VERZOEKSCHRIFT/1

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. S.17.0035.N
FORD WERKE GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te 50725
5

Köln-Niehl, Henry Fordstrasse 1, en met bijhuis in België te 3600 Genk, Henry
Fordlaan 8,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie
tegen

10

G.M.,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie,

VERZOEKSCHRIFT/2
I.
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RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, van 20 december 2016.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II.
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CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.

III.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
25

Eerst onderdeel
1.

De appelrechters verwerpen en beantwoorden het verweer van de eiseres dat

na het niet-beroepen vonnis van 2 december 2010 geen betwisting meer bestond
over verweerders hoedanigheid van arbeider of bediende, alsook dat de arbeidsrechtbank in het beroepen vonnis van 10 april 2012 geen enkele uitspraak heeft
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gedaan over de ontvankelijkheid of gegrondheid van de vordering, met de redenen
dat artikel 81, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de aangevulde kamer
uitspraak doet over de grond van het geschil, dit is over het integrale bodemgeschil in al zijn facetten, en dat indien er in een dergelijke zaak meerdere vonnissen
worden gewezen, de door artikel 81, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek voorziene
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samenstelling telkens onverminderd moet worden gerespecteerd.
In zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aanvoert, mist het feitelijke
grondslag.
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2.

Krachtens artikel 81, derde lid, Gerechtelijk Wetboek worden de kamers

van de arbeidsrechtbank voorgezeten door een rechter in de arbeidsrechtbank en
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bestaan ze daarenboven, in beginsel, uit twee rechters in sociale zaken.
Overeenkomstig het vierde lid van dit artikel moet in de geschillen betreffende de
aangelegenheden bedoeld in artikel 578, 1°, 2°, 3° en 7°, een van de rechters in
sociale zaken benoemd zijn als werkgever, de andere als arbeider of als bediende,
naar gelang van de hoedanigheid van de betrokken werknemer.
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Artikel 81, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien, vóór ieder ander
middel, de hoedanigheid van arbeider of van bediende van een der partijen wordt
betwist, de kamer uitspraak doet over de grond van het geschil nadat ze zo is aangevuld dat ze buiten de voorzitter bestaat uit twee rechters in sociale zaken benoemd als werkgever en twee rechters in sociale zaken benoemd als respectieve-
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lijk arbeider en als bediende.
3.

Zowel uit de redactie van artikel 81, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, als uit

de wetsgeschiedenis blijkt dat de aldus aangevulde kamer niet alleen uitspraak
moet doen over de hoedanigheid van de betrokken werknemer, maar over de gehele grond van het geschil.
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Hieruit volgt dat wanneer de betwisting over de hoedanigheid van arbeider of van
bediende in een eerder vonnis is beslecht door een overeenkomstig artikel 81,
vijfde lid, samengestelde kamer, deze kamer nadien verder in dezelfde uitgebreide
samenstelling uitspraak moet doen over de nog overblijvende geschilpunten.
Het onderdeel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt in zoverre naar recht.
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4.

In zoverre het onderdeel voor het overige aanvoert dat het arrest het Hof niet

toelaat zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, is het afgeleid van de vergeefs aangevoerde schending van artikel 81, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
(…)
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Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 375,51 euro.
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld 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
Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden,
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met bijstand van griffier Mike Van Beneden.

M. Van Beneden

A. Lievens

K. Moens

B. Wylleman

K. Mestdagh

B. Deconinck

