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Grondwettelijk Hof bevestigt geldigheid
van opzeggingsclausules gesloten vóór 1
januari 2014 met hogere bedienden

Het Grondwettelijk Hof moest zich uitspreken over het lot van
overeenkomsten over opzeggingstermijnen
(opzeggingsclausules), geldig afgesloten vóór 1 januari 2014
met hogere bedienden, gelet op de inwerkingtreding van de
Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een
eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de
opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende
maatregelen (de Wet op het Eenheidsstatuut).
Het Grondwettelijk Hof gaf groen licht voor dergelijke
opzeggingsclausules in een arrest van 18 oktober 2018 (arrest
140/2018) en bracht daarmee eindelijk duidelijkheid over een
discussiepunt waar al heel wat inkt over is gevloeid.

Pro memorie: harmonisering opzeggingstermijn
Naar aanleiding van de Wet op het Eenheidsstatuut, werden de
opzeggingstermijnen in België geharmoniseerd voor arbeiders
en bedienden. Tegelijkertijd werden belangrijke
overgangsmaatregelen ingevoerd voor werknemers die in
dienst waren getreden vóór 1 januari 2014. Voor die
werknemers wordt de opzeggingstermijn immers berekend in
twee stappen: de eerste stap betreft de berekening van de
anciënniteit opgebouwd tot en met 31 december 2013 en de
tweede stap betreft de opgebouwde anciënniteit vanaf 1
januari 2014.
In de eerste stap wordt de opzeggingstermijn in principe
berekend op basis van de wettelijke, reglementaire en
conventionele regels die gelden op 31 december 2013.

In afwijking van die regel, wordt voor de hogere bedienden
(bedienden met een bruto jaarloon op 31 december 2013 van
meer dan EUR 32.254) de opzeggingstermijn forfaitair
vastgelegd op één maand per begonnen jaar anciënniteit met
een minimum van drie maanden.
In de tweede stap voorziet de Wet op het Eenheidsstatuut
uniforme opzeggingstermijnen die louter afhankelijk zijn van
de opgebouwde anciënniteit vanaf 1 januari 2014.

Discussie over opzeggingsclausules
Naar aanleiding van de invoering van de Wet op het
Eenheidsstatuut was het onduidelijk wat het lot was van op 31
december 2013 bestaande opzeggingsclausules, gesloten met
hogere bedienden.
In de Memorie van Toelichting bij de Wet op het
Eenheidsstatuut stond te lezen dat de wetgever de bedoeling
had om geldige overeenkomsten inzake opzeggingstermijnen
met hogere bedienden onverlet te laten. De wettekst zelf
weerspiegelde die visie niet en legde voor hogere bedienden
een forfaitaire opzeggingstermijnen van 1 maand per
begonnen jaar vast zonder verwijzing naar conventionele
regels.
Voor lagere bedienden liet de wettekst daarentegen wel
uitdrukkelijk ruimte voor conventionele afwijkingen. In die
optiek rees de vraag of er geen ongelijke behandeling bestond
tussen hogere en lagere bedienden op dat punt.

Grondwettelijk hof schept duidelijkheid
Het Grondwettelijk Hof beantwoordde die vraag positief en
besloot dat de Wet op het Eenheidsstatuut strijdig is met het
gelijkheidsbeginsel in zoverre zij niet toelaat dat ten aanzien
van hogere bedienden voor het berekenen van het eerste deel
van de opzeggingstermijn geen toepassing wordt gemaakt van
op 31 december 2013 bestaande, geldige opzeggingsclausules.
In afwachting van het optreden van de wetgever, is het aan de
verwijzende rechter om een einde te maken aan de schending
van het gelijkheidsbeginsel door toepassing te maken van de
geldig afgesloten opzeggingsclausules voor hogere bedienden
in de eerste stap van de berekening van de opzeggingstermijn.
Over het lot van opzeggingsclausules die werden afgesloten
vanaf 1 januari 2014 spreekt het Grondwettelijk Hof zich niet
uit.
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