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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.13.0100.N 

MISS POLLY nv,  met zetel te 2000 Antwerpen, Arenbergstraat 12-14,  

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, 

tegen 

BELGISCHE STAAT , vertegenwoordigd door de minister van Werk, met kabi-

net te 1070 Anderlecht, Ernest Blerotstraat 1, voor wie optreedt de Federale Over-

heidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de persoon van de di-

recteur-generaal van de directie van de administratieve geldboeten,  

verweerder, 

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



 10 NOVEMBER 2014  S.13.0100.N/2 

I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen, af-

deling Hasselt, van 17 juni 2013. 

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 11 Arbeidswet is het verboden werknemers ’s zondags te-

werk te stellen. 

Overeenkomstig artikel 13 Arbeidswet mogen de werknemers ’s zondags tewerk-

gesteld worden in de bedrijven of voor het uitvoeren van werken aangewezen 

door de Koning. 

Artikel 14 Arbeidswet bepaalt:  

“§ 1 In de andere kleinhandelszaken dan die waarin de zondagsarbeid toegelaten 

werd in uitvoering van artikel 13, mogen de werknemers 's zondags van 8 uur 's 

morgens tot 's middags worden tewerkgesteld. 

Nochtans kan de Koning in bepaalde gemeenten: 

1° deze tewerkstelling op zondag verbieden of de duur ervan beperken; 

2° deze tewerkstelling op zondag gedurende ten hoogste zes weken per jaar toela-

ten op andere uren of gedurende een groter aantal uren dan bepaald in het eerste 

lid, wanneer bijzondere omstandigheden dit vorderen. 

§ 2 In badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra mogen de werknemers 

's zondags tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en kapperssalons. 
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De Koning bepaalt: 

1° wat moet worden verstaan onder badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische 

centra; 

 2° de voorwaarden waaronder en de grenzen waarbinnen de werknemers 's zon-

dags mogen tewerkgesteld worden.” 

Artikel 3 koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen 

van werknemers op zondag in de distributiesector, bepaalt:  

“Omwille van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid 

van om het even welke manifestatie of van een braderij, kunnen de werknemers de 

ganse dag worden tewerkgesteld gedurende: 

- drie zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de werkgever, 

- drie bijkomende zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de werkgever, 

voor zover hij gebonden is door een collectieve arbeidsovereenkomst, afgeslo-

ten binnen het bevoegde paritair orgaan waaronder hij ressorteert, welke de 

loon- en arbeidsvoorwaarden regelt voor de bijkomende zondagsprestaties in 

toepassing van dit punt; (…). 

Deze werknemers kunnen enkel op zondag worden tewerkgesteld voorzover: 

- zij vrijwilligers zijn; 

- zij gewoonlijk worden tewerkgesteld in de winkel die overeenkomstig de wet 

van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in handel en am-

bacht open mag zijn; 

- zij ingeschreven zijn in het personeelsregister van de onderneming die haar ac-

tiviteit in de winkel uitvoert. 

Onverminderd de bepalingen van de wet van 22 juni 1960, brengt de werkgever, 

die gebruik wenst te maken van de bij dit artikel voorziene afwijking, ten minste 

vierentwintig uren vooraf de inspecteur-districtshoofd van de Inspectie van de so-

ciale wetten, bevoegd voor de plaats waar de winkel gelegen is, en de vakbonds-

afvaardiging op de hoogte.”  
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Artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling 

op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht-

kuuroorden en toeristische centra bepaalt:  

“De werknemers, bedoeld in artikel 1, 2° van dit besluit mogen op zondag te-

werkgesteld worden: 

1° vanaf 1 mei tot 30 september; 

2° gedurende de Kerst- en Paasvakantie in het door de Gemeenschappen inge-

richt, gesubsidieerd of erkend onderwijs; 

3° buiten de in 1° en 2° bedoelde periodes, gedurende ten hoogste dertien zonda-

gen per kalenderjaar: 

a) waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge 

het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of 

religieuze aard of van natuurschoon; 

b) waar manifestaties plaatsgrijpen, zoals bedoeld bij artikel 66, 26°, van de ar-

beidswet van 16 maart 1971.” 

2. Uit deze bepalingen volgt dat de bij de voormelde koninklijke besluiten toe-

gestane afwijkingen op de zondagsrust betrekking hebben op het aantal zondagen 

waarop de werkgever één of meerdere werknemers mag tewerkstellen en niet het 

aantal zondagen bepalen dat een individuele werknemer mag worden tewerkge-

steld. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 121,55 euro en voor de verweerder op 

276,83 euro. 

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

gesteld uit afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren 
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Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens en Koenraad Moens, en in 

openbare rechtszitting van 10 november 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzit-

ter Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlin-

den, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe. 

 

   

V. Van de Sijpe K. Moens A. Lievens 

K. Mestdagh A. Smetryns B. Deconinck 

 


