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I nterest op bruto of nettoloon? I nw erkingtreding van de nieuw e regeling gedeeltelijk
onw ettig?

Arbh. Brussel 16 januari 2006, J.T.T. 2006, 214
Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 25 oktober 2005, Limb. Rechtsl. 2006, 49

Volgens de sinds 1986 gevestigde rechtspraak van het Hof van Cassatie moest eventuele interest
verschuldigd op het loon van een werknemer, worden berekend op het nettobedrag daarvan. Die
rechtspraak van het Hof van Cassatie werd gecounterd door de nieuwe Sluitingswet van 26 juni
2002. De nieuwe Sluitingswet van 26 juni 2002 bepaalt namelijk dat de interest moet worden
berekend op het brutoloon.
De datum van inwerkingtreding van de nieuwe Sluitingswet van 26 juni 2002 diende bij koninklijk
besluit te worden bepaald. Dat is, voor de artikelen die de interest op loon betreffen, gebeurd met
een koninklijk besluit van 3 juli 2005. Dat koninklijk besluit bepaalt de inw erkingtreding op

1 juli 2005.
Het koninklijk besluit voegt daar evenwel aan toe dat de berekening op het brutobedrag "van
toepassing is op het loon w aarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005". A
contrario is voor loon waarvan het recht op betaling is ontstaan vóór 1 juli 2005, de interest
slechts op het nettobedrag verschuldigd. Er werd reeds in die zin geoordeeld door het Arbeidshof
te Antwerpen in een arrest van 25 oktober 2005. In een zopas gepubliceerd arrest van 16 januari
2006 besliste het Arbeidshof te Brussel echter dat het koninklijk besluit van 3 juli 2005 in
dat opzicht onw ettelijk is.
Het Brusselse arbeidshof redeneert daarbij als volgt. De Sluitingswet van 26 juni 2002 geeft aan
de koning enkel de bevoegdheid om de datum van inwerkingtreding te bepalen. De koning had
dus niet de bevoegdheid om de toepassing van de nieuwe regel te beperken tot het loon waarvan
het recht op betaling is ontstaan vanaf 1 juli 2005.
Met toepassing van de grondwettelijke regel volgens welke de hoven en de rechtbanken besluiten
slechts toepassen in zoverre ze in overeenstemming zijn met de wet, past het arbeidshof het
koninklijk besluit van 3 juli 2005 slechts toe in de mate dat het de inwerkingtreding bepaalt op
1 juli 2005. De toevoeging dat de interest slechts verschuldigd is op het brutobedrag als het gaat
om loon waarvan het recht op betaling is ontstaan vanaf 1 juli 2005, laat het arbeidshof buiten
beschouwing.
Concreet leidde dat in de zaak waarover het arbeidshof uitspraak diende te doen, tot het volgende
resultaat. Aan de werknemer werd een opzeggingsvergoeding  die voor de toepassing van de
interestregeling te beschouwen is als loon  toegekend wegens onterecht ontslag om dringende
reden op 20 januari 1994. Interest werd toegekend op het nettobedrag voor de periode tussen
20 januari 1994 en 30 juni 2005 en op het brutobedrag voor de periode vanaf 1 juli 2005.
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Conclusie
Als de rechtspraak van het Arbeidshof te Brussel navolging krijgt, en de kansen daartoe lijken
reëel, moet zelfs op loon waarop het recht is ontstaan vóór 1 juli 2005, de interest worden
berekend op het brutobedrag wat de periode na 1 juli 2005 betreft.
Ann Taghon.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 0506, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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