllendevoonle arbcidcr,cUtHrell vwr.tkllin,clI
ell de voor hell1 bcslailndc1lI0J:eLijkheden011I i1ndcr PiWCnd we.k Ie vilMlcll, .s..'CVul'CIi

dcr bccindi£ing voor helllic ernstilzijn in vcr&elijkinl nI<:l he Ibelllll&valid.: wed'lIiever
ltij de bccindiginli •
3.. wannccr deze geschiedl in vcrband mel cen Ycrhindci'ingvan de lI,bc:idcrom de be·
dongcn arbeid Ie verrichlell, lis bcdoeld in lInikeI16l9h. vijCde lid;
4·. wanne:er dele geschi.:dt in Ilfwijkinl: viln e:o;A ill de bcdrijf.....k llf de PndcrllClllilll
klltchtens welligc rcgelingof CCbroik gekknde lel..lsVl:rhuudin~· 01 ..ncicllnilciI5le&e.
lillg. tCllzij hicrvoor zW.i1rwichlil:e Ilonden iIiInwcziJ: lijn.
_ 3. nceindi~n& vlln de diepslbelrekking door de "Iheidcr zal ond.:r andere kCllllclijl;
onredelijk geachl kunnen wOlLl~n:

I'. wanncerdeu gC5chicdizonder0Plavev..nredencnoComJer UPlilvC Viln cen vOOl&e
wende DC valse reden:
2". wanneerdegevoIGcDlIer~indiJ:irIJ:voordcwerklevl:r lc:erll"'iJ:zijn invCll:elijkin&
mel hel belanK vlln de arbcidcr bij de bctindipnl.
_ 4. Bcdingen, waardoor 12n un cler partijcr. de bedissiAI warde uve"d~I':11 uf de
diePSlbelrekkillg al of niet kennelijk OIIredelijk is beeindi&d. zijn aiclil·

Art. 16391
_ I. Dc rechlerkan lie parlij. dieschadcplichli& is lewordcll vollellS artikcl163'Jooldie
de dienslbclrckkin& kenneLijl.; onlcdclijk doclcindigen, 0<lI.; vcrOOldekn de dico~be·

Irekking to; hcrslcllen.
_ 2. Indien de rechlcreen zodanige vc:rOOltlc1ini oilsprcekl, lIan hij bcpalcll voor 01up
welk lijdslip de diell5lbelrekkinlDlod worden bcrstekl CD ian hij vOlllZicnin&cn udkll
omlrenl de reehlslcvol&ell van de ondcrIHel:inl'
_ 3. Dc rechlcr kin in hel vOllnis, houdcndc: vcroordclinll;)l heme! der dicllSlbelrek·
king, bcpalen dal de vcrpliehlin.lol hernel verv..11 door belillill& Villi een ill hel vllllnis
vaslgeslclde alkoopiOlD. Is in bel voonisaccn<lll:oopsonlvastlesleld.dan zaI de rcdlle:r
deze alsnol vaslstcllcll, indienccoderpanijcadurtoeeenveJiOC:k indic:nl. Ecnzool3iJ,
verluck, dool de tOI hcnlel veroordcc1lJc partijin;ediclld, $Cbor.itde Icnui!voelkUinl
van hel vonnis, voorroverbetrcCl dcveroordclinltot herslcldcrdicnwbctrek~in;,lotdill
ophel verlOl:k is bcslist ,mel dic:nvers/;lIIde.dat. WalUlCer helvclZock il.in&cWenddout
de werkgever, dele in icdcrllevalvcrpliclJt b1ijCI lellurcndc deschorsillgllclllllHllc bela
len.
_ 4. Dc: rel:lll.r 51cll de boo&l. 'leralkoopsOl1lmr:1 helOOlupdconlslandi£bcdcnVilli hel
geval nsar billijkheid VllJit: hij lean l~aan dat de alkoopsoll1 up cJoor hem Ie bcp;akn
wijze in termijnen wordl belallkl.
_ S. fmJicn ccn alkoopsom _lIcns bel ni<:1 na1cvell van cell verplichlin&011I cell dicll5l·
bctrckkinl: Ic hcrstellcn up andcrc .....Ijze is vil)llcsteld. killl de rcdllcr bet bedra,van de
verKhuldillde alkoopsom up velZUCk vaA de 1IIC~lle.cdc pa,,;j wiing.1l inZlllbnil be
dlag Illshcmmel bcloogopdc~"'ndilbcdenvanhellcva1bll 'Jkzalvourbmlenenkiln
hij loelulen dal de .lkoopsom up door hem Ie be:pakn wijle in Icrmijncll .....urdl bcluld.

Art. 163"-
_ 1. Icde-vortlcrinpreehlkrachlensarlikcll639o.vic:rdelid. 16J9s,eerslelid,cll 16J'.1I.
ccrsle lid, verjaarl na ve/loop van zcs maandc;n. •
- 2. fcdervordcrin~reclllvillldearbeidcrinverband.t\(,lhclinrllCpcAviindenk:lil:ltc:id
van de beeindi&inl VIIIl ric iliell5lbetreUin&krachleRSllrlikell639u, I;\ablc lid. u,:rjil:rrt
na verloop V:III U5 munden.

Art. i63b
_ I. Indicn de: diemrbetrckkin& is".lClhlI voor wJ:er dan vijf jal'Cn ofvoor de lIuur
Yllnhclleven v~n een bep;\aldc pclliOllll. isnicllelllinde ../IJci<kr bcvocJ:d. vilnhclop:fl•
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blik. w~~rop vijl j~rell sedcr! hi&ilr i&~nvang :Liju verlup<:n, hi&U op Ie zesgen llIel Illilchl·
nePiing ViiO ccn lelmljn Vi&n zes nlllanden.
- 2. Elk. beding, w~~rdoordeze bcvoegdhcid 101 opzc"ingwordl uilge~lolenolbellc:rkt,
isnielic·

Art. 10'"
- I. lederder panijen is Ic IIl1en lijdc: bcvuegd zieh 101 dehntonrechter Ie wenden Dlcl
hel vC:rl();,lk, de ilrbclLbovercenkomsl wc:gens gewichligc: rt:dc:nen Ie onlbindell. Elk be
diul: wnrdoor d~zll bevoe,dheid wordIuilge~lolen of bcpcrkl, is nic:tig.
- 2. Als Cc:wichtige rlldcnen woukn be$Chouwd ullIsllIndichcdcn, die cell drillgeode re
den,lIls bcdoeld in Illlikcllf>39o. eersle lid, zouden hc:bben opgcleverd indien de diensl·
beulll.kinll dcswele onverwijld bccindigd w~rc. illsuok velilRderingcn in de olllsl~lldjg.

heden, welke van dicn IIl1rd iUjn. dill de dicnslbcuckkillg biJlijkheiddl~IYe dildelijk of llil

karle lijd behoor!11l eindiccn.
- 3. IIc:tvcI"lock wordlgedilunaandeinlevalge ~rlike197101 enmel99Vill1htl Wclblx:1t
Yiln Uurgcrlijlu: Rc:ch~Yordcring bevoclde kllOlollleehler.
- 4. 1M vcrrockschrill vcrmeldt dll plaals wa~r de arbeid gewoonlijk worth venieht.
a'smede de nllam en de woonpla~1s ol bij gllbrcke van een wooUlllaats in Nederland hel
werkelijk verblijhiln de wederp~nij.

- S. Dc kanlonu:c1ller kill1. indien hel Vel"lOC kvelknochl is aan een z;tak die l\Uiscn dc
%elfdepersonen rectbYoOreenandcrereehlerManh;tugillis, deVIlrwijrillllllluu die andere
rechler bevdc:n. De crifficr zendl cen afsc:hrifl vall de bcsc:hikkiIlS. alsmede hel yerloc:k
schrill en de oyeri,e slukken van hel Keding ler verden: bchanddill~ II~U de reehler na~r
wie is vcrwll'LCll.
- 6. Debchandc:lin,vlIngl niel J~lcrllandan in de vielde weekvolgende opdie waarinhel
verlocbchrifl is inledicnd.
- 7. ludien de rechler het venaek inwilligl. bepaah hij up welk lijdslip de diell~lbe

Irck.kinl tilllli,l.
- II. Indien dc rechlerhelverzoek inwilligl wegens verandcringeninde omslandigheden
kauhij.zuhem dal mel!lelooSop deomslandighedenran helgcvllibillijk voorkoml, a:m
ten dcrplirlijeD len 11ISie van de wcdcrparaij eell vc:rgocdillgluekenneri; hij kan laeslllan
dal de vergoeding op door hem Ie bcp.lIcn wij~e in Icrmijnen wordl bclaliid.
- 9. AIYorensecDOIItbindinS.waarilaneen vcrlocdingverbonden wordl, uillesprc:ken.
51ell de rechler de pallijen vah zijn VOIIrnemcn in kennis cn 51clillij cen lellnijII. biul1eu
welk.e de verlockerdc: bevocldheidh~cll zijn verlock in Ie Irekken.lndicnde venue"er
dOli doel. zal de rechler aileen e<:ll bcslissillg geven omtrenl de proce~koslen.

- 10. Ilea in hel vorile lid bepnlde isvan oyerecnkolllslille locpassingindien de rechler
VOOlncmcllS is cell OIIlbindiQJ WIle spreken zunder daarailll een door de venockcr ver
zocb..: vercocdin,le vcrbindcn.
- n. Tegen cen bc$Chikkinl krllchlcos dil ilflikcl kan hoger berocp ouch cass~lic wor
de::n in,csteld.

Art. lCh
De bcpalinlc. vandezc afdelinJsluiten voor geen vlln bcide ~iulijcnde mOllelijk.hcid nit
van onlbindm, wcgellS ceo Cekortkomiul in de n~komingvan de oyereenkomsi en vJln
schlldevc'F.din,. Dc oolbiDtlin, kall slcchls door de rcchler worden uilgesprokcn.

VJJ fUI: AfDELING A
Art. leba

- I. Vuor de tocpauia, VilA dczc afdelinC WOld I
Q. onder oadcOll:QIiqun diensl of il13h:llinl bccrcpcnj
b. ullllcrOvcrpll'Villccllullderneminlvcrlilaoan:ovcr,anlvancenandernemin,ofeen
onde:rdcel dilarva.len scvolsc Yall cen DvereenkoOlsl, inzolllJcrheid een overeenkoDlsl
till verkaop, verblllll', vcrpacbtins ofuil&iflc in vruchlsebruik.
- 2. o.:u aldclinJiuiel van lue:pwin, mel betrcHing lot de bcmanning van cell :lee
schip.

Art. 16JMIII
Duor lie overPAI vuecauedcmcmiouaan de rc:chlen en vcrplichlin,en welke op dal
lijlhlipvoordewcrkacvcrindieonderncminlvoorlvloeicn uil cenarbcitlsovcreenllunlSl
llasenhc:1D cr.ec.daar wermmc .rbcider Ylln .cchlswe&C over up de vcrkrij,cr. Evcn
wei iilliewClk,cver lIol1cdurendce<:o jaar nl deoverJlilngnllasl de verkrij~er boofdclijlc

..n

verbonden vour de nakorninc vlndcyerplid1linlta uildell.beidsovc.m:cn!o;olll)l.di<: .aj.
ontstalln \'66r d~llijdslip.

Art. ICJcc ~

- I. Artikcl1639bbis nic:tvanlocpassin,oprccble.cncrplichlinscAvlnd.:welkJcver.
die voortvlocic:n uil een IOCUluin,omtreal pcmioc••ab OIIiKllreyulr.lnik,ll. eClsiC
lid. onder ". van de PcnJioea- co spurfoadicnwel. lI;tn wei uil un ~llIlIlfelcUn, lit
bcdocld in arlikcl3, eer~tc lid. VilO die wcl.
- 7.. Vour de nakoDlio, van yerplidJtinlell ViI. de wuklCyer. die op bel tijlhtip VOlll de
ovcrllanll van de ofldcracminl voor belli voortvlocie. uK CCII p:lIiiocnloeU"i... PI
spallnegelinlills bcdoeld inbel ccrs~ lid. wurop artikel2, ccr..lelid, ondcucbcidc:nl,ijk
3, ce"le lid, van de PC/1siocn- enspllrfond$Cawel i.seVlll,e bel bij oIkroidllcM die wei
bcl'aillde niel vlln locl,ass!n. is. is de verkrij,er hoofddij" vcrbondcn lIall~t de:: cent.
gcnocmdc.
- 3. Ilellwecdc lid is aiet vao tocpulia, voor wat belIefl Ycrplicblin,CII jc,C:1UI ee.
werkneDlcr die op hCIlij<hlip viln de oyerl"n, middc:Nijk ofonmiddellijk hwdcr is Villi

aandeleo. welke len miMle een licndc Icdeellnan be1lcplaalSh: hpillillvande onder
neminl yenegcnwoorwsca.

Art.IC'"
UeCl1 de overllllni vlln de: ondcrocmialeen wijzi&in, vall de omslandi&llClkn le.llaclc:k
vande werkncmerIUllcvol,eowordtdearbc:idMtvcreeokumsi desweleOftlbundcnia,e
volge arcikcl1639w,dan ,ddtzij mel bel OOIopde locpassin,van hel achbtc:lid YMlclal
arlikc:l OIls onlbondc:n wegens ecn reden wille voor rekcniul Yiln de wcd:,ever kOlllI.
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Uuih:nl:cwoulllh~5hlit Atbdl!5verlulUdil1l:clI 1945

pa~IJe werlm~lIlc() of l(lucpcn van wc'kllemcr£ voorwuurJclijk of unvuorwullrJclijk
lllllhclling wurJen vcrlccnJ.

UUllCIIl:CWUlJll lIe.luil Arlleldm"kuu4laa::e••'''5

VUf()1: 1Tn~l.
Skt!Ia4:,_IHacCIl

Arl. 1. On/.c Mini-lcr kun bepaten. Jal Your hel anngaan van arbdJ.verhuuJillgcn
mel Juur hem a,lIlgewe/cn wer"'ncmcr. uf sroepcn van wcrkncmcrs. bchuudcns in hel
Icv;,1 vall !Ierplallisinl: op grund van dc unikelen" ~n 5. de lue.lenllnillg van de Uilec
ICllr nn hCI Gewe.l~lijk A,bdu.bUleull verei.1 is.

Arl.'. I. 11~1 is dc wcrkgevcr vcrbudel1 ue ",erklijd Viln dc werknemer 0llmilldcl
tlan 41i ullr pcr week Ie slcllcn of ge.lehlle houden.

2. IIcl bepnalJc in hCI "orisc liJ lelul nicI:
II. Icn aalllien v:ut dic wcrkncmen, voor wier w~rklaalllhcdendc normalc IVcrklijd
voor 10 mel 19-100p CCII gerinllellLanlul ulcn pcr w~ek pluchllC '/ijn vaSlllc£lelJ,wals
vour slecnhonwers, kanloorb.dienden, avondboekhouders, school1lmuak.lers, .10·
ker. vall cenlrale verwarlllinl:len ell derllclijke pcr.onen, mil. hun 10011 Ills gevulC der
werklijdverkorlinl: niel dnall benedcn hel gebruikelijkc bedrag;
b. len aaillicn val; die ...erkncmcn. wier week· of maandluon op een vast bedrall is
vailllc.leid ell nicl tlnaronder daall bij LIe werllijdverkurlinll:
C'. yuor de lijd, &:eLlulCnde welle een dour Onle mini.lerguedgekeurLle wllchtgcldrelle
lin&:, als bcdueld in arlikel 10, van krllchl i~, len unden vall de ulldenJie wachlgcld
rellding vallenLle werk Ilemcrs.

J. Van hel bcPlilIldc in hel CetSle lid hn YOurl. dour of vUllwelle Ollle Minister
veor bcpaalde wcrknelller. of grocpen van wcrltnelllers yuufwllllrdclijk (lr onvoor·
waardelijk uOlhefling wurden verleell<!.

Arl. ,. I. IlandclingclI in .trijd mel tic anikden 6. eer£tc lid, en 8. eente lid, lijn
nictig.

2. Tell alllllien "an hallfJclillll \'an de wcrkgever lOin dl: ",crknelller en len uanzicn
van hllnddinJ:en v"n de wcrkllclllcr kiln dc werkgever dele nieligheid llcdurcnde le.
maa nden inroepen,

J.llllli..n de wcrkn~lIl"rde arbcid.verhouding ill .1rijd IlICI arrikcl6 bei!iruligl, i.
de rechl>vurderillillill nakoming van de 'ubrid.vcrplichlill/} van de werknemer onder
bc:plllillil \'all cell dlVall!:>1l1ll <If yall gijle!illg niel 10egcJalen.

Velg"nBln&: vuur
lanCIUU.
.r~dd,urllD"dl.l:

Wn~'II~·crkur·

lint:

Nlclll:hcld
bcpaatd.
".ndellng<n

lJurl:erlfjke
re.hl••urolnl.Ke.
.au werkccven ...
w~rknt'lt.er~

NlcHu.p...diJk·
llcld .rl. 5 WeI
eCDnollll.e1l.
d..llclell

Udella.le •••
bc.oeedlted••
door Mlnl.l..r

Inwcrklnl:lr..c1lnJ:

<:1I..rlll.1

Arl. J'. I. Oorl\erlijke reChbYOrdcri'lJ;ell van wClkgeveu IlIwnlllC_rJ. wdk
vo"rlvlucicn lIil nitl'J1alevin,l van hel bc:pnlde bij 01 """hlCltl olit bc~aaM. w,.,.sca
geachl belrekkdijk tc lijn 101 cen 1"bc:idliOve,ecnkorn~.Ik lJrliltclcll 131 CII 241 v••
Onek 2 (Rc.:hbpcrsoncn) Yoln lid lJurllerliJJ; Welbol:k blijvc'l cchler up .sc/C VrH Iknn.
gen van Inepa))IIll:.

2. Arlikel5 van de Wei op de Cl;.llllOlIIi..:he delicten i> Ilict VMIlI~PiI"""U,_'
~ieningen ler ~akevanIkovcnredin. V1m vnur,;o;hri(tell,lc.lcld bijm kra.;"'c.""~r.
likelell 4·11. 17. 18 ell 20 V,m dil be.luit.

Arl. JI. De bl:rllepcn, vMr de inwcrkin.ucdin. v.:In dll bc:.i;lilittpdd HIfCYlII,e
hel bcpaalde bij de iII"ike! 5. vicr<1e Iid, en 6,lC6de lid. van I\(t D.."~ IoIioic
Arbc:idsverhou<1ingcn. worden met in.:lchlDClnlll, v~n het ill ....1bWNil tc,..we...,.·
hanuel" doO! I,el Culle,c v~n Rijksbenlitldclun.

Arl. ~2. Onzc MlIlisler kiln bc:voc"Jhedcn. welke: kn..;hlel15dit~..lie..uf
alill ondcr hem reswncrenJc iRJo;lanli" en amblenaren torko_. Jdlcel ul,eMIIe
lijk en v/lorwlIarl1clijk of unvDoIWallllelijk ovcrdrillcn ••11 ur:pllftacicli uiC IIclIlc-
drijfslel'en.

IIrt. JJ. I. Oil bc:lIlJil. len ..nzicn w-...rva.. de bc:vClC....hrill. bo:docW ill anikd "
tweede lid, var. het Baluil op cJc:n bijl.lIndcren SlUt van bclc:.1tic:t ltall wordell uiI.
geocfend. treedt in wcrkin~ met lnpnll van 150ktobc:r 194.5.

2. Mel inpn. van die dalum verv.1I hel BIlitcngcw00ll8oltlil A,lIcidI.wdIolMIia
L:en (Besh,il van 11 juti 1944, Stllllsbf:l<l no. E 52,IMlIisielijk JlC"'ijzisd bijhcJhtil_
29 december 19014. SlaatsbI..... 1111. E 151).

Oil OOlllil killn wor<1en .:Ian5ehaald under de lilei; lIuileIlJC__~A,.,...
vcrhlludingen 1945. '

Onze Minio;lcr van SodaIe bken is belan lIIet de uitvocrin. V;1n dit~.datill
hel S!ai!l.blad 2011 wurJen ,e!'laalst en waarv.:ln .f".;hrifl lal worden JCZCHIdca UII
den R.aad van Slale.

/.'1. I'. I. Dc werkgevo:r. die ten gevulge van lijddijke .Iilsland vall of .Iuple in de Wae"Il:c1dr.l:.llnJ:
omiernemillil niel vuldoendc wcrkgclegenhdd vOOr lijn wcrlmemers "eeft. kall een
w-.u:hllleldrelleling vuur hen trelTen. Dele wadllgeh.!rcl:eling bc:hodl de goedkeurinll
Vlln Onle Mini.ter. III de ko,"" van de wachlccldrellClinl: kall de werkllever ollder be-
paalde VOOfwaOlnlell V~1l O'lerllci<1.we~e een legemllelkoming wurden verleend.

2. Ter uilVOerinl! vall hel bepallldc in hel vurige lil.i wordon tloor Onle Minisler nu
delc bc:p3lingell va'l~e'leld.

OL:ROE TITE!.
Vlln de Junen clIudere Mrbchbvuur..aardell

1Ir1. II Ill.. 1•. Vcrvallcn.

VIL:ROE TI1'EL
Slrll(bcplIUn!:ell

Arl. 11 11m 14. VOlv:ollen.

Arl.27. I. Hel is aan allen die belrukken lijn orlijn cewee.1 bij de uilvuerinll van G....lnohu,"l1nl:••
<IiI besillil, verbud~n hel!,:cen hun in hun hoedaniglleidlebleken (If me<1ellelkcld is. pllehl
vertler bc:kend Ie rna ken dan vUllIde vervulling van tl&, hun bij orkraehlen. dil be.luil
'lpl,:ed.ullcn laak orlcl vuldu"ninll"all e"n bij ccn weI ofbij IIil be.luilllpllclegdc vcr·
plichlinll gevordc.d wurdl.

2. 'fell lIun/jell VOlII de)chendinl\ van tie bij hel cente lid opJ:elegdc lleh~il1lhundinl:
lIedl Ioteell vcrvoiginlll'l:ouis ,Ialllll! klachll' v"n hem.lell aall/ien vall ....·ie tie gehdm
JWlIdlllg i> gC.dlllll,lclI.

Arl. 2', VenOlllen.

Arl. 29. Verv:sllen.
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ZINENUE TITE!. A

Vln de over~nllou~tcnlut het YCllkhten vln .rheld

EERSTE AH)llEllNG

A/grll/ullr brpufillgell
Art. 1637

Uehalve de ovelccnkomslen 101 hel verrichlell v~n enkelc dienslen, welke door de aan
dezelve ellene bepaliugclI cn hedongene voorwOlardell, en bij gc:breke vall de~e tlnor hel
gebluik, wOlden gc:regeerd, hcsl~OIn er Iwee :;oorlen vOin overcenkormlcn, wOl~rhij de
eene panijzkh verbindl. voordeandere legenbc!oonillllOilbeid Icvenidllcn; deilrhcid:;·
ovclecllkolml CII de aanneming v~n werlc.

ArI. 1637.
Dc ~rbc:idsuvercenkom:;1 is de ovcrccnkulIIsl, waOlrbij de eelle parlij. de arheider. :tich
velbindl, iu diensl van de iludele p~rlij. deu welkgcver, legen loon gedurenJe zekerclI
lijd arhcid Ie vcnichlen.

Art. 1637b
I>.: aanneming van werk v~nsloffelijkc .~rd is de overeeukolllsl, wOIarbij de eene pallij,
de aOinnemer,lich verbiudl, voor de alldere Il00rlij, dcn aanbcsteder, legen eenen bepaal
deu prij:; eell bcl'aald werk VOIII slllffelijkc nld lot :iIOilld Ie: blell8ell.

Art. 1'37e
- I. Indiell ccoc ovcrcenkomsl de kenlllcrlcen bc:vOlI V~II eClle albeidsovelecnkumst en
vall eenige alldere soorl vall overeenkornsl, zullclI zoowel de hcpalinGcn helrenende de
~rheitlj;4lvereenkomst als die belreffcnde de ~nderc soon van ovcreenkomsl. welkerken
nlcrkcn zij lIIede bc:YOII, viln lo<:passing zijn; in geval vlln slrijd lusschen dczc be:pillingen
zullcn tlie der ~lbeid50YCreenkolllsl van locpas:>in& zijn.
- 2. lildicn celIe ~allRCmillg V~II werk dt\Or meerdcrc soongclijke overeenkomslen. zij
her ook telkeus lIIet eeni,cnlllSSl:hcnlijd, is gevolgd, of indiell hel. llij hel aMnlaall celler
~i1nnelllinlvall wl:rk., blijkba~r in de bcdoclingvall par!ijcnligl mccrdere dcrgelijke ovcr
eellkomslCn aan te lun, in dier vocle, dal de verschilleudc aanllemillgclI te Zillllcn als
een~ ~rbc:idsovereenkoRlsl ~unneu wordell bcschouwd, zulleude bep~lingcn bctrcffeudc
de arbcidsoverct;nkomsl op delC overeenkolllsien gezamenlijk en op e1ke harer ~fzon·

derlijk. RIel uihluilinl vOin de bcpalinlen tkr zeWc afdeeling v~n dezcnlilcl, v~n loolla5
sing zijn. Is evenwel in cell der&c1ijlt Icval dc cersle overecnkomst bij wij~c van prod
aanllel~iln,dan ul dezc Ic~ht wordell h~rcn liard VOlU aanncrnillg van werk Ic hebben
hchoudcn cn zullen de bcpa1inlen derzesde ~fdeelingop haar ~OIn tocpassing zijll.

lWEllDE Al'ilEEI.ING

V,'" de urbeid:wvereenkolflsl in hd Q/gCtl/CCII

Art. 1637d
WanneereClle arbcidsovcrecnlr.omst schriflclijkwordl OI~ngcgaan. zijnde koslellder aUe
en andere bijkolllende onkoslcn Icn lilSle v~n den werkgever.

Art. 1637e
- 1. ludicn bij hel sluilCn dcr ovcrecnkolllst ecn hand- of godspenniug is gegeven en
aanllellOlncn.olllleeni ceellC tkr plrtijcn dllar~~nde bevoegdheid vOin de overeenkomsl
af Ie zicn door hell:llcn bchouden of het terudcven vOin dien hOilld- of goospenning.
- 2. Dt: hand· of &odspcnninl llan in mindcrinl worden geblacht op hcllooll. IndiclI dc
dielllilbe:trekkin, nic:tlanacrdiln dric 1II00~ndrtlhcefl bcstaan. Icrwijl zij voor langerclI of
voor oUbc:pilOlltkll lijd is ..nICC-an.

Art. 16371
Vervllflell.

ArI. 16371
- I. Een lIlindcrjarillc is bekwaam als Irbeider IIrbcidwvereellkoRlslen aan Ie &OIan, in
dicll hi; dilOirluc door zijocn v;ellelijkcn verlcgellwoordigcr. hClzij mondeling, helzij
schriflclijk, is Icmachti&d.
- 2. Ecne mondelinle miIChlipnl kan slcchlulrckkclliol hel ~OInlallll van eenc bc:palll-
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de ~lbeid"Jvereenkolll~t. Zij wonll verlecnd in lecenwoorllishc:id V~1l &kn we,llleveruI
van dengene, die namens dcZl:n hande". Zij kiln Diet vuurwnrdelijk wordea velleelld.
- 3. Indiell de lIl~chlilinc Khriftelijk is verleelld. is~ ,,"iaderj~r;,e verplidltllilaller
Imulle slellen aan den werkcever, die den mi:ldcrjarijlC "",verwijkl cell ,eWailllllClkl
alschrill tlaarv~1I doelluekomen ende maehlipnl bij ht:t cindc: deIlJicn,tbl:lreU,iIlC aD
den minderj;uige of dien' rel:hlverkrijeeaden teru"cdt.
- 4. V()(lnoovc:r~ulbnieldourbeutcllcnnnbepuklevoorwurdenindem~"'"

uilllrukhlijk is ui1leslolen. 51aal de minderjarice in alkli, wilt bc:trckLini lledt /lP de
albcids(nereenlmmsl, door heIR in,evolce deverlccnde nlilcl.t"lIiIIIICCIlllll,1IIC1 cea
Illeerdc:rjarige gc:lijk, bchoudclll het bc:paaldc: bij bc:tderdc lid vilMllIrtiLcl163l1f. Edltcr
kan hi j niel in lI:chlc ver5Chijncn wPtkrbijlilimdnnzijocn wCllclijkcn vcrlClcnwoordi.
ger, bch~lve w~llneerden rcchler cebleken is, tbt de wcllclijke verlclenwuordilCr lliel
bij machIe is ~ich Ie verklaren.

Art. :;,)711
Indicn een d~artoc niel bekwaam mindc:rjarice cenc ubeitboYereenkUlllil hecllllila.
gega~n Cll dienlengevoille ledurcndc: vier weken, wnder velUt van zijRCn well&:lijkcll
vertelenwoordigcr, in dien5t nn den wcrkCevcr arbc:id heclt velliclll, wordt hij Ic;,cht
door dieu vertegcnwoordigcrlllOndc:lin,lol het aanpall dier arbc:ithoverecllkCHllil &C.
machligd te ziju gcwee't.

Art. 16371
Eene tusschcu eehlgeuootcn ailngelaoc llIbc:itbovereenkumd is Ricli,.

Art. 1'37J
- I. Eeu door den welk,ever vasllestcld rc&lernent is Voor den llbeider slcdlts vcr.
himlcnd. indien deze Khriflelijk hcert velUaard wlIICtdiltreJlcmcnl te vcrccuiccn,cll
imlienleveus is voldaauun de navoicendc: vereisdilclI;
I·. dOli cen volledig clLemplaar van hel reclcmellt kostclooi; door 01 vanwc,e dell werk·
gevcr iI~U den ~rbci<Jcr is vcnlrekl;
2". daldoorofv;lIIweledenwcrkJeverceudoordezclltlllderICckendvollcdicclClllfll;ur
van hel reglement lcr inule voor cell icdcr iii nedcrsclccd ter Jriffie van bet bllllllllC'
rcehl, biunen welks IClliOn de oodc:mc:min" in welke het re&lelllCnl Icklt, acYClilicd is;
3'. dal eeu voJlediJ clLcmpl.... van helrcllerne.1opecne VOOIde. arbc:idcrlClIIHkeJijk
locgaukelijke plaats. wulllOJelijk inhelirbeidsloblli. zoodail OJ>ICbanceazij ell b1ij
ve, dat het duiddijk lecibur is.
- 2. De nederlc:"in& en de inuce vo het rc&lcrDc" tcrlriflic ICKhiedc. kcatc:....
- 3. Elk bcdinll. slIijdilnlet ccniee bepalittl vaa diI anikcl. ilillieli,.

Art. 1637k
- 1. Jndien gcdurende de dienstbelrclrkinC ce. re&lerne" wordl YlIstJCdeJd 01 het be
slaalllle wordl gewijzigd, i, dit nieuwc oIlcwijzicde rCllement VOOI dcllllbc:idcr.Jc~iIIli

verhindend, indien een volledi,C1telllpla...vn helOIllwcrpdaarvu ulna de U11lworpcn
wij~igingeu helll LOri vMr de vadsteUin'lCdurende zoodiIni&en tijd LUlilclool.lerHllOISC
is vcrstrekl. dOlt hij lieh over den illhoud behoorlijk beeft IcUlloca bc:r~tk •.
- 2. Indien de arbcidcr nl vadstcllin, n. het aicuwe ofhcllewijzilde rcclelllCnl wei·
gCrl dc verklaring af te geven, dal hij W durmcdc vClcni". wwdt dczc wciacrillJ iIiIIl

gcmerktlllseenopze"inIYllndcdielllilbc:treUinlteeendetbl.waarophelaicuwcolllcl
gcwijzigde reglemcnt inwcrkinCzaJ Ireden. bde tijd IlIS$Cn dedal, waarophet nicu_of
hel gewijlig<le reglemcnlilln de arbcider door of vanwcac de _rk,cyer ter verkri.1
van de bovenbedoelde vcrklarincis aallJcbodcn.endic: waarophet inwerkine zaI Irede.,
kOrler dan die gedurendc welkcdc diellilbctrekkinl bij rccclmaliac beeindi&inlhal be·
horen yoorllc duren, d~n is de werk&cvcr scltadepjichtiC.
- 3. Elk beding, slrijdil mel cenigc bcpa1inc van dil arlikel, is nielil'

Art. 16371
Eene velklalingdes .rbciders. wllarbij hij zichvcrbiadlzich metelk inde loclcOlmlVibllc
stellen rClllclllcnt, of Illel ellce toelcomsri,e wijziPI Vall ecn bestaand reclclllCnt.le ver·
cenigen, is nielig.
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Ad.•'l7.
V~:lllcIli:p~lia;llcl\van hCI rcglcmcnl k~n~I";cnllall hij bijtol1llcrc uvcn;cnkumsl worJcn
~fgcwckcn, iudicn dCLC sdiriflclijk is aangcgaan.

AI1••~71l
Ven'lll/eli.

Arl, l'l7.
Ter belckcninl viln hel hlgcld VilSjac51~k1lllul\ ~r dilg wordl, Your <Ie ItlI:lliissing viln
dClcn li.d, de dil~ &cs,c:Id up ilchl urcn, de wcek OJI vijf dagell. de miland uillwee en
Iwillli,Jilllcnen hel jililr ol,lwcchunlkrdL':l;ligJag"n. Ishclluon,llcllij Vllllr 11"1 gcllo:cl,
hCllij lledc:cllelijk, up anderc wijzc diln n~.ilr lijdflJimle vilslgeslelo. dan wOIJI ills hel in
gd" VOISllc5..:1<1 10011 pl:r dill: ililnlcnOlI\~n hCll:emiddelJ Inoll Jes adlCiJcn. hcrckclIll
ovcr dc lilillsl vOOJilfgcgilllC de.lil wClkl1i1gCII; bij Ilehrckc Villi dicn Il\~atslaf wOlOI ills
klOn ilangcnornclI hcllebruikclijk loon VOOIllcII, wal aard, pla~\IS cnlijd belrdl, mer:sl
nilbij ~omenJcn arbcid.

AI1, 1'l7,
IIclloor. ."all arbeido:rs, wclke niel bij <leIlNclkgc\'cr inwoncn, mag niel i1nder5 wor<len
vasllesleld diln in:
I'. lel<1;
2'. vocdsellc nUlliaclI,lIlsmclle verlichlinSS' ell vcrwlIlIllini\smilkJclcm Ie gebruikcn ,Ier
p1a.lIsr: waar zc wllt'lkn vcrslrckl;
:'. klceJing. door den ilrbc:idcr bij ilc wurnemirlll der dicnslbc:lrckking Ie drilgcn;
4', cene bep;aaldchuc:vcelheidlkr vOOllb.cngsclen viln hel bedrijf, w~arin hellnon vcr
dicnd wordl. orde:r I.ond· ofhulp5lof/enin dill bedrij1lebruikl,ce.1cn andervoor lOllv:r
die voorlbreogsclell OPIrond- ufblllpslu(fen, walilard en IlOCvcelhcid bellcrt. bchooren
101 de ccn;le IcveMbc:hot:flen vln lkn arbc:idcrcn :djnCClin.of illsgrond- uf hulp5lolfell,
wClkluilen of lCrecdschappcn ill hel bc:drijf<Ic$ albddclS Ifo'Ol<leIll!cb<:zigd, ell in ic:der
leval mel uilslllilinl van akoholhoudenden "rilnk;
S'. hellebruik viinecIICiliInccwezcnwoninlloUukaill. van cen bepililldsluk Irood ohan
weidcofsliIllinlVOOfcellbepaald unlal nailrdesoorl iIiIngcJuidc:dicrclI,loebehoorcnde
unden arbeidcrofliI!lccndcllcdcn vilnzijnge:dn; helsebruikviln wcrkluigc:nofgcrced·
schilppcn. ilbmcde bel ond:rllOUd dUrYiID;
6·. bep~aldr:wertu:unhedenoJdie:mlclI,door of voor rekeninlv~ndcnwcrkgever voor
&len acbcidcrle verrichlcn;
or. olllkrrich•• door of1IIIIWCIC dell Wl:rklC1ler i1i111 do:l\ iubc:iJc:r Ic vellillekkcn.

AI1••e7.
- I. Indien bij overco::nkcnutufbij rcp:mclll geclI bepilald 1000 is vaslgesleld, beefl de
i1.beider i1aR5pJ....kop ;wod;millooo ablen lijdc vanl,cl sluilell der overeenkolllsl voor
i1rbeid ills de bl:donlcnc, tcr p1i1i1'sc wililr de:zc 1110<:$1 WOI den VI:I'I ichl.gebruikclijk WilS.
- 2. InJicJl zoodiilliascbfuik nicl bc:Milill. wurdl hc:1 loon m;:l inill:blncmillg <lcr 0111

slilndigbcden naar biUijkhcid bepuld.
Art. 16371'

- I. Voorzoovcr hclloooilndcrsdall 1IoIlcnnuikcl 1637p Icoorlaofd is, is 'iiUlleslckJ,
wordl hel lip"'.bedrill in 1c:1dscwurdccrJ en'"Cilchl Vill;IIC5Icld Ie zijn up hel1Iijfvoud
viln lIil bedrill.
- 2. lJellehc:elc looilI. diildicnlclllcvol,c 'IenclluldiSd z~1 zijn,lal echlcr hel overeen·
kUDlslilde bepaliAlea Villi het voorJillllldr: arli~cll>i:rekcndc loon lIiel mel meer dall cell
J,:rde nWlcn ovcrJl:hrijden.
- 3. Elk beUinl, s1rijdi. mel ceniSC bepillill& Villi dil i1llikcl. is nic:'ig.

Art.lml
- I. Onleoodoofd Cll nic.i. is elk beilin.lusschen den werklc:vcr 01 een van diens be··
amblen of ulbazc:n c. CC.II onder ccn hunncr IC51c:lden arbeidc:r, wailrbij «lezc: zich
wrbindl. bellooa 01ujac ovc'icc iakOllUICIIof"n Icdc:clle dililrYiln up celie bc:paaldc
wijzc Ie bc5ll:dcA, of ;cic;h zijllc bc:noocJildhcden up eenc bc:~i11dc pbillS of hij ccncn
bepililldcn pcrsoon .... Ie sch~ftca.

- 2. Vall dc"le bepaIiAJ iI uilVlOlldcrd bel bedilll wililrbij do: arlu:idcr ;cic;h vr:rbilldl:
a. decltc rtC/lIC.itteeA foods. wuropdo: Pensioen·c:nspilarlonchcnwcl Villi IOCPilS5inSis
en Icn unzic:A wUrYiln unde YoorJl:hrif~cndice weI voldilan wordl;
b. hij.c drilCeillot de prealic:belalin. voor eelllc:vensverlekcrin, overecllkUIlISli! de:
vlll'uc:hrifrell dic:llilanpandr: door de Pcn:iioen- cn spililrfondsellwcllesleld;

c. IkcllO: ucmen ill cnill i1nlkr flllld:; dilll onder .. bc:doekl.IlJil5i'atflJlkluoldo,;l ilillI de
voorwililrden. bij ill"cnu:nc milillrelel van bc:iluuracweld;
d. deel Ie: nemen aan een rlllelin••Of JParcII tc Zijncll bc:hocvc. illIlJc:rs cblllJlldc:r u.c
bc:duclll, lIlil5 dic rClelinl vuldor:. lliU1 de 1IOOfW.....dc:lI. bij a1.cmc:lIl: nlOlillrclclllall be,
5111Ur g.:sleid.

- 3. Voorde lIi1klllllilJI1Ianccn bedin.alsbedocldialtcl vorisclid Uadc wcrkccvc:rdr:
dilllrlocnodigcbl:drilgcnupbcIIoonYallde&lbeidcrialloudc.;JIijilAIwLIllycrpl1':hllkU
bl:drllgcn ollcrecnkOJDlilil hel bedillllcn bchoc1lC 11M de arbeidc:rl~ .uIdoc:lI.

- 4. Ecn l\Iil1lJcrj~rige is WIlder IIlKhli&ia1 11M zijll wellclljkc 1IerkCC:llwoorwccr be.
kwailm101 hel venichlclInnde h<Uldclill~cawunoebel i1111e1.wc.:dc Iidbe:doc:ld be.II';
helll vcrplil:hl. Mel bc:lrcUinClOf Jc de:cJlIC:aaia.UIICIIi&c rcac:lillc kradlteAscellwda·
nig bedilll slilill hij mel de mc:crderjarilc cclijk.
- S. In afwijkihl 1Ian bel voriac lid is de ..;ndc:rjaricc.1 bckw"'l01 verkrijciA. VM
uilbc:lillinl nn ICIOCd uil hoofdo: VIII c:nicc rClclin.101 5palc••bc:ducld. illdicll zija
wellelijke vcrlcacllwoorJilcr Icvolc:a iChrit.clijt bezwaar llce/l JClU&kI bij descnc OJ»
wie de vcrplichlinllot bc:lillin. 11151.'
- 6. Dc millderjilrilC kan ler ukc VIII de declacmilllDicl ill rcehlc ycrKhijllC:D WlllJc:r
bij51and viln zijn wClIelijke vcrtelcDNoorwacr. Icruij de: wCllclijke vCllclclIwooflJiscr
nicl bij milcblc is zich Ie vcrkbm:n.
- 7. Vtrvllllen.
- 8. Bchoudo:n$ hc:1 in bel derde lidbe~is ccn bcdiGl cbllOl ilrckkinl heef' c..
b<:drag Villi helloon op de be'ukb. Diel uillc belide•• nicliJ.

AI1. 1637.
- 1. Indicn de Irbeiderinlcvollcce.OD.coorloold CII aic1is bediAl. aJs bedoekJ bij llel
voorlil~ndc: arlikcl. mcl dea wcrtscycr ceJlise OYcrcenkOlllSl lIedl UIISCpaa.0IlUlUI
dilal1lilgecllcrlci verbinrcnis. Dr: arbc:idcr islercdlCisdllc:l rec:cb tc dierZilkc upzijalooll
ill rc:tcnilll gelerJenc ofdoocbem bctaaldc: vm dc:a wertscv" lerUC'c vordo:ren. ZOIIdcr
Ichou<kllle zijn 101lerullavc: II" bc:Jlcca hem rer YOIcIocIliaIau de oycrccAklllmt is
vcrslrckt.
- 2. Nicllcmin is de: rc:ch.er bevoc:ad. bij loewijzirt&".. de vorden., des arbcidcn. de
vcroordr:c:lin'le bepcrten \(,( ZDOdui& bccJras _lie. _I bel DIll OJ» de OMSC,,
bede!! van hc:lleval biUijk za1 voorkOlDCll. dodr lliccrlijk.ot deso. wurup de doordca
Irbeider Icledcn sdIadc door be.wonlt JCWurdecrd.
- 3. Ueefl de Irbc:idc:r inacvollC ec. 0llJC00fI00Idc.niclis bcdi.,. abYOOtWdJ."
cClllndel danden wcrka'=lIerCCIIiFovcrcenkolast UIIIC,ailIl. dan bccflhilkl redllllcl
bedril!van he1lcca hij uildic:a boofde beluld bccltolaosvcndtuldi&dili.",.n&lc:nwert
lever Ie vorderen. Dc bepaJinl van Lcllwccdc: lid is ook tcn do:zc ViII\IUC~.
- 4. Ic:dc:r vordelinpfl:chl dc:nrbeidc:.s kracblcnsclil iIl'lihl verYaIll\ll verloop 1IiIJl ZC5
maandcn.

Art. 1637.
- I. Dr: werkgevcr kanslcebtsboc:lc ilcIJc:.updeovcrtrcdin.VM VOOfl;d"itlc. 11.... ceQ
reglemenl. indic:n die voorsdJrillcn ~ildc:lijk zijn unSCduid cn do: buctc in hc:l rcCIc
mcnl is il1nacgc1lcn.
- 2. Dc ovcrccakomst. wurbij boc:tc wordt bedollJen. WOflJi sdIriltclijklilll&Clun.
- 3. Dcovcrct:nklll\l5.ofbelrcsJc:mclll.wurbij boc:lcilbcdouacn._lJlilllwkcuriJde
beslcmminl der OOclcn vCrlllCldc:n. Zijmosc.lIOclaOIUIIiddclli;k ,lIOcla Illiddc:IJijli~ rck
ken 101 pcrsoonJijk Yoo.deel VaD de. wertacvcr ulyca of va deDlellC. "'icn dc:lC de
bevoccdheid hc:cfl verl<:cad de. arbcid.;:n boctcup tc kuen.
- 4. ledere boclC. in eCII rcslcmc:nl of ill CCIIC overcellkOJllH bcdoqea. -.ocl OJ» ce.
b<:pailld bedulllC$lcld zija. uicscckuklill de mllllt. waarilllle1100lt iIIacldvUl~eld is.
- S. BillRCn ecllC weck....CCII arbeidc:racc.lIoo&c:rbr:dr....ae-JIlijkc: buc.
Icn worden l>pJc:lcad dan zija ill acid vaslJCSlcId Iooa \'IlOI' cell UIw: daJ. GccfIC ••
zondo:rJijkc boc.e ..... hooaer daa diI bedrl' wordell aarc:1d.
- 6. Elk bedinl. strijdilmc:1 "Iliac bepllinl v..dillIItild. iIDielis. Ect.teraaa. docIt
allcen ICII ailnzic:a v..arbr:idc:rs .,.;I:r iaacid vlISlJCSIcld Jooa pereIIs-r bc:drull ....
helbedrOllvln hc:1 ablUiaimumacldc:Adc:iJa&Iooa,YlsIl"ICldlradltcllSauikcllhMde
WCI up de arbeidsonlcschiklheidsvcrukc:ria,. bij <chrilklijk "'CCpISC uw:rc:ellklllll~
c!bij rCllc:mcnl van de bepaJia,ea vllllletdcrde.1Iicrde CII V1jldr: lid worl1ca af,cwct"•.
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IUlllhl:eschied, dan ~al de r~dtler sleeds!k:voelld ~ijll de boele opeene kleinere Win Ie
b.:pal.:n. indi.:n de UPlle"'l:de hem bovellmillil: voorkoml.
_ 7. OnderllaallM:I bedrOll van hel dalloon, ,ell~md in hel vorige lid. wijzilling, dan
wordl de werkinll V;III bedingen waarbij v;ln hel tlc:rde, vicrdc of vijfde lid is ;lfg~weken.
l~sch'llSI j~lIenurbeidcf5 wier inlcld vilSlllCSICldlooll perdag niellllcer~ :draagl dall het
lewijlildc bcJral Viln IM:lllIinimum dilllooo.
- 8. Ilcl ill dil en hel vollende ;Ir\ikel bcpililldc is melle V;lll IllCpassing op eCII door tic:
wcrkgcver bcdollgcn ~Ie Ills bc:docld in lle ;lrlikclcn 91-94 van Dock 6.

Art. 1'37v
- l. De mogclijkhcideen hoele oplc Ie"cn laill hel rcchl opsc;hildcver&~dingopgrond
nnde wclollverlcl. El:hlcrmacde werklever Icr~ilkcvall cell ~elfllc fcilnicl boele hclfcll
cn leVO:Il~ schadevergocdinl vord<jrcn.
- 2. Elk h<:dinll strijdil mel de Iwcede zin van lrel vurige lid is nielig.

Art. 16J1w
VcmdJI:II.

Art. "11x
- I. Een bedilll IUlischen den werkgever en den IllllCider. wililrbij dc:ze 11I:llsle beperkt
wUflh ill zijn.: bcvOCldhcid 001 nll hel einde dcr dienslllClrckkill& up zekcre wij~c wcrk
~aalllie zijn. is slcchts &cklil, indicn het bij schriflelijk aangcgane overcenltomsl of bij
re,lemcnl Dlcl cellen meerderjariccn arbcilkr is101 lila"d gckomcn.
_ 2. Dc reehler bo, helzij op de vordering van den ;ubeider, hclzij ingcvolge diens
""arlo<: s1rckkclId vcrw.:cr ill ccn ,edinl. zulk cen IlCding gchcel of gcdechelijk Ie niel
docll up ,rond dOli. illverhoudina 101 helle besc;hermclI bcl~lIg des wcrkgcvcrs. dc ..rllCi
der door dal bc:dilllonbillijk wordl belladceld.
- 3. Aa" ecn bellinI. Ills in bel cerslc lid bedockl. kiln de werksevcr geen rechlen onl
lenen, indien hij wellens tic: wipe. waaropde dienslllClrc:kkingisbecimJigd. schadcplieh
lig is ,cwor&:n.
- 4. Indicl' dour den wc:d~levcr van den arbeidcr cellc schi&llc:vergocding is bedungen
voorbclgcval,daldc;u.insrrijdh;lndehmelecnbeding,alsinhelccrslelidbedoeld,zaIoo
rechlefSlce<!l; bcvocgdzijn de schadevcrgocllingopcclle klcincre $Om Ie bcpalen. zoode
b.:doll'cnc Iu:m bovenRlalig voorkoml.
- S. Indie" een beilinl. ills in hel eerslc lid IlCdocld. de .rbeidcr in belallgrijke male
b.:lemmcrl 0111 anders diln in dieRSI Villi de: werksever wcrkzallm Ie zijn, kan de reclllcr
slccds bepalen dill de werklevcr voor de duur der IlCpcrking ilan de arbcider een vcr
,ocdin, mocllk:Mca. De rethlcr slell de hoogle van dez.: verg~din& mcl hcl oog op de
ORl)landi"rcden van bctlc:vill nilarbillijkbcid vilsl; hij 1;;111 locslilandal de verg~ding up
de door hem Ie bep;lkn wijze in Icnllijnen wordI belaald. De vcrgoeding is niel vcr
scllukligll. indic:n d::;lrbciderwescnsdewiju:, waarup de diellslbclrekkingis bccindigd.
Kh;rdcplicblic is Ilewurden.

Art. 16311,1
- I. De wcrkvver rnal IceD undcrscheid nlaken lu~n mannen en vrouwen bij IK:I
aanaalill van de arbc:idsuYercenkunlsl. bc:1 vernrekkell V;l1I underriehl aan dearbeider , in
de arl:eilhvoorwaarden. bij de bcvorderinc en bij de bceindilling v;ln de arbcidwver
eenkumsl. Nic:1 ondc:r de arbcKbvoorwaillden zijn bclrepcn uillicrinllcn of a;lIIsprakcn
iOIlCyoile pcllSioc:on:selin&cD.
- 2. Van hel inde ec:mczinVillbelccrste lidvandil artikcl IlCpaaldcmag.voorzovcrhel
IM:I aan»oanvande arbeiLlwverecnkornsten Irel verslrcUel1 van ondcrridll belrdl. wor
den ;llllewckcn in die levalien waariA bet IQJachllK:palclld is. Daarbij is anikd S, oorde
lill, nn deWcllelijkcbcbaadc:liIl&vaamallllcncnvrouwen vallovereellkomsligcI~pas
sinl·
- 3. VanlM:liadeeerstcziaYallhcleentelidbcp;{aklcmaiWordcnalgewekcnindicnhcl
be&linICn belrefl dicopde bcaehennilll '1i111de vronw. mcl.name inverband Rlcl ~wanger
sdlorpO: IIlOCder:Khap, bc:lrekkillJ bc:bbc:n.
- 4. Vanbc:liadeeer~lCzillvanbeleerslClidbc:paaldcmagwordenargewekcnindicnhcl

Jr.:diIIlCn bclrdldievruuwclijkearbeidcrsincenIK:voorrcchle posiliebc:ogcn Icplaalscn
Ic:llc:iIIdc: fcilclijkc OIllclijkhedenop te beffcn.
- S. '.dil ;lrlikelwordcondcrOtldcr:Kheid IUlliCn R1anncn cn Vllluwen vcr~laan din:clcn
ilrdircci onderscbc:id lussell mannen en vronwcn. On.lerdirecl undcr-schcid wordl mcde
verslaan, undendrcid Qp Iroad van zwansenchap. I· :'Jalling ell mocdcrsch;lp. Onder

indirecl on<icrscllt:id wordl veUlaan ondc:rschc:id Qp I'UIld van i1nL1crc hocdanichaJcn
dan lu:I Icslachl. bijvoorbceld eehtelijke51i1i1lofIczWom.tandilhcdcn.....1undersclM:id
op srond van seslacht 10Igevol,hc:e/t.lcnzij&lilondehCbeidubjttdeCIcrechlvOliArdildili.
- 6. Dc llCc:indiginc van de diel15tbclrckkinl duOlde werkICver welens de Utmlandil
heid dal de ilrllCider in ofbuill:n rechle cellllC:ue:pbeclilediaatt up bc:1 inhc:t eer5le lidVilli

dil arlikclllCpaalde is nielij!. Dc arllCidcrklin ac:durende twee~1I11i1 dc UP.rcPI
ofna de beeindiginl van de dienstlY.:trekkinl. indic:. de werkICvcr deu: i1lMlcrs dan door
opze"inl: hedl docn einJigcn. de niclil:heid van de bc:eindiplirllllcpen.llel illrue:pc:n
van de nielighcid lIcschiedl door kennis,evin,aan de werklcvcr. 0.: bceinJi,in. bc;lh:1d
in de eerslc zin vall dil arlikellid maakt do: werklev.:r llicl Khildeplicllli,. lede:r vorde
rillgsrcelll van de lllbeilkr in verbafldmel bclillrocpclI Villi de: aiclipc:id v...de bcCilldi:
ging V;III de dit-nslllClrekkilllkrachlens llilartikclJidvcrjaarr aavcrloopvuZCllIIiIiIIldI:lI.
- 7. Dc wcd:&e"er DIal ,cell oadcrschc:id flUken 'u~n achll,,·J.;1I e.lJII,chuwrlc:lll1ij
hel aangaan CO bij de: bceindilin, van de arbcidsoverecllkOlll'l.
- 8. E1kllCdinl lbl slrijdi, is mel bel in de ccrile t.iIl vu bel cenlc lidof_I het ill het
u:vende lid IlCpaalde is nietil.

Art. 1637&
0.: bcpalingen van delen hlel zijn niel vaa locpassin,te. aaazica YM PCnotlCII ill dic:1UI
van staal. provincie, ,cIRCenle, waterschapaleeni,aadc:rpublickll:cIraclijk licIraaIa.acll
ware zij, hCI:Lij vMr of bij den aanvanl dcr diem.abc:lrekkin, duOl of namcllS ~rlijcn.

helzij bij wcl ofverordcnill&. van IOC~n& ziju ver..·•..rd.

DERDE AfDEELlNG

Van de: ve:rpJichlillgen des wc:rkgCIlCrs
Art. 1631

Dc wcrkgever is verplichl den lI;bcilkrzijn 1000 Qp den bep;r;rlden lijd Ie vo!dol:n.
Art. J63Ia

lIel loon, naar lijdruimle vasllCileld. isverschuldild van hellijdsaip. waarupde arbcidcr
in diensl is gclreden, 101 d," van hel eindc dcrdiensrbelrekking.

AI1. J63IIt
Geen loon is verschuldicd voor den Iijd. eewrCllde welkell de arbeidcr dell bo:donIC.
arllCid niel hcef! verrichl.

Art. 163k
- I. Evcnwcl bchoudl de lllbeider zijnc &ansprililk Of bet naar lijdruimle YiIslIC5Idd
loon voor cenen bellekkclijk korleD lijd dodllen IIliastevoor cen period.: Villl~wek,;.
op hcl voor hClllleldende wellelijk minimumloon. wanncer hij Icn Icvol,e v;ln :tickleof
ongcval verhindcrd is gcweeil zijn albcid Ie verrichlcn, Icnzij de zicklc or IK:I OR&cval
door zijn opZCI of o~edclijkheidvcrooruakl ofhcl,cvoll is van ccn lichaall\~ebrck.

waaromtrenl hij bij hel aangiIiID der ovcrcenkomst den wcrklever opzcllelijli. 'Vilbcbe
inlichlingcn heefl gcgeven. •
- 2. Komi hem in zoodanig ccvill krilChlens cenile wellclijk voorICSCbrcVCII zieklc- of
OIlgevilllcnJcrzekerine. 01 krachlens cciliIC verzekcrine of uil eenie forl<b, wilillin de
declneminf is bcdoogcn bij of yoorlvloeil uil de arbcidsovcrccakOlllSl, CCIlC lekklijke
vcrgocding of uilkccrinl toc. dan wordt hellooo vc:rnlilldcrd mel hel bedril' dier vcr
socding of uilkcerinJ!.
- 3. Eveneell~ behorrdt tic: arbcidc:r zijnc aanspraak op bel naac lijdruilllle vilsl&C$leld
loon vooreenen kurten. naarbillijkhcidIe berckeaen lijd. wanneerhij. belzij lelllCvoIcc
v;ln de vervuJljng cencr door wet of ovcrbcid. zoadcr ,ekklijke veraocdin" opcc:lcltk
verplit:blin,. die niel in zijn vrijen lijd kun Ieschiedc:n, bc:lzij Icn Icvolce va zeer bij.
zOlldere, builenzijne schul!lonlst;lnc.OlDSlandilhctlc:n.verhinderdisac:wcc:s1zijnillbeid
Ie verrich!en.
- 4. Onder zeer bijzonderc ODIIlandilhedcn worden,voor deloc~1I1Villi dilllllikel,
besrcpen: dc: IlCvallinlviln de: ttbllcnOOIe vaaden arbc:idcrzoomede bcloverlijdeuende
bc:lrafcnis van een zijncr huis&cllOOlcII alvan eell zijncr bIocd· en ;lanverwillllcn in de
recble Iinie onbcPilakl en in den Iweeden Iraad der zijdlinie. Evenzoo wordt under de
vervullinsc:cnerdoor weIofoverhcidoplcleCde verplichlillebl:lrepcndc uilocfenincdcr
kicsbc:voc&dheid.
- S. Is helluon in geld opanderc wijzctJan naarlijdruimle vaslleslcld. dallZijn de bepa.
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linl:~n wan tlil arlikcl ewem:cn~ van locl'assine mel lIicn vcrslanlle, lIal als 11I1I1I wortlt
aanl:~lInlll~nhel CClIlilllleklloon, hClwelk lie arhcidcr, ",aullccr hij lIi~l..,erhillllerll ware
cew~~~l, l\~lIurcntk tli~[Ilijd h,lLl kUlln~[1 v~rtli~nen.

- 6. Ilellool\ wordl e~hler yerminderd melhel b;:lIrag tkr onkoslen, welke tic Millcider
~il:h lIoor hClllicl·vcrrichlcn van lien arb;:id heell hc:>ra.ud.
- 7. Van tic bepalingclI van tlil anikel mag aileen bij sehriflclijk aangeganc ovcreen·
kOIll:>1 of bij rCalcmenl wordcn afgcwcken, mcl dien vcr~lande lIallle .nbeitler ill hct
leval, bclloclll in hel eersle lid, in ic:dl:r leval ower een pcritXle van zes wckcn aall~Jlraak

hecfl Ojl bel voor hellllcklcndc wCllclijkc minimullllooll.
Art. 163Id

- I. o..lk vellicsi de arbei<lcr zijnc aanspraak op hcl naar lijllruimlc va~lc;eslelllloon

1Ik:I, intliclI hij ~rcid wOlSlIen bcwnllcnarbeitlh: werri.:hlcn,tlochtlewcrkllevcr lIaarvan
ll.:cnl:cbruik 1K:c11 I.:maakl, helzij lIoor cigcn schulll of ~clls tcngcvolge wan, hcm per·
SOOtilijk bclrdfcntlc, tocvalliee Vl:rbinderinl.
- 2. Dc bep"lina:en van hCllweelle, vijMe, zestle en zevclldc lill van hel voorgaamJe
arlikclzijn van IOCJlil""inl.

AI1. 1'3Ic
- I. I)c~laal hclloon voor het gchecl ofvoorecn lelleehe ill cen b;:lIrag. daillfhank.:lijk
is leslelll viln enillclevcn. tlat uil tic boc:ken uf bescheillen van lie werkgever moel
kunncn blijkcn, dan heefl tic arbeiller hel rechl van lie wcrkgevcr mellelleling Ic ver·
lanll,m var. zoo;milC hewijSSlukkclI al~ voor bCIII nodig zijn om lui tic kellni~ vall dal
Ic,cvcn Ie ll.:rakclI.
- 2. Afwijkinl van hel voorlilllnlle lid is i1l1ccnin ~ov.:rrc [;coorluoftl, tlat bij schriflclijk
aanlc,ar:: ov.:recnkomll of bij rcglclllcni kan wOlilen hCl'lIald aan wit:. in :olfwijkins van
hel ccrslc lid,lIe mcdc:dc:lial Vall de scnocnulc bcwijsslukk.:n zal geschiedc:n. Van ecn
a:mwijzinlzijn uil,c~oIen arbcitlcr~,tlie in lIiensl vall tk werkgevcr mel tic bockhouJing
zijn bclasl.
- 3. Dc 1IK:dc:lIe1inlvan de bcwijsstuHcn door ofvallwcg.: de werkgcvcr gcschiedlll.:s
Ycrlanld unde:r uildrukkelijke vcrplichling vOin IcbcimhoudingJourdc arbeider cn ,lege·
nc, die hem overcenILolllslig hel voorlaand lid vcrvangt; deze k~n cehler nimmer 101
,cheinlboutlilll\lClenover tic arbcidcr worden Ycrpliehl, behoullens younover bcl be
Irefl tk win~1 in de otKlcrneminl viln de werILgcwcr of in een ded daarviln lemaakl.
- 01. Dc verplichlinllol Icheimboutlinl is, voonover de: rceblcr tlil nodig oorllecll, op·
"CbcYCII. intlicn dl: OJl&ave in rechle worlll belwi~l.

Ali. 1'-111 .
- I. Een voimOlCht 101 tic vorderinl Viln loon moe! schriflelijk worden ver!centl.
- 2. Indicn in de in arlikcll637f leooc:mdc schriflclijk.: mllChiia:inl de voorwaartlc is
UfllclKHllCn, dal bel inlekl Vll':tlc:>leltJ 1ooII.lcllCel oflletlccllclijk, ill slclle vall aanllen
mindcrjarile. ailn lien wCllclijkcn yerlClcnwuortligcr lelvcn moel worllen voldaan,
wordl dezc lenopzichlevan de voldoellinivan het 10011, o( van 1K:1 gelleclte hetwelk hem
n_1 worllen voldaan. lib de i1rbeid.:r aanle'llCrkl.
- 3. DolL indicll ,eeKzuotIilnile voorwilarde in tic m;achliginl i~upgenomea. wordl hel
aian lien mindcrSarilevcrschuidiati inac:1d vilSlleslcklloon "an den wellelijlten vcrlegen·
wuordillcr yoItIaan. \YanncerdezezichtClCa devilltlucninsIandelllllinderjarigesehrifle·
lijltvcnet.
- 4. InalulcrCICYallc:ndalldie.bcdocldiAheltweellecnheldc:rdelidVllntlillirlilLcl.isde
wcrklCyer door bclalinliIOIn den mioderjilrilc hehoorlijk gckwclen.
- S. VukIocninCiIiIlIdc:rden, in strijd mel d':hepalingcn yandil ofh.:t volscndc arlikcl. is
niclill· '

AI1. 16311
- I. On:rdrac;hl. inpillKiccvinl of elke andere bandelina, waaliiour tie arbciller cenig
rccbtOJ~;djnloonaallccncnllerllelllCkcnl,is51echlSinzuovergeltligalset:nbcslagopzijn

IooIIgckliJ zondc ;djn.
- 2. Eell volmacbt tol inyor:krinl YlID bet loon is s!cehls gcldig, indien zij schriflclijk is
ycrleelld. Zij ...cedl herrocpclijk.
- 3. 1!1k> bedin,. $tripi mel .:cnille bcpalin, van dil arlikcl, i~ nielig.

Art. 16JIIa
Dc vuklocllin, YiIII hetialeldvilSllcsteldloon ccschic:tli in Nederlandsw,:lIigbcliialmid·
del of 1IK:lloo:powill' va.artikell 14, ecrSlc lid, vall I!lack 6 mellliclI vcr~lande dal in

builelllanlls gcld vaslgcslelllioon uJ wor4c:1l bcrckcnd nailr den kllCf5 'Ian dile clIl'l~~b

dcr bClillillj;, of, indien illlIa~r Iccn koc~sbeslilal, naill tlicll~r lIaillilbij¥i:k,cllhilll.kh·
plaills, waar cc:n kacrs beslaal.

Arl. 1'311
Dc voillocning van helloon. woor louyerhctinandc:rebc51• ...l.kc:k.lbnia'eldbViI"ce.
sield, gc~chiedl vulgclls hcllccn bij oYCreCnkOlllil 01 rC"CIl',cIJl it; bcdun,c:n, 01 in bc:l
gevill. bcdocltl in arlikcl 1637r, naar de: dur ,cstcklc rClelen,

Arl. I'JlJ
- I. Vuldocning van 111:11000, voorzoovcrzij aRlkrshcdl plililtslebild diln bij tI.: VOOI'

gaantlll Iwee arlikelen is bcpilikl. b nietil. Dc: ;uheidcr bchou<lt hel redll van lien werL:·
gever hcl verscbu""gJ loon Ie yorderen, zondcr lehuodcn Ic zijn hem bc:t bij de niclillc
vulllocning ontvar.&cne leru.lc leven.
- 2. Niclltmin 1, ;':.. , ,"!llcr bcvOCld. bij locwijzinl "aD de vOiderin, tics i1rbcidcrs. de
Yc:roordeeli"& h,;<····.,k~n tul zoodaniJ bcdral ab hcllllllCl het OOJ up de OflliIiIIIdiI·
hedcn van II,,: gil" .' ';;ll~ul '.....or!.;(,llCll. dodtuilerlijk 10ldc:$Gin. wailfopdc door Ikll
ilrbeiller Iclcdcn ...:h>,dc door hem wordllCwaardeerd.
- 3. feller vUltlcringueehl des arbc:idc:rd:raducns dit artikcJ Ycrvalilla y-erloop VAIIlCS

lIIaanllclI.
At'. 16JA

IlIlIien tic ;.j;oill~ del Yollloc:ninivan bet Ioonnicl bij oyerecnkomst of rClknlcnl. ofdoor
hel gebruik, is bcpa"k1 ofhc '001I met locpassin, vall arlikelll", eerslll lid, VOIIl JJuck 6
hClailldworlll,gcs<:hictlldcvoklocnin,hetzijlcrplilllISc:Waarde;ubcidindenrcgcJwunk
verrichl, hcluj len kantorc tics wcrklcvers, iAdiell dit 1C1o:IeD is in t1czclflle CClIICenle
wilar tic mecrd.:rhcitl Ikr arbc:idc:rs WOODI. heuij aanlle woninl lies ilrbc:id.:rs, Il:r kellZ&:
val~ lien wcrk:;cvl:r.

AI1. 16311
- 1. Of. ·!ii!;clalijng van hel in leld Ila:' ;'! " ,i.ole vaSlacstcklluoo uJ ,cso;hic:lIe. aIs
volgl
ir·;·.··· ~;', ~;',Jn bij Ile "Neck ofbij kortereti;Jruimleisvastaesteld.lelkeIlSAaeellO weeki
., .,:r,' )Jt:~.1oo1l is ViJi!g~sll:'!"lllij cellO tijd• .:imlc IiIIIlCr cia. cellO weck. dodllortcr cia.
"",~.) ,naal1d. lcikens n:. \··~;tHIP VUI dcri tijd. ',yaarbij IM:t 100II YaSl,cslckl is;
in..:' :11 iU:ll.ll>lll>l! Oc: m 'Illr,,' is vaSllCSleld. te&:eas III ecne IIlUnd;
ino;':" , :: __.' ,.:,t ::ij 2a[\.:-. ~c lijllr .,imtedan C:C:DC IIlURd isvaSllclilcld,lclkcns nacell kwar
Iilal.
- 2. Van :0.: !czclia. ma, slechls in ZOOYerre wordeD af,cwcken, clal bij sduiflclijk
aangegant: ,··;cre'''.,1kom:>1 G(bij rc&lcmc:nlde uilbclillin'l1Wlworden bcpailld. 'Ian Iuon,
dal bij cene kurlerc lijdruimle daD ceDe: halve: _00 is YoWlcstckl, op Iellcns na eC11<:
halvc maalld. c::- v..n Iuoo, tIiIl bij de maand is voWg~ckl. op Ielkcns na CCD kWilrtaiil.
- 3. Dc uilbcla: '"8 v;m hC1100n van arheickrs, die bij dl:. wcrk&&:vcr i!\wOllCn.:£iII, JIlCI
afwijk ingill zoovc,'rc 'Ianbovenstaandc:bcpaIingen,Icschi<:dl:ntclkCllsllavcrloopvan de
lijtlruimlc, aangcgo:...en doo~ bel plaalSc:lijk iebruik. tenzij bij JChriftclijk lIi1"1CliIIIC
ovclcc:nkornst of bij lep:nlCnl isbcdougen, tIiIl de uithelalina volCCns lie bcpillillJ:cn V;1lI

bel "erilic lid uI Icschicllen.
- 4. Dc uitbelalinl~!ctmijDCn.bilofinaeYOlJC dit lItikclvasl'Cl>!cl<l, zulla:n door p.lllii·
en, mel ollderling goc:dYindc:lJ. Slee~'*lIen wordeD incckurl.

. A.... ·lea.
Dc uilbctaling viln hel in Ickl doch nict naar tijclruimlc VIISIICSlcklloon. uJ ,<:s<:bic:dc.
mel illilChlnemilli van tic: bcpalinJCDvUl1M:1 vourlaalldc ulikcl.mc:t dic:lIYcrstillldc:, clal
dilloon geachl zal wordeD te zijD YaS!JCSlcId bij de tijdruinlte, waarbij hclluoR ce:WOOll'
Ii jkwortll vilSllleslclllvourdenarbeid,welke tenIlI.weDvUlllInl. p1i1i1UenlijdhellllCc:>l
Ililbijkoml aan den arheid, waarvoor het 100II we:rscbuJdild is.

AI1, 16311I
- 1. Your zoovcrrc het in,ckl vaSllCSleld 100II bestlll! ince. hedr....dat IfJwlkdijk ili
gcslckl viln eenillCII.:vell, dat uit del werklCvcn boc:ke. of hescbeide. IIlUC:t lI_n
blijken, zal de uitbcla!inueschicdc:n telkcnswilnnecrhet hedralvandal Juoukilll wortlc:n
bcpilaId, mcl dien verslandc. dill de uilbelalilll tCD minslc eeonlaill per jaarzalles<:hic·
tlcn.
- 2. Voorzoovcrhelgclevcnill hel ecrstcJitI hedocklbetreftde win5t, indeswerkccven;
olltlcrnemingofcendecl daarYiln bchuldende lIUti vaohel bcdrijfofhelccbruil nlCde·
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breuKI, dOli dele wiusl eersilia lauKer lijdsvcd",,,p "an l!t!u jaar wortll bt:raa1d, kan bij
scillirtelijk aanllcl:allc oven:enl.;omuofbij rCllkll\•.'il1 w')\'''en bt:dollilen. dOlI lie uilhcla.
lilll: lell.ens na die b.:palinll zall:e:>chieden.

MI. 16lM4t
- I. Imlienbel kJoningeldvo.neen&ell~;-~!""~~lIliill, ...il~I!;;;. voorecn audl:lgedeelleop
andelewijlc, orwei indien bel kKluin C"!!>,ChClIlI:".; U1c,:rJcrevcrschill,'~\de lijumillllcn,
isvaslllcsh:ld, 7.u1lclI voor h::Ucr dier ac,h:l,;l!~lllI.: ~ll')lscllli:, f· Hlikclen lllJNI:ol ell

meI163llt, van locpassil1& zijn.
- 2. Ik wcrLllever is verplidll t>ij eli:1l "ittv~!a' IIIIl "." hel hi gcld vaslgesleld loull de
arb.:ider cell scluiil"l,ji" :'/lll\~ve I:: ~'-':;,lfCkiu;I' " .11 b,' 11'.·\"bcdrOlll, van de bcJrallclI
waaruil <.Iii is san.'~,:£c$l~ld. VUI~ \>Ic h::Jllli''';' d~" "I" I,.:' ;'~'JnbedIOig lijn ingehouden,
alslllede van 11<:1b",,\t'''.g v;m hel ~,,~,. 'k" ••, "lien (!Crstlon vall ,ie ledlijd van de al!>eider
over de de:ibc:lI"r~" de ••ill>~lu;~'l&Sleilllijll iugevolge hr.l bcpaalde bij of bachlens de
Wei minimum!oon.,,, ",ir..u....vak.Ulicbijslallals minilllumloou aansllraak hecfl.lenlij
lichlenoptichle VM tic .oora(g~andeuilbelalingin geen vali dele bedrOigen een wijl.iging
beeh voorlledaa-..
- 3. DcUPllave venm:ldl voorlsde naam vande werkllevcrcn vande arll<:ider. de lerlllijn
waalllp de uilbeialillllx:lrckkillg hcefl, alslllede de overcellllckonll:;\ arbt:idsduur.
- •. Elk l;c:din, slrijdil mel bellweede en derdc lid vall dil artikcl is nielig.

Art. l'llIp
- J. Uij icderc uilbelalinJ W heilleheelc bt:dlall van hel ver:>chuldigde loon worden
vokJaan.
- 2. Echler lIan lcnaa~n van hel in ,eW, doch aOlaukclijk van de uilkomslcn van den
Ie verrichlen arbt:id, YaslleSlekl loon bij schriflelijk aanllcgancovercenkomslorbij regie.
nl<:111 worden bedlHllcn. dal lelkens, hehoudcns deJinilic:ve afrekening lip den ecrslcn
IJclaaldilll wilarop da<lrlue de lIlollclijkhcid zal bcslaall,lial worden uilbelaald ccn zekcr
gcdcellc Villl'l<:lloon, bedragcnde len minslc dric vierden van hel gcbruikelijlc loon voor
dell, walilard, plaals cn lij<.l bt:lrefl, lIICeSI nabij t.olllellden arlJCid.

Art. 1'-1Ilt
- I. Voorzooverrebel in ,ekl vaslgesteklloon,ofhc:t&edeelledaarnn, dOll overb.ijflua
aflrekvan helicelllioordenwerkgever nicl behoeh Ie worden uilOOlaaW,en na aflrekvan
be1leen, waarop i1erden overecnkomslill de bepalingen van dezen lilcl reehlcndoc:n gel
den. niel wurdl uilbelaald uilerlijk den derilen werkdal na dicn. waarop ingevolgc de
arlikelcn '6381, l638tn cn 16380 de bt:lalin& had muclen &cs.:bieden, heefl de arbeider,
indilm dele niel-Ilclalinl un den werkaever is loe Ie schrijvcn, aanspraak up ecne vcr.
l1uolIinl welens de verlra&inl, welke voor den vicrdcnlul cn mcl dcn achlslen wcrkdag
bedraall vijf Icn honderd pcrwJcn voorelken volllcmlen werkdagecn len hunderd, mel
dien versllinde, dal de verhuo&inl wegens vertral:inl in cecn levil' de helrl vlln hel vcr.
KhuldiKd bc:dral utle boven liIlIn. Nicllcmin is de rechler OOvuegd de verhoogir.g Ie
ho:pcrkcn lot :roodani, hedcal als hem nll:1 heloog OJ> de ulllslilildighcden van helllCVOlI
billijk za' voorkomcn.
- 2. Een bt:dinl waalbij Valli cnile bep;a\inl van dil illlikel wordl afccwcken, is aileen
,ekli, ":n ailllncn van arbcidc:nwicrinccld vaslll."ilcklc loonper dilgmccr bedraalll dan
hel bedralllvanllel a1sminimumleldcndewpxm. vaslJcsIcld krachtens arlikell" van de
Wei op de arbeidiMJCSCbiklbeidsverzekering. Onderlaal hel bedrag vOin dil dagloon
wijdgiUI. dan wurdt de werkinl van hel bedinc Jescborsl jcgens arheidcrs wi<:r in geld
~i1SIJes..:ldc loon perclal nic:llIlC:Cr bcdfail,l dan hCI g<:wijzigdc bedrilg nn dOlI dilgloon.

Art. I'.
- I. lkhalvc bij hel CinJiJCA der dicnlilbclrekkinl. is verrekenin& door de werkgever
Villi lijRSChukl 101 uilbelalin,vallhc:llooaalken locgelalen 111<:1 de volj;elldcvorderingen
lip de arllC:idcr:
I". do: door hem IIlIII dell wcrkJevc;r vCl5£hukliJde :>chadeverJocding;
2". oleOOclea,""-be..vol,cnsal1ikel163711aanden werkgevei verschuldigd. milsdIJor
dc'.u:n eenscbriflelijkbcwijswordeafJClevea, vermcldcndehcl bedragvall iedere OOc:le.
;,blllede delllijcJ waaJllp ea do:: redea waalUllI zij iii opgelclid. nl<:l opgavl: 'ian de: ovcr.
Ircd.:llbcf'lllinJ van hel rellcnrcnl of van de sdrriflelijk aallllcgane overeellkomsl;
r. dehuurprijs VilA ceR<:woninJ.eClllokaal,cellslu" ,mndofvan wcrkluigenofgcreed.
SChiippcll. door den arbeidc:r in dael1 hedrijf le~ruikl, welke d<K)r dell wcrkgever bij
~..brirlclijk IIlIIIleJilDC overcenkomsl I"n dc::n "rbeider zijn velhuurd;

4'. de koopprijs van lIewollC en dalelijksche bcllOOlli,dlledo:n &ler huishuudin5, daar.
ondl:r lIiel bellrcpcn aleoholhoudcndc: drilrik, abmcde vilA Iroll<J·ofbu~ulfell doorden
arbt:ider ill dl:ell bcdlijf gebruikl. cen en IlMkr door de. wcrklevcr ailn dell arbcidc;
Jl:lcverd, mils van Ilic IeverinJ blijke: uil eellC schriClelijke,doorde. allJc:idc:r af,e,evea.
vcrklarinll, venneldeude de oorlllak en hel bc:draldenchuld. ea mils &Ie wcrk5evcr nicl
meer bt:rekenl: dan den kOlilendcn prijs, en die prijsnicl huo&er zij dan die, waarvoor de
arbeider lich die benoodigdheden der huishoudinl"rond· oIllulpllotren eldc:rli ;wudc
kunllclI iIiInscharfcni
S'. de voorschollell 011 hClloon, door den werklever in leld IIlIII den arbeidcr verstrd.l.
mils daarvlln b'ijke door cenc verklarin, abi in hel vOOl,aancIc: RUnlllll:r venncld;
6'. hel bedraa viln hel&l:en op hclloon II: veel is belaaldi
r. de ko~ll:n van verplcJinl cn ,enceskundi,c bchillldelinc, ".";'"C ill,evoillc i1l1i~<:1
1638ij len lasle van den arbeider komen.
- 2. Ter zake van hel&een de welk,ever krac:hlens de nummer' Z' t 4' leunren ZIIlI
kunnen vorderen. mar door hem bij clke: uilbclialinl van helloor. .- i~t iI :er worden vcr
rekend dan eell licnd.: Jeileehc van hel in 1<:1d vilSllQteldc Ioon,llio...beIan ZlIU moclen
wordl:n uitbclailld.
- 3. Elk bedina, waardoor den werklever ceoc ruimere OOvuc,dhcid 10l verrekeninJ
zoude worden lucJekend, is nieli"

Art. lCli
Vcrvll/lcn.

Art. 1'311
- I. Indiell hel loon des arOOiders aeheel of JC&leellelijk ia iawoninJ, kosl. of andere
Icvl:nsbenoodigdheden is vilSlleslcld. isde: werkll:vcr vcrplichl dil. milsovereenkumsti,
de: vereischlen vwn Iczondheid en ,ucde ZA:dca. vulJens p1aalsclijk Icbruik Ie vokloc:n.
- 2. Elk beding, waanloordeuverpJichlinadeswerl:Jevcruoude worden uil,eslole:nof
bepcrkl, is nil:lig.

Art. 10k
Dc werkccver, die lijdelijk vcrhiDdcrd is hellooa. Voor zoover dil in iAwooiac.l:lId of
andere levcnsOOnoodilldheden is vaslJCsleld, Ie voldoen. ZOIIdcr diIt deu verbilldcrill,
hel gevolg is van cigen locdocn VID dea arbcider. is dc::zc. cenc vcrJOCdiaJ iduIIdiI.
waarvan hel bedraJ bij overcenkOll\$l of. bij ,ebreke Villi dien. door bel p1aatsc:lijk JC'
brllik wordt OOpaald.

Art. 163Iy
Dc werkgevcr is &ehoudcn inwOACadc arbciders, zondcr kOOinlvanhun1ooIl, illde JCIe•
gcnll<:id Ie slellen hUIllIC Jodsdicnstp\icllien Ie vervullcn, abmcde oalsp;lnninl VilA dea
arbeid Ic &enicl<:n, in bcide Icvilllc:n op de wijzc bij overeenkORl:.i &Ii. bij lIebr<:kc VilA
dien, door hel plaalselijk lebruik bepaald.

Art. 1631"
- I. Dc werklcver is lehoudcn den Irbeid dusdanig Ie ce,cIcD, dal de acbt:idcr JCea
arbC"id heefllc verrichlcn op Zoada,cn cn op die da,en, die vol,clI$ hel p1aillsc:lijk JC
bruik len aanzien van den bedonJenarbcid IIICI Zonda&cnwordenJC\ijkJQtckl, bebalvc
vour zooverrc hellqendeel is OOdor.,en ofUil dc::n aard vaR deD arbcid voonvloc:il.
- 2. Ten aanzien van milldcrjarilc arbciders isde wcrk,ever JCboudc:a deD lllbt:id c1us
danig Ie regelen, dill zij vo\gens hel p1aalsc:lijk ,ebruik ia de: JClclcnheid Jcstekl zijn de
'essen Ie: volgen in inrichliDlca voor &odidicnst-. WOlIJezcl-. hcrhillin,~- of vilkondcr
wijs. Elk bedinl, Slrijdil me~ dil voorschrifl. is IlieliJ.
- 3. Ten aanzien vandc arbcider. dieperweek leD minsteopusdacenellledurendeleA
min~lc Iwee en veerlig IIr<:n ill dienst vaa dczcUde wcrkleveriaoflen OOhoc:ve vOla diellS
parliculi<:rc huishoudiu, wcrkzaambeden verrichl. is cIc werklcvcr ,ehoudo:A de arbeid
zodaniJ Ie relelen dal de arbcider elkc week op cea overeenJCkllll1Cn vaSlC &lal. HI
zijnde eenzondal.lusscneenenzeslIurdes namiddaJsJeenarbcid behocfllcvc:rrichlea.
Onder wcrktaaDlheden a1sbcdoc:ld iadc vorilcvoIziazijnbeJleJ1CnwerkzaaalhcdellVilli

huishoudclijkc urd, in dicnst VIII dezelfdc werklcvcr vcrricht illde ruilllte diedeUWOl
de uilocreninc van zijn beruep of bcdrijf lc zijncn huizc bcziet. P.nijca kUllIlCA ovcr
eenkoDlcn. dal in p1aals van op een middal.lcen arbcid bebocfllc worden vcrmM lip

maandaJ lusscn achl uur desmorlens cn Un dur &lesllllmiddaJS. Elkbellin, inSllijd nlel
dillid is nielig.
- ... Nil:llcmin mag de werk,ever de arlN:ider in bijzondcrc ornslandi,bcdenarbeid Ia·
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1':11 V':IIi<:hh:n¥'=durelldo: do: ulcnlijdenswcl~cdeze ina;cvula;c hel ill hcl vnri&c lid bepa~l

de Icehl h.:cfl ''1\\'lijc lijd,milshij dearbdder d~:llv"orccncvcllrcdigcvcrhllllillgvanhcl
ltllll\bo:lilillt.

Art. IWx
- 1. lle: wcr"gever is veqllkbl de Iokilkn, wel"luiccn engcn:cd:>chal'pcll, waalin of
Waalll\clk hij dell albeitl docl vcrrichlcll. op zoodanigc wilzC in Ie ricblcn cn Ie onder
hulMk:n. illl.llll:de llIulrcnl bel vcrrichlen van den ilrbo:itI zOlKlanigc rClLelinlcn Ic Irdfcn
Cll a'lIlwijzill¥,="IC venUckkcll, dOlI de lubcider ICllcnllcvLlar vour lijf, ccrbaLlrbci<l Cll
I:\lI:d zouver bc:>cbclrn<l is, L1ls rcdelijkerwijzc ill vcrhillld IIl1:l dCIl ilLild V~1l <lclI arbo:i<l
a:cvonlcl<l killl worden.
_ 2. Zijll die vcrplichlingcn nicillallekolllell, dLin is de wcrk&cvcr lehoullcn 101 vel
l:\lI:<lilla; del S4:hil<k alln dcn albeidcr dicIIMlllcvola;c in <lc uilll<:fening zijncr dicnslbc
IIcUinlOVclklllllcn, lelUij dour bem hel bewijs wordl &clcverd, dOll dic nict-nilkoming
ailnOVCnnill:hl,ofclic S4:hiMle inbclilll&lijkc m~le mcde ililll glOve S4:buld villldcn il/bcider
blC wijlcn.
- J. In<lien de lI,beidcr,le_lcvol&c Viln hcl nicillakumen di<:r vcrplicblillgcn door dcn
wo:rk&cvcr. inde lIilocfeninl zijncrdicR$\betrckking zoodilniglclsci hcdl bekomclI. dOli
daillvall de dood hcl &cvol, is. is <Ie wcrklcvcr ovcrccllkomstig arlikcll08 van !lOl:k 6
jo:ccnsde daar bcdoeldc pcrSOllcn il~nsprakdijk. Icnzi; door henl hel bcwijs wo,dl gelc
vcrd. ,Ial dic nicl.nakoming lIilll IIvcnllachl. of lie du,K1 ill bclallgrijlce malC medc aan
Irllvc S4:huld vall lien illbcitlcr is IC wijlen.
- 4. Elk bedilli. wilardour deze veiplichlin&clI des werkgcvcls zoudcII worden uilgc
51ut"n of bcpclkl. is Ilielil.

Art. 16l1ij
- 1. o.:wclli;l:cver isvcrplichl in gevalvanlieleteofollgcvill 'Vilneellen hij hem inwonen
tkn ilrbcitlcr. zoolilnl:do:diemlbelrekkingduurtduch uilerlijk 101 cen tijd van zes we~cn,
vooc cli.:ns hehoorlijke veqllcginll en Icnccskundigc bcb~lIllcling zurgle dragen, vour
zoovcrrc d~iuin lliel uil anderen hoofde is voorzien. 11ij is gClcchligd de koslcn op den
albeitlcr Ie vcrh~lcn. doch yoo, zoovcel belrerl dic <ler cerslc vier weken allccn dan,
WiIIl/lCer lie zickle of hel oogeval door diem opzcl of onzedclijkhcid vcroorlaakl ofbel
ccvoll is van een lichaanlS&ebrek. wililromlrenl de: albeider bij hel ailllgilall d.'r ovcr
cenkom.t lien wclkllever opzellclijk valsehc inlkhlingen becft gcgeven.
- 2. Elk bedinl, wilardoor ekzc verpliehlingclIlIes wCIIi;gevcls zouden wordcn uilgc
sIotell of bepcrkl, is nielil.

Art. l6JIz
Dc wo:rLllcvcr is in hel alscmecnvcrpliehl aldillgcne Ie doen cn nale lalclI, wal eell gll\:d
wClklcvcr in Iclijli;c omsIilndigheeku belloolllc doen en II~ Ic lalcn.

Art. 163lu
- I. Dc wcrk.cver is verplichl hij hel eindigcn lIer dicnslbclrekking den arbeider op
Jicas verlangen cell acluip:brifl uille reiken.
- 2. Ilclgcluip:hrifl bevill ecnc jui~e opaave omllclll den aald vall <len verricblcn
lIIbeiti ell ekll duur<lerdieR$\betrekkinl. abmc<le, doch alk:enop bijzolldcr venoc" Villi
ekllSCIIC;&;l1lwiell hel acluipdlriflll\OClwordcn uillereikl, omllClI1 de wijze. wililrup dc
ilIbeidcr iI:IA :tij/lll verplichlinacn heefl voId»iln en de wijzc, wailrup de dienslbelreHing
cceilldic" is; beelt dc wcrkacvcr de ilicn~belrekkillg cchh:r zomkr bel ililnVll\:rell V~II

rede/lllAdoclleilldi&c'" dHisbij ikdrls leboudenzulksh: vC/lllclden,zoudclVerplicbllC
zijado: l/:lIencazclvcmcdo:Iedeckn; heefl <Iearbciderdedienslbclrcklcing,Iocneindigen
ell is llij lIeswc:c Khatleplicbli. acwor<len. dian is do: wcrkgcvcr gerechligd zulli;s in hel
scluisschriflle vcrnIClden.
- 3. Dc wc,Ii;acvcr, die -iccn helccvrilllide ICluigS4:blilt afle leven, die in hclgeluig
Il:hrifileCCII beler welell oajuisle mcdedeelinlen upllceml, of die bel geluigschrifl van
cellkClllaelk voonic:t, bestellldOlltUIIlundedell L1rhcillereenige me<ledecling Iedocn,
wo:lte /liel in <Ie hewoordilllCDYao helleluip:hrifl is vcrval. inoowel jegcns dell arbei
do:r ..... i<CClISdo:rdell lilIl$pIilkelijk voor dcw.ill<loor veHKlrzailkle schade.
- 4. Elk beUilll, wiliinJoor dezc verplicblingen des wei li;gcvcrs zoudcn wordell uilge
sIotea of bcpe,kl. is nidi,.
. Art. 16JIIlII
Dc werkllever is verplichlliA dc il,heidcr over elk jilitr, dal de dienslbc:lrcli;king I",cfl
II'=duunl. vakanlie Ie vcrkncA ,edurcnde len minsle viermaal hCI hedollgell aantal ar-

bc:idsda,en per week, 01, allde bedonacn arbckhtijd Nt urn pcr j;lilr i~ uiI,cdrukl, "edu·
rcode Icn millsle een oyerecAkOlllstii-ilillllill dilllcn.

An. I~ ~

- 1. IIcefl up enil lijd5tip de dien51belrekkiRl nos acell jaarof 1IllI1Iiec wederCJIII een
jaar leduuld, <I,," heefl de i1,beidcr Icn lIIin51e aallspraali; up vilkillilie in velltou<lin, lot
hel ver.treken deel Villi hel jur.
- 2. Bij collc:c1ie~c ilrbcMbowereenko"'~t of bij reaclills docK of__ cell bellOC:'"
publiekrccblelijk uIlian kan ten aanziell Villi arbciders, wier dic:tilbl:lrdLiq cNldial
nadal dczc Icn mirulc eCIl maand bceflacduurd, IIMItcI CCllle lidwordea "lewekclI ill
diervoclc.daldeaamprialtopvakallliewordt berckeadonrtij.Jvilk\.:.cllVilli eCIillIund.

Art. 16JIcW .
- 1. De arbeitler bcdl accn aampraak op vakanrie over do: tijd, lOedurende wclkc bij
wClem hel niel verrichlcn van de beoolllen arbeidacen aillSplililkup in Icldvasllc5ldd
Joonhecfl.
- 2. Evcnwel bedl de arbeidcuilnsptililk op lIi1kanlieovcr hellijdva",p:wlelldc hcl'
welk bij Icen Iceht up 10l?" heefl: .
II. omdill hi;, anden; dian VOOfccrste oc:feninl ell zorsdcrhelOOJlllCl1r om de lrijplic:R$\
of anderc ovcrheidsdiensl bij wijzc van bcroc:p Ie venic:btcll, CCII vcrplicbtinll nakefl,
hem opaelc:ld doot de wCI, of ll00rtvlocicndc uil cell verbilllenis, door Item jClcm tk
Ovclheid aanlclaan len i1arWc:o viln 's Landi verdedipnll of tCI bc:w:hc:lllling viln lie
openbilre orde;
b. omdal hij verlotals bcdocld in arlikel1638jj leniel;
c. omdat hij,lIlc:llocSlemminl vanek werklcver.dcelncellll......ecllbijc:eIlL.N1I.t welke
wordl acor,aniscc,d door een vakvereni.inl wilarvan hij lid is;
d. omdill hij oavrijwillil wer"loo1i is;
.:. ollldal hij verlot als bc:docld ill ilrlikell638Nr .craiel.
- 3. Bovendicn bceft de vrOllwo:lijke arbcider die de bo:do.NlCCIl albeid Riel {erlichl we
gens zwanlerS4:hlpcf hevaJJillllaasprllllkup vali;anlic over hcllij<JviI" ....I:tij Icehl he"fl
op zicken.cld in verbllnd II\CI bur bev.w...
- 4. Voorts beefl de jcUldigc lIIbc:idcr ililRSpraakupvabillie uvc:r dc lijd wel"e hi; be
slccdlllanhcl volCC'n vanondcnichl wailrlocbij krachlcRS dc:WC:l doorde VoIer"lcver i.llIe
gclclenhcid moet worden ,esleld.
- S. Dc Irbc:ider die de: bedoalCIl arheid Rict vcrricht WC!CIIS zieli;.e ofoa.evitl,lIeefl.
Icnzij de zickle oIhel onlcva! doonijn opzcl is vcroorznkl. Oo;ii~,..;hlof ccn ililll'J'lililk
up in leld vaslle5leld loon bestUl, aaASprn" op vilbnlie ovcr helll".k~" nil tk i"able
zcs mnnden worin de ubeid niel verrichl werd. nlCl dien ;rc:r5lillllk: doillil<hA.kn sa·
men.eleld wortkn als lij elltaar mel ondcrbtekinlVllll milltkr daAeellmilar.,~upvu1lell.
Dc in de cersle valliII genocltl<lc .ansprnk be$lul Riel indica de illlK:kk, tk bcdonllcn

-arbeid slc:chts Icdurcnde cen le<leclle VlUl dc tijd nicl vcrricbt.
- 6. Dcinhcllwcedelidonderd,derdeenvijCtklid.,cnoellldc:i1l/!\>psililll. '-crvilkiRdiea
de dienslbelrekkinl door de arileidcr wordl bc:cirldilld a!vorcll, de alb<:itI is belVill.

Art. 16Jlee -
- 1. Dalen ofIIcdecllen vall daccn wiilrop dc ;lIbeKkl de hedonCCII arbeitlnM;1 vcnichl
wegcnsrctknen ills bedoeld in illIikelI6l8c. <lerde clIVie,dc:Iid.ea 11l1lb:llbJlldd. twcc
de, derde, vierdc ell vijfde lid, mOlcn niel ,!~ vithnlic unacmclkl wOlllen.
- 2. Wann.:e, hel gllvill bedoeld in artikell638J41, vijCde lid, iUcb vouuloellijdens ccn
vaslgcslclde vllltalllie,leidcn <Ie verlcen<le vahnlic<lillcn niell/b vilkalllic<lalcll ills <Ie
arbcideropglOndvan eco W!=llclijk vOOlllcschlcvenlickle-orongevilllcnvcrzckclillllc::n
uilkcring over dic dillen onlvanlen heefl.

Art. 1631«
- 1. Dc wcrkgevcris velpliehl <Ie arbeider, wicm lillUprililk up vilkalllie or up vcrlofilb
bcdoeld ill ilrlili;cll638jj dilanoc locrcikcnd is, desvcrlanlld jailrlijb up lodaniie wijze
vakanlie ofverlof Ie verlcnen, dal de Irbeidcr Cedurende Iwee opc:cllvoillcllde wekcn of,
indien dc bedlijfsvocring dil noodzakclijk mukl dan ....cldc albcitlcrJil wellst. icl!ulen
de IwecRlaill cen wcck ,cen arbcid bocflle verrichlen.
- 2. De werkgeverisvcrpliehldeovcri.evakanlieda&cnofvellordill:Cn Ie vCllcucn.nilar
gelang de aanspraak Villi de .rbc:ide, op een zodanige doilloclClkcnd is.

An. 1631"
- 1. De werkgcver sIcII de lijdslippcn Villi aanvanl ell cincle viln lie v~"""lic vilsl nil
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over/clllIel de: wrbeic.lcr, voor zovcr in hel overlegof in c.le vil~lslellillg nicl is voorzien bij
lithrirtcli jkcuverecnko~l ofregiemelll, dilnwd bijofkrilcillen~ ,ollcel ieve arhcic.lsover·
ecnkom~I, rcgcling door of nilnlens een bevocllc.l publickrecillclijk orgnn ofde wcl. Dit
over/egendeze vwsl51ellinllvinden,Ienzijbijlolll,ereolllSlanc.ligheden dilverhlllderen, zo
tijdigplaals, c.Ialc.le,ubeidergelegellhcid heefllothellrerren VWII voorhcreic.lingcn vour de
bc:sledin,g van de vilkanlie.
- 2. De werkg.:ver docl de in bel eersle lid vln arlikcl1638flbedoelde lijdvwkkcn loveel
mogdijk aallvilllien lussen 30 april cn 1oklobc:r.
- 3. De W.:rkllcver kan, indien daarloc gewichtile rede:ncnaanwezigzijn. mloverlegmel
de i1rbeiller, hel door hem vastgeslclde lijdvak vall de: vakunlic wijligen.
- 4. Dc schade.welkede arbcidertengcvolge vol.. dc wijzigingvanhellijc.lvwklijdl, wordt
door de werkgcver vergocd.

Art. 163IlIk
- I. De ilrbcider bchoudl gedurende helgellol viln de hemtoekomendc vilkanlie ailn·
sprailk op loon.
- 2. Uij colleclieve IrbeidsovereenkOlnsl of bij regding door of namens een bevoc:gd
publiekleehlclijk orlilan kiln van hel bepaalde in hel eerSle lid walden afgeweken, mils
dilillbij levens voorzicninllen zijn Idroffen, door welke de arbeider scbadeloos wordI
gesleld \'oor dervin, viln loon wegens valumlie. Dl:ze scbildeloosslelling wordilib loon
bcscbuuwd.

Art. 163Ilf
-,I. De albeider !reefl weeens hem bij hel einde van dc dienslbelrekking lockomendG
vakanlie aanspruk opeen uitkerin, in geld lot een bedrag van helloon over een lijdvak
,elijk a<ln die vakanlie, lenzij voor bern een voorzieninK gl:ldl als bedoeld ill arlikel
1638hh,lweede lid.
- 2. Dc werkllever is verplil:hl bij bel einde van de dienslbelrekking aan de arbcider een
verklaring uille rciken waaruil blijkl van de duur van de vakanliecnvan hcl verlofzOllder
bchood van klOn welke aan de arbcic.ler op datlijdstip nag lockomen.

Art. 163IjJ
- I. De arbc:ider heefl unspruk op verlof ZOIIder bchqud viln loon gedlireilde de lijd.
waarovc:r de in anikell638ii bcdoelde wlkerina is berekend of op welke de scbaddoos·
slelling, welke daarvoor bij loepassingvan arlikcl1638Mr,lweede lid, in de plaats lrcedl,
bclrekking been.
- 2. De arlikekn 163&c en 1638u Iij:! op bel verlofvan overeenkomslige locpassing.

Art.IUWt
5.:bade:vcrglJC'din,ler vervangin. van niel of Die! op de juisle wijzc verlccnde vllkanlie is
niclloclclalcn, :toIan.de dicnstbclrekkingduurt.

Art. I'JU
- 1. lede:rvorderinprccbllollockennin,vanvakanlic: ohan verloflOnder behoud \Ian
loon. als bcdoeld in artikell638jj, verjaart na verloop van Iwee jaren na het tijdslip,
waarup dc aanspraak is on'-Iaan.
- 2. Een verjarinplermijn van zcs munden ,eldllcn aanzien van vorderingellier zake
van:
•. schade, OllldaaD leD eevolee Vln hel Riel verlc:nen van vasl,eslelde vaklnlle of van
vilS1eeslc1d verlofle rekcnen van bel tijdstipwaa,..;pdie yakanlie ofdil verlofbad IIIOClc:n
in'ilan;
b. schade:. onlslaan lea ,evolJC vanbcl wijziaen van een vaslgc:~leldevakanlieofvaneen
vasl,eslc/d verlot, h: rekenen van bellijdslip waarop de wijligingde arbeider bckend is
,cworden; .
c. de uilkerin" bc:doeld inanikel163llii.le rebnen van hellijdlilip van bC:lcinde Villi lie
dic:nslbclrekkin•.

Art.I~

Elk bc:dinC, w;wbij VIII de artikelca I63Sbb.l638jj en 163811 len nadele van de Irbcider
af,eweken wordl, is nielil. leuij en voor UlVcr zoeJallige Ifwijking bij die arlikelc:n is
loclelalen.

Art.I63IM
- I. Dc Irbcider kaa verlaaJCn dal de wcrklever hem vcr/of lOnder bchoud vall loon
ver,"nt voor !leI ak lid bijwODCn van veriaderingen vall de Eersle Kamer der Slalen·
Gellerilill, van velle,enwoordi.eJldc: or,anen van publiekrecblelijke licbilmen die bij

recltlslreeksc verkiczing wonkn IiIll11:ngclilc:1d, uilll:rondcrd eduer de Tweede KilllW:r
der Slalen·Gencraal, alsmc:de vanCOlnmissies uilde:zcor'iI'ICII.I)eze:bcp;dinl vindl '1)1;
de locpassillg up de Irheider die deel uilmiiaLI vall I:':nnlCl allcrnecn bc>tuur be.....
orgaun vall cen walerschap, veeDlithap of veC:llpJJ1dcr.
- 2. Bcsilial dilllro"er lussen de werkgever en de arbcidcr ,cell overeenuc:nllnin" da"
"ell de kalliollrechll:rop verzock vande: mecsl,eredc partij vast in welke lIIalC djl verkJI
beboort Ie worden vcrleend. Dc reehler bcoordc:e/l in boever, &ezic:1I bel belanl dill de
arbcicJcr un de in hel eersle lid bedoc:lc.Ie ver,adcrinJCII kan dcelnc;men. ill r.:dclijUtciJ
van de werlgever kan worden levergd Jill de .rbcider i1IWCU,IIo.
- 3. Wilnnecr lussen parlijen eecn overel:m!cmnun& over bel vellot bcilaal, killI d.:
werkgever dc dienslbclrekkinl niel welens hel bijwoncn~an ver&aderin,en van hel vcr·
legcnwoordigend orgaan doen eindiFn, zulallide reehlcr omlrenl1Jc;1 vc:rluf niel bc:c;fl
bcslisl. De beschikkin& van de reehler is uilvocrbur bij voorraad.
- 4. Dc vorigc ledenvindenovc;rcenkOlRSlicclOC~eup welhoudcrsenIc:dellvilnbcl
dagelijkl besluur van cen walel1Chap. vceasch.,.ofve:c:npoldcr wierlunclM: .liel illsCCll
voUedigc wordl bczoldild. Bij al,elllCDC maaUeJCl va" bc~uur wordl bc:paa)d. welke
welholldersfunclies voor de: tocpassin'\IIndil arliktlak volk:die bcwkJiccJ wurdcll_'
gemerkl.
- S. Elk beding waarbij len nadele van de ilIbeider Vln hel bepaalc.le in dil anilel worl1l
afgeweken, i~ niclig.
- 6. Dc bepalinlen van dit artilcel blijven builea locpalisiD,lenaanzic:nv"ndi.: arocpcn
vall arbeiders voor wie WI hoofde Villvcrlcnine vln Rijbvergoedin& bij of lril4:hlens de
wei een andere rCle/in, is VaslJCSIeld.

Art. 163Ioe
- 1. Dc arbeider die alsouder in familiereehlclijke belrekkin,staal &ol cen kind,OlIdcr·
scheidenlijk de arbciderdie blijkens vcrklariacca uil bel bevolkillJ)fep..erup1IclZclfdc
adres woonlals een kind en duuf'Zlllll de verzoreineen upvocdiu& vllllt!;ol killd akcice"
kind op zieh hedl ,eoomen. becft rechl up verlofzoncJc:r bchoud van 100II. Indica de ler
zakc van hel reehl ophel vcrlolin deeel5le voIzineestclc.le voorwaarclc:lIlc:"aaazic. Villi

meer kindc:rell van de arbeidermel.'iIII'vaa helZclfdc: lijd"lp wordeD vcrvuld, bcstaal
hel rcchl ilcchts len aanzic:1I vaQUQ vaa die IUodcren.
- 2. Ilel verlotbcdiaa'lccD aanc:cIlJClloteIl pcriodcyaa len1Ioopteus MUIIdc. over
lenhoogs'edaldeelvlnde.rbcicJsduurpcrweekdatlwiAli,uurl~bovea,aal.Gccarcdll

op verlof beslaal over lijdvaUell FIeJCII aa de dallllD waarop bel kind lib kcdillCb.
worden loegelalenlcl de basisschooI.
- 3. lIel rechl beslaaulcchts indiendcdicnstbelJckkin,in NederJand....lIdt vervuldclI
dcze len minsle een jailrhccfl,cduurd. Arlikcll639k. eerlile lid, is van overccnLonbliee
locpilssing.
- 4. De arbeider meldl hel voorncQH:nom vcrlofop Ie nclllCn len minste Iwee maaAdc"
voor bcllijdslip van inlanl van bet verlofschriftclijk linde werkleveronderopcavcvall

de pcriodc, hel unlll urr:n en de spreidin, daarvan oller de week. De lijd:ilippcll Vllll

ingang en cinde van hel verlot kunnen alhankelijk worden le~e1d van de: datum v;an de
bevallillg, van hel einde van hel bevaJlinpvcrlof of van de anvanc van de ve:rzorsille.
- S. De werkgever is verplichl in Ie stemmen mel cell vcrzock van de arbc:iclc:r Dill hel
verlofniel opIe ncmcn ofaielvoort Ie zelleRup,rond van onVOOlZi':ne onlSlandiChcde:II,
lcnzij ,ew~hlige rc.cJcneR zidl hicrte,en verzellell. Dc werk,ever bc:hoo:h iWI hel ver
zock niet mel ingans vln een vrocJCr tijdsLip JCvol,le JCvl:n dan vierwclell u hel ver
zoek. In hel geval dal bel verlofnlCIlocpassinc VaD de eersle vollin. Aa 1Ic:llijdstip Villi
ingangdaarvan Diel wordl vooneezel.vervlll belrechl upbel ovcriJCdccl Villllbt verlof.
- 6. De werkgever kan, aa overlce mel de ilrbeider, de sprCidiAI vall de urell over ric
week op grond Viln ,ewichtigc rcdcnen wijzi,ell, lot vier wckell voor hc:llijd"'ip YlUI
illgan, van hel verlor.
- 7,. Viln hel eelSle loleD mel helZCldcIid kan5lcchClWOIde:uf,ewekcllbij aJlJcetieve
arbcidsoverecnkomst of bij reeelin. door of namens ceA bevoc:,d publiekreclrlelijk or·
gaan,milshel nnli" urcnverlofwaarop de ;;:bciderop.rond van die rCII:liDIreml1lc:dl
lenminsleIelijk isaanhelaanlal urenwaaruphij redltzoohebbcnbijde lo.:pauinCVilli ric
eerSle voWn van hc:llwccde lid•
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VUII de ,'er/,/iduillgtft dej arbeiders
Arl. 163'

lle arbc:iller is v(rplicht dell bedongell ;arbcid na;ar zijll besle 1I<:rl1logell Ie velrklllen .
VClOr zoover urd CII omv;an& van den Ie verriehlen ;a,bcid niet bij uvcrc:cnkumsl uf rel'e
Rlcnlzijn olUsdlleven, bcsiisl daaromtrenl bel gebruik.

Arl. 1639a
_ I. Dc arbchlcr isverplichldenarbcidzcllle1lerrichtell;hij lan rich dauillnieldan mel
loo:slelllming des wcrkgcvclS door eellen de' lie docll vervingcn.
_ 2. Dc reChhYOIderin, lot Ilikominc van de irbc:idsverplicilling vall de urbcider onder
bc:paling van ccn dWan&50m of van ,ijzelinl is lIiclloc:gc:lalen.

Ari. I~tb

De a,bcider is v(rplicht zich tl.' houdcn aan de vooriChriftcn omtrenl hel verriehten van
dcn ilrbdd ahmede aan die, welke sirekken tcr bc:vurdering van de Coede orlle in lie
ondelllemini des werlt&evers, hem door 01!Iamens den wcrkgever binnell de perken van
weI uf vcrordcnin,. van uvereenlr.omsl ul reglcmcllt. gegeveR.

Arl. 1'39c:
I>.: arbc:idcr ,die bij den werltgcvc:r illwoont, is v(rplicht lich Ie gedrag~n nilarde ordedcs
huiles.

Ali. 16Jtd
De arbc:iclcr is in bel alicllleen verplicht al dallenc Ie docn en na Ie lalen, wat cen locd
urbeider in llelijke olllitandi,hc:den bc:hoort Ie doen en na te Iilten.

Ari. I~
- I. De ;arbc:ider die bij de uilVocrin, van de overeenkomsl schalle loebrengt aan de
werkgcver of ;aan een dc:rcle: jelcns wie de werklever tOI vergnedins van die schade is
Ichoudc:n, is te dier Zilkc aiel jelens cIc wcrk&ewcr aallsprilltclijk, tenzij de schadc cen
IIcvulg is van ziin opzet ofbcwusle rockelooshcid. ViI de olOstandigheden van hel geval
kill1, meek geM op de ililrd vinllebctreffenllc overec:nkOntSl,anden voortvlociendan in
de vorige lin is bcpilald.
- 2. Afwijltil1g van hel vorile liel en van arlikel170 lid 3 viln Bock 6 ten nadele vall de
arbciekr is slcchls lIIolclijk bij schriflelijke overecnlr.olllsi en slechts voor 2CIver de arbc:i
der Ie dier zake is vcrzekerd.

VIJI'DE AI'DEEl.lNO .

Vall d~ "er.lL·hillende wijzcn w/IlIrop de die/utbe'relckillg, duor arbeitboveuetlkom.l' OIl"

.11114111. eindig,
Ari. 16»e

- I. Dedienslbelreltkul,eindilt vanrechl5we,e ,wanneerdeliid isveulreken,bijover
(enkllmsl of rellemc:nt, bij lie wet of door hel,cbr,,;\! aallieceven.
- 2. Vooralliill1l1e opzewn& is in dill,evainoclic:
I". iudicn zullts hij schriflelijk aanlclanc overecnkomsl of bij reglemenl is bcpaald;
2". indicn vol&ell5 tic: wc:l of hclcebruik opUllini behoorl plaalslC: vinden en daar1lil1l
niel. wailr 2ul1t5&c:oorloofd is, bij liChriflelijk aanacgilne owereenkolllsl ofbij rellemelll is
afr.ew.:k.:",
- 3. Een bcdin"krachlcnshelwelk de dic:nslbetrekking van reehlswege c:indigt wcgens
hel ill hel huwclijk Ireden van de arbciclt:r, is niedl'
- 4. Ecn bedin" kracbleashctwclk de dicA5Ibc:lrekking van rcehlswc:ge eindigt wegens
zwanlerli<:hap 0( bcvallin& van lie arbcMbler. is nictiC.

Art, 16Jtf
- I. IncJic:ndc.: l1ica5lbctrckkial Aa llel vemrijken van de tijd, in het cerSle lid Villi het
voorlailnclc arlikc:l Otn5ChrcveD. door partijen Wilder tcgenspraak wordl voorl&czc:t,
WOld, zij i~OIChl voordeulfde tijd. doch 1~lken~ len hoog~le vour eell jau,up de vrocgere
voorwaarden WeckrlJt1llC: zija aaaac,aan..
- 2. lIelzdfdc.: leick, w;annecr in de lewallen. waarin opzegging nodig is,lijdillc 0l'zeg·
&irll iIl:hlerwcce b1ijft cn de ccvol,en vln de voortzc:t1ing clcr dienslbclrekkin& nict op
zellelijk zijn &ere,e1d.

- 3. Indicncenvoorbc:paaldclijdaan&c,ano:dic:mtbelr.:!l;)in,iivOOJlI.:;t<;I.bv"",tWM
bc:eindigint: vooraf,aande opuuin, aodi,.
- 4. Vom lie loepa5liinl viln het bcpaaJ.lc in bel vori&e lid worden dicllilbc:lrc:UiIIs.:a
tUSlic:nd4:zclfdepllrlij.:n.wc:II,,:clkalldc:rlDCllUW:lIpOl"'1Vilaaiel_erdltnlllklCatijla
clpllCVl>,gd.sei:chl ecr. voortleuae IlicllSlbc:lrckkillll le 'f<ll_n. tc:lIZij dc.: dic:lbtbc'rdi'
kingelliouler bc:lrc:ffen he, verricl1lc:nunkINe,OIIICfcleldc i1fbcidca lij k:ller vUCIuid,
lJinnen 31 dalen c:indilcn.

I - S. Van hel bepaikk: in bet derdccn bet vicrde lid ba decbts wurcle:aal,cwek&:. bij
eolleelieve lIrbc:id50verecllkoms' cfbij rc,c:till'dooc of _liS cell bc:vu.:ld public:k.
r", !ltelijlr. orgalln.

Art. 1639a
Indielllle duur ener dicn51bctreklr.ir.1 IIOCh bij ovcrcellkoam of rep:nleat. ROC" bij cle:
weI of door hct Icbruik is un,e,cvr.n. beefl icder der pilfliju hel reclli. de dic:a~be.

trekking Ie docn eindi,en dooropuJliq.
Art. 163911 .

- I. Opzcginll 1111, aUc:e. Icschicdca tCICA de daI of tc:aen cca der cbaea, bij over·
ccnlr.olWitofre&Jemcnlofdoorbelacbruikdurvoonlllccwczc:n;bijlebrc:kevilader&e•
Iijkc aanwijlin, ma, opzcuin, leaca etlr.c da"e5dlicden.
- 2. Dc: werkcevcrkan Die, op.te1lCA wcseasbcl buwelijk vude llI'beidc:r.
- 3. Dc: werk,evcrkan nietopulICl acdurcDdc de tijd, dillde i1fbeidc:rClllacKhikl i6to1
hel verrichtcn van zijD arbcid wcacu zicktc. lellZij cle: OIIaeKllil;,lIcid tcDlllilbtc twec:
jaren heeft leduurd.
- 4. Dc werk,ever kiln de dicA5lbctreUiac_t cea arbcicktcr die: ICJChilI is 0Ill de
bc:donlcn arbc:id leverrichlen nictOPUlICaaedurclldc:cle: zwiI\SCudlapea wcacti Iaaar
bcvallina· Dc: werklever kaa Icr SlaMI VM de zwaaacncJup cel verklaria& WOM «II
genee:okuncli,e of VIII ceo verbk-ailCvcrlu&cA. Voorts kill de wcrkaevcr do: dieUl
be: Irekkinl van de arbcicktcr, dieburarbcid l\II de bcvalliqlaceft IIc:rviIC, aict opzcJICa
gedurenllebellijdvakvaaus-mubctvcntrijkeanadepcrioclc:wiIilIinzij.cdltllad
op zickengeld in vcrbancl_t bur bcv....
- S. DewerkgeverkanaiclopulIC"acdureDdcdetijddatdearbcidcrvcrllilldc:rdiide
bedongenarbc:idtewcrricbtca.OIlIdalbij.MdcnclaalllCtllctoos-rkl*dc:krijplicul
of andere owerheidsdiensa bij wiju van bcrocp te vcrridalell. cea verplidltial llillc:c:ft.
hem opgelegd door de: wet, of \'oortvlocieadc wI cea verbiatcab door Ilea. jc:acti de
Overheid aange,iWI. leo aanzica vu 's Laack verdedillinc of ter bc$cbcrlllin, Vila ek
opcnb;arc ord<:.
- 6. tiel bc:paaldc in bel derde, vierde en vijfdc lid is niellocpauclijk llij eea upl.C&&iac
welke nodig is krachtens anikeI1639{. derde lid.
- 7. V;an het bcpaaldc in bel derek en bel vijfde lid kan slc:chts wordea afaewckea llij
eollecliewe ilrbc:KhoverecnkOlll5l of llij reaclinc door ofaarnellS CCII bevoe,d pubIt-;k·
rcchlclijkorlaan. Dczc afwijtL Ikane'fcnwct leca bc:lrckkinahebbcaupopzcuilll.iIII
arbc:idsters die zwanler zijll dan wei bcvidlio&svcrlofacnicten.

Art. 16lft
- I. DClermijnvaoopuuiacisaelijkuadetijcJ.cliclCwoon1ijklll5l;l:nlwc.:opvo!.ceIl'
ele uilbc:lalillgcn WilD llel in leld wutsclitelcllooft verl>lrijkl. docIIllict lilu&er dill1;&eli we·
kell. Deze bepc:rkinllelcll niclvoarW\~...cealanlereduUl wtbellx:p;&iIkkinhcl YtIltiIea.
de lid en in artikell6J9j voortspruit.
- 2. Bij schrirtdijk un,eCllDC ovcrccnkOlll5l ofbij re,lc:menl.al Wllll do: bcp;ililllYiIII

de eer:ole zin viln bel 1Ioor,undc lid wordell afaewck&:.,1IIits de le,mija Villi opzcllia&
niet lanler lij dan zc:s IIIlIandc.ea voorde wcrkaevcraiel korler worde ae"elcl diia VOOJ

de arbc:ieIc.... Isslcchts Y09fcell derpmijcacca reac6a&aelroffen. danccldt zij ook VI>UJ

de anderej isecn kurterc lennij. woor de wcrkaevcr bcpaald dan voor de llI'bcidc:r. daa
&eldlde lanlile lenaijllootr.voordewcrkaevcr; isCC:lllaRlerc h:rlllijlabe~daaacour
loold WilS. dan 1c:1dt de bnlde lcoocloofck tcrlllij•.

Art. 16BJ
- I. OnverUlindc:rd bel bcpaaldc in anikcll6l9ibcclrllactdo: terlllijll VllOPZC:JPI&voor
de wcrkgevc' ten minde ;rovcel wckeD a1s de dica"bclrekkiDC u de lIICerderjarishcid
v;an de lIrbcider ,cbelc: jarea bcc:ft ,ecluurd Cll voor cIc arbcidcr telllllitite zuvc:c:1 wd;eD
als de dicnslbc:lrekkinl nllzijlllllCCrderjari&hcid tijcJvakken wlln twee p:1M:k joarede&:ll
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lleduunJ, mel dieII versl~n"e, dal uil dezen hooh!e de llPzellglllllslerllllJn VOOrlk: weu.
lever len 1\l>o,~le 13 weken ell voor dc ar~id.:r len hl>Ol:sle 6 wekellz~lll\:drilllell.

- 2. De lerll1ijn v~n opze"inl die krilchlells hel vuriee lid voor de werkgever geltll,
wuult verlelilld mel een week voor elk vul j~ar, /ledu...:i1dc helwelk de arbcider ml hel
bcreiken viln de leeflijd viln45 jaren bij hem in ,'ien~1 i~ /lewecsl; de duur van deze ver
Icnllilill bcdnlall cvcnwellen houlsle 13 weken.
- 3. Ile lermijn van upzeuinll vocr dc werkl:ever hedrililgllen minslc lhic weken ICII
ailnziell Villi een arbl:id.:r dic opdc dilg van opzeUillg d.: Icdlijd yan 50 j.llenheefl bereiU
elllelllllillsie CCII jaar bij hcm in diensl is ·~cwcesl.

- 4. I/ellweedc ell hel dcrdelidzijn nieh~,...cpassing len ililllziell Villi eel...rbl:iderdic
de lecflijd van 6S jarcn hedl bereikl.
- S. V~n hel ecrsle, Iweedc cn derde lid kanllcehls worden afgeweken bij colleclievc
lIrbl:id>uvereellkomsl of bij releline door of namens een bcvocgd publiekredlldijk or
laan.
- 6. Eehlermolende in bel eersle,lweede cr:dcrdclid b:docldc lermijnen bij schriflclij.
kc overeenkomsl of rCllement wordcn verlenld, milS de Icrmijn van opzegging your de
arbcidcrniellanller zij dan 6m~'lIIdcncn voordc werkgever niel kOrlerworde gesleld d~1I

op hel dubbele van dic voor de arbeider.
Arl. 1639t

- 1. Vour de tOCpassinl van arlikcll639j, eersle lid. worden dicnstbeln:kkingell geachl
eenzelfd.:, nic:tondcrbroken dienslbclrckkin& Ie vurmell:
II. indien zij bcslaan bebben Iwsen dczclfde parlijen ell c1kander mellusscnpozell van
nicl meer dim 31 dillen zijn opgevolgd, Icnzij de dienslOOIIl:kkiugell louler hebhcn be
lroffen hel vcrricluen vln lossc. onlcregehlc albeid en zij iedcr voorzich binnen 31 d~l:ell

zijn Ileciutlilld;
b. indieneen zctrdo: arbeillerachlerecnvolgensin dicnsl isgcwecslbijvcrschillende werk
,even, dic redclijkerNijze Icachl moclen worden len aaozien van de venicllle alOOid
clkanders opvol&erilC zijn; ,
c. in leval van OOrslel der dienslbelrckkinl inlcvolge arlikel16391.
- 2. Van bel bc:paaldc: in hel vorile lid kan slechls worden argeweken bij (:olleClicve
arbcidsovercenkolllSI of bij recelinl door of namens een bcvocgd piablickrechlclijk or
laan.

Arl. I6J9I
- I. Dc dicnslbclreli:kinl cindigl door de dood van de arbcider•
- 2. Nicllemin is de werkgever vcrplichillan de nll&cllllCn OOlrekkingcn van de arOOidcr
overde I'criodc vamlfde dal na overlijdelllOlen mel de !a,lIS1edill van dc Iwe~de m~and

n.. die, wiAilrin hel overlijdc:n p1aauvond. cen uilli:cring Ie vcrlellcn len bedragc vau het
loon dal de arheider laalstelijit rcchlcns lockwam.
- 3. Voor de locpassinl van dil artikcl wordt ondernagclalcn bclr~kkingen vcrslaan dc
,lanl5llcvendederecbleenoten van wie de arbeider nielduuruamlcsdll:iden IceCdc, dan
weldc daarmce opCrond van cen wellclijk vOOllcschreven lieklc- of arbcidsonlcschikl
hcidncrukcrillc ter uke Vin de uilkerial bij ovcrlijdcn cclijkceslelde pcrSOOll, of bij
OIIbtcnlcms vaa lieu de mirrdcrjaricc wcuilC of naluurlijkc kindercn.
- 4. Dc overlijdc:nsuilkeMI, bedocld in1lcllweedc lid,lulQ wurdcn verlllinderd mel hel
OOdral van de uilkerincdat undenalelaten bcuckkiulen ICflllke van hel aver/iji/e" van
de lIrbcidcr lockumt badMens cen wCllelijk voorlescllreven lic"le· of i1rb<:itbolllllc
scbiklbeidsvcrzckerinl'
- S. lIel bepaaldc in het IwC"..cIe lid eeldt lliel iDdielllengevolce van hellocdocn van Jc
.rbcidcrceCll aillupruk bcst.'1i11 opeCA uitkerinlkrachlcnseenwellclijk voorgeschreven
zicklC' 01 ilrbcidsorllcsclriktbeidsvcrukerirll.
- 6. Elk b<:wlIl. waarbij van bel beplilkle in dil aniaellen nadcle van de nagclllten
bcttekkinlen wordt at'lcwekca. iii nichl.

Ali. I~
l>Cdiellllbclrd'.kinccindietn\cldoordedooddeswerklcvers,tcnzijuildcovcrcenkoOisI
het IClendccl voorlVlocit. Earler zijn wwcl de erfcenamen des wcrkgevers als de Ilrbei·
der hevocld de diellStbclrckkilll, VOOI cen bepaaldc: lijd..anlcgun, dooropugging met
"""htlk:D1in.vall debepalillicadcr Irlikelcn 1639h. 1639;en I639j Ic doen cindillcn, als
ware iUj ilanl&:laan \'OUr OlIbcpill1dc lijd.

Arl. I.:J!III

- 1. Intlien een procrtijd is OOdonllcn. is ieder dcr panijcat, ~"anc die lijd niel is vu'
slrckcn, OOvOClld dc diensl~trckkinlzondcr opzcuine of:wn<lcr in..c1llncmillll van de
voor opzegginc geldende bcpalincen Ie doen eindicen.
- 2. Bij een zOlllluige bccindiginc is hel bepaaldc in de anikeIcIl16.J!ls en 16391 niet Viin
locpllsliin,.
- 3. Elkbcdinl.w..arbijdeprodlijdniclvoorbckkpilnijcncelijk,oIwc1opl~nlerdaa
Iwce munden lesleld wordl, alsmelle elk bedin" waarbij~ hel ...nlla~n v:an cen
uieuwc prodlijd de geZlllllcnlijke pt'ocflijden lancerdanlwcc lII",andc:1I worden. is nicti,.

Arl. 16390 .
- I. ledcr dcr panijcn kan de dicnsthclrekkinc ZDndcr upuWnl 01 ZDndcr illllChlnc.
ming van de voor opzc&l:inC ICldc:ndc bepalincen doen eindicen, doch de pauij, die alit
doct zonder dal dc wc:derparlij durin loc5leml. is 5duadcplkhlii,lenzij zij de dien5lbc·
Irckking aldusdoct cindigcn om cendrinllCndc:. aan dewederpanij onvcrwijld mcdc,e·
decide reden.
- 2. Indien de wcrklevcr :':lndcr dal de lIrbcidcr daarin locSleml de wenslbclrckkial
zander opzeggin& docl cindi&en. zijn hellwcede, derdc, vierd«: CII vijfde lid v..n arlikel
163911 vanovereenkolllsligelocpassine.lenzij bijde dicnslbc:lreUing<&kIusdocl cindiccn
om een dciugcnde. aan de wcderpanij OlIverwijld mclkrelkcldc rclkn.
- 3. Evcncenli issehlldcplichlildc parlij.dicdooropulofKhuJdalindc welkrpanij een
dringende reden heefl lelcvcn om de diell$lbclrckkia, wilder opzcUinl or wilder
inachlneming van dc voor opuginC leldc:ndc: bcpalinccn Ie docn cindiecn. indicn dc
wcdcrparlij viln die bcvocldbeid hedl lebruiklemaaklofde recblcropdie 5fOlld krach·
IClls ilrlikcll63!1w de arbcidsovcrecnkomst onlboodc:a hedl verUliard.
- 4. Ingevill cen der pilrlijen Khadeplichlic is.heefl de wederpallij de kcUli de in arlikel
1639rgenoemde schadeloosslcllinc 01 cen vo1lcdice :il:hadcvcrIOCdin& Ie vord.:rcn.
- 5. Hclniel in ..chlncmen van anikell639h, Iwccde, derde, vierde ofvijllle lid, orvan
hel twecde lid maakl de wcrli:gcver Ilic:I Kh;adcplicbliS' Dc arbc:idcr kan in die gevalle.
gcdurcndc Iwee milanden na de opzcginc of IIIl de becindi&ing dcr dicllitOOlrckkillg
iudicn dc werli:gever dezc ,nders dan JooropZCuiDI hccfl docll cindi,len, de nielighcid
van de becindilliu&inrll\:pcn.llet inrocpen Villide nielilheidlescbic,JI door kennisllevinl
ilan de wcrli:gcver.

Arl. 16ltp
- 1. Voordc wcrkgcver worden Ilsdrinccndc redencnin d.: zin vanbcl ccnte liLl VilA bel
vourgaand.: arlikel bcsehouwd zodani&e dadcn, cicendlappcn uf ccdrapllgeD van d«:
arbcider, die lell gevolgc hebben, dial vande wcrkecverred.:lij"erwijzc IlielLau gevcr!:d
wordell de dienlilJclrekking Ie IalellllOOftdureD.
- 2. Dringende redem:R zuUcn onder andere aanwczieecachl kunnca worden:
I". wanuecr de arbcidcr bij de aflluilillg der overccnklllll51 de werkcever hcdllUi:ilcid
doorhelverlonenvan valscohervablegcluipchriflcn.ofdeuopa:lIclijltnlsc inliclilin
gen hcef! gegevcn OlUI~enl de wijzc waai:op zijn vorigc dicllilOOlrekking is lecindicd;
2". waunecr hij, inernslilc male, de hekwaamheid ofcesdliklhcid b1ijkl te mi»:ic:n lot de
arbeid, waarvOOl hij lich hccn vcrboadc:ni
3". wanneer bij lich llIldanuwaarsdluwincoverlccft ..iln dronkensdlilpuf ilnder Ilcdcr
.lijk sedrag;
01". willlneer hij zich Khuldil mallkl .an diefslal. vcrdublerin" bcdrOj; of ilndeH: mis
drijven, wa:.rde)Or hij hel ycrlrouwcn des wcrk,evcrsonwaardi, wordl;
5". wanncer hij de werkccver.lIicns faRlilicledcn ofhublellOlen. ofziin OIcdc'ilrbcidcrs
mishandell. grovelijk bc:ledill 01 up erllSlige wijzc bcdleiCt;
6". wanncerhij de werkCcver. diens faRliliclcden ofhui~cllOlcn. ofzijn R1ede'i1rbcilkrs
Vl:rlc:idl of Iraclulc verleidcnlot handc1illeen,stlijdie mel de wcllell 01de Coedc ,-:den.
7". wanneer hij opzellclijk, ofOllodanu waarschuwinSlockelool, des wer"levcrli eilen
dc·m bcschadi&l. of aaa ernslil ICYIlIlf blootilcll;
8", wllnnccrhij oplCuclijk, cfood.;lIIu waarschuwinlrockeloos,zich zeUofanderen ailA
emllig gcvaar blllOlSlcll;
9". wanncerhijbijzondcrbedenaanga:mdcdeswcrkgevcrshui~diu&ofbedrijf diehij
OOhoord.: leheim te houdcn, bckcnd mukl;
10". WilnneLr hij hardnckkil wcigcn Ie vol:locn un relklijke bcvel.:n or opdrolChlell,
hel; I door ofn~mensde wcrkllcver vcrslrckl;
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II·, w~nnccrhij op ~ndcrc wijlc crovelijk de plichlen Yerona~hllOlallll, welke de over·
eelikoln~1 hcm oplelll;
12". w~nneer hij door 0plel of rockeloosheid builcn slaalicraakl of hlijll de hedongen
arhcidle vcrri~Men.

_ 3, Iledilillen, w~~rdoor un de werkgever de I>cslissinl wonll oyeradalen of er cen
drilillclide redcn ill de lin y~n iarlikel1639u, ecrsle lid, aanwezig is.lijn nielig.

Art. 163"'1
- I. Vour de ~lbcidcr wordell als drin&ende redenen in de lin van arlikc:116390, eelSIC
lid, bc:schouwd looanille omslllndighcden, di<: len gevoille hebbt:n, dal van de .rheider
redclijkerwijlc Ilicl kiln llevergd worden de dienslbclrckking Ie lalen voorlduren.
- 2. Drinllendc redenen lullen onder andere aanwelig geachl kunnen worden:
I". wanncer de: werklcvcr de »rf.><:ider. dienlO f~milicleden of huilOgenolenlllish~ndell,
IroYdijk belc:digl of op crnslige wijze bedreigl, of gedoolll dal derllelijkc handc:lingen
door ecnlijner huis&cnolen of onderleiChiklen worden geplcegd;
2". wanneer hij de ~lbt:ider, di<:ns famili<:ll:den of huisgellolcn yerleidl of Irachllc ver
kidcn lolhandelinllen. slrijt.lig mel de wellcnofde goede zeden, ofgcdoogl dal dergelijke
vcrleidin, of poginllol vcrleidinl door een zijller huisgenoten of ondergeKhiklen wor·
den leplcegd;
3·, wanneer hij helloon niel op de bt:pulde lijd voldocl;
4·, w;mneer hij, wailr kosI ell inwoning bt:dongen zijn, Riel op bt:hourlijkc wijze daarin
voonicI;
5'. wanncer hij de Irbt:ider, wiens loon afhankelijk viln de uilkomslen van de Ie vcr·
riehlen arbeid is v~slleslekl, geen voldocnde arbeid vcrschafl;
6·. wanncer hij de arbc:ider, wiens loon afhankelijk v~n de uilkomslen vln de Ie vcr·
richle'! ~rbt:id isvaslle~lckl, de hedongell hulp lliel of niet in b.:hourlijke m~le verschafl;
T. wallll4:er hij up andere wijle groyelijk de p1ichlen veronaehlzaaml. welke de over·
eellkOinsl hem opIell; /
8". wanncer hij, zonder dal de aard der dienstbc:lrekking dil medebrengl;de arbc:idcr.
niellcgcnsla~ndc diens weigcring. gelasl. arbeid ill hel bt:drijfv~R cen andere werkgevcr
Ie: verrichlen;
9". wanncer de voortdurinlderdicnstbelrekkinl voor de lIrbeider zoude verbondcnzijn
OIel crnsli,c Icvaren voor Ieven. gezondheid. zedelijkheid of gocde naam, welke nicl
blijkba~r waren len tijde van hel sluilen der oycrcenkomsl;
10". wanncerde arbc:iderdoorziekleof<lndereoorukcnlondenijn locdoenbuilenslaal
lera~kl de bedongen ilrbe:id Ie verrichlcn.
- 3. Dedinlen, waardoor aan de arbt:idc:rde bt:~lissillg wordl ovcrgelalell. ofercen drin·
lenl!<: reden in de: zin van arlikel16390, eersle lid. a~nwczig is, zijn nielig,

Arl. 16391' "
- I. De iChadelooislcllinl. bc:docld in artikc:116390, vicrde lid. is gclijk aan hel bedrag
viln hel in Ickl vutleslcld loon yoor de lijt.l, d.d de dienslbetrekking bij regelnralige
bc:cindis!nl had behoren voort Ie duren.
- 2. b hclloon rIcs arbeidcrs. helzij voor hCllebecl, hel:dj ,edeellclijk. nicl na~llijd·
ruinlle vaslleSICld, dan ,cldl de ma;,rISlaf van arlikcll6370. lwecdc :tin.
- 3. Elk bt:dinl.waarbij lenbt:hoevevande illbciderecnschadcloosslellillgloleenlagc:r
bedral wordl bedon,en, is niclil'
- 4. Bij iChriflelijk llOCClaoc overccnkomsl of bij rellle:mcni mag een schadeloosslel·
Iillg lu& ccn boaer bedral worden vUllesleld.
- 5. De reebler is bcvoeld de schadc:looulcilinl, zo tlcle hem mel hel 00, op de om·
standilheden van hel leval bovcrunalil voorkoml, op een kleincre $Om Ie bepalen, doch
niel up minder dall hel in CCkl vilSllcS\eld loon vour de duur viln de opzcgginll51ermijn
in,evolle de arlikelen 1639/r. 1639icn 1639j. noeh op minder dan hel inllc:ld vilslgesleld
loon vlJOr 3 maanden. .
- 6. Indicn de door de Irbcidcr veriChuklilde sdladc:loosslelling meeT bedraagl dall hel
illield VasllC$lC:klloon VOOI' «n _ad0'de door de wcrk.ever vcrschuldigdc schade·
kH»stcllingAICcr bt:drilillldaft helinacklvlSllesieklloun voor3m~andc:n. kinde rechler
lOt:ll~..n. dill de sclaadclooutel1inl up door hem Ie bcpalcn wijze in Icrmijnell wordl be
Inkl.
- 7. VaA hel bedraaderversc:huldildeschadcloosslcllina isde wellelijkcrenlc verschul·
dild, IC rc:kellCn van de dal. wililrop de dienslbt:lrekkins is gecindigd.
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Art. "3!*l1
_ I. ImJienccllde:r pilllijen de djen\lbel~ekkinl,lllof lIiclllll:l in;rchlllClllililvall de vllllr
de bceilldigilll acldende bepalinlc:n. kennelijk onrc:llclijk 00c:1 eirMJilen.lilll de rcdller
sleeds aall de wederparlij lIaar billijkheid ec:n lChadcver,dc:dinl Iul:kcnncn.
_ 2. Uecindigina v~lIde diellslbt:trekkinldoor de wc:rkceverullHadcr i1ndere kellllclijk
onrcdelijk geachl kUllllcn worden;
I·. w~nncerdele Ile:~:hiedlzUllder Ol'lave vall rc:denen ofo,adcr "",avo: v~nc:ell vUUlCe·
wende of v~lSl: redell; -
'1:'. wanncer, mcde in aanmelkillilenl>lliendc: voordc arbe:idc:rselroffen vouni<:lIincell
1:11 de Yoor hcm bc:sla~nde mogelijkhcden OIn i1nder IW'Cnd wcrk Ie villdc:n. de levulJ:cn
der becindil:inl your hemic ernslilzijn in vera:elijkinl_1 hel belalll vall de wc,ka:evcr
hij de bccindiging; •
3·. wanne.:r deze geschiedl in verband nacl een Ye:,hinderin, vall/I.: a,bc;idc:r OIn de be·
dongen arbc:id Ie verrichlcn, als bt:doeld in arlikcll639h. vijfde lid.
4°. wanneer deze geKhiedl in ~fwijkinl: van een ill de bt:drijf>la" of de ondc:rneminl
krachlens wcllige rcgclinli of I:ebruik I:eklcnde gclabverholklillJ:S' of ~JI(ic:llIlileillfe,e·

ling.leOl:ij hicrvoor zwa~rwichli&e Ironden aanwc;u& lijn.
_ 3. Bceindil:ing van de dienslbcuekl;inl door de arbc:idc:r ul under i1l1derc kClIIlClijk
onredelijk geachl kunncn worden;
1°. wanneer dele aeschicdlwnder opgave van ccdellCnofondcropllavcv~neen vUUlle
wende of vaIS!: reden;
2·, wanncerdeacvolaenderbceindilinlvoordewc:rklcvcrleenl>lil\lijllinvcrcdijkin,
mel hel bclang vlln de arbe:idcr bij de bccindigin,.
_ 4. Bcdingen, wlilrdoor aan cen der pulijer. de bcslissiA, worde oVcl&c:Ialcn of de
dicnslbctrckking al uf niel kennelijk OIIredelijk is bdindi,d, zijn ni<:lis·

Art. 163ft
_ 1. Dc reehlerhndc: parlij. die scbadcplichlil is acwordell voIgcns artikell6390 01die
de dien~lbclrekking kennclijlo; onn:dc:lijk docl cindi,cn. uoI.; vcroordelcn de dicaslbe·
Irekking I~ herslellen.
_ 2. Indicn de reehler een zodanilc veroordc:1in, uitJ;preekl. kan hij bc:piilellVourolup
welk lijdslijJ de dicnslbclrekkinl OIOCI worden hc:rilckJ cr, hnhij voorncninlen lrc:fr.:n
omlrenl de rcchtsl';volgcn van de oadc:rbrckinl·
_ 3. De reehter lean in hel vonnis. houdeadc veroordelilas 101 hemcl der diellSlbelrck·
king. bcpalcn dill de verplidr1inl lOt £oerstel vc:rvalt door bc:lidinl VIlA l:CA in bt:1 VOIIIIili
vilslleslelde afkoupwm. Is in hc:l VOIIIIi5 JCCn afkoopsOlll YiISII:esteld. dan l;r! de: redller
deze alsnol vaslslcll.:n, indien cenderpllnijcn daanoecen vermek indicnl, Ecnzod;uai,
vcrzock. door de 101 her5lcl vcroordeeJdc parlij iIIgcdi<:nd. schorstde lenuilYoerleuin,
van hel vonnis. voorlOver bt:lrefl deveroordclin! lOt herst"lder di<:nstbc:ucIo;Linl\.lutd;rt
op hel ver:wck is bcslisl, mel dien Yenlandc. dal, wanncer hel veuock h ingo:dicnd dour
de werkgevcr. dezc in ietlcrgcv~lverplichl b1ijflledurendc:de schorsinghctillon IclJc:lz·
len,
_ 4. Dc reclalerslcli de hoollederafkoopaonUlH:lhcl OOSopde onlSlandil:hcden van hel
geval naar billijkheid vlllil; hij kiln 10000aan dal de IfkoopSOIll op door hemIc bc~lcn

wijze in lermijnen wordt bt:laakl,
_ 5. Jndien c:en llfkoupiUln welcnsbel Did nalcven van een verplic:hlinll>lll eell wensl·
bt:lrekkill& Ie herslcllen up i1ndere wijzc is vas!&CSlelll. kan de reehler bel bcdril' VillI de
verschuldigde iIlkoopsom up vemlCl van do: rneC$l,&credc: ~r'ii wijzigellin lodanil bf.:.
dr~g als hcm mel heloogopdeOlmtandillk:dcnvan hellcvalb...Jk:till voorbllllelll:n kan
wj locl~len dallle: afkoopsom opd()Of benlle bc:palcn wijle in tcrmijllCn wordl bc:laakl.

Art. 16ltIa
_ I. ledervorderinlsrechl kracblenslrlikel16390.vic:rde1id.1639s, eer~lclid. ell 16391.
eersle lid, verjaarlna verloop van zcs maandc;n. •
_ 2. letlcrvordcrin~rcchlVallde ubcidcrinverband 11K.Ihel inrocpcnnnde nK:lighcid
Vim de bc:cindiCitll vilnde diemlbt:trekkinl kraclllenSlirlikeI16J90.la~I~lelid, \crjililrt
na verloop van zes lIIunden.

Art. 16ltY
_ I, IndieR de dien~bt:lrekkinl is URac,l\IO voor Ianacr daft vijf jaren01voor de duur
van bellevell v~n ecn beJlilaklc pchOOll. isnicucmin de i1rbeidcrbevucld, Vllil hellJlCn.
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blik. Wililrop vijl jilCl:e scdell hilar ilanvang :tijn vedopen, haar op Ie leggen lIIel inilchl·
Ileminl: van ecnlermijn viln zes mil~nden.

- 2. Elk bedinll. wililrdoor dCle bcvOl:lIdhcid 101 op~e"ing wOldlllilgeslolen ofbcllClkl,
isnieli&.

Art, I'ltw
- J. leder der parlijen is Ie 1I11cn lijde bcvocad zieh 101 de hnlonrechler Ie wenden mel
hel verlock, dc albcidsovcreenkolllsl wcgens gcwichlige redenen Ie onlbindcll. Elk be·
lIin'S wallrdoor d<Jle bevoegdbeid wonlt uilaesJolen of bepcrkl. isnielig.
- 2. Aisiewicilligc redencn worden bcschouwd umslaOlJiahcden, die ecn dlinGende rc·
den,lIb bcdocld in illlikcl J~J90, cerSle lid, zOlldcnhcbbcn opaclevcrd indicII de dicnsl
bclreHing deswege onvcrwijlll bceindigd WlIre, 1I1:rook vcrilnderingen in de UIJISlilllllig.
heden, welke van dien 1I11rtllijn, dUlde ditnslhellekkingbillijkheidshillve dilJclijlL ornll
kOlle lij" IlI:huorlle eindigen.
- J. lIel verlock wordl gedililll lIiInde ingevulge illlikel97 IOl en mel 99 vall hel Welbc.lCk
VlllI Uureerlijke Reehlsvonkring bcvoe,dc kllnlonreehler.
- 4. lIel vcrmcksc:hrill vermekll de plaals waa.. de arbcid IIcwoonlijk wonll verrichl.
alsmcde de naam cn de woonplllats or bij gebreko: van een woonl'lilillS in Nederlllnd hel
werkelijk verblijf van dc wcderpilrlij.
- S. Dc kaliionrechicr IlilII. indien hel vcrLOek vClknllChl is aan cen zaak tlit lllsscn de
zelfde persullenrcctls voOrecn andere rechlcflIanhangill is. de verwijlingnllar die allderc
reehler bevel.:n. Dc criflier zcndl ecn arschrifl vall de beschikking, abmedc hel vc/zock·
scillirl en de ovcriee slukken vlln hel geding ler venh:rc bchilmldillg ailnlle reelller nallr
wic is verwczcn.
- 6. Dcbchandelinl nngll!icl laler;Aalldanindevicrdeweek volgelldeopdie waarinhel
verlileksehrirl is in&cdic:nd.
- 7. Illwen de rechler het verzock inwilligl, bcl'aall hij up wcll; lijd~lip de diellslhe·
Irekkiol eindi,l.
- 8. Indiende rcehlerhet verzoek inwilligl wegens vcrandcringen in de omslandigl;edcn
kall hij, 20 bcm AllRCl hetoog up de omslandighc:denyan hel geval billijk voorkoml. aan
ccn der parlijen len IlISle van de wcderparlij cen vcrgoeding lockcnnen; hij kanlocd;Aan
dal de ver&oellin, up door hem Ie bcp;llcn wijzc in lermijnen wordI belaald.
- 9. Alvorensecn0II1binding, Wllilraancell vcrlocding verbrllldenwordl, nit Ie spreken,
siell de rcchler de parlijen van zijn voornemcn in kennis cn slell hij een lennijn, binnen
welke de verlockcrde bcvocgdhcid hOiefl zijn verlocL in Ie lrekken. Jndicn de verzocker
dal duel, zal de: reehler allcen cen bcslissing gcven omlrenl de proceskoslen.
- 10. lIel in hel vorlce lid bcpaakle is vanovcrcellkomslige locpllSs1ng indien de: reehler
voornelRCDS is een 0II1bindini WIle spreken zUllder dllaraall eell door de verzocker ver
lochle ver&OCdinlll: vClbindcn.
- 11. TCjlen cen bcschikkinl krachlens dil iUlikel kiln hoger bclOCp noell ClIsslIlie wor
den inleslc"J.

Art. 163b
IXbcpalill&cn vandc:zc ardelingsJllilcn vooraecn van heidc parlijende mogelijkhcid uil
van llIllbindill. welens een lekortkoming in de nllkoming van de ovcrccnkomsi cn van
sch;odevcrcoedia,. Dc llIllbinding lan sJechlS door de rechler wordcn uilleSl'roken.

VIJFDH AFDELING A
Art.I63fu

- I. Voor de IOCpasaill' VU d.:zc afdelinl wordl
u. onder OIIdenlC'"cell diensl of iIuIclJin. bc.repcn;
b. ollderoverJMIYiAccaOlldc:rllCmin,vc"llIan: overlanlvaneenondernemingofeen
OIIdcrdcel daalvu lealcvolJe vln ecn ovcrccnkoRlsl, inzollderbcid een ovcreenkomsl
1111 verkoop. verbuur. verpacblin. of uilpCte in \'fUChlcebruik.
- 2. Dele afdclina iIaiel Villi toc:p;winllRCt bclrckkins 101 de bcmannins Viln een lee
schip.

Art. 1639IIIt
Door de overJilll. VilA CCIl OIIdc:ntemillllaan dc rcehlcn en verplichlingcn welke up dal
li~ipvoorde wcrkccYcriAdicondc:rnemin, voortvlocien uil ccn arbeidsovcrecnkomst
IU56&:. heIII CD cell clur wcrbame arbci,lcr van rcchlswClc over up de verkrijcer. Even
weI is tlic:werkccvc:raolledwendecenjlarnadeovergallgnaasl deverltrijger hoordclijk
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vcrbondcn voor de nilkominll van de verpJ~hljn&cn uil de; iubcidwvcrcc:nl.:olll~l. tlic lijn
onblilall vOdrdilllijdslip.

Art, l63tee ~

- I. Anikcl 16J9bb is lIiel van loepaiSin,fJt1redllellcnvcrplichliR&en v;Ande werkgcvcr.
dic voorlvlocicn uil cen loezcuin, omlrclIl~nWoea. lis otIlsdlleven ia i1r1ikcJ I. eenle
lid. onder 41. van de Pcnsioc:n· cn spaarf~QW"I,diAn wei uil ceo 'f,ailue.elill. :lis
bcdocld in auikel J, eerste lid. van die: wei.
- 'J.. Voor de nllkomin. van vcrpJichliogell VJlade: werk.evcr. die up hcllij<b.ip Villi de
llvergang vln de ondcflleminl voor hem ~oO'M"eiell uit CCD II':nsioc:nloczc"in, of
spaanegelingills bedockl in bel CCCile lid,~Iip artikcl2. eenole lid, OIIdcrscheiden\jj"
3, eenle lid, van de Pellsioen· cn 5purfond'C..Wct inlcvolge bel bijofkraclllcns die: weI
bcpaalde niel vlln loellil:iSi1l1 is, is de vcrkrijlCr hOOldclijk verbondellnallsl de ecril.
gcnocmde.
- 3. Uel lweede lid is niel vln toepassilla vOOf waf belre(1 verpJichlingcn jc:gells cell
werknemer die op het lijdstip vall de overl~nlllliddellij" of llIlmiddelJijk houder is Villi
aandelcn. welke len minslc ecn ticnde IcdeClte ~iIIbclleplillll'le hpilll'" vandeondcr.
neming vcrtelenwoordi,en.

Art. I'-lHll
Ilcell de ovcrganl V;An de ondcrncmilllcell \yjjli&inl van de omslandi&llC:den lelllllldcle
van dcwerknelllcr IUllevolccn wordldcarbe~vctccnluJlnsldeswclcOlllboo<JcniAlc
vulge anikel 1639w, dall gekllzij mel ~r,OOCoPde: locPassinl van bel adIble lid Villi dal
a/likcl i11~ onlbondcn wegclIi Ccn reden wClke:: "UDr rekenillJlv..n de werk,evc, "UIIII.

,~..&....
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Ullil~lIg~IYOOII U~~luit Arbeills~cl'houdilll:CII 1945

D~:SI.UIT.u S Oel"ber 1!loiS, Sib. F 214, houdclld~ u.hlellinl: V.II hel lIull."l:e"""1I
n••lull A.b~id..~rh,,"dlnl:~n 1!l45. lU:lls l:llIl••elijk I:ewijlll:d bij lie wei V:l1I I" de·
celllber 1979, Sib. b!ll

()\'Crwe~elllle,dal hel w"lIschclijk is ~ehlelen, in afwildllill~v"n hellOl slilnJ kll'
lIIell vall een mulere welleli)ke le~clill~. het Illlilen~ewlloll lIeslllll A. hei,!.vel h"lulin·
~enISlaalshl;HI1944, n". E 52}. 11I.mldiJk ~ewiJ,ij,!J hij OilS besluil vall 29 December
19.... (Slila,.hl;,J II", E 157).le lIeuiell ell uplliellw V~SI Ie siellen;

EI:I{STcTI'I'1:/.
Ah:cmene bep.lilll:en

Arl. J. III dil he.luil wUI"JI verSI""n ollder: 1I,'~rip.bcpalill~.n

u. Oil;" M;II;J/er: 011" Mini~le. V"II Sud"',, Zil~en ell Vulk.gezundheid;
IJ. hel e"II,·g,· ur h,'1 CulI.·.~,· VI/II RijkJlJ"/IIicI"dtluT>: hel (;oJle~e van Hijl.b.miJde·
laills. bed"c!d ill ull ilel II;
c'. ,Ie S';I·hl;II.~: de Slidll inc ,'iln Je Arbcid;
J. h~1 (i,·,\,,·.,<'1'jl; .1,"";,"lm,,·uII,' hel bevoecde uewe~lclijk A,heid.bureilll;
c. k,t,k,umcr:
J". de ulbeiller, beducl,1 ill "rlikcl 1637u vall hel Ullrger:ijk WeI buck;
Z-. d~gene, "'ie JlersllollliJk arbeid verriehl voorecn andcr.lellzij hij dergclijke arh.id

in de regel eoor llIeer d;1II Iwee anderen verriehl ofhij zieh door meer dun Iwee an
dere per.unen, niel /Ijllde lijn eclll~ell"(Itof bij helll illwlIllende bloedverWilOlell
of .J;lII\'CI w;lIl1ell of plce~linderen,laal bij.la"n uf dele ;lIbeid vour hem sleellls
cell bijkomsliye we,kla"mbeiJ is;

}. "'("A,t:t"'L'r:
'". de werkj,!evcr, bedoehl ill anikel 1(,37a vall hel Ihlfgerlijk Wethock;
~. de IItllllluhiLc nf rCL:hl~JlCI~nun. \,'UUr \Vic: de untler ~ stlh 2". ~cnocilu.lc ill'bcitl

wurdl ,'erriehl;
". urb<idJI'erhulldillg: Je rc.ht5bellckkill!.lIU~5.11welk~everell werlllelller:
It. luu,,: tit: vClgucLiing Villl tJc wcrkgcvcr "an lh: wcrknclucr ler zake: van de arheid;
i.llri"_&:'·IIIJ,-rC:i1"II vm",I,' u',·r('-:'·",·r. oml"rsdleiJr:lllijk d" U'c:,klu'mt:r: ludilni~c:\Jiulcno
cj~t:I1!\ch:II'Jl\:1I uf g\:lh~lt=.in~cuV~II d~ wcrkncmc:r, wdk, lI:n ~cvulgc hd)hc.:n, d.ll van
d~ W(:,k!!LO\'cr rctJ.,'lijkc:rwIJlc r:i... l kan wOHlen ~c:\'crg.(;, de ~lrbCUJS\'Clhoudillgtc hHcn
\,,)oflduICIi. ()IIL1~I!r.dJl:idcnlijk 2udilllig.: UI11~ftU1l1it:h~dc:n. ",dkc: Icn gcyolgc: hcbb\.·n.
Ja' va,; de wer"lIelllcr .·ellelljker\\'ij'lc fIIel kall wordell gevclgJ. de arbeiJ,vcrhollding
Ie: 'alen v()utluur..:ou.

ArI.2. I. I>i. 1J..lllil is lIiel VOIII toepu»illg up de arbeid.... 'hulldillg "all: ViI,l.ilin.:
u. we,""emer. IlIj een ;rubliekrechtclijk lichaalll:
b. ondenvij'.IIJ ell duee'ellJ pCI.onecl. werb".'1II aan olld""vijsinriduillgcll. ,Iaan
de IlIldc. beheer V;1Il een lIalnurlijk of rechlspcf>oun;
..; Ik:rs..,!~n. die eell$ee'lehi~ (uubll><;:kJcJen;

d. we~~nemcrs die door&aans op minder dan drie daeen per ~eek

uitslultend of hoofdzakelljk huishoudelijke of persoonlljke
diensten in de hulshoudin& ~an een na~uurlijke persoon ver
rich ten.

2, Un/c Min,.i.r ~an voun. bel'alcl1~d"l <I'II",.I"il·,,1 SilllillliC""~I,kelcllvau <IiI
be.hlllniel VllII IHel)u"ing zijn "l' de arheiJ.v<.huudinc v.... duor helll uun~ewelell
w':lk~IIl:llh:rs u. ~""cJli:n VilU wto:fkllcnu:n.

..
A.l. 3. V,wr :lllver III dil besillil wordl afgew.Jcen vall be.lu.'llle wellell ell \'elm· Ar.. ijki,,~clI'

dcnin~en.d;o;u'ollder begreJ'ell de eer~1C 101 en lIlel vijfde i1fdclill~ "all de Tilcl 71\ ";111

hel 3c \luck vall hel Unlgcrlij" Welboek, d<: Arbeidsgesehillell wei 1923, Je Wei "f' "e
colleclieve arbciJ~overecnkolllslell de Wei up hel aigellleell verbilldclld ell hel onver-
bindcnd vc.klalell vall bcllalillgen VlllI eolleelicv= arbciJsuv••(.enkolllslen, i, dil he-
sillil vall kweln, wll,n!: een lIadere weHelijke recelina: "ie. lUI slulld is gekolllen.

TWF1:DE TilE!.
Van Itc. ~:lIIJ:aa" ell h.. beiiindiJ:ell d.r lIrbcidswe.houdinJ: ell

dllarn.cde v..band hlludclld. u"dcr~erp.n

Arl.... l. lJe welll!ever is vc'J'li .. hl "Ill de \\C,kllelllcr VOl" Nederlamlsc na(ltlnali· J1<fpl.'hin~

I.il, "'iens ilrbcid.,elholldllll! n:. I) IIlel 11)..0 door Illed'lCll v;ln dc belCHer "f ill \'Cr· ...,kllcmCf
blllklllKI de onder de belellilll! hecrscnde IIl1\slandil;hcden, anders d;ln uil "Iile wII,
dan wei ,·00. delC dUlum dm)r 0Jlwepin!! ill \\erkelijke dieus. is lIei:illdi!!d, IIllelli,k .Ie
Iweed, L1al,C lIa die. WlIalUJl hij lieh daa""e a"llIl1e1dl, in zijn vruecere ".he,dsverh",,·

BuilclI&:CIYOOII Beslull Arbcldljverhoulli_l:e_ .'45

ding Ie he'Jlllialsen. indien de werkllelllcr in dc vrlU~e.e••bc:idwe.huudin. vOOr til:
heCindillinl: dail.vall ten min.le ne~ellli, d.,en llllld•• welelllijk. undnb••kill, i~
we.baam geweest.
De wcrkllemer, wiens arbc:idsvnhoudilll door IIl1d.rduikell .eeindittd is, wurdl
ge'lI :Il haar illlders dan uil vrije wil bc:eindild Ie hebbc:n. f)c Ycrpli,hlin. vau de we.ll
geve, IUt herpluuhinll vcrvllh. illdiell dc wc..knelllcr lich "iel unllwhll billnen een
maand. nadal de I:elegenhcid cbuw. voor belli onlSlaal.

2, Geen rcehl op he.plaalsing bc:~laal. indien de wcrhenter rich ,edll.cnlk de "ij·
andelijke belelling van hel Rijk ill EII.opa heefl schllJdi~ ,;:..naakl aan ha",lelill,.n of
gedrugingcn, uis bedoeld in anikel 6. derde lid.

l. Onder werkgever wordl voo. de luepanir., "an dil anikd mede vel.lun de,e
lie. die is gelreden in de pluals, dan w'" i. upgevoilld in de .eeillell vall de we''',eve••
OIl> bcdoekl in hel eerSle lid.

4. Dc hcrplaal5int: !:"sehiedl Updclclfde Vllorwilil.den ..Jli I.n lii"e van de .Inmel
ding vunde werknclller voor ~oorlgelij"cwerknemerl; in hel bc:<lrijl. ofbiJ hel onlbrc
ken vall wdanil:e maalslaf, Ie. plaabe ,eI!len. Onlbreckl IJ(IIl de,c 1",..I5IC IIIUllilllf.
dan mocl de werkncmer worden herpl...."1 up delelJilc ofIlIn.li,er vuu.waar;!e" als
laalslelijk voor hem bij lijn we."cevef vall k.lIdll waren.

S. IleI ill de vorige ledell bc:paaldc geld' 001.; ill lIeval cell we.J.nclllcr tlwr liclllC
onge5chikl is lUI hel verrichlen van zi,in a.bcid.

6, Dc in hel vo.ige lid bedoclde wer"ne",cr is overeenkomsli, dc bcpa1inscn der
Ziek'.....el vel/ekere.! bij hel o.,aan ler oilvoc.in, van de verrekenn, volJen~die: wet.
bij hel welk lijn werkgever up de dall del' herplaanill' is ungeslolen,lIIel dien "c.slan
dc, d"t:
u, liek.ncelJ wurdl uilgekcerd mel ill,ana: viln die dill;
b. die dal: Cddl OIls dilC. wailrOl' de ongeschiklheid lot welken is ilan!!evallgen;
,'. allikel 50 del' lieklewel gedurende een lIIaillld 1Ii1 die dUll builell h>cpauin,
blljfl.

7, Indicn bijlondere omslandisheden d""floc alllll.idin, ,evell, "an Jour.!c i)j·
reclcur van hel Geweslelijk Arbc:i"'~bureauYoorwaa.delijll6f onvuurwllardehJk unl
hefling worden verleend van de verpli~hlinl.bc:da<:ld in hel eer,le Ii....

8, (jcs~hillcn over de wepassillJ vall hel eersle, derde ell vicrdc lid kUlIllen wu..kn
vo"rgelegd aall de Direcl~urvan hel ueweslelijk Arbcuhbureau. die cell voo. paJlijcn
bindende beslissilll: geefl.

9, Tell aallzien van dl: herplaalsilll!. bcdocld ill dil artikcl, is hel 8csluil beblcl
rec!1I5ve.kee. lIiel viln lOepassine.

Arl. S. VervllJlen.

Arl.6. J. Ilel is de werJcge\'er en de: werkn~mcr ve.boden de lI.bcidsvcrhoudi"" Ie
beeindigen zOllder lOeslemming vlln de Direcleur Villi hel Gewe.II:lijk A.bc:id.bu
rcau.

2. lIel vClbod. be'loeld ill hel eersle lid. ~c1dl niel:
a. indiell de becilldiging geschiedl om cell drilliendc lIUII de w.,lln.mer uf de werkll.
vcr 1I11vcrwljlJ lIIedegedeelJe reden:
b. indien de b"dndigin, ,esChiedl mel \\'ederzijds ,oedvinden:
c. illdiell de beeiluligin& J:eschieJI in verband mel eell herpla;al.inl\ vall .Ie werlluelller
~I) llrond van de illllkelen 4 ell S:

d. ten gevolge van faillissement van d. werk&ever.

J. Ecn d.ingende reden won'llIIede ,eaehl aanwezille lijn. wlInneer de well",e
Iller ufde werkgevcr gedurende de vijandclijkc bc:zeUinl! Vo/II hel Kijk in Europa hellij
OIls lid. be~lI"sligeruf i1nderslinslieh aangcslolell beefl uf lIan,e,lotell i, ,eblcvcn bij
de Nalionaal Sucialislische Uewe,in, der Nedellallden of cni•• dU.ilan vcrwanle of
fasci~li.cheorgani~lIlieof in'lellille,lIelzij voor dele !Jewe.in,. ofcen ZOOillli,e <)lIlli

lIi.alie of illsldling, we.l<tailm iSleweesl. dilo wei hur propaJand.ltecft bcvurdcrd
of "el>prcitl, helZij zieh op zulk een ollvildcrlandsc wijle ltecft sed",,", d,ll van de
werkge',er of de werkneRler redeliJkerwijle niel hn wo.den ...ve.,d• .Ie albc:i&bver·
houding Ie lalell \'ou.ldu.cn.

... Alvorcll~ cell bc:.li."""le "'lIIen illlevol,e hel eersle lid.lree"'l de UireelellrYlIl1
hel Geweslelijk Arbc:id.burc;au in overles mel de diensl v..n de Arbc:i.iJinspcelic. die
ler l:lke venegenwourdiJCrs Villi de in ila'lIlle.kinll kUllle"de ur.."m.alies van ""e.k,..
vcrs ell werknemers hourI.

5. Vall hel bcllaulde ill hel eer.le lid kan "'uor uf vanwea:e Ollie lIIilli,'er VIJ(lI bc:.
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Arl. II 1/11I 20. Vcn·;;llen.

Arl. 29. Velvallen.

Arl. 21. VelVO,lIen.

Art, 30. I. llur.erlijl>e r.c:Ill~vur"crillll"lViln wnkscrco lit werlMlIICr•• _Ike
voorlvlueien lIil nicl·na1c:vin. van h•• bcpilillde bij 0( "'ilchleM .JiI bc....... wrHckll
geaclll belrel>keIiJ"le zijn IllI een il'beidwvere.nkolll.... J)" ilrlillekll Ill.", 241 v,•
Iluck 2 (Redllspcrs"nell) van hel UurllerliJk Welbuc:k blijven e.hter upde,e IflNden••
gell vall rucpanfnl:.

2. Arrikd S van de Wei 01' "0: eCCloomi,c:llc cJclicl.n is rli.. V.IIIOCp;l»Nt.up_.
ziellingcn ler zake van de overlr.dinl van v(l<>r~chrifl"n••e..eJcJ hi; 0( k,a.;Joc_deat
likclell 4-li. 17. 18 cn 20 vall dil be.luil.

lJuilcnl:cwoolIUcsluit Arkids\,<:,.<HHIlllllcll .'''5
VIJI'I>I: nnil.
SWtIlc,iIlilllell

MI. 31.1)" borucl>cn. vu6r de inwerkin'lrcclin, vaa dll bctll.il HltakId~
hel b~paaili. bij de ilrrikel S. vicrd" lid, en 6. lesdc lid, yall hel Bull",- ic
Arbeidsverholldingen. wurden mel inilchlnclnlll, van hel ill WlI bAIttic te "'.
hanoell! door hel College yan Rijbbecliddcbaars.

Arl. 31. Onze Mlllisler kan bcvoc.dhcdcn. welke k'lKhl"'" die r..tIIic lIM lie. u(
011111 under hem ressorr.rende im;lilnlic~en ,mblenarelll<lcl~.tdKcI uKF*du.
lijk en voorwllard.lijk or unvourwa.rdelijk overdril,en UII ......lIiYcin MilIkt lie.
drijfsleven.

Arl. 33. I. Oil bes'uil. len ..nz;"r. waarVMn de bevoc"'ltcid. br:dodcI ia aniUl '.
Iweede l!d, van hel Bcsluil op den bijzundcr.n tla" VIII bc.lci niet ... _<Ie. uic
8eoefcnd. treedt in werkine mel inJOlne van IS oklober 190.

2. Mel inpn, van die d,lum ver..,11 bel BuilcnJCWOOtI 8cshIiI ArIIcicb_.........
ftcn (Besluil 'llln 17 juH 19 SliIIlsblad no. I: S2.laaltlclijk ....iiZiId bij btihIic .....
29 decernber 1944. Sr ......bl no. E 1S7).

Dit bc>lnil kan worden ailIlCeh....d onder de lilcl: IIl1ilclISC_1Ic:sbtiiI Arbco
'Ierhuudingen J94S.

Onze Minisler vln Sociale Zakcn is bela,llIIcl de uilvocrill,VJndit bhIviI. WlI ill
hel Sla:lI,blad 2ill wurdell lel,Iaill51 en waarvlln afs.:hrift 2ill wurden CCZUlldcll UII
den Ra:lll vall Siale.

I..w~rklnlllrcdlnl:

"",.:~rlijkc

recbbv,...ltrinJ:"n
~... wtr.&~"t:'s til
wl."rknemers

Ud....II" v••
hnocl:dHdca
door Mln"'"r

NI.l-Iu.p.....ljk.
.tld .rl, 5 Wei
eeonomi,clle
dellelen

Cllc.rlltel

Vu.:unnlnl: vuur
••ncunun
.rlo"ldsnrhoudinll

Wtrklljdverkur
11111

Nlcllllhcld
b_puldc
h.ndelln.:_n

puille werkllemers of ~rocl'en van wc,·kllemcrs voorwaardelijk of ollvoorwaan.ielijk
olllhellillg worden verleelld.

Arl. 7. Onle Millisler kall bcpalen.dal voor hel aangaall van arbcidsverhoudill~en

mel dour hem ailnl:ewe,ell werkllemers of groep.II vall werknemers, behoudens in hel
• eval vall herplaalsillg Oil t:mlld vall de anikcle1l4 ell S. de Illeslenllnillg van de L>ileC'
leur van hel Gewesldijk Arbeidsbllreau vereisl is.

Arl. I. I. Ilel is de werkgcver verbodell lle wcrklijd vall de werkllemer 011 minder
dall 411 uur per week II: slcllen of gesleld Ie houden.

2. Ifel bepaalde ill hel vorille lid lIeldl lIiel:
II. 11:1) a:lIlZiCII van' die werkllemen, voor wier werkzaamheden de lIorlllale werktijd
vMr 10 md 1940 op cell geringer aalliul Ulell per week plachlle zijn vasigesield.loais
vour Sleellhollwers, killlioorbedielldell, avondboekhouders, schoonmaakslers. slo
kers VOlII cel1lmle verwarmillgen ell dergclijke personen, mils hun loon als gevoll! der
werklijdverkllrling niel daall beneden hel gebrllikelijke bedrag;
b. ICII ilaillien vall die werknemers. wier week. of maalldloon op een vasl bedrag is
vilu,esleld en niel dilamllder daall bij de werklijc.lvcrkorlina::
~. v<IOrde lijd.lledllrellde welke een door Onze minisler goedgekeunle wllcllllleidrege'
lill&:. als bcdoeld in arlikcl 10, van kradll is, Icn aanzien Villi de onder die waclllllcld·
rellClin.. vallendc wcrknelller~,

l. Van hel bcpllaldc in hel eer~te liJ kall voorls door of vunwellc Dnle Minisler
your bcpOlalde werknelller~ of llroepell van werknemers vuorwaardelijk of onvoor
waallJelijk olllhefling worden verlecnd.

Arl. ,. I. lIalldelingen in slrijd mel de arlikelen 6, eersle lid, en Il, cersle lid. Zijll
niclill.

2. Te" ~alllien 'an h~ndelillilvan de werkgever kan de wcrknemer en len llOlllzien
van handelinj;en van de w"rknelller kiln de werkgever deLe nieligheid gedurenoe zes
maanJen inroepen.

3. Inuicllde werlwemer de arbddsverhouding ill slrijd mel anikel6 becilldit:l. is
tic rcc:htsvordering 11I1 nakomillll vall de arbeidsvcrpliehling van de werkllcmer onder
bcJlalillll \';11\ een dwallgsolll of Van llijz,,!iIlC niel tocgelaten.

DL;RDE TlTI.:!.
Van d" luntn "" udere Illbeldsruurwaard"n

VIERDE TITE!.
Siranr..pallllilea

lluitcnl:CWOOlI Ilcsluil ArlJcidsverhoudilll:l!1\ 1945

Arl. 111/1ll 26. V~rvallell.

Arl.21. I. 1I~1 is aan "lIell die belrokken lijll oflijnlleweesl bij lie uilvuerinJ: vall (;.kc/n,houd'n!:,.
dil be,luil. verhodcn hellleen hun in hun hoedanigheid gebleken of l1ledegedeelll is. pllchl
verder b.kelld te maken d;ln Vllllr de vervullin. van de hun bij ofkrachlens dil besluil
"111:~dfa~enlaal>..fler ,·"IJucllinll aall een bij cen wei ofbij dil besluil uPllclegt!e vcr.
p1ichlilllllevurderd w'lrdt.

2. Tell a,lIlliell vaf' de s~hendinllvan de bij bel eeesle lid opgeh:gde gehcimlUludillg
hee'" ~eCII vervulj:illlC ,,';aals 110111 up ~Iacillc v"n hem, len aallzien vall wie de geheim
hOI,,11II1: is ge.c:hundell.

Arl. I'. I. Dc werkgevcr. die lell gevolgc van lijdeliJkc ,"lstand van ofslapIe in de W..hllleidrellelinc
onderlleminllniel vuldoende werkgele8enheid voor "ijn wukllcmers heef!, kan cell
wacllllleldregeling voor hen IrefCen. Deze waclllgeldrelleling behoefl de goedkeuring
van Onze Minisler. In de koslen van de wa~hlllelJregelingkan de werkcever ondcr be.
paald. vourwaardcn vall Ovcrheidswelle een le&emoelkomillg worden veri cent!.

2. Ter lIilvoering van hel bepaalde in he' vorigelid worden door Onze Minisler lIa.
dere bepalillllell vastgesleld.
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~ gr.nXNG COLLECTIEF ONTSL~G 1976

fiet van 24 mdart 1976, 8tb. 223 houdende regelen inzake
melding van collectieE ontslag

Wij JULIANA, enz.
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk
is werkgevers die voornemens zijn tot collectief ontslag
van werknemers over te gaan, te verplichten dit te melden;

Zo is het, enz.:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Hin~ster, Onze Minister van Sociale Zakeni
b. werkgever en werknemer: partijen bij een arbeidsover

eenkomst als bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 2.
1. Deze wet is niet van toepassing op het doen eindigen van

een dienstbetrekking:

a. waarvoor geen toestemming van de directeur van het ge
westelijk arbeidsbureau vereist is;

b. uitsluitend om redenen die de persoon van de werknemer
betreffen.

2. Deze wet is voorts niet van toepassing op het dcen ein
digen van dienstbetrekkingen wegens het aflcpen van de

seizoenarbeid voor het verrichten waarvan zij werden
aangegaan. Onze Minister kan arbeid aanwijzen, die voor
de toepassing van de vorige volzin in ieder geval als
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seizoenarbeid wordt beschouwd. Een zodanige aanwijzing
wordt in de Nederlandse staatscourant bekend gemaakt.

3. De artikelen 3 en 4 van deze wet zijn van toepassing,
indien de werkgever in staat van faillissement is ver

klaard.

§ 2. Verplichting tot melding collectief ontslag

Artikel 3.

1. Een werkgever die voornemens is de dienstbetrekkingen
van ten minste twintig werknemers, werkzaam in het ge
bied van een gewestelijk arbeidsbureau, op een of meer

binnen een tijdvak van drie maanden gelegen tijdstippen
te doen eindigen, meldt dit ter raadpleging schriftelijk

aan de belanghebbende verenigingen van werknemers. Een
gelijke schriftelijke melding doet hij aan de directeur
van het in de eerste volzin bedoelde gewestelijke ar

beidsbureau.
2. Als belanghebbende veren1g1ng van werknemers wordt be

schouwd een vereniging van werknemers, die in de onder
neming werkzame personen onder haar leden telt, krach

tens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar
leden als werknemers te behartigen, als zodanig in de

betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is, voorts
ten minste twee jaar in het bezit is van rechtspersoon
lijkheid en als zodanig aan de werkgever bekend is.
Deze bekendheid wordt verondersteld, indien de vereni
ging aan de werkgever schriftelijk heeft te kennen gege
ven dat zij prijs stelt op meldingen van voornemens als
bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 4.
1. De werkgever doet bij de meldingen, bedoeld in artikel

3, eerste lid, opgave van de overwegingen die tot het
daar bedoelde voornemen hebben geleid.

2. De werkgever doet bij de meldingen voorts zo nauwkeurig

mogelijk opgave van:
a. het aantal werknemers wier dienstbetrekkingen hij voor

nemens is te doen eindigen, met een onderverdeling naar
beroep of functie, leeftijd en geslacht, alsmede het

aantal werknemers dat hij gewoonlijk in dienst heeftj
b. het tijdstip of de tijdstippen waarop hij de dienstbe

trekkingen volgens zijn voornemen zal doen eindigen.
3. De werkgever doet de melding aan de directeur van het

gewestelijk arbeidsbureau vergezeld gaan van een af
schrift van de melding aan de belanghebbende verenigin
gen van werknemers. Hij zendt aan deze verenigingen een

afschrift van de melding aan de directeur van het ge
westelijk arbeidsbureau.

4. Ten slotte geeft de werkgever bi j de melding aan de

directeur van het gewestelijk arbeidsbureau op:
a. of voor de onderneming waarin de betrokken werknemers

werzaam zijn, een ondernemingsraad is ingesteld;
b. of het voornemen van de werkgever verband houdt met een

besluit als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de
Wet op de ondernemingsraden; en zo ja,

c. het tijdstip waarop de ondernemingsraad over het betrok

ken besluit is of zal worden geraadpleegd, dan weI daar
van in kennis gesteld en geraadpleegd over de ui tvoering
daarvan.

5. De werkgever houdt de directeur van het gewestelijk ar
beidsbureau op de hoogte van de raadpleging van de be-
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langhebbende veren1g1ngen van werknemers en van de on
dernemingsraad.

Artikel s.
Indien bij een melding aan de directeur van het gewestelijk

arbeidsbureau de ingevolge artikel 4, eerste tIm vierde lid
vereiste gegevens niet volledig zijn verstrekt, zendt de~e

aan de werkgever een schriftelijke mededeling, aangevende
welke gegevens nog ontbreken.
Zolang de ontbrekende gegevens niet zijn verstrekt, wordt
de melding geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 6.
1. De directeur van het gewestelijk arbeidsbureau neemt

verzoeken om toestemming tot het doen eindigen van de
dienstbetrekkingen van werknemers ter ui tvoering van een

voornemen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet
eerder in behandeling dan een maand nadat dat voornemen
is gemeld zoals bedoeld in de artikelen 3-5.

2. Indien uit de melding blijkt, dat de ondernemingsraad
van de betrokken onderneming alsnog geraadpleegd dient

te worden of indien de belanghebbende verenigingen van
werknemers door de werkgever nog niet voor het plegen

van overleg zijn uitgenodigd, neemt de directeur van het
gewestelijk ar~.·'1:!idsbureau de in het eerste lid bedoelde
verzoeken niet eerder in behandeling dan nadat hem ge
bleken is dat die raadpleging heeft plaatsgevonden,
onderscheidenlijk dat die uitnodiging is gedaan.

3. Vervallen.
4. De directeur van het gewestelijk arbeidsbureau kan na

verkregen toestemming van Onze Minister het eerste en
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het tweede lid ten aanzien van daar bedoelde verzoeken
buiten toepassing laten, indien die toepassing de her
plaatsing van de met het ontslag bedreigde werknemers

of de werkgelegenheid van de overige weknemers in de be
trokken onderneming in gevaar zou brengen.

§ 3. Gevolgen van niet-naleving meldingsplicht

Artikel 7.
1. Zodra de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau

heeft vastgesteld dat een werkgever binnen een tijdvak
van drie maanden heeft verzocht om toestemming tot het

doen eindigen van de dienstbetrekkingen van ten minste
twintig werknemers zonder dat die werkgever een die
werknemers omvattende melding als bedoeld in artikel 3,
eerste lid, heeft gedaan, neemt de directeur van het
gewestelijk arbeidsbureau de verzoeken waarop hij nog

niet heeft beslist niet of niet verder in behandeling.
Van de toepassing van de vorige volzin doet hij schrif

telijk mededeling aan de werkgever.
2. De werkgever wordt alsdan geacht voornemens te zijn de

dienstbetrekkingen van de in het eerste lid bedoelde
werknemers binnen een tijdvak van drie maanden te doen
eindigen.

3. Die behandeling van de verzoeken waarop nog niet is be
slist, wordt niet eerder aangevangen of voortgezet dan
twee maanden nadat de werkgever overeenkomstig de arti
kelen 3-5 een melding heeft gedaan welke aIle in het
eerste lid bedoelde werknemers omvat.

4. Artikel 6, tweede, derde en vierde lid, is van overeen
komstige toepassing.
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§ 4. Slotbepalingen

Artikel 8.
leder die uit hoofde van Z1Jn functie bij een vereniging
van werknemcrs of in een cornmissie die de directeur van het
gewestelijk arbeidsbureau van advies dient, kennis neemt

van een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid is
verplicht tot geheimhouding van deze melding en van de in
houd daarvan, indien de werkgever dit bij die melding, on
der opgave ·,an redenen, uitdrukkelijk heeft verzocht. Deze
verplichting vervalt zodra de verzoeken om toestemming tot

ontslag in behandeling worden genomen, dan weI zoveel eer
der als daaromtrent overeensternming wordt bereikt tussen

de werkgever en de verenigingen van werknemers aan welke
de melding is gedaan.

Artikel 9.
1. 1)eze wet kan worden aangehaald als : Wet melding collec

tief ontslag.

2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijd
stip.(*1)

Lasten en bevelen, enz.

(*1) 1 decenber 1976
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