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Hof van Cassatie van België

Arrest

I
Nr. S.15.0064.N
G.P.
eiser,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
1. TECH DATA bvba, met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117, bus 1,
2. TECH DATA EUROPE GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te
81379 München (Duitsland), Kistlerhofstrasse 75,
verweersters,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie.
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II
Nr. S.15.0111.N
TECH DATA bvba, met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117, bus 1,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
G.P.,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie

I.

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Gent van 25
april 2014.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDELEN

In de zaak S.15.0064.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, vier middelen aan.
In de zaak S.15.0111.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, een middel aan.
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BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
A. Voeging
1.

De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest, zodat zij die-

nen te worden gevoegd.
B. Zaak S.15.0064.N
(…)
Derde middel
2.

Krachtens artikel 3, § 3, 1°, Arbeidswet zijn de bepalingen van die wet in-

zake de arbeidsduur niet van toepassing op de door de Koning aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden.
Overeenkomstig artikel 2, I. 3, van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot
aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van ’s lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, worden onder meer de personen
die onder hun verantwoordelijkheid de onderneming tegenover derden kunnen
verbinden als personen beschouwd die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed.
3.

Het arrest stelt vast en oordeelt dat:

- de eiser vanaf oktober 2005 deel uitmaakte van het “Vanguard Team”;
- zijn taak bestond uit het monitoren van transacties op het domein van de aankopen en voorraden voor de Europese vestigingen en het uitwerken van procedures en uitoefenen van controle op de naleving ervan;
- in meerdere mails wordt gevraagd om de goedkeuring van de eiser om bepaalde aankopen te mogen doen, waarop de eiser regelmatig het woord “approved”, dit is goedgekeurd, aanbracht;
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- dit inderdaad aantoont dat de personeelsleden van de diverse Tech Data vestigingen in Europa aan de eiser toelating dienden te vragen om over te gaan tot
het plaatsen van bestellingen en dus van aankopen van materialen, en de eiser
derhalve als lid van het “Vanguard Team” eindbeslissingen diende te nemen.
Het arrest dat hieruit besluit dat de aankoopverantwoordelijken van de diverse
vestigingen van Tech Data in Europa zonder de goedkeuring van de eiser geen
aankopen mochten doen, kon op die grond wettig oordelen dat de eiser te aanzien
is als een persoon die onder zijn verantwoordelijkheid de onderneming tegenover
derden kan verbinden zoals bedoeld in artikel 2, I. 3, van het voormelde KB van
10 februari 1965. De omstandigheid dat de bestellingen niet door de eiser zelf
werden geplaatst en de aankoopverantwoordelijken van de diverse vestigingen
nog ervan konden afzien een goedgekeurde bestelling te plaatsen, doet daaraan
niet af.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
C. Zaak S.15.0111.N
(…)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken ingeschreven onder rolnummers S.15.0064.N en S.15.0111.N samen.
In de zaak S.15.0064.N:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser op 294,25 euro.
In de zaak S.15.0111.N:
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 209,15 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Alain Smetryns, als voorzitter, en de raadsheren Koen
Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens en Koenraad Moens, en in openbare
rechtszitting van 11 september 2017 uitgesproken door sectievoorzitter Alain
Smetryns, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.
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