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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.17.0022.N 

A.M. ,  

eiser, 5 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,  

tegen 

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING , openbare instelling met 

zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 7, 

verweerder, 10 

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie,  

I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Gent, afdeling 

Brugge, van 8 december 2016. 

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. 15 
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 20 

Middel 

1. Overeenkomstig artikel 44 Werkloosheidsbesluit moet de werkloze, om uit-

keringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil 

zonder arbeid en zonder loon zijn. 

Krachtens artikel 46, § 1, eerste lid, 5°, Werkloosheidsbesluit wordt voor de toe-25 

passing van artikel 44 inzonderheid als loon beschouwd, de vergoeding waarop de 

werknemer aanspraak kan maken uit hoofde van de beëindiging van de arbeids-

overeenkomst, met inbegrip van de vergoedingen in het kader van het niet-

concurrentiebeding en van de uitwinningsvergoeding, met uitzondering van de 

vergoeding wegens morele schade en de vergoeding die toegekend wordt ter aan-30 

vulling van de werkloosheidsuitkering. 

2. De voormelde bepalingen vereisen niet dat de beoogde vergoeding onder-

worpen is aan de heffing van sociale zekerheidsbijdragen om als loon te worden 

beschouwd voor de toepassing van artikel 44 Werkloosheidsbesluit. 

Het bestaan van een dergelijk vereiste kan ook niet worden afgeleid uit de samen-35 

hang tussen de werkloosheidsreglementering en de wetgeving inzake sociale ze-

kerheidsbijdragen. 

3. Het middel dat geheel ervan uitgaat dat vergoedingen waarop de werknemer 

aanspraak kan maken uit hoofde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

slechts onder het toepassingsgebied van artikel 46, § 1, eerste lid, 5°, Werkloos-40 

heidsbesluit vallen indien ze onderworpen zijn aan de heffing van sociale zeker-

heidsbijdragen, berust op een onjuiste rechtsopvatting. 
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Het middel faalt naar recht.    

Kosten 

4. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek dient de 45 

verweerder te worden veroordeeld tot de kosten. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de verweerder tot de kosten. 50 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 423,74 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren 

Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in 

openbare rechtszitting van 14 mei 2018 uitgesproken door sectievoorzitter     55 

Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, 

met bijstand van griffier Mike Van Beneden. 
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