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ARBEIDSHOF TE BRUSSEL  

VAN 22 FEBRUARI 2022 

 

 
 

 

 

Derde kamer 

 

 

 

 

V. (…) , met maatschappelijke zetel te Brussel 

appellante, 

vertegenwoordigd door mr. (…) advocaat, loco mr. (…) advocaat  

 

 

 

tegen 

 

 

 

D. E., wonende te (…) 

Geïntimeerde, 

In persoon aanwezig en bijgestaan door mr. (…) advocaten  

 

 

Na beraad, spreekt het arbeidshof te Brussel het volgend arrest uit: 

Het hof houdt rekening met de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder: 

 

- het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken door de 

arbeidsrechtbank Leuven op 05 november 2020, 1Be kamer (A.R. 20/471/A) 

 

- het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie op 19 januari 2021,  

 

- de conclusies voor de appellante, 

 

- de conclusies voor de geïntimeerde, 

 

- het schriftelijk advies van de heer Henri Funck, advocaat-generaal;  

 

- de schriftelijke replieken neergelegd door partijen; 

 

- de voorgelegde stukken. 
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De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet op de openbare zitting van 11 januari 2022, 

waarna de debatten werden gesloten. De zaak. werd na het schriftelijk advies van het Openbaar 

Ministerie en de replieken van partijen in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op heden. 

 

 

I. De feiten en de rechtspleging in eerste aanleg 

 

1. 

De relevante feiten kunnen als volgt worden samengevat: 

 

Mevrouw D. was sedert 13 februari 2012 in dienst van V. NV ('…"), in het kader van een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een anciënniteit die terugging tot 16 augustus 1999 

wegens een overdracht die kaderde binnen de cao nummer 32 bis. 

 

(…) is een samenwerkingsverband tussen D.  NV en V (…) dat onderhouds-financiering-

leasingsdiensten verleent. 

 

Mevrouw D.  oefende bij  (…) de functie van Accounting Advisor uit in de afdeling boekhouding Erps-

Kwerps. 

 

Vanaf 7 juni 2016 was mevrouw D. afwezig wegens ziekte. Zij leed aan een burn-out. 

 

Op vraag van mevrouw D.in november 2016 om opnieuw geïntegreerd te worden werden de 

mogelijkheden tot re-integratie onderzocht. V. stelt dat er verschillende functies aan mevrouw D werden 

voorgesteld en pistes onderzocht maar er werd geen geschikte functie gevonden. 

Volgens Mevrouw D. was echter duidelijk dat haar werkgever al lang de beslissing had genomen haar 

te ontslaan, en dat de voorstellen dus geen kans op slagen hadden. 

 

Er kwam briefwisseling tussen de vakorganisatie van mevrouw D. en de werkgever in mei 2017. 

 

Er werd geen oplossing gevonden en mevrouw D. diende een verzoek in voor formele psychosociale 

interventie. De problematische arbeidssituatie werd als volgt omschreven: 

 

"Sinds 07/06/2016 ben ik in ziekteverlof wegens een burn out. Op dat moment heb ik contact opgenomen 

mét de vertrouwenspersoon, D D  (…) Hij heeft mij tijdens mijn herstel begeleid. ik heb hem gevraagd 

om opnieuw te worden geïntegreerd op een andere dienst. De arts 'raadde mij ten zeerste af naar mijn 

oude werkpost terug te keren. Hij adviseerde mij uitdrukkelijk om partime te starten. Vanaf dat moment 

stelde zich volgende problemen: 

 

Er werd mi] verzocht het traject te volgen van een gewone sollicitatie. lk diende te worden gescreend 

door een extern bureau. 1k moest mijn CV opstellen en aan HR bezorgen. Hierin heb ik mijn 

medewerking verleend. 

(…) 

 

Tijdens mijn pogingen om terug aan werk te gaan heb ik ervaren dat er geen coherent beleid was om 

mij te begeleiden om te reïntegreren. Het ontbreekt D. aan een eenduidige procedure. Er werd mij 

afgeraden te gaan voor een aanvraag tot re-integratie omdat dan de mogelijkheid bestaat mij eventueel 

te ontslaan zonder ontslagvergoeding. Bovendien blijkt dat er personen die eveneens zijn uitgevallen 

wegens langdurige ziekte ondertussen wel terug werden geïntegreerd en een aangepaste job en 

uurrooster konden bekomen. 1s het normaal dat ik zelf moest solliciteren en proefondervindelijk ervaren 

dat een andere piste mij hoogstwaarschijnlijke toch een geschikte job had opgeleverd." 

 

De preventieadviseur psychosociale aspecten, die het verzoek tot formele psychosociale interventie met 

een hoofdzakelijk individueel karakter op 5 juli 2017 had aanvaard, heeft op 12 september 2017 het 
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advies meegedeeld aan V. (stuk 19  ……)  en de voorstellen van preventiemaatregelen aan mevrouw D. 

(stuk 20 …….). Daarin werd, naast voorstellen van collectieve maatregelen, als individuele maatregel 

voorgesteld om een gesprek te organiseren tussen de belangrijkste betrokken personen om het re-

integratietraject te evalueren, de verwachtingen te bespreken en te bekijken hoe de toekomst eruit kan 

zien. Prioritair moest besproken worden of het op dat moment mogelijk was om het re-integratietraject 

te hervatten en, zo niet, hoe een uitdienst-traject eruit kon zien. 

 

Er had na dit advies een gesprek plaats tussen mevrouw D. en de heer A.,  HR Business Partner, op 11 

oktober 2017. 

Tijdens deze vergadering werd geen oplossing gevonden. Volgens de werkgever werd vastgesteld dat 

het heel moeilijk zou zijn om opnieuw een re-integratietraject te starten, omdat gedurende het re-

integratieproces was gebleken dat het onmogelijk is om een functie te vinden die beschikbaar was in 

een van de ondernemingen van D . en die tegelijkertijd aan de verwachtingen van mevrouw D. voldeed. 

Mevrouw D. meent dat er geen overleg plaatsvond m.b.t. re-integratie maar dat onmiddellijk een 

voorstel voor uitdiensttreding werd gedaan. 

 

Op 10 november 2017 heeft V.  haar gemotiveerde beslissing meegedeeld aan de preventieadviseur 

psychosociale aspecten inzake de gevolgen die zij geeft aan het verzoek tot formele psychosociale 

interventie: 

 

 

"B. Informatie met betrekking tot de gemotiveerde beslissing  

 

Individuele preventiemaatregelen: 

 

Gezien de acties die werden getroffen om een oplossing te bieden aan de situatie van de verzoeker 

besluiten wij dat het heel moeilijk is om een re-integratietraject opnieuw op te starten. Gedurende het 

voorbije re-integratieproces is gebleken dat het onmogelijk was om een functie te vinden die beschikbaar 

was in een van de ondernemingen van D. die tegelijkertijd aan de verwachtingen van de verzoeker 

voldoet (met een beperkt woon-werkverkeer, waar geen klantencontact nodig is, rekening houdend met 

de aanwezige competenties, binnen een halftijds of zelfs vier vijfde regime, buiten V …. 

 

0m de verzoeker alle kansen te bieden om een nieuwe professionele start aan te vatten werd een 

uitdienst-traject voorgesteld, dat bestaat uit een heroriënteringstraject en een outplacement-traject. 

 

 

Collectieve preventiemaatregelen: 

 

De volgende collectieve maatregelen werden door de werkgever genomen of zijn gepland: 

· In het kader van primaire preventie wordt er vijfjaarlijks een bevraging georganiseerd over de 

psychosociale risico's op het werk, via de Sensor-tool van Attentia. De laatste bevraging van het 

personeel van V D. dateert van 2016. De volgende bevraging is voorzien in 2019, zijnde sneller 

dan om de vijf jaar. 

· Sinds 2015 is een interne vertrouwenspersoon aangesteld In het kader van de Wetgeving in 

verband met de preventie van de psychosociale risico's op het werk (Codex Welzijn op het Werk, 

Boek 1 Titel 3). De aanstelling van de vertrouwenspersoon werd goedgekeurd door het CPBW 

en zijn contactgegevens werden ad valvas bekendgemaakt. 

· Sinds 2017 worden de verzuimcijfers opgevolgd op een manier die het mogelijk maakt het 

aandeel van de afwezigheden omwille van psychosociale problemen hierin, te visualiseren. 

Hierdoor kan het management gesensibiliseerd worden rond de impact van psychosociale 

risico's. 

· Voor het personeel werd het programma "Employee Care" opgestart. Dit omvat een aantal 

workshops omtrent stress, engagement en slaap. Dit programma werd in september afgerond en 

zal herhaald worden in 2018. 
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· Voor de managers is een workshop "detectie en preventie van burn-out" uitgewerkt. Dit heeft 

tot doel de leidinggevenden te sensibiliseren rond burn-out en het mogelijk te maken de 

symptomen tijdig te detecteren bij de medewerkers. Er- wordt ook aangehaald welke 

maatregelen bij de werkgever bestaan om hieraan te verhelpen, en hoe de betrokken 

medewerkers het best benaderd worden. Hiervan hebben intussen twee pilootsessies 

plaatsgevonden. Er zijn in totaal 9 sessies gepland in 2017 voor telkens 10 personen, en dit 

programma wordt verdergezet in 2018. 

- V. D. F.  heeft de intentie om het positief aanwezigheidsbeleid dat al bestaat in andere -

afdelingen van D.  te implementeren in 2018. 

· De werknemers zullen informatie ontvangen met betrekking tot de mogelijkheden tot re-

integratie na langdurige afwezigheid. Hierin wordt bepaald dat de werkgever bereid is om 

eventuele aanpassingen van de werkpost te overwegen, na overleg met de betrokken partijen 

zoals de arbeidsgeneesheer, de HR Business Partner en de Ability Case Manager. 

- Wat de relaties met de syndicale afvaardiging betreft werd enkele weken geleden een Social 

Relations Manager aangesteld binnen D.  De taak van deze persoon bestaat er onder anderen in 

om de rol van de syndicale afvaardiging in het kader van re-integratietrajecten beter te kaderen." 

 

Er werd verdere correspondentie gevoerd door de vakorganisatie en de werkgever in december en 

januari 2017-2018. 

 

Op 12 januari 2018 bevestigde V. haar standpunt dat, gelet op de context en de inspanningen die werden 

geleverd om een functie te vinden die beschikbaar was en die aan de verwachtingen van mevrouw D. 

voldeed, men niet kon ingaan op de vraag tot reintegratie en dit zowel binnen als  buiten V. Tevens werd 

het aanbod tot een uitdiensttraject herhaald, bestaande uit outplacementbegeleiding en een 

heroriënteringstraject (stuk 24 VDFin). 

 

Aangezien de arbeidsongeschiktheid van mevrouw D. op 31 augustus 2018 een einde zou nemen, 

verzocht zij V. bij aangetekende brief van 1 augustus 2018 om een reintegratietraject in de zin van artikel 

1.4-72. e.v. CWW op te starten (stuk 26…..). 

 

Met het oog op het opstarten van het re-integratietraject bezorgde V. mevrouw D. bij aangetekende brief 

van 14 augustus 2018 een formulier dat zij ingevuld en ondertekend moest terugbezorgen aan de interne 

preventie-adviseur, de heer P.  L. Vervolgens zou dit formulier worden overgemaakt aan de 

preventieadviseur arbeidsarts. 

 

De preventieadviseur-arbeidsarts heeft op 11 september 2018 het formulier voor de re-

integratiebeoordeling overgemaakt aan mevrouw D. en V.  Dit formulier vermeldde een A-beslissing: 

de mogelijkheid bestond dat mevrouw D op termijn het overeengekomen werk kon hervatten 

(desgevallend mits aanpassing van de werkpost) en mevrouw D was in staat om in tussentijd aangepast 

of ander werk uit te voeren (desgevallend mits aanpassing van de werkpost). Als modaliteiten voor het 

aangepast of ander werk gaf de preventieadviseur-arbeidsarts aan: "re-integratie bij voorkeur in een 

andere dienst dan die waar ze voorheen werkzaam was". 

Na de A-beslissing hebben de heer E., HR Director, en mevrouw (…), HR Business Partner, op 17 

september 2018 een onderhoud gehad met mevrouw (…) waarin de volgende stappen van het re-

integratietraject werden besproken. Er werd volgens de werkgever geluisterd naar de wensen van 

mevrouw D voor de toekomst. 

Mevrouw D. heeft toen duidelijk gesteld dat ze een administratieve/boekhoudkundige functie wenste te 

bekleden. 

 

Verder werd afgesproken dat V. in overleg met mevrouw D. de preventie-adviseur en de arbeidsarts zou 

onderzoeken of er in de onderneming aangepast of ander werk voorhanden was. Dit resultaat zou op 24 

september 2018 worden besproken (stuk 29 ). 

 

Vervolgens heeft op 19 september 2018 een gesprek plaatsgevonden tussen mevrouw D en de heer W 

D C , Talent Manager, waarin de openstaande vacatures samen werden bekeken en werd nagegaan in 



5 
 

welke mate die jobs met de competenties en wensen van mevrouw D overeenstemden (stuk 52 VDFin). 

De heer D. is tot de conclusie gekomen dat er geen enkele match was tussen de openstaande vacatures 

enerzijds en der competenties en wensen van mevrouw D. anderzijds. 

 

Volgens de werkgever heeft mevrouw D. tijdens het gesprek de wens geuit om na te gaan in welke mate 

bepaalde pistes in Erps-Kwerps, buiten de openstaande vacatures, konden onderzocht worden. Na 

beraadslaging met de bevoegde HR Business Partner is gebleken dat die pistes ook geen resultaat 

opleverden. Dit werd op 20 september 2018 door de heer V., HR Directeur, per e-mail meegedeeld aan 

mevrouw D. (stuk 30 ….). 

 

Er werd ook een verslag opgesteld d.d. 21 september 2018 waarin werd gemotiveerd waarom geen re-

integratieplan kon worden opgesteld (stuk 31 …..). 

 

Doordat het in het kader van het re-integratietraject onmogelijk was gebleken om een functie te vinden 

die beschikbaar was in één van de ondernemingen van D. die aan de verwachtingen van mevrouw D. 

voldeed, heeft V. op 24 september 2018 met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst van 

mevrouw D. beëindigd mits betaling van een opzeggingsvergoeding (stuk 32 …). Diezelfde dag heeft 

V. outplacementbegeleiding aangeboden aan mevrouw D. (stuk 33 ….). 

 

Nadien heeft dé vakbond van mevrouw D. per aangetekende brieven van 15 oktober 2018, 22 maart 

2019 en 23 april 2019 onder meer verzocht de reden van het ontslag mee te delen. 

 

V. heeft bij aangetekende brief van 26 juni 2019 de reden van het ontslag toegelicht, hoewel deze ook 

uitdrukkelijk was vermeld in de verbrekingsbrief (stuk 37 ….) 

 

"Geachte mevrouw M. 

 

U heeft laten weten dat wij nagelaten hebben om het ontslag van mevrouw D. te motiveren en u 

suggereert bovendien dat het ontslag kennelijk onredelijk zou zijn geweest. 

Voor de goede orde bevestigen wij de frequente gesprekken die er geweest zijn zowel met (…), 

syndicaal afgevaardigde, met (…) Vakbondssecretaris en met mevrouw D.,  Mevrouw D. was lange tijd 

afwezig wegens ziekte en gedurende deze periode werden er herhaalde pogingen en inspanningen 

gedaan om mevrouw D. aan het werk te helpen. Deze inspanningen hebben niet tot een 

wedertewerkstelling geleid en daarom werd besloten een einde aan de arbeidsovereenkomst te stellen 

met betaling van een opzeggingsvergoeding. 

 

In maart 2017 was er een gesprek met de heer (…) HR director, waarbij ,er werd overeengekomen dat 

we actief op zoek zouden gaan naar mogelijke oplossingen om aan de situatie van mevrouw D. tegemoet 

te kunnen komen rekening houdend met haar competenties. Daarbij werd zelfs buiten (…) gekeken. 

 

Bij D. werden haar tussen maart en mei 2017 concreet de volgende zeven functies aangeboden: Quality 

& Management Support / Rent A Car coordinator / WecareV Customer Care/Administration & Delivery 

Advisor ACZ / Customer database analyst / Pricing Employee. Deze inspanningen hebben niet tot een 

resultaat geleid. 

 

Daarna heeft mevrouw D. een formeel verzoek tot re-integratietraject ingediend. Naar aanleiding van 

het advies van de arbeidsgeneesheer hebben de HR director en de betrokken HR Business partner naar 

mevrouw D geluisterd op 17 september 2018 waarbij zij duidelijk gesteld heeft dat zij een 

administratieve /boekhoudkundige functie wenste te bekleden. Op 19 september is er een gesprek 

geweest met de Talent Manager om samen de vacante jobs te bekijken en te onderzoeken in welke mate 

die jobs met de competenties en de wensen van mevrouw D overeenstemden. Men is tot de conclusie 

gekomen dat er geen 'match' bestond tussen de gewenste competenties en expertise en de bevoegdheden 

van mevrouw D. 
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Vervolgens heeft mevrouw D. de wens geuit om na te gaan in welke mate bepaalde pistes in Erps Kwerps 

bij D. , buiten de openstaande vacatures, konden onderzocht worden. Na beraadslaging met de bevoegde 

HR Business partners is gebleken dat die pistes niet konden uitmonden in een betrekking. 

 

Er bleef met andere woorden geen andere mogelijkheid over dan de arbeidsovereenkomst met mevrouw 

D. te verbreken, een opzeggingsvergoeding te betalen en haar outplacementbegeleiding aan te bieden. 

Wij zijn van oordeel dat hier geen sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. 

 

Hoogachtend," 

 

Bij aangetekende brief van 31 juli 2019 heeft de vakbond van mevrouw D. uiteindelijk een 

verjaringsstuitende ingebrekestelling verstuurd aan V. 

 

2. 

Op 30 juli 2020 legde mevrouw D. een verzoekschrift neer voor de arbeidsrechtbank Leuven. 

 

Er werd een verstekvonnis uitgesproken op 5 november 2020 waarbij alle gevorderde sommen werdén 

toegekend. 

 

 

II. Het hoger beroep 

 

3. 

V. D. (hierna de vennootschap) stelde hoger beroep in. 

Zij vordert: 

 

"In hoofdorde 

- dit beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

- derhalve het beroepen vonnis te hervormen; 

- te amenderen en te doen wat de eerste rechter had moeten doen en derhalve de oorspronkelijke 

vorderingen van mevrouw D. ongegrond te verklaren; 

- geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van de twee aanleggen, met inbegrip van de 

rechtsplegingsvergoeding, begroot op 2.600 EUR en de bijdrage gelijk aan 20 EUR aan het 

begrotingsfonds. 

 

In ondergeschikte orde 

 

- de vordering tot betaling van schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag te herleiden 

tot 3 weken bon; 

- de kosten voor beide aanleggen te compenseren." 

 

4. 

Mevrouw D. vordert in het dispositief van haar conclusies: 

 

"Het hoger beroep van de nv ontvankelijk doch slechts deels gegrond te verklaren;  

 

Bijgevolg de nv te veroordelen tot het betalen van: 

 

IN HOOFDORDE: 

- € 2.287,22 euro netto ten titel van burgerlijke boete overeenkomstig artikel 7 cao nr. 109, 

- € 1.062,57 bruto ten titel van aanvullende verbrekingsvergoeding, 

- € 29.733,72 netto ten titel van forfaitaire vergoeding cfr. art. 18 antidiscriminatiewet,  

- de wettelijke en gerechtelijke interesten op voormelde bruto- en nettobedragen. 

 

IN ONDERGESCHIKTE ORDE: 
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- € 2.287,22 euro netto ten titel van burgerlijke boete overeenkomstig artikel 7 cao nr. 109,  

- € 1.062,57 bruto ten titel van aanvullende verbrekingsvergoeding, 

- € 19.441,37 netto ten titel van vergoeding cfr. art. 9 cao nr. 109 wegens kennelijk onredelijk 

ontslag, 

- de wettelijke én gerechtelijke interesten op voormelde bruto- en nettobedragen. 

 

Vervolgens de , nv, bij niet-afgifte van de sociale documenten binnen de maand na betekening van het 

uit te spreken arrest, te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 25,00, per dag vertraging, per 

ontbrekend document, (met uitzondering van de fiscale fiche, waarvan afgifte wordt gevorderd in het 

kwartaal dat volgt op het jaar van betaling van de aan concluante toegekende bedragen). 

 

Tenslotte de NV in de kosten van beide aanleggen te verwijzen, inclusief de rechtsplegingsvergoeding 

van € 1200 in eerste aanleg en € 2600 in hoger beroep en de bijdrage van € 20 in het juridisch tweedelijns 

rechtsbijstandfonds." 

 

 

5. 

Er ligt geen akte van betekening van het vonnis voor. Partijen maken er ook geen gewag van. Het hoger 

beroep is ontvankelijk. 

 

 

III. De procedure: wering uit de debatten van een nieuw stuk, neergelegd met de replieken van 

mevrouw D. 

 

Bij de replieken van mevrouw D. werd een brief van Unia als nieuw stuk gevoegd. 

 

Conclusies als repliek op het advies van het openbaar ministerie worden bij toepassing van art. 767§3, 

laatste lid Ger.W. enkel in aanmerking genomen in zoverre ze antwoorden op het advies van het 

openbaar ministerie. 

 

Het advies van het openbaar ministerie en de repliek daarop worden immers gegeven na de sluiting van 

de debatten, zodat elke nieuwe ontwikkeling in feite en in rechte, elk nieuw stuk en elke incidentele 

vordering dienen te worden geweerd. Dit om het tegensprekelijk karakter van de procedure te 

waarborgen. 

 

Een nieuw stuk kan dus niet meer in aanmerking genomen worden. De brief van Unia van 21 januari 

2022 wordt uit de debatten geweerd. 

 

 

IV. Bespreking  

 

IV.1. De burgerlijke boete op grond van art. 7 cao nr. 109: 

 

Mevrouw D. vordert een forfaitaire burgerlijke boete gelijk aan 2 weken loon, hetzij 2.287,22 EUR 

netto, omdat zij per aangetekende brief heeft verzocht de reden van haar ontslag mee te delen en V. dit 

niet zou hebben gedaan binnen de twee maanden na ontvangst van dit verzoek. 

 

V. betwist dat zij dergelijke boete is verschuldigd, aangezien zij spontaan de reden van het ontslag aan 

mevrouw D. heeft meegedeeld en niet verplicht was op het verzoek van mevrouw D. te antwoorden. 

 

Beoordeling door het hof 

 

Artikel 3 van co nr. 109 voorziet dat een ontslagen werknemer het recht heeft om van zijn werkgever de 

concrete redenen te vernemen die tot zijn ontslag geleid hebben. 
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De werknemer dient daartoe zijn verzoek bij aangetekende brief tot de werkgever te richten binnen een 

termijn van 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen (artikel 4). 

De werkgever die dergelijk verzoek ontvangt, deelt bij aangetekende brief de concrete redenen die tot 

het ontslag hebben geleid mee binnen de 2 maanden na de ontvangst van de aangetekende brief. Deze 

aangetekende brief moet de elementen bevatten die de werknemer toelaten om de concrete redenen die 

tot zijn ontslag hebben geleid te kennen (artikel 5). 

Enkel wanneer de werkgever uit eigen beweging de concrete redenen voor het ontslag schriftelijk heeft 

meegedeeld, is hij niet verplicht om op het verzoek van de werknemer te antwoorden, voor zover de 

mededeling de elementen bevat die de werknemer toelaten om de concrete redenen die tot zijn ontslag 

hebben geleid, te kennen (artikel 6). 

Artikel 7 bepaalt een schadevergoeding gelijk aan 2 weken loon die de werkgever dient te betalen indien 

hij de concrete redenen voor het ontslag niet meedeelt aan de werknemer die hiertoe een verzoek heeft 

ingesteld. 

 

Het hof stelt  in deze zaak vast dat V. in de ontslagbrief d.d. 24 september 2018 uit eigen beweging de 

reden heeft meegedeeld die aan de basis ligt van de beëindiging van de arbeidsrelatie met mevrouw D 

5zie stuk 32 van ;;;;°. 

 

"Gevolg gevend aan het onderhoud dat u vandaag had met mevrouw G. HR Business Partner, en de 

Heer V ,  HR Directeur, bevestigen wij dat wij vanaf vandaag, 24 september 2018, een einde maken aan 

onze samenwerking vermits er in het kader van een mogelijke re-integratie, is gebleken dat het 

onmogelijk was om een functie te vinden die beschikbaar was in een van de ondernemingen van D die 

aan uw verwachtingen voldoet." 

 

Dat V. op vraag van de vakbond van mevrouw C. de reden van ontslag nogmaals schriftelijk heeft 

bevestigd per brief van 26 juni 2019 is niet relevant: de ontslagbrief voldeed aan de door cao nr. 109 

gestelde vereisten. De meegedeelde ontslagmotivering is voldoende concreet en laat haar toe om de 

redelijkheid van het ontslag te beoordelen. 

 

 

IV.2. Saldo verbrekingsvergoeding: 

 

Er is geen betwisting over de in aanmerking te nemen opzeggingstermijn: deze bedraagt voor mevrouw; 

D. 15 maanden en 15 weken. Gelet op de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft 

zij recht op een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met het lopend loon dat overeenstemt met de 

duur van de opzeggingstermijn (art. 39§1 arbeidsovereenkomstenwet). Hier mogen 4 weken loon 

afgetrokken worden wegens het aanbieden van 'outplacement. 

 

Er is een kleine betwisting m.b.t. de samenstelling van het basisloon:  

 

Over volgende looncomponenten zijn partijen het eens: 

 

Vast maandloon 3.825,78 EUR x12 45.909,36 EUR 

Dubbel vakantieqeld  n0.92 3.519,72 EUR 

Eindejaarspremie en anciënniteitspremie 4.189,23 EUR o1 4.189,23 EUR 

Variabel loon 63,85 EUR x1 63,85 EUR 

Vakantiegeld op variabel loon  x 15,34 % 9,79 EUR 

Werkgeversbiidrage hospitalisatieverzekering 33,20 EUR x 12 398,40 EUR 

Werkgeversbijdrage groepsverzekering 262,45 EUR x 12 3.149,40 EUR 

Werkgeversbijdrage maaltijdcheques 6,41 EUR x 231 1.480,71 EUR 

Geschenkcheque 20 EUR x1 20 EUR 

Totaal   58.740,46 EUR 
 



9 
 

Mevrouw D. meent dat zij ook aanspraak kan maken op 230 euro ecocheques en een tussenkomst in de 

vakantie van de kinderen ten bedrage van 497 euro, zodat haar jaarloon 59.467,46 euro bedraagt. 

 

Wat de ecocheques betreft, verwijst de werkgever terecht naar de ondernemings-cao van 6 augustus 

2009: het voordeel van de ecocheques werd binnen (…) omgezet in de verhoging van de 

werkgeversbijdrage aan de maaltijdcheques met 1 EUR in combinatie met de toekenning van een 

geschenkcheque van 20 EUR. Artikel 2.2 van de ondernemings-cao verwijst uitdrukkelijk naar het 

sectorakkoord van PC 200 voor de jaren 2009-2010, dat het jaarlijks recht op ecocheques heeft 

ingevoerd, en bepaalt dat de voordelen die in artikel 3 worden toegekend op recurrente wijze zijn 

onderhandeld. Artikel 3.1 voorziet dan in een verhoging van de werkgeversbijdrage in de 

maaltijdcheques en artikel 3.2 in de toekenning van een geschenkcheque (stuk 55 van VI ). Nu de 

volledige werkgeversbijdrage aan de maaltijdcheques en de geschenkcheque reeds in het bruto jaarloon 

zijn opgenomen, dienen geen ecocheques meer te worden toegevoegd. Anders zou één en hetzelfde 

voordeel tweemaal in aanmerking worden genomen. 

 

Wat de tussenkomst voor vakanties van de kinderen betreft, stelt het hof vast dat deze in de 12 maanden 

voorafgaand aan het ontslag gelijk was aan 497 euro. De werkgever ontwikkelt geen argumentatie m.b.t. 

dit onderdeel. Vermits de opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon behelst, maar ook de 

voordelen verworven krachtens de overeenkomst, moet dit bedrag in de berekeningsbasis worden 

opgenomen. 

 

Het in aanmerking te nemen bruto jaarloon is dus gelijk aan 58.740,46 euro + 497 euro = 59.237,46 

euro, hetzij 4.936,45 euro per maand, of 1.139,18 euro per week. 

Mevrouw D. kan dus aanspraak maken op een opzeggingsvergoeding gelijk aan 15 maanden en 15 - 4 

weken = (4.936,45x15) + (1139,18 x 11) = 74046,75 + 12530,98 = 86577,73 euro. 

De NV betaalde 85.851,44 euro bruto, zodat nog een saldo van 726,29 euro bruto verschuldigd is. 

 

 

IV.3. de schadevergoeding wegens discriminatie: 

 

Mevrouw D. beweert dat haar ontslag een discriminatie op basis van gezondheidstoestand uitmaakt en 

vordert daarom een schadevergoeding gelijk aan 6 maanden loon, hetzij 29.733,72 EUR bruto. 

V. betwist met klem dat zij zich zou hebben schuldig gemaakt aan discriminatie op basis van 

gezondheidstoestand. Aan de basis van het ontslag van mevrouw D. ligt volgens de werkgever immers 

niet haar periode van arbeidsongeschiktheid of burn-out, maar de onmogelijkheid om een functie te 

vinden die beschikbaar was en die beantwoordde aan de wensen van meyrouw D. 

 

Volgens mevrouw D. kreeg zij geen reële kans op wedertewerkstelling omdat haar geen passende 

functies werden aangeboden. 

 

Beoordeling door het hot  

 

Wettelijke principes: 

 

Volgens artikel 3 en 4 van de Antidiscriminatiewet is discriminatie op grond van huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand verboden. 

 

De Antidiscriminatiewet is onder meer van toepassing binnen de arbeidsbetrekkingen (artikel 5, § 1, 

5°). Deze omvatten onder meer werkgelegenheid, de voorwaarden tot toegang tot de arbeid, de 

arbeidsvoorwaarden en de ontslagregelingen (artikel 4, 1°). 

 

Er is sprake van een directe discriminatie wanneer een direct onderscheid wordt gemaakt op grond van 

een beschermd criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden op grond van de bepalingen van; titel II 

(artikel 4, 7°). Een direct onderscheid doet zich voor wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan 
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een ander in een vergelijkbare situatie, of zou worden behandeld op grond van één van de beschermende 

criteria (artikel 4, 6°). 

 

Artikel 7 van de Antidiscriminatiewet bepaalt dat elk direct onderscheid op grond van één van de 

beschermende criteria ongeoorloofd is, tenzij het objectief gerechtvaardigd kan worden door een 

legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zal zijn. 

 

Artikel 28, § 1 van de Antidiscriminatiewet voorziet in een bijzondere bewijslastregeling. Wanneer een 

persoon slachtoffer meent te zijn van een directe of een indirecte discriminatie, en hierbij feiten aanvoert 

die het bestaan van een discriminatie op grond van de beschermde criteria doen vermoeden, geldt een 

omkering van de bewijslast, in die zin dat de verwerende partij moet bewijzen dat er geen discriminatie 

is geweest. 

 

De feiten die de bewijslast doorschuiven naar de verwerende partij hebben, luidens de parlementaire 

voorbereiding, betrekking op elk feit dat door de eisende partij duidelijk genoeg wordt aangetoond en 

waardoor verondersteld kan worden dat er sprake is van discriminatie (Part St. Senaat, 2001-02, 2-12/15, 

191). 

 

Het slachtoffer moet aldus voldoende concrete feiten aandragen die de discriminatie aannemelijk maken 

(het zogenaamde prima facie bewijs). Het aanvoeringsrisico ligt bij de eisende partij (P. HUMBLET, 

"Bewijs(last) en geslachtsdiscriminatie", RW 1991-92, 485). 

 

Het Hof van Cassatie oordeelde, weliswaar in toepassing van de oude Antidiscriminatiewet, dat het 

slachtoffer enkel de feiten moet bewijzen 'die het bestaan van discriminatie kunnen doen vermoeden' 

(Vergelijk: Cass. 18 december 2008,11.MB 2009, afl. 15, 676). 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een arrest van 12 februari 2009, in het kader van de huidige 

Antidiscriminatiewet, het volgende: "De door het slachtoffer aangevoerde feiten moeten voldoende sterk 

en pertinent zijn. Het volstaat daarbij niet dot een persoon aantoont dat hij het voorwerp is geweest van 

een voor hem ongunstige behandeling. Hij dient tevens de feiten te bewijzen die erop lijken te wijzen 

dat die ongunstige behandeling is ingegeven door ongeoorloofde motieven. (....) Voormelde feiten 

vermogen evenwel niet algemeen van aard te zijn, maar moeten specifiek aan de auteur van het 

onderscheid kunnen worden toegeschreven. (...)" (vergelijk: GwH nr. 17/2009, 12 februari 2009, 

www.const-court.be, overw. B.93.3)). 

 

Hieruit volgt dat het prima-facie bewijs twee luiken omvat. Het slachtoffer moet in de eerste plaats 

aantonen dat het beschermde criterium van toepassing is, en dat hij of  zij het slachtoffer is geweest van 

een ongunstige behandeling. Bovendien moet het slachtoffer feiten aantonen die erop wijzen dat de 

ongunstige behandeling is ingegeven door ongeoorloofde motieven. Deze feiten mogen niet van 

algemene aard zijn, maar moeten effectief kunnen toegeschreven worden aan de persoon die 

discrimineert. 

 

De Antidiscriminatiewet geeft een aantal voorbeelden aan van feiten die het bestaan van een directe 

discriminatie kunnen doen vermoeden, waaronder, maar niet uitsluitend begrepen: 1° de gegevens 

waaruit een bepaald patroon van ongunstige behandeling blijkt ten aanzien van personen die drager zijn 

van een welbepaald beschermd criterium, los van elkaar staande bij het Centrum of een van de 

belangenverenigingen gedane meldingen, 2° de gegevens waaruit blijkt dat de situatie van het 

slachtoffer van de ongunstigere behandeling vergelijkbaar is met de situatie van de referentiepersoon 

(artikel 28, § 2). Feiten die het bestaan van indirecte discriminatie doen vermoeden, worden opgelijst in 

artikel 28; § 3: 1° algemene statistieken over de situatie van de groep waartoe het slachtoffer behoort of 

feiten van algemene bekendheid, 2° het gebruik van een intrinsiek verdacht criterium of 3' elementair 

statistisch matériaal waaruit een ongunstige behandeling blijkt. 

 

In geval van discriminatie kan het slachtoffer een schadevergoeding vorderen overeenkomstig het 

contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht (artikel 18, § 1, lid 2). 
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De persoon die het discriminatieverbod heeft geschonden, moet aan het slachtoffer een vergoeding 

betalen die naar keuze van het slachtoffer gelijk is hetzij aan een forfaitair bedrag, hetzij aan de werkelijk 

geleden schade. In het laatste geval moet het slachtoffer de omvang van de geleden schade bewijzen 

(artikel 18, § 1, lid 2). 

 

Indien het slachtoffer een morele en materiële schadevergoeding vordert wegens discriminatie het kader 

van de arbeidsbetrekkingen of van de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, is de forfaitaire 

schadevergoeding voor materiële en morele schade gelijk aan de bruto beloning voor zes maanden, 

tenzij de werkgever aantoont dat de betwiste ongunstige of nadelige behandeling ook op niet-

discriminerende gronden getroffen zou zijn. In dat laatste geval wordt de forfaitaire schadevergoeding 

voor materiële en morele schade beperkt tot drie maanden beloning (artikel 18, § 2, 2°). 

 

Toepassing :  

 

1. 

 

In zijn advies stelt de heer Advocaat-generaal dat arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of 

ongeval geen aanleiding kan geven tot discriminatie op grond van "huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand". Hij verwijst daarvoor onder meer naar de zin die de wetgever aan dat 

onduidelijke begrip geeft in het wetsvoorstel en in de parlementaire voorbereidingen van de 

antidiscriminatiewet. 

 

Het hof treedt zienswijze van de Advocaat-generaal niet bij: de wetgeving is wel degelijk duidelijk en 

behoeft dus geen verwijzing naar de parlementaire voorbereidingen: een discriminatie op grond van 

huidige of toekomstige gezondheidstoestand is verboden. Dit is niet beperkt tot randfenomenen" zoals 

voorspellende genetische tests bij aanwerving, zoals de advocaat-generaal stelt, maar omvat ook de 

arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. 

 

Het begrip huidige of toekomstige gezondheidstoestand" heeft dus betrekking op alle elementen in 

verband met de gezondheidstoestand van de betrokkene op het ogenblik dat hij het voorwerp uitmaakt 

van een ongunstige behandeling én in de toekomst (zie ook in dezelfde zin: Arbh. Brussel, 9 januari 

2019, 4de kamer, A.R. nr. 2016/AB/380). 

 

2. 

 

Mevrouw D. moet in eerste instantie feiten aanvoeren die het bestaan van discriminatie op basis van 

haar gezondheidstoestand doen vermoeden. Pas dan is er een omkering van de bewijslast naar de 

werkgever overeenkomstig artikel 28,§1 van de antidiscriminatiewet. 

 

Uit het hoger weergegeven feitenrelaas blijkt wat volgt: 

 

Het staat vast dat Mevrouw D. sedert 7 juni 2016 afwezig was wegens ziekte. Zij leed aan een burn-out. 

 

Zij had in mei 2017, al een verzoek ingediend om een formele psychsociale interventie wegens een 

problematische arbeidssituatie. De preventieadviseur had op 12 september 2017 een advies meegedeeld 

aan haar werkgever, waarin zowel individuele als collectieve maatregelen wérden voorgesteld. 

 

Op 10 november 2017, na een gesprek tussen partijen, deelde V. haar gemotiveerde beslissing mee ;aan 

de preventieadviseur, waarbij werd gesteld dat het, na alle acties die al werden getroffen, het heel 

moeilijk was om een re-integratietraject opnieuw op te starten, daar gebleken was dat het onmogelijk 

was om een functie te vinden die beschikbaar was in de ondernemingen van D , die ook voldeed aan de 

verwachtingen van mevrouw D. 

 

Op 1 augustus 2018 formuleerde zij opnieuw een vraag tot opstarten van een re-integratietraject, met 

het oog op het beëindigen van de arbeidsongeschiktheid op 31 augustus 31. 
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Op 11 september 2018 oordeelde de preventieadviseur dat mevrouw D. werd arbeidsgeschikt geacht 

"bij voorkeur in een andere dienst dan die waar ze voorheen werkzaam was". 

 

Er volgden nog gesprekken tussen partijen op 17 en 19 september 2018. 

 

Op 21 september 2018 werd door de werkgever een verslag opgesteld en aan de preventieadviseur 

overgemaakt, waarin werd gemotiveerd waarom er geen reintegratieplan kon worden opgesteld. 

 

Op 24 september 2018 werd mevrouw D. ontslagen. 

 

Mevrouw D. toont aan dat zij herstellende was van een burn-out en dat zij het slachtoffer was van een 

ongunstige behandeling. 

 

De chronologie van de ingeroepen feiten lijkt erop te wijzen er op dat de ongunstige behandeling is 

ingegeven door ongeoorloofde motieven. 

 

3. 

 

Bij toepassing van art. 28§1 van de antidiscriminatiewet wordt de bewijslast omgekeerd en moet de 

werkgever bewijzen dat er geen discriminatie is geweest. 

 

De werkgever stelt dat niet de gezondheidstoestand van mevrouw D. aan de basis ligt van het ontslag, 

maar wel het feit dat het onmogelijk was om een functie te vinden die beschikbaar was én die 

beantwoordde aan de wensen van mevrouw D. 

 

Mevrouw D. stelde inderdaad volgende wensen: 

- De arbeidsplaats moest kort bij huis zijn (hoofdzetel te Brussel, 17 km van woning verwijderd, 

was te ver), 

- Terugkeer naar V. was uitgesloten 

- Zij wenste deeltijds werk (naderhand heeft mevrouw D. deze wens laten vallen en was zij bereid 

voltijds te werken) 

- De job moet betrekking hebben op administratie/boekhouding/dossierbeheer: zo weinig 

mogelijk commerciële contacten. 

 

Enkel de deeltijdse tewerkstelling was om medische redenen verantwoord: haar arts verklaart op 29, 

augustus 2017: "gezien patiënte langdurig arbeidsonbekwaam is geweest, is het nodig dat ze progressief 

het werk kan hervatten". 

 

Er werden door de werkgever allerlei initiatieven genomen om mevrouw D. te kunnen re-integreren. 

 

Er blijkt uit een e-mail van Mevrouw M.S.(HR-dienst) van 10 maart 2017 aan de heer D. 

(vertrouwenspersoon) dat mevrouw M. “alle mogelijk initiatieven" genomen had om mevrouw D. te 

kunnen re-integreren: 

 

"- mogelijkheid bij S. M. 

Vervanging langdurig zieken, 

Interimfuncties, 

Openstaande vacatures interne mobiliteit (zelfs op een niveau onder de huidige classificatie)” 

 

...maar dat er geen mogelijkheid was om een passende functie te vinden gelet op de wensen van 

mevrouw D. 

 

Op dat ogenblik was de grootste struikelblok dat de hiring managers iemand zoeken op voltijdse basis.  
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Mevrouw M. vroeg aan de heer D. hoe het vanaf daar verder moest. 

 

Op 22 augustus 2017 schreef mevrouw M. aan mevrouw S. welke pistes al werden bekeken voor 

Mevrouw D. (stuk 3 van ….), bovenop de pistes die al werden aangehaald in de mail van 10 maart 2017: 

- Quality Management Support (29 november 2016), 

- Rent a gar Coordinator (20 december 2016), 

- Administration & Delivery Advisor ACZ (18 januari 2017),  

- Wecare Administration Advisor (18 januari 2017),  

- Customer Care Advisor (van 16 maart 2017), 

- Pricing Employee (12 april 2017), 

- Customer Database Analyst, 

- BusinesS management Support, 

- Personal assistant directeur Audi. 

 

Mevrouw D. stelt dat dit geen concrete functie-aanbiedingen waren en stelt dat het management al een 

beslissing had genomen om haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

 

Mevrouw D. verwijst naar haar stuk 35 (getuigenverklaring van de heer…) Deze persoon, die 

vertrouwenspersoon was bij D. stelt dat hij op de hoogte was van de negatieve atmosfeer die hing binnen 

afdeling van mevrouw D. en dat die werd verdergezet ook nadat mevrouw D. de afdeling had verlaten. 

 

Hij stelt "met betrekking tot het re-integratietraject had ik de indruk dat D. niet zo hoog opliep om haar 

te ondersteunen naar een nieuwe functie binnen het bedrijf. Er werden enkel voorstellen van nieuwe 

functies gedaan, maar deze waren telkens full time, terwijl de dokter juist een progressieve 

werkhervatting vooropstelde voor E . 

 

Er vonden uiteindelijk slechts twee echte sollicitatieprocedures plaats. Een eerste betrof een job die 

kennelijk niet geschikt was voor een persoon die net een burn-out geleden heeft. Bij een tweede job was 

het duidelijk dat de leidinggevende op voorhand al beslist had om haar niet aan te nemen...." 

 

Er blijkt niet deze getuigenverklaring dat D. al op voorhand had besloten de arbeidsovereenkomst te 

verbreken. 

 

Er blijkt wel uit dat het grootste probleem op dat ogenblik de gevraagde deeltijdse tewerkstelling was. 

 

Op 2 mei 2017 schreef de vakvereniging van mevrouw D. aan de werkgever dat mevrouw D bereid was 

om 4/5e aan de slag te gaan. Een terugkeer naar de oude functie is niet wenselijk. De vakvereniging 

klaagt aan dat de zogenaamde oplossingen geen oplossingen waren: voor de ene betrekking werd iemand 

anders aangeworven, en in de andere betrekking "zou mevrouw D, wellicht binnen de kortste keren 

hervallen in haar burn-out" 

 

De vakvereniging bevestigt in de brief van 2 mei 2017 dat D. een bedrijf is dat de re integratie van 

zieken hoog in het vaandel draagt (en het onlangs ook effectief toepaste voor een aantal werknemers), 

en vindt het ongezien dat voor mevrouw D. geen re-integratie mogelijk zou zijn. 

 

D. heeft hierop geantwoord op 12 mei 2017, en de vakvereniging opnieuw op 31 mei 2017 (stukken 7-

8-9 van mevrouw D….), waarbij elke partij op zijn standpunt bleef: 

D. meent dat 7 functies werden aangeboden, terwijl de vakorganisatie meent dat "het ofwel op niets 

uitliep, ofwel totaal niet aansloot bij de competenties van mevrouw D. 

 

Hierop werd door mevrouw D. een verzoek ingediend tot formele psychosociale interventie. 

 

Uit het verslag van 12 september 2017 van de preventieadviseur blijkt dat de werkgever belangrijke 

inspanningen worden geleverd in het kader van het re-integratiebeleid op de werkvloer:  
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Zie verslag randnummer 2.3.1.1: 

 

"D. heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opzetten van een positief aanwezigheidsbeleid en in het 

aanbieden van de mogelijkheid tot interne mobiliteit. Dit zorgt ervoor dat medewerkers begeleid kunnen 

worden vanaf het moment dat zij aangeven psychosociale risico's te ervaren binnen hun job. Zo werd 

ook mevrouw vanaf dat zij in ziekteafwezigheid was ondersteund door de onderneming. De nodige 

opvolggesprekken werden voorzien en er werd ondersteuning geboden door de interne 

vertrouwenspersoon van D. Via dit kanaal kreeg ze ruimte om na te denken over welke richting ze verder 

uit wou binnen de onderneming. Er werd tijd voor haar genomen om samen te bekijken wat haar 

behoeften op dat moment waren en waar ze zich comfortabel zou voelen. Deze interventies hadden 

steeds het doel om het werk op zo een sereen mogelijke manier terug te hervatten. 

 

Ondertussen werd door D. voornamelijk door de dienst interne mobiliteit in samenwerking met human 

resources, de mogelijkheden tot re-integratie geëxploreerd. Er werd niet alleen gekeken naar huidige 

openstaande functies maar ook de lijst met langdurige afwezigheden werd geraadpleegd om na te gaan 

of er mogelijks functies waren die mevrouw D. (tijdelijk) kon bekleden. Na een grondige analyse werden 

haar de volgende functies vooropgesteld: 

- Quality Management Support 

- Business management Support 

- Personal assistant directeur Audi 

- RAC Coordinator 

- Wecare 

- Administration & Delivery Advisor ACZ 

- Customer Database Analyst, 

- Pricing Employee 

- Customer Care 

 

 

Volgende andere pistes werden ook bekeken: 

- mogelijkheid om bij de dienst Facilities aan de slag te gaan 

- raadpleging lijst langdurige afwezigheden 

- interim-functies als  korte termijn oplossing 

- er werden 80 openstaande vacatures overlopen op basis van de criteria: locatie, werkregime, 

competenties, zelfs op een niveau onder mevrouw D .haar huidige classificatie." 

 

De preventieadviseur gaat verder: 

 

"ook langs de kant van de verzoekster werden mogelijkheden verkend over hoe een re-integratie voor 

haar vorm kon aannemen, opdat haar psychosociaal welzijn gegarandeerd zou blijven. Volgende zaken 

werden door mevrouw D ondernomen: 

 

- op advies van de arbeidsgeneesheer verzocht mevrouw D. halftijds terug te keren naar een 

andere afdeling. Wanneer bleek dat halftijds terugkeren een zeer moeilijke optie was stemde ze in met 

een terugkeer naar een functie in een vier vijfde regime. 

 

- Mevrouw D. volgde nauwgezet haar persoonlijke begeleidingstraject om te herstellen van haar 

burn-out. Ze ging in op alle uitnodiging van D. die gestuurd werden om te communiceren over haar re-

integratietraject." 

 

De preventieadviseur stelt: 

 

"bovenstaande functies werden niet door mevrouw D; ingevuld. Er werd meer bepaald geen 

overeenkomst gevonden tussen enerzijds de wensen van de verzoekster en anderzijds de eisen die gelden 

voor de functies." De preventieadviseur zet verder ook uiteen waarom de functies niet aan mevrouw 

D..werden toevertrouwd: voor een functie had de hiring manager de voorkeur voor een assertiever 
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kandidaat, aangezien er vaak slecht nieuwsboodschappen dienden meegedeeld te worden. Voor drie 

andere functies was er geen interesse vanwege mevrouw D. voor drie functies was een voltijdse 

kandidaat nodig, voor een andere functie had mevrouw D. te weinig noties van Excel, en voor nog een 

andere functie had een gesprek plaats, waarbij beiden tot de conclusie kwamen dat er geen match was: 

bovendien moest er in shiften gewerkt worden, wat mevrouw D. niet zag zitten. 

 

De preventieadviseur stelt dat de wederzijdse verwachtingen van partijen omtrent het beleid rond 

reintegratie en het concrete integratietraject vanaf het begin van het traject verschillend was. 

 

In randnummér 2.3.1.2 zet de preventieadviseur uiteen dat mevrouw D. er van uitging dat (…) haar in 

elk geval zou kunnen re-integreren, terwijl dat voor de werkgever anders was: hoewel zeer veel 

geïnvesteerd werd in het vinden van een geschikte functie stootte de werkgever tijdens het 

reïntegratietraject op enkele moeilijkheden: 

 

— een eerste moeilijkheid was het werkrooster dat mevrouw D. geadviseerd werd. 

Binnen D   was het zeer moeilijk om een job te vinden die een halftijds of vier vijfde regime inhoudt. 

Bovendien was het een uitdaging om een job te vinden die het woon-werkverkeer van mevrouw D 

beperkt Een terugkeer naar de dienst V was wegens de vroegere conflictsituatie niet meer mogelijk. D 

in de ligt te ver van de woonplaats van mevrouw D. Deze zaken maken dat enkel een betrékking in de 

vestiging te Erps-Kwerps een mogelijkheid blijft, waardoor tevens het aanbod van mogelijke functies 

beperkt werd. 

 

— een tweede moeilijkheid was het feit dat de dienst interne mobiliteit en human resources 

welbepaalde personen kunnen voorstellen aan managers van afdelingen maar dat zij finaal louter een 

adviesorgaan zijn. De hiring manager van de afdeling bepaalt zelf welke persoon hij aanneemt. Dat 

betekent dat de invloed van human resources uiteindelijk beperkt zal zijn. 

 

— een derde moeilijkheid was het negatieve imago dat mevrouw D . gaandeweg gekregen heeft 

binnen D. Zo is er het vermoeden dat sommige managers reeds wisten dat mevrouw D. daar in het 

verleden verschillende functies doorlopen had en er conflicten ontstaan waren op haar vorige dienst. 

Ook heeft de inmenging van de vakbondsafgevaardigden ging een contraproductief effect gehad op het 

aannemen van mevrouw D, in sommige gevallen. 

 

De preventie-adviseur besluit dat de verwachtingen van partijen in het proces zeer verschillend waren. 

Er vond tijdens het re-integratietraject van mevrouw D, geen moment plaats waarbij beide partijen de 

kans hadden hun verwachtingen op een transparante manier te communiceren. Dit komt omdat bij 

aanvang niet duidelijk gecommuniceerd wordt hoe de procedure eruitziet en welke 

verantwoordelijkheden beide partijen zullen nemen in het verloop van de procedure. Met andere 

woorden ontbreekt een actieplan waarin duidelijke terugkoppelmomenten aangeduid worden met de 

belangrijkste sleutelfiguren. op die manier is het nooit duidelijk geweest dat re-integratie wel degelijk 

een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is voor zowel de werkgever als de werknemer. 

 

Tijdens het proces van re-integratie is een mismatch ontstaan tussen de functies die D. ter béschikking 

had en de eisen en verwachtingen van mevrouw D. 

 

Wat de arbeidsinhoud betreft stelt de preventieadviseur in randnummer 2.3.2.1. vast dat mevrouw D 

steeds over voldoende competenties heeft beschikt om de functie als  boekhoudster aan te kunnen. Op 

relationeel vlak wordt echter aangegeven dat haar sociaal-communicatieve competenties eerder op de 

achtergrond staan, wat het moeilijker maakt om een geschikte job te vinden gezien de sector waar D toe 

behoort grotendeels functies bezit die werken in team of werken met klanten vereisen. 

 

ln randnummér 2.3.3.1. geeft de preventieadviseur aan dat D. op verschillende hindernissen stootte om 

mevrouw D. te re-integreren in een nieuwe functie. Deze zaken hadden grotendeels te maken met de 

arbeidsvoorwaarden. Zo was een belangrijke moeilijkheid het werkrooster dat mevrouw D. geadviseerd 

werd. Het blijkt in een onderneming als D. zeer moeilijk te zijn om functies te vinden die halftijds of 
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vier vijfde tewerkstelling inhouden. Blijkbaar zijn de meeste functies voltijdse functies. Een voltijdse 

functié is echter niet aangeraden voor personen die uit langdurige ziekte komen. Op die manier houden 

de arbeidsvoorwaarden die D stelt medewerkers tegen om te kunnen starten; na een lange periode van 

afwezigheid. 

 

Verder was het een uitdaging om een job te vinden die het woon-werkverkeer van mevrouw D beperkt 

(…) was wegens de vroegere conflictsituatie niet meer mogelijk, D. in de (….) straat ligt te ver van de 

woonplaats van mevrouw D. 

Deze zaken maken dat het moeilijker was een geschikte functie voor mevrouw D. te kunnen vinden. 

Betreffende de arbeidsvoorwaarden waren er zowel elementen waar de onderneming Invloed op had 

(het type uurrooster) als de verzoekster (het woon-werkverkeer en typeafdeling) die er toe bijgedragen 

hebben dat re-integratie een traject van lange adem werd. 

 

De preventie-adviseur vestigt nog de aandacht op het feit dat mevrouw D.  doorheen haar pogingen tot 

re-integratie een zeker negatief imago verworven heeft. Er was dus een zeker stigmatisatie, zodat zij 

moeilijker weerhouden werd voor sommige functies. Een zekere sensibilisatie van de managers van de 

afdelingen omtrent psychosociaal welzijn ontbreekt. 

 

Tenslotte formuleert de preventieadviseur individuele maatregelen en collectieve maatregelen. 

 

Als individuele maatregelen worden in randnummer 2.5.1.1.gesteld: 

 

"er dient opnieuw een gesprek georganiseerd te worden tussen de belangrijkste betrokken personen. 

(Verzoekster, vertrouwenspersoon, human resources, interne mobiliteit, preventieadviseur 

psychosociale aspecten) om het re-integratietraject te evalueren, de verwachtingen te bespreken en te 

bekijken hoe de toekomst eruit kan zien. Volgende punten dienen prioritair besproken te worden: 

 

 

- is het op dit moment mogelijk om het re-integratie terug op te nemen?  

 

* Hoe zien beide partijen de toekomst? 

 

* Indien beide partijen een toekomst samen zien, dient men te bekijken waar het traject terug 

opgenomen kan worden. 

 

- Hierbij is het belangrijk dat samen met verzoekster bekeken wordt of het nog mogelijk is een goede 

balans te vinden tussen de individuele kenmerken van de medewerker en de werkomgeving met al zijn 

aspecten. 

 

- Een plan van aanpak opstellen inzake het re-integratie van de verzoekster. Zie maatregel (" het 

individuele re-integratie: plan van aanpak") 

 

- indien het niet mogelijk blijkt voor de partijen het re-integratie terug op te nemen dient bekeken 

te worden hoe een "uitdiensttraject" er kan uitzien. Dit steeds met de belangrijke waarden die D'leteren 

hanteert op de achtergrond, namelijk respect voor eenieder. 

 

Het verleden kan in de mate van het nodige besproken worden. Het uitgangspunt is echter toekomst- en 

oplossingsgericht." 

 

Er worden door de preventieadviseur in randnummer 2.5.2. ook collectieve maatregelen voorgesteld, zo 

onder meer: 

 

- het herbekijken van de verschillende verantwoordelijkheden in het re-integratieproces, met 

onder meer de vraag: "hoe kan de medewerker vanaf het begin duidelijk gemaakt worden dat re-

integratie een gedeelde verantwoordelijkheid is"? 
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- opstellen van een plan van aanpak m.b.t. een re-integratietraject; 

 

- het bekijken van re-integratie op beleidsniveau: met onder meer de noodzaak om een optimaal 

klimaat te creëren voor re-integratie (stilstaan bij het feit dat momenteel weinig mogelijkheden zijn om 

aan verminderd regime terug te keren; flexibiliteit inlassen...). 

 

- Sensibiliseren van verantwoordelijken van alle afdelingen en medewerkers rond psychosociale 

thema's zoals burn-out (met duidelijk maken aan medewerkers dat re-integratie na langdurige 

afwezigheid een gedeelde verantwoordelijkheid inhoudt van werkgever en werknemer. 

 

Na dit verslag van 12 september 2017 bleef mevrouw D.  nog afwezig wegens ziekte. 

 

Op 11 september 2018 werd door de preventie-adviseur arbeidsarts een formulier voor re-

integratiebeoordeling opgemaakt, naar aanleiding van de aanvraag van het re-integratietraject door 

mevrouw D. op 17 augustus 2018.. 

 

Mevrouw D. werd arbeidsgeschikt bevonden voor voltijdse werkhervatting op 17 september 2018, met 

als voorwaarde: "re-integratie bij voorkeur in een andere dienst dan die waar ze voorheen werkzaam 

was." 

 

Op 17 september 20l8 had een onderhoud plaats tussen mevrouw D .en met de HR  dienst van V. 

 

Er was op 19 september 2018 een onderhoud tussen mevrouw D. en de heer (…) , Talent Manager, 

waarop opnieuw enkele mogelijke pistes werden besproken, maar de 2 voorstellen die mevrouw D. deed 

waren niet mogelijk: enerzijds was er geen vacature bij "We Care" en anderzijds werd in de dienst 

boekhouding in Erps Kwerps een persoon die op pensioen vertrekt niet vervangen. 

 

Op 21 september 2018 maakte de werkgever een verslag op in het kader van het verzoek tot re-

integratietraject (art. 1.4-74 Codex van 28 april 2017 inzake welzijn op het werk), waarbij werd gesteld 

dat geen re-integratieplan zou worden opgesteld. Hierin wordt gesteld: 

 

"naar aanleiding van het advies van de arbeidsgeneesheer hebben de HR- directeur en de betrokken 

HRBP, mevrouw D. op 17 september ontvangen om te luisteren naar haar wensen voor de toekomst. 

Vrouw deelbaar heeft duidelijk gesteld dat een administratieve/boekhoudkundige functie wenste te 

bekleden. 

 

Vervolgens heeft op 19 september een gesprek tussen mevrouw D. en de talentmanager plaatsgevonden 

om samen de vacante jobs te bekijken en te onderzoeken in welke mate die jobs met de competenties en 

de wensen van mevrouw D. overeen stemden. De talentmanager is tot de conclusie gekomen dat er geen 

"match" bestond tussen de gewenste competenties en expertise en de bevoegdheden van de vrouw 

deelbaar. 

 

Mevrouw D. heeft tijdens dat gesprek de wens geuit om na te gaan in welke mate bepaalde pistes in 

Erps-Kwerps, buiten de openstaande vacatures, konden onderzocht worden. Na beraadslaging met de 

competente HRBP’s is gebleken dat die pistes niet konden uitmonden in vacante jobs. Dit is haar via 

een e-mail van 20 september 2018 medegedeeld. 

 

Er kan zodus geen re-integratieplan opgesteld worden." 

 

Het hof stelt vast dat uit het verslag van de preventieadviseur van september 2017 (stuk 19 van ….en  

ook uit de brieven van de vakvereniging (zie stukken 7 en 9 van mevrouw D..) blijkt dat de werkgever 

de re-integratie van zieken hoog in het vaandel draagt". 
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Er zijn zeer belangrijke inspanningen geleverd om de daadwerkelijke re-integratie van mevrouw D 

mogelijk te maken, hoewel de preventieadviseur ook verbeterpunten op het collectief vlak aanhaalt. 

 

De pogingen tot re-integratie liepen op niets uit, omdat de verwachtingen van beide partijen niet 

verzoenbaar waren. 

 

In een eerste periode was er geen deeltijds werk voorhanden, binnen de perken die mevrouw D. stelde: 

 

- een arbeidsplaats vlak bij huis (Brussel, (…) 17km verderop was uitgesloten); 

- een functie met weinig contact met publiek, 

- een functie buiten de vroegere arbeidsplaats, 

 

zodat enkel een vestiging in Erps-Kwerps overbleef, en daar geen gepaste job kon worden gevonden. 

 

Sedert september 2018 is de vereiste van een deeltijdse arbeidsplaats weggevallen: de arbeidsgeneesheer 

verklaarde mevrouw D. geschikt voor voltijdse arbeid. 

 

Er hadden nog 2 gesprekken plaats waarbij de mogelijkheden werden overlopen, maar er kon geen 

geschikte functie gevonden worden. 

 

Hat hof meent dat D. aantoont dat zij niet heeft gediscrimineerd omwille van de huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand van mevrouw D. door het feit dat functies in de hoofdzetel van D. uitgesloten 

waren, waar zich meer kansen bevinden voor cijferberoepers zoals mevrouw D., werden de kansen van 

mevrouw D. om een cijferberoep bij D. te vinden uiterst beperkt. 

 

De combinatie van voorwaarden die door mevrouw werden gesteld zowel naar de aard van de functie 

als naar de plaats van tewerkstelling maakten dat er geen functie kon worden aangeboden aan mevrouw 

D die aan alle gewenste criteria voldeed. 

 

Er is dan ook geen schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig art. 18§2, 2° van de 

Antidiscriminatiewet. 

 

 

IV.4. Schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag: 

 

In ondergeschikte orde vordert mevrouw D. een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, gelijk 

aan 17 weken loon. 

 

 

Principes: 

 

Overeenkomstig art. 8 van de cao nr. 109 is een "kennelijk onredelijk ontslag" een ontslag van een 

werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die: 

1. geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten  

op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of dé dienst; 

2. en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever (art. 8 van de cao nr. 

109) . 

Het gaat om cumulatieve voorwaarden. Enkel wanneer ze samen vervuld zijn, is er sprake van een 

kennelijk onredelijk ontslag. 

 

De toetsing van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag heeft enkel betrekking op de ontslagreden 

zelf. 

 

Het betreft een beoordelingsbevoegdheid aan de marge gezien de werkgever tot op grote hoogte vrij is 

te beslissen over wat redelijk is. Alleen de kennelijke onredelijkheid van het ontslag mag getoetst 
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worden en niet de opportuniteit van het beleid van de werkgever, m.a.w. zijn keuze uit de verschillende 

redelijke beleidsalternatieven waarover hij beschikt. De werkgever heeft dus zeker het recht om te 

beslissen over de belangen van zijn onderneming, maar dat recht mag niet op onvoorzichtige en 

onevenredige wijze worden uitgeoefend. De rechtbank toetst niet de omstandigheden van het ontslag, 

maar gaat na of het ontslag al dan niet verband houdt met de opgegeven redenen en of de beslissing 

genomen zou zijn door een normale en redelijke werkgever. 

 

Dit alles moet samen bekeken worden met de bewijslastverdeling: 

De CAO nr. 109 bepaalt hoe de bewijslast tussen de werkgever en de werknemer wordt geregeld bij 

betwisting. In die bewijslastregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende hypothesen: 

— wanneer de werkgever de ontslagredenen correct heeft meegedeeld, draagt de partij die iets 

aanvoert daarvan de bewijslast; 

— wanneer de werkgever de ontslagredenen niet of niet correct heeft meegedeeld, behoort het aan hem 

om het bewijs te leveren van de voor het ontslag ingeroepen redenen die aantonen dat het ontslag niet 

kennelijk onredelijk is; 

— wanneer de werknemer geen verzoek heeft ingediend om de redenen van zijn ontslag te kennen, 

behoort het aan hem om het bewijs te leveren van elementen die wijzen op de kennelijke onredelijkheid 

van het ontslag. 

Ook in geval van een laattijdig verzoek ligt de bewijslast bij de werknemer (Arbrb. Gent (afd. Gent) 3 

november 2016, TGR 2017, afl. 1, 81). 

 

Toegepast op huidige zaak: 

 

De werkgever heeft het ontslagredenen meegedeeld. Elke partij die iets aanvoert draagt er de bewijslast 

van. 

De werkgever voert aan dat in het kader van een mogelijke re-integratie, is gebleken dat het onmogelijk 

was om een functie te vinden die beschikbaar was in een van de ondernemingen van D die aan de 

verwachtingen van mevrouw D. voldoet. 

 

Het hof stelt vast dat uit wat hierboven reeds werd gesteld, dat de ontslagreden wel degelijk bestond. 

Het hof heeft slechts een marginaal toetsingsrecht: de werkgever oordeelt in principe zélf over de 

belangen van zijn onderneming. Hij mag dit niet doen op een wijze die onvoorzichtig of onevenredig is. 

 

Hier bewijst mevrouw D. niet dat het ontslag kennelijk onredelijk was. Zoals hierboven reeds gesteld 

werden veel pistes nagekeken maar stemmen de wensen van mevrouw D. en het aanbod dat de 

werkgever kan doen niet met elkaar overeen. 

 

De ontslagreden berust op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming. Er blijkt niet 

dat een normale en redelijke werkgever niet tot dergelijk ontslag zou gekomen zijn. 

Dit onderdeel van de vordering is ongegrond. 

 

 

IV.5. Netto saldo voor september 2018: 

 

Beide partijen zijn het er over eens dat geen saldo voor september 2018 meer verschuldigd is. 

 

 

IV.6. Sociale documenten en dwangsom : 

 

De sociale documenten in verband met de veroordeling uitgesproken bij dit arrest moeten uiteraard 

afgeleverd worden. 

Aan een veroordeling kan slechts een dwangsom worden verbonden indien een gegronde vrees bestaat 

dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van de veroordeling zou onttrekken. 

Minstens dient mevrouw D aan te tonen dat er een gronde vrees bestaat dat de vennootschap zich zou 

onttrekken aan de verplichting om sociale documenten af te leveren. Hierbij dient dan te worden 
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vastgesteld dat zij niet aantoont dat de vennootschap zich in de periode van tewerkstelling onttrokken 

heeft aan de verplichting om sociale of fiscale documenten af te leveren. 

Een dwangsom moet bijgevolg niet opgelegd worden. 

  

 

IV.7. Gerechtskosten : 

 

Beide partijen vorderen van elkaar dat ze tot de gerechtskosten zouden worden veroordeeld. 

 

Vermits in eerste aanleg een verstekvonnis werd uitgesproken, kan voor mevrouw D slechts de 

minimumrechtsplegingsvergoeding worden toegekend, en kan aan de werkgever in eerste aanleg géén 

rechtsplegingsvergoeding worden toegekend. 

 

Gelet op het feit dat het hoger beroep voor het grootste deel gegrond is, moeten de kosten voor 4/5 ten 

laste van mevrouw D worden gelegd en voor 1/5 ten laste van de vennootschap. 

 

 

OM DEZE REDENEN BESLIST  

 

HET  ARBEIDSHOF 

 

De Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.  

 

Het arbeidshof oordeelt op tegenspraak en na erover beraadslaagd te hebben: 

 

Gelet op het schriftelijk advies van de heer (…) advocaat-generaal en de schriftelijke replieken door 

partijen: 

 

Het hoger beroep is ontvankelijk en gegrond:  

 

Het bestreden vonnis wordt hervormd: 

 

De vorderingen van mevrouw Dzijn in de volgende mate gegrond: 

 

De vennootschap wordt veroordeeld tot betaling, na aftrek van de wettelijke sociale en fiscale 

inhoudingen erop, van: 

 

- 726,29 euro bruto ten titel van aanvullende opzeggingsvergoeding, meer de wettelijke en gerechtelijke 

intresten hierop; 

 

De vennootschap wordt tevens veroordeeld tot afgifte van de sociale en fiscale documenten m.b.t. deze 

veroordeling, binnen de wettelijke termijnen daartoe. 

 

De overige vorderingen zijn ongegrond. 

 

De kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep worden voor 4/5 ten laste van mevrouw D 

gelegd en voor 1/5 ten laste van de vennootschap. De kosten worden begroot als volgt: 

 

Eerste aanleg:  

- Geen kosten voor de (…) 

- Voor mevrouw D.: de minimumrechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro (verstek), en 20 euro 

bijdrage begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. 

 

Hoger beroep:  

- V.: 2.600 euro rechtsplegingsvergoeding en 20 euro rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep. 
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- Mevrouw D...600 euro rechtsplegingsvergoeding. 

  

 

  

Dit arrest is gewezen en ondertekend door de derde kamer van het Arbeidshof te Brussel, samengesteld 

uit : 

(…) raadsheer, 

(…) raadsheer in sociale zaken, werkgever, 

(…) raadsheer in sociale zaken, werknemer-bediende,  

Bijgestaan door (…), griffier 

 

 

En uitgesproken op de openbare terechtzitting van 22 februari 2022 : 

 

(…), raadsheer 

(…), griffier 

 

 


