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V. naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te , 

APPELLANTE OP HOOFDBEROEP, GEINTIMEERDE OP INCIDENTEEL BEROEP, hier-

na appellante genoemd, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd door , 

TEGEN: 

A. D., wonende, 

GEINTIMEERDE OP HOOFDBEROEP, APPELLANT OP INCIDENTEEL BEROEP, hierna 

geïntimeerde genoemd, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd door . 

* * *  

Gelet op de stukken van het dossier van de rechtspleging en inzonderheid op het 

eensluidend verklaarde afschrift van het op tegenspraak gewezen tussenvonnis van de  

vierde kamer van de arbeidsrechtbank te Gent, d.d. 24 juni 2010 (A.R. nr. 00/180.214/A), 

dat op 27 september 2010 aan de appellante werd betekend. 

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep, op 19 augustus 2010 neergelegd ter 

griffie van het arbeidshof te Gent, afdeling Gent. 

* * * 

1. De feiten 

De geïntimeerde werd sinds 4 januari 2006 door de appellante als handelsverte-

genwoordiger tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Artikel 1 van de geschreven arbeidsovereenkomst luidt als volgt: "De werkgever 

neemt de werknemer in dienst in de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger vanaf 

4 januari 2006. 

De handelsvertegenwoordiger wordt aangeworven onder de hierna vermelde 

voorwaarden met het oog op de vertegenwoordiging en de verkoop in naam, voor rekening 

en onder het gezag van de werkgever, van de hierna vermelde producten of diensten bij de 

aangeduide cliënteel en/of in de hierna beschreven sector(en) en/of binnen het hierna om-

schreven geografisch gebied. 

Deze taak omvat het bezoeken van staand cliënteel en/of het opsporen van 

nieuw cliënteel: 

- Producten of diensten: Catering, maaltijden warme en koude lijn, evenementen 
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- Cliënteel: Rust- en Verzorgingsinstellingen, Scholen, Jeugdherbergen, Eve-

nementenbureaus, bedrijven 

- Geografisch gebied: De handelsvertegenwoordiger heeft geen alleenverte-

genwoordiging van de werkgever, noch voor alle producten, noch voor alle 

klanten, noch voor een bepaalde sector. Dientengevolge behoudt de werkge-

ver het recht om, naar gelang de noodwendigheden van de onderneming en 

mits enkele kennisgeving hiervan aan de handelsvertegenwoordiger bij aange-

tekende brief, 

o zijn te bezoeken cliënteel en/of potentieel cliënteel in geografische secto-

ren op te delen, waarbij één of meerdere van deze sectoren aan de han-

delsvertegenwoordiger worden toevertrouwd, deze eventuele geografische 

sectoren, wanneer zij worden ingedeeld, te wijzigen en/of de aan de han-

delsvertegenwoordiger aldus toegewezen sector of sectoren te wijzigen, 

zelfs over de grenzen van België; 

o de door de handelsvertegenwoordiger te vertegenwoordigen producten en 

artikelen uit te breiden, te wijzigen of anders samen te stellen; 

o de te bezoeken cliënteel anders te bepalen of te omschrijven; 

o zonder dat deze wijzigingen als een ernstige wijziging van de arbeids-

voorwaarden van de handelsvertegenwoordiger kunnen worden be-

schouwd. 

o Evenmin kunnen de overbrenging van de bedrijfszetel van de ligging van 

het werk naar een andere plaats, de wijziging van de diensturen, de ver-

andering aan de werkwijze of de reorganisatie van de onderneming als 

een ernstige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de handelsverte-

genwoordiger worden beschouwd. 

o De werkgever kan bovendien de handelsvertegenwoordiger met andere 

taken belasten zowel binnen als buiten de onderneming dit in overeen-

stemming met de inwendige organisatie van de vennootschap." 

Artikel 6 van dezelfde overeenkomst bepaalt: "Het bedrag en de bestanddelen 

van het loon zijn: 

- een vast brutoloon van 1265 EUR per maand (omgerekend = netto 1000 EUR) 

- een rechtstreeks commissieloon van: 

o van 1,5 % op CATERING COLLECTIVITEITEN (constante leveringen op 

jaarbasis) 

o van 2 % op CATERING EVENEMENTEN (éénmalige leveringen van F&B 

+ diensten). 

 

Artikel 12 van dezelfde overeenkomst bepaalt: "Naast de bovenvermelde loonbe-

standdelen worden volgende bijkomende voordelen en kostenvergoedingen toegekend: 

- een bedrijfswagen 
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- gebruik van gsm + abonnement (nr…). Deze GSM mag louter en alleen voor 

beroepsdoeleinden gebruikt worden. Alle kosten voortvloeiend uit privé-gebruik 

van de GSM worden door de handelsvertegenwoordiger op eerste verzoek van 

de werkgever aan deze vergoed. 

- gebruik van een laptop met volgende technische gegevens: Acer aspire 

3614LMI, Intel celeron 1.6Ghz, 15" 512 MB ram, 60 GB, DVD dual layer  

Wired & wireless lan 

- tankkaart voor exclusief gebruik voor werkverkeer 

- telefoon en internetabonnement voor thuiswerk 

- maaltijdcheques voor een bedrag van 6 € per dag 

- 12 extra verlofdagen als compensatie voor supplementaire prestaties 

- pensioenfonds + hospitalisatieverzekering: 18 % van 13 brutomaandlonen; 

waarvan 7.29 % door werkgever wordt betaald en 1.71 % door werknemer. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke ander voordeel of gratificatie, die de werk-

gever uitzonderlijk of periodiek aan de werknemer mocht toekennen, buiten het hoger ver-

meld loon, en behoudens tegenstrijdige bepalingen, een gift zal uitmaken en bijgevolg 

nooit rechten kan doen ontstaan voor de toekomst." 

In het door de geïntimeerde overgelegde exemplaar worden de percentages van 

7,29 % en 1,71 % verdubbeld. 

Artikel 16 van de overeenkomst bevat een concurrentiebeding. 

Bij e-mailbericht, verstuurd op 31 mei 2007, deelde de appellante de  

geïntimeerde mee dat zij de arbeidsovereenkomst op de voornoemde datum wenste te 

beëindigen. De betaling van een opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het loon 

van drie maanden werd in het vooruitzicht gesteld. 

2. De procedure in eerste aanleg 

Bij exploot, betekend op 17 december 2007, werd de appellante gedagvaard om 

te verschijnen voor de arbeidsrechtbank te Gent en stelde de geïntimeerde een vordering 

in, strekkende tot veroordeling van de appellante om aan hem te betalen, 

1) 11.766,69 euro provisioneel als opzeggingsvergoeding, onder aftrek van wat al werd 

betaald; 

2) 1.035,05 euro en 4.250 euro als achterstallig loon; 

3) 986 euro en 448,01 euro als kostenvergoeding; 

4) één euro provisioneel als commissieloon; 

5) 8.825,02 euro provisioneel als uitwinningsvergoeding; 

6) 1.330,73 euro als vakantievergoeding; 

7) één euro provisioneel als achterstallig vakantiegeld, alle bedragen te vermeerderen met 

wettelijke intrest en gerechtelijke intrest. 
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De geïntimeerde vroeg dat voor recht zou gezegd worden dat de appellante bin-

nen de 15 dagen na het vonnis een volledig overzicht zou dienen neer te leggen van de 

“verkopen die aan (de geïntimeerde moesten) toegeschreven worden”, onder verbeurte 

van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging. 

De geïntimeerde vroeg de veroordeling van de appellante tot het betalen van de 

gerechtskosten. Hij vroeg ten slotte dat het vonnis voorlopig uitvoerbaar zou verklaard 

worden ondanks elk verhaal en zonder borgstelling, en met uitsluiting van de mogelijkheid 

van kantonnement. 

Bij conclusie, op 7 maart 2008 neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank, 

vroeg de appellante dat de vordering als ontvankelijk doch ongegrond zou afgewezen wor-

den, in zoverre zij de betaling van 1.288,50 euro aanvullende opzeggingsvergoeding en 

433,07 euro kostenvergoeding overtrof alsook in zoverre zij de betaling van intrest op  

brutobedragen zou inhouden. Zij vroeg dat zou gezegd worden dat er geen reden was om 

de voorlopige tenuitvoerlegging toe te staan. Zij stelde een tegenvordering in en vroeg de 

veroordeling van de geïntimeerde tot het betalen van een door haar zelf betaalde geld-

boete van 155 euro. Zij vroeg de verwijzing van de geïntimeerde in de kosten van het ge-

ding.  

In zijn conclusie, op 7 mei 2008 ter griffie van de arbeidsrechtbank neergelegd, 

vroeg de geïntimeerde ook de veroordeling van de appellante tot het betalen van een  

morele schadevergoeding van 500 euro alsook van gerechtsdeurwaarderskosten van  

200 euro. Subsidiair vroeg hij dat een deskundige zou aangesteld worden om, op grond 

van alle maandelijkse afrekeningen en administratieve stukken van de appellante, een 

exacte berekening te maken van het verschuldigde commissieloon. Hij vroeg de afwijzing 

van de tegenvordering als ongegrond. 

In zijn conclusie, op 3 september 2008 ter griffie van de arbeidsrechtbank neer-

gelegd, vroeg de geïntimeerde de veroordeling van de appellante tot het betalen van ge-

rechtsdeurwaarderskosten van 300 euro. 

In zijn conclusie, op 30 oktober 2009 ter griffie van de arbeidsrechtbank neerge-

legd, vroeg de geïntimeerde subsidiair dat de persoonlijke verschijning van de partijen zou 

bevolen worden. 

Bij tussenvonnis, op 24 juni 2010 op tegenspraak gewezen, werd de vordering 

toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond verklaard. De appellante werd veroordeeld tot het beta-

len aan de geïntimeerde van  

1) 2.669,83 euro als opzeggingsvergoeding; 

2) 3.609,78 euro als “groepsverzekering”; 

3) 986 euro en 448,01 euro als kostenvergoeding; 

4) 1.330,73 euro provisioneel als vakantievergoeding; 

5) 800 euro als morele schadevergoeding; 
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alle bedragen te vermeerderen met wettelijke intrest vanaf 31 mei 2007 en met de gerech-

telijke intrest. 

De vordering werd ongegrond verklaard in zoverre zij betrekking had op het loon-

tekort en het vakantiegeld voor extra-legale feestdagen. Er werd gezegd dat zij niet in staat 

van wijzen was in zoverre zij betrekking had op het commissieloon en de uitwinningsver-

goeding. 

De cvba V. Bedrijfsrevisoren werd als deskundige aangesteld met als opdracht 

de rechtbank “van advies te verlenen nopens volgende punten: 

1. na te gaan aan de hand van de door verweerder voor te brengen klantenlistings voor de 

periode januari 2006 tot november 2007 of aan de hand van maandelijkse afrekenin-

gen, administratieve documenten, de codes aangetroffen in klantenlistings, de boek-

houding en aanverwante documenten, op hoeveel rechtstreeks commissieloon eiser 

recht heeft voor de door hem opgegeven namen; 

2. hieromtrent een afrekening tussen de partijen op te stellen." 

De zaak werd naar de bijzondere rol verstuurd. De beslissing over de gerechts-

kosten werd aangehouden. Het vonnis werd voorlopig uitvoerbaar verklaard ondanks elk 

verhaal en zonder borgstelling, en met uitsluiting van de mogelijkheid van kantonnement. 

De eerste rechter was inzonderheid van oordeel: 

met betrekking tot de opzeggingsvergoeding 

- dat de appellante, gelet op de leeftijd, anciënniteit, functie en jaarloon van de geïnti-

meerde, de arbeidsovereenkomst kon beëindigen met een opzeggingstermijn van drie 

maanden; 

- dat het basisloon dienstig voor de berekening van de opzeggingsvergoeding rekening 

moest houden met de waarde van de maaltijdcheques voor 230 dagen, met het privaat 

gebruik van de bedrijfswagen, verminderd met het fiscaal voordeel, met het privaat ge-

bruik van de laptop met internetaansluiting alsook met de beloofde aansluiting bij een 

groepsverzekering en hospitalisatieverzekering; 

- dat de geïntimeerde nog recht had op een aanvullende opzeggingsvergoeding van 

2.669,83 euro; 

met betrekking tot de groeps- en hospitalisatieverzekering 

- dat de geïntimeerde aanspraak kon maken op de betaling van een bedrag van 3.609,78 

euro; 

met betrekking tot de telefoon- en internetverbinding 

- dat het feit dat de appellante de verplichting op zich had genomen om de kosten van 

een telefoon- en internetverbinding te betalen, niet bewees dat de geïntimeerde schuld 

had aan het niet-installeren ervan en hiervoor de gevorderde vergoeding verschuldigd 

was; 

met betrekking tot het commissieloon 
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- dat de arbeidsovereenkomst enkel in de betaling van een rechtstreeks commissieloon 

en niet van een onrechtstreeks commissieloon voorzag; 

- dat er ook een commissieloon verschuldigd was voor orders geplaatst door klanten die 

de geïntimeerde niet door eigen prospectie had verworven, alsook voor orders die bin-

nen drie maanden (rechtstreekse orders) of 6 maanden (gespreide leveringen) door zijn 

tussenkomst gerealiseerd werden; 

- dat geen correcte afrekening kon gemaakt worden op grond van de door de appellante 

overgelegde gegevens en de opmerkingen van de geïntimeerde; 

- dat een deskundigenonderzoek zich opdrong; 

met betrekking tot de uitwinningsvergoeding 

- dat de appellante niet aantoonde dat de geïntimeerde door de beëindiging van de  

arbeidsovereenkomst geen nadeel had geleden; 

- dat één en ander moest onderzocht worden op het ogenblik van de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst; 

- dat niet bleek dat de geïntimeerde het voornemen had om zijn cliënteel niet verder te 

benutten; 

- dat deze laatste recht had op een uitwinningsvergoeding van drie maanden; 

- dat het bedrag ervan nog niet kon begroot worden vermits het tegoed aan commissie-

loon nog niet vaststond; 

met betrekking tot het vertrekvakantiegeld 

- dat de appellante niet bewees dat zij het bedrag van 1.330,73 euro had betaald;  

met betrekking tot de kostenvergoeding 

- dat de gevorderde vergoeding verschuldigd was, inclusief de parkeerretributie van  

15 euro; 

met betrekking tot de morele schadevergoeding en kosten van gerechtsdeur-

waardersexploot 

- dat de appellante in de wagen van de geïntimeerde een detectiesysteem had geïnstal-

leerd dat niet beantwoordde aan de voorwaarden van finaliteit, proportionaliteit en 

transparantie; 

- dat het systeem in het geniep was aangebracht en de geïntimeerde continu controleer-

de, ook ’s nachts en in het weekend; 

- dat er geen reglement ter zake bestond; 

- dat de registratie van gegevens inging tegen de verplichting om aan de privacycommis-

sie te rapporteren; 

- dat de geïntimeerde een morele schade had geleden die ex aequo et bono op 500 euro 

kon begroot worden; 

- dat hij ook terecht vaststellingen had laten doen door een gerechtsdeurwaarder, wiens 

kosten de appellante moest vergoeden.  

3. De procedure in hoger beroep 
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In haar akte van beroep vordert de appellante dat het arbeidshof het hoger be-

roep ontvankelijk en gegrond zou verklaren en het bestreden vonnis zou hervormen, met 

veroordeling van de geïntimeerde tot het betalen van alle kosten van het geding.  

In zijn conclusie, op 15 november 2010 ter griffie neergelegd, vraagt de geïnti-

meerde dat “de vordering van de appellante” ontvankelijk doch ongegrond zou verklaard 

worden. Hij vraagt de bevestiging van het bestreden vonnis. De geïntimeerde vraagt de 

verwijzing van de appellante in de kosten van het geding. Hij vraagt dat de zaak voor zo-

veel als nodig opnieuw naar de eerste rechter zou verzonden worden. 

In haar conclusie, op 14 januari 2011 ter griffie neergelegd, vraagt de appellante 

het arbeidshof het bestreden vonnis te hervormen alsook: 

- "het door geïntimeerde gevorderde bedrag te herleiden tot € 7.133,43 te verminderen 

met de reeds betaalde verbrekingsvergoeding van € 5.819,50 waardoor maximaal een 

bedrag van € 1.313,93 kan worden toegekend. Het meergevorderde af te wijzen als on-

gegrond; 

- subsidiair, indien het Hof van oordeel zou zijn dat de premies voor de groeps- en hospi-

talisatieverzekering in de opzeggingsvergoeding dienen te worden opgenomen, het ge-

vorderde bedrag te herleiden tot € 1.729,38; 

- uiterst ondergeschikt, indien het Hof van oordeel zou zijn dat geïntimeerde een groeps-

verzekering had moeten voorzien, deze bedragen maximaal met 1.177,09 € te verho-

gen; 

- meest ondergeschikt, indien het Hof van oordeel zou zijn dat concludente recht heeft op 

een uitwinningsvergoeding, te zeggen voor recht dat deze maximaal 7.133,43 € kan 

bedragen." 

In zijn conclusie, op 17 maart 2011 ter griffie neergelegd, vraagt de geïntimeerde 

dat “de vordering van de appellante” ontvankelijk doch ongegrond zou verklaard worden. 

Hij vraagt de bevestiging van het bestreden vonnis “aangaande de zes door appellante 

ingeroepen grieven”. In zoverre het arbeidshof zou oordelen dat er een “volledig hoger 

beroep” is, vraagt hij de bevestiging van het vonnis, met uitzondering van de beslissing 

over het onrechtstreeks commissieloon. Hij stelt incidenteel beroep in tegen het vonnis wat 

dit punt betreft en vraagt dat voor recht zou gezegd worden dat hij ook aanspraak kan  

maken op onrechtstreeks commissieloon. De geïntimeerde vraagt de verwijzing van de 

appellante in de kosten van het geding. Hij vraagt dat de zaak voor zoveel als nodig op-

nieuw naar de eerste rechter zou verzonden worden. 

De partijen worden in de uiteenzetting van hun middelen en conclusies gehoord 

op de openbare terechtzitting van 9 september 2011. 
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4. De grieven van het hoofdberoep en het incidenteel beroep 

4.1. De appellante acht zich gegriefd door het bestreden vonnis. Zij stelt inzon-

derheid: 

met betrekking tot de opzeggingsvergoeding 

- dat de eerste rechter ten onrechte voordelen in natura nogmaals in rekening heeft ge-

bracht ofschoon zij al in het aan de geïntimeerde betaalde minimumloon begrepen  

waren; 

- dat deze voordelen hoe dan ook te ruim werden begroot; 

- dat zij hoogstens een aanvullende opzeggingsvergoeding van 1.313,93 euro, subsidiair 

van 1.729,38 euro, verschuldigd kan zijn; 

met betrekking tot de groepsverzekering en hospitalisatieverzekering 

- dat voor de geïntimeerde terecht geen polis werd afgesloten zodat hij ter zake niets kan 

vorderen; 

met betrekking tot de telefoon- en internetverbinding 

- dat de appellante wel de verplichting op zich had genomen om de kosten van een tele-

foon- en internetverbinding te betalen, doch dat de geïntimeerde zelf schuld had aan 

niet-installeren ervan zodat de gevorderde vergoeding geenszins verschuldigd was; 

met betrekking tot het commissieloon 

- dat de geïntimeerde al het commissieloon ontving waarop hij aanspraak kon maken; 

- dat hij nauwelijks orders heeft aangebracht zodat de appellante hem op het einde van 

het jaar een bijkomend loon heeft moeten betalen opdat hij het minimumloon zou ont-

vangen; 

met betrekking tot de uitwinningsvergoeding 

- dat de geïntimeerde geen cliënteel heeft aangebracht; 

- dat hij door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen nadeel heeft geleden; 

- dat hij geen recht heeft op een uitwinningsvergoeding van drie maanden; 

- dat het gevorderde bedrag hoe dan ook te hoog is nu er geen bijkomend commissieloon 

in het basisloon mag begrepen worden; 

met betrekking tot het vertrekvakantiegeld 

- dat zij bewijst dat zij het bedrag van 1.330,73 euro heeft betaald;  

met betrekking tot de kostenvergoeding 

- dat zij de gevorderde vergoeding verschuldigd is, behalve de parkeerretributie van  

15 euro; 
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met betrekking tot de morele schadevergoeding en kosten van gerechtsdeur-

waardersexploot 

- dat zij in de wagen van de geïntimeerde een detectiesysteem heeft geïnstalleerd maar 

dat dit niet gebeurde om de geïntimeerde te controleren doch om de wagen zelf te be-

schermen; 

- dat de geïntimeerde hiervan via het arbeidsreglement op de hoogte werd gesteld; 

- dat zij het tijdsgebruik van de geïntimeerde niet heeft gecontroleerd via het gps-

detectiesysteem; 

- dat de geïntimeerde het bestaan van enige schade, hoger dan één euro, hoe dan ook 

niet aantoont; 

- dat de geïntimeerde ten onrechte vaststellingen heeft laten doen door een gerechts-

deurwaarder, nu hij het bewijs van de aanwezigheid van dit systeem ook op een andere 

manier had kunnen bewijzen zodat de kosten van vaststelling door de appellante niet 

moeten worden vergoed. 

4.2. Ook de geïntimeerde acht zich gegriefd door het bestreden vonnis. Hij houdt 

inzonderheid voor, met betrekking tot het commissieloon,  

- dat de eerste rechter ten onrechte heeft geoordeeld dat hij geen recht had op onrecht-

streeks commissieloon; 

- dat artikel 9 van de overeenkomst in dit recht voorziet; 

- dat de appellante geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 1 opgenomen mogelijk-

heid om het actiegebied van de geïntimeerde te beperken. 

5. Bespreking 

5.1. De ontvankelijkheid van het hoofdberoep en van het incidenteel beroep 

Het hoofdberoep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld.  

De partijen zijn het wel oneens over de omvang van het hoofdberoep. Volgens de 

geïntimeerde is het beperkt tot de zes punten die in de akte van beroep uitdrukkelijk wer-

den aangevochten. Een navolgend beroep in de conclusie van 14 januari 2011 is laattijdig 

nu het vonnis al op 27 september 2010 aan de appellante werd betekend. 

De akte van hoger beroep vermeldt op pagina 1 dat hoger beroep wordt ingesteld 

tegen “het vonnis”. Op de laatste pagina van deze akte vraagt de appellante “het vonnis 

van 24 juni 2010” te hervormen.  

De akte bevat een zestal grieven, met betrekking tot de opzeggingsvergoeding, 

de groepsverzekering, de kosten van internet- en telefoonaansluiting, het vertrekvakantie-

geld, de kostenvergoeding en de schadevergoeding. Het is de appellante echter toegestaan 

in de loop van het geding bijkomende grieven aan te voeren (Cass. 1 juni 2007, P. & B. 2008, 

666, noot S. BERNEMAN), wat in casu ook is gebeurd.  
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Uit het niet vermelden van alle grieven in de akte van hoger beroep, kan het beperkt 

karakter van dit rechtsmiddel niet afgeleid worden. De hierboven weergegeven bewoordingen, 

die niet op een beperkt hoger beroep wijzen, tonen dit evenmin aan. 

Er is in casu bijgevolg geen sprake van een navolgend beroep zodat de tijdigheid 

ervan niet moet worden nagegaan. 

De geïntimeerde stelt dat het incidenteel beroep van de geïntimeerde laattijdig 

zou zijn. Zij kan hierin niet worden gevolgd. Volgens artikel 1054 Ger. W. kan de gedaagde 

in hoger beroep immers te allen tijde incidenteel beroep instellen, zelfs indien hij het vonnis 

zonder voorbehoud betekend heeft of er vóór de betekening in berust heeft. Van een be-

rusting nà de betekening is er overigens in casu geen sprake geweest. 

Ook het incidenteel beroep is ontvankelijk. 

5.2. De gegrondheid van het hoofdberoep en van het incidenteel beroep 

5.2.1. De betaling van het vertrekvakantiegeld 

De geïntimeerde vordert de betaling van vakantiegeld voor het vakantiedienstjaar 

2007 ten belope van 1.330,73 euro provisioneel, berekend op een loon van 8.674,90 euro.  

De appellante toont aan de hand van haar stukken 13 en 41 aan dat zij aan de 

geïntimeerde een nettobedrag betaalde, overeenstemmend met een vakantiegeld van 

1.270,05 euro, berekend op een loon van 8.279,41 euro. Dit nettobedrag is inderdaad ver-

vat in het volgens de loonfiches die van stuk 41 deel uitmaken, totaal verschuldigde en 

betaalde nettobedrag van 7.270,60 euro. Wanneer de geïntimeerde voorhoudt dat de ap-

pellante bij de afrekening ten onrechte verschillende bedragen in mindering heeft gebracht 

voor persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen, dan had hij om die reden de betaling van 

achterstallig nettoloon kunnen vorderen wat hij, in elk geval in hoger beroep, niet doet. 

De eerste rechter heeft ten onrechte een veroordeling opgelegd. Dat het bruto-

vakantiegeld op een hogere basis moet berekend worden dan op de 8.279,41 euro die de 

appellante in aanmerking neemt, blijkt vooralsnog niet. 

Het hoofdberoep is gegrond. 

5.2.2. De kostenvergoeding 

De eerste rechter veroordeelde de appellante tot het betalen van een kostenver-

goeding van 448,01 euro. De appellante betwist enkel het verschuldigd zijn van een par-

keerretributie van 15 euro, verschuldigd aan de Stad Sint-Niklaas. Geen der partijen legt 

enig stuk met betrekking tot dit laatste bedrag over. 

De appellante doet aan muggenzifterij. Zij betwist niet dat de geïntimeerde op de 

bewuste (het hof onbekende) dag aan het werk was in Sint-Niklaas. Zij bewijst ook niet dat 



14 november 2011 
 

A.R. nr.: 2010/AG/291 11 
 

 
het innen van deze retributie het gevolg was van een fout. Spreken van “een opzettelijke, 

dan wel zware fout” is dan ook veeleer lachwekkend. 

Het hoofdberoep is ongegrond. 

5.2.3. De kosten van telefoon- en internetaansluiting 

Artikel 12 van de arbeidsovereenkomst bepaalt dat de appellante aan de geïnti-

meerde een ”telefoon- en internabonnement voor thuiswerk” toekent. Deze clausule zegt 

niet wie ten huize van de geïntimeerde voor die aansluiting moet zorgen. Wanneer de ge-

ïntimeerde zelf het nodige deed, zoals in casu, moet de appellante tussenkomen in de 

abonnementskosten. 

De appellante betwist het gevorderde bedrag niet. 

Het hoofdberoep is ongegrond. 

5.2.4. De groeps- en hospitalisatieverzekering 

Artikel 12 van de arbeidsovereenkomst bepaalt dat de appellante de last op zich 

neemt van “pensioenfonds + hospitalisatieverzekering: 18 % van 13 brutomaandlonen; 

waarvan 7,29 % door werkgever wordt betaald en 1,71 % door werknemer”. De geïnti-

meerde bewijst niet dat de met de hand geschreven verdubbeling van deze percentages 

op zijn eigen exemplaar het gevolg is van een wilsovereenstemming van de partijen. 

Deze clausule laat aan duidelijkheid niets te wensen over en bepaalt op voldoen-

de wijze de draagwijdte van de verbintenis die de appellante op zich neemt.  

De appellante geeft toe dat de aansluiting bij het “pensioenfonds” voor de geïnti-

meerde (in feite een individuele pensioentoezegging - zie haar stuk 3) dan wel de dekking 

door de hospitalisatieverzekering van de betrokkene niet werd geregeld.  

Zij heeft zich aan een contractuele wanprestatie schuldig gemaakt en is hiervoor 

aan de geïntimeerde een schadevergoeding verschuldigd.  

Waar de geïntimeerde een vergoeding van 3.609,78 euro vooropstelt, wil de ap-

pellante die tot hoogstens 1.177,09 euro terugbrengen. 

De door de geïntimeerde geleden schade is niet noodzakelijk gelijk aan het be-

drag van de premies die de appellante zou hebben betaald. De beide partijen blijken die 

berekeningsbasis echter wél te aanvaarden. 

Over het bedrag van de premies die de appellante betaald zou hebben, is er ech-

ter ook geen zekerheid. Uit stuk 3 van de geïntimeerde kan evenwel een totaal maandelijks 

bedrag van 250 euro afgeleid worden (werkgevers- en werknemersbijdrage), een bedrag 

dat ook op enkele loonfiches van 2006 voorkomt. 
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Het arbeidshof begroot het aan de geïntimeerde toekomende bedrag op 17 x 250 

euro hetzij 4.250 euro. De geïntimeerde vordert evenwel minder, al was het maar omdat 

het voornoemde bedrag geen rekening houdt met de eigen bijdrage. 

De eerste rechter heeft het gevorderde bedrag van 3.609,78 terecht toegekend. 

Het hoofdberoep is ongegrond. 

5.2.5. De schadevergoeding 

5.2.5.1. Artikel 53, derde lid van het arbeidsreglement waarvan de geïntimeerde 

niet betwist dat hij het heeft ontvangen, luidt als volgt: “Alle voertuigen zijn beveiligd met 

een gps tracking systeem”. 

Gerechtsdeurwaarder Dockers stelde op 1 juni 2007 vast welke type apparaat 

zich in de koffer van de wagen bevond (stuk 8 van de geïntimeerde). 

Dat de appellante daadwerkelijk gebruik van het systeem heeft gemaakt om de 

verplaatsingen van de geïntimeerde te controleren, staat, in tegenstelling tot wat zij po-

neert, wel degelijk vast. Er valt niet in te zien hoe “toevallige waarnemingen” door haar 

zaakvoerder en diens dochter zouden hebben kunnen leiden tot de menigvuldige (min-

stens 12!) vaststellingen in zake aanwezigheid van de (wagen van de) geïntimeerde, zoals 

vermeld in het aangetekend schrijven van 16 mei 1997 (stuk 3 van de appellante). Min-

stens eenmaal vond de waarneming na het beëindigen van de arbeid, en wel om 1 uur ’s 

nachts, plaats. 

Men mag sterk betwijfelen dat de geïntimeerde zich de aanwezigheid van het 

systeem niet heeft gerealiseerd. Hij had het in elk geval kunnen weten wanneer hij het 

arbeidsreglement met enige aandacht had gelezen. Belangrijk is dat uit de door de ge-

rechtsdeurwaarder gemaakte foto’s blijkt dat de geïntimeerde telkens hij zijn koffer opende, 

toch niet naast het geïnstalleerde apparaat kon kijken… 

5.2.5.2. Het gebruik van een geolocalisatieysteem in de relatie werkgever-

werknemer is niet door een bijzondere wetgeving geregeld. De werkgever moet echter wel 

de Wet Verwerking Persoonsgegevens respecteren (zie T. MESSIAEN, “Navigatiesyste-

men en privacy”, NjW 2005, (338) 339, nr. 3; S. RENETTE en D. DE BOT, “Het aanwen-

den van een geolocalisatiesysteem in het kader van een arbeidsovereenkomst”, Or. 2005, 

(205) 208), naast de bepalingen van artikel 8 EVRM en artikel 22 Gw. (S. RENETTE en  

D. DE BOT, l.c., 207-208). 

De handelwijze van de appellante doet vooreerst problemen rijzen wat de recht-

matigheid van de gegevensverwerking in artikel 4 van de Wet Verwerking Persoonsgege-

vens betreft. 

Deze bepaling legt de werkgever op het zgn. finaliteitsbeginsel te respecteren, 

wat betekent dat de persoonsgegevens voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en 
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gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en niet verder mogen verwerkt worden op 

een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is. Kunnen zowel het opsporen van gesto-

len voertuigen als het toezicht op de werknemers een gerechtvaardigd doel zijn, dan bleef 

de werknemer in casu geheel in het ongewisse over het doel dat de appellante met de 

installatie van het systeem op het oog had. De appellante toont ook niet aan dat zij het zgn. 

proportionaliteitsbeginsel heeft gerespecteerd, wel integendeel, nu blijkt dat de aanwezig-

heid van de geïntimeerde ook buiten de arbeidsuren kon gecontroleerd worden én kenne-

lijk ook werd gecontroleerd (zie T. MESSIAEN, l.c., 341-342; S. RENETTE en D. DE BOT, 

l.c., 211-212). 

Het opnemen van één enkele zin in het arbeidsreglement kan ook in genen dele 

geacht worden te voldoen aan de uitgebreide verplichting tot het verschaffen van informa-

tie zoals weergegeven in artikel 9 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens (zie S.  

RENETTE en D. DE BOT, l.c., 212-213). 

Artikel 8 EVRM legt inzake finaliteit en proportionaliteit soortgelijke verplichtingen 

op (zie I. VERHELST en N. THOELEN, “Over privacy, controle en (on)rechtmatig verkre-

gen bewijs”, Or. 2008, (197) 199). 

De appellante heeft, zoals de eerste rechter aannam, een inbreuk gepleegd op 

de contractuele verbintenissen die voor haar uit de bovenvermelde geschonden regels 

voortvloeiden. Zij is hiervoor aan de geïntimeerde volgens de regels van de contractuele 

aansprakelijkheid een vergoeding verschuldigd voor de geleden schade. 

De eerste rechter heeft de geleden morele schade begroot op de gevorderde  

500 euro. Het arbeidshof oordeelt dat hij geen hogere schade bewijst dan deze die door 

één euro vergoed dient te worden. 

Er is ook geen reden om de appellante ook te veroordelen tot het betalen van de 

kosten van de interventie van gerechtsdeurwaarder D. Zijn tussenkomst was niet nodig om 

de aanwezigheid van het systeem vast te stellen. De appellante betwistte dit niet en elkeen 

kon één en ander de visu vaststellen door de koffer te openen. 

Het hoofdberoep is gedeeltelijk gegrond. 

5.2.6. De opzeggingsvergoeding 

5.2.6.1. Nu de geïntimeerde door de appellante onregelmatig werd ontslagen, 

had hij in overeenstemming met artikel 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet recht op 

een opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het loon en de krachtens de overeen-

komst verworven voordelen gedurende de niet in acht genomen opzeggingstermijn. 

De partijen zijn het er thans over eens dat de appellante een opzeggingstermijn 

van slechts drie maanden in acht mocht nemen. Zij blijven het wel oneens over een aantal 
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elementen die volgens de geïntimeerde en de eerste rechter moeten opgenomen worden 

in het jaarloon voor het berekenen van de opzeggingsvergoeding. 

De geïntimeerde brengt (bij vergissing?) geen commissieloon in rekening. 

Hierboven werd al geoordeeld dat het niet daadwerkelijk nakomen van de verbin-

tenis om een pensioenverzekering en hospitalisatieverzekering af te sluiten, niet betekent 

dat dit voordeel niet bestaat. Het maakt ook deel uit van het jaarloon. De eerste rechter 

nam een percentage van 14,58 % in aanmerking om de werkgeversbijdrage te bepalen en 

hij kwam uit op een bedrag van 3.323,58 euro. Naar het oordeel van het arbeidshof valt, 

gelet op tegenstrijdigheid tussen de overgelegde contracten, niet met zekerheid uit te ma-

ken dat het percentage waarover de partijen overeenstemming hadden bereikt, hoger is 

dan 7,29 %. Het bedrag van 3.323,58 euro moet aldus gehalveerd worden tot 1.161,79 

euro. 

De terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen (een Peugeot 607) vormde voor 

de geïntimeerde een voordeel in natura dat deel uitmaakt van het lopend loon. De waarde-

ring van dat voordeel kan in casu slechts ex aequo et bono gebeuren. De fiscale waarde-

ring van het voordeel heeft geen belang, slechts de waarde van het voordeel voor de 

werknemer zelf - in de vorm van een besparing - komt in aanmerking (M. DE VOS, Loon 

naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, nr. 838). Bij de begro-

ting wordt rekening gehouden met het feit dat er geen beperking van het aantal privé af te 

leggen kilometers was (hoeveel er werden afgelegd, blijft overigens een vraagteken) doch 

dat de benzinekosten -in tegenstelling tot wat de eerste rechter oordeelde - niet ten laste 

van de appellante kwamen. De geïntimeerde betaalde een eigen bijdrage van 150,38 euro 

per maand. Er is geen reden een vergoeding van 500 euro per maand te bepalen, zoals de 

geïntimeerde voorstelt. Naar het oordeel van het arbeidshof volstaat een bedrag van 400 

euro per maand. 

De appellante stelde een laptop ter beschikking van de geïntimeerde. Deze laats-

te toont niet aan dat hij die voor privédoeleinden mocht gebruiken. De appellante is echter 

bereid een bedrag van 25 euro per maand in het jaarloon op te nemen. 

Het door de eerste rechter gehanteerde jaarloon moet aldus worden verminderd 

met 1.661,79 euro, met (12 x 100 euro) en met (12 x 50 euro) hetzij met 3.461,79 euro. Het 

beloopt aldus slechts 30.495,53 euro. 

Geen enkele wettelijke of contractuele bepaling laat toe de waarde van de voor-

delen in natura aan te rekenen op het contractueel bepaalde (netto) vast maandloon.  

De geïntimeerde heeft recht op een opzeggingsvergoeding van 3/12 van 

30.495,53 euro hetzij op 7.623,88 euro. Na aftrek van 5.819,50 euro, al betaald, blijft een 

saldo van 1.804,38 euro verschuldigd. 

Het hoofdberoep is gegrond. 
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5.2.7. Het commissieloon 

5.2.7.1. De eerste rechter oordeelde met reden dat de geïntimeerde geen recht 

had op onrechtstreeks commissieloon. Het blijkt niet dat de geïntimeerde “een bij overeen-

komst bepaalde cliënteel of sector alleen” moest bezoeken (bewoordingen van artikel 93 

van de Arbeidsovereenkomstenwet).  

De arbeidsovereenkomst kent de geïntimeerde noch een bepaald cliënteel noch 

een bepaalde sector toe. Artikel 1 bepaalt daarentegen uitdrukkelijk dat de geïntimeerde 

“geen alleenvertegenwoordiging” heeft, “noch voor alle producten noch voor alle klanten 

noch voor een bepaalde sector”. Dit is duidelijk genoeg. Het niet uitdrukkelijk vermelden 

van bepaalde producten, klanten of territorium impliceert geenszins het bestaan van enige 

exclusiviteit. Artikel 9 van de arbeidsovereenkomst lijkt hiermee in strijd waar het in fine 

bepaalt dat de appellante ook documenten zal bezorgen van de zaken die “onrechtstreeks” 

werden afgesloten, maar dit weegt niet op tegen de duidelijke draagwijdte van artikel 1 van 

de overeenkomst. Artikel 6 van de arbeidsovereenkomst maakt ten andere geen melding 

van enig onrechtstreeks commissieloon. 

Het incidenteel beroep is ongegrond. 

5.2.7.2. De appellante liet na om de geïntimeerde in overeenstemming met artikel 

97 van de Arbeidsovereenkomstenwet (en artikel 9 van de overeenkomst) een maandelijk-

se staat te bezorgen van het verschuldigde commissieloon. Dit vergemakkelijkt het bepa-

len van wat verschuldigd was, natuurlijk helemaal niet. 

Artikel 6 van de arbeidsovereenkomst voorziet in een commissieloon 

o "van 1,5 % op CATERING COLLECTIVITEITEN (constante leveringen op jaarbasis) 

o van 2 % op CATERING EVENEMENTEN (éénmalige leveringen van F&B + diensten)“. 

Evenmin als de eerste rechter kan het arbeidshof op grond van de door de partij-

en overgelegde stukken en de door hen gegeven verduidelijking zelfs niet bij benadering 

het commissieloon bepalen waarop de geïntimeerde aanspraak kan maken. 

Zolang het bedrag van wat verschuldigd is, niet bekend is, kan natuurlijk niet uit-

gemaakt worden of de appellante voldoende betalingen heeft gedaan. 

Het oordeel van de eerste rechter die ambtshalve een onderzoeksmaatregel be-

val, moet worden bijgetreden. Wanneer de partijen de kosten ervan willen vermijden, staat 

het hen vrij ter zake een akkoord te sluiten. De overlegging van stukken die de geïntimeer-

de wil bekomen, lijkt niet opportuun, om de redenen door de eerste rechter aangehaald. Er 

is overigens geen enkele reden om aan te nemen dat die maandelijkse afrekeningen 

daadwerkelijk bestaan, voorwaarde om toepassing te maken van artikel 877 Ger. W.. 

Het hoofdberoep is ongegrond. Het arbeidshof verwijst de zaak in overeenstem-

ming met artikel 1068, tweede lid Ger. W. opnieuw naar de eerste rechter. 
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5.2.8. De uitwinningsvergoeding 

5.2.8.1. Artikel 101 van de Arbeidsovereenkomstenwet waarop de vordering van 

de geïntimeerde steunt, maakt deel uit van titel IV van deze Wet, die volgens zijn artikel 87 

toepasselijk is op de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers.  

“De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is de overeenkomst 

waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich verbindt tegen loon clientèle 

op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en (lees: of) het  

sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam 

van een of meer opdrachtgevers” (art. 4, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet). “Niette-

genstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of bij het stilzwijgen ervan 

wordt de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en tussenpersoon, welke ook de 

benaming zij, beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, 

tenzij het tegendeel wordt bewezen” (art. 4, tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet). 

Volgens artikel 88 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan enkel die handelsver-

tegenwoordiger zich op de bepalingen van titel IV beroepen (d.w.z. eventueel aanspraak 

maken op een uitwinningsvergoeding), die in dienst wordt genomen om op bestendige 

wijze zijn beroep uit te oefenen, zelfs indien hij door zijn werkgever wordt belast met bij-

komstig werk dat van andere aard is dan de handelsvertegenwoordiging. Dat voordeel 

wordt volgens dezelfde bepaling niet verleend aan de bediende die er af en toe mede 

wordt belast, samen met zijn arbeid binnen de onderneming stappen te doen bij de cliën-

teel. De handelsvertegenwoordiging moet in hoofdzaak het voorwerp van de arbeidsover-

eenkomst zijn (Cass. 18 april 1988, JTT 1988, 439, noot N. BEAUFILS; Cass. 28 juni 1999, 

JTT 1999, 433). 

Het blijkt voldoende dat de geïntimeerde in hoofdzaak handelsvertegenwoordiger 

was in de zin van de artikelen 4 en 88 van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

5.2.8.2. Artikel 101 van de Arbeidsovereenkomstenwet maakt het recht op een 

uitwinningsvergoeding onder meer afhankelijk van de voorwaarde dat de handelsverte-

genwoordiger een cliënteel heeft aangebracht, wat door de betrokkene moet bewezen 

worden, zo er geen concurrentiebeding is. 

In casu bevat de arbeidsovereenkomst echter een concurrentiebeding zodat het 

de appellante toekomt aan te tonen dat de geïntimeerde géén cliënteel heeft aangebracht. 

De aanbreng van cliënteel moet vastgesteld worden ten aanzien van de hele pe-

riode van tewerkstelling als handelsvertegenwoordiger, en dus niet enkel in de periode die 

aan het ontslag voorafging (Cass. 29 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 132), zodat een 

mogelijke verwaarlozing van dit cliënteel of een minder rendement in deze laatste periode 

niet relevant is (zie Cass. 24 februari 1977, TSR 1978, 191). Het aangebrachte cliënteel 

moet niet belangrijk zijn (Cass. 24 maart 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1027) zij het dat de 

aanbreng van enkele klanten niet kan volstaan. 
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Welnu, de appellante bewijst aan de hand van de stukken 18 tot en met 39 de 

afwezigheid van aanbreng van cliënteel niet.  

5.2.8.3. Zelfs wanneer de aanbreng van een cliënteel vaststaat, is er toch geen 

uitwinningsvergoeding verschuldigd wanneer de werkgever aantoont dat de beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst de handelsvertegenwoordiger geen nadeel heeft berokkend. 

Welnu, de appellante bewijst niet dat er geen oorzakelijk verband kan zijn geweest tussen 

het ontslag en het verlies van cliënteel. 

Mag het waar zijn dat de geïntimeerde op 3 juli 2006 (één jaar voor het ontslag) 

een eenmansvennootschap heeft opgericht (stuk 2 van de appellante) die zich op het ter-

rein van de immobiliën zou begeven, dan blijkt uit niets dat de vennootschap ooit enige 

activiteit heeft ontplooid (zie stuk 19 van de geïntimeerde). 

5.2.8.4. De geïntimeerde heeft recht op uitwinningsvergoeding overeenstemmend 

met het loon van drie maanden.  

Hij kant zich niet tegen het oordeel van de eerste rechter dat het verschuldigde 

bedrag niet kan bepaald worden zolang geen zekerheid bestaat over het verschuldigde 

commissieloon. 

Het hoofdberoep is ongegrond. 

HET ARBEIDSHOF, 

Gelet op de bovenstaande gronden. 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en 

inzonderheid op artikel 24. 

Rechtdoende op tegenspraak. 

Alle andere en strijdige conclusies verwerpende. 

Gelet op artikel 1068 Ger. W.. 

Verklaart het hoofdberoep en het incidenteel beroep ontvankelijk. 

Verklaart het hoofdberoep gedeeltelijk gegrond. 

Verklaart het incidenteel beroep ongegrond. 

Bevestigt het op tegenspraak gewezen tussenvonnis van de vierde kamer van de 

arbeidsrechtbank te Gent, d.d. 24 juni 2010 (A.R. nr. 00/180.214/A), behalve waar het de 

appellante veroordeelde tot het betalen van vertrekvakantiegeld ten belope van 1.330,73 

euro, een opzeggingsvergoeding van 2.669,83 euro en een schadevergoeding van 800 

euro. 
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Opnieuw wijzende, 

Verklaart de vordering tot betaling van vakantiegeld ongegrond. 

Veroordeelt de appellante tot het betalen aan de geïntimeerde als opzeggings-

vergoeding de som van 1.804,38 euro (DUIZEND ACHTHONDERD EN VIER EURO 

ACHTENDERTIG CENT), vermeerderd met wettelijke intrest vanaf 31 mei 2007 tot en met 

16 december 2007 en met gerechtelijke intrest vanaf 17 december 2007. 

Veroordeelt de appellante tot het betalen aan de geïntimeerde als schadever-

goeding de som van 1 euro (EEN EURO), vermeerderd met vergoedende intrest vanaf 31 

mei 2007 tot en met 16 december 2007 en met gerechtelijke intrest vanaf 17 december 

2007. 

Verstuurt de zaak terug naar de vierde kamer van de arbeidsrechtbank te Gent. 

Slaat de kosten van de procedure in hoger beroep over de partijen om en zegt 

dat zij elk hun eigen kosten zullen dragen. 

Bepaalt de te vereffenen gerechtskosten als volgt: 

- aan zijde van appellante: (zoals gevraagd) 

Rechtsplegingsvergoeding: 900 euro 

- aan zijde van geïntimeerde  

rechtsplegingsvergoeding: 2.200 euro. 

Aldus gewezen door het arbeidshof te Gent, zetelend te Gent, achtste kamer, 

samengesteld uit: 

- raadsheer Jan Herman, voorzitter,  

- Sabine Nimmegeers, raadsheer in sociale zaken, benoemd als werkgever,  

- Dirk Baeckelandt, raadsheer in sociale zaken, benoemd als werknemer-bediende, 

en in buitengewone openbare terechtzitting van veertien november tweeduizend en elf 

uitgesproken door raadsheer Jan Herman, met bijstand van Dorine De Clercq, griffier. 

D. DE CLERCQ D. BAECKELANDT S. NIMMEGEERS J. HERMAN 


