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W anneer een groepsverzekering of een bonus lucht blijken te zijn

Arbh. Luik 15 februari 2006, J.T.T. 2006, 335

In het laatste nummer van het Journal des tribunaux du travail – waarvan, terloops gezegd, o.a.
de hoofdredacteur en een redactiesecretaris advocaten van onze associatie zijn – werd een uit
spraak gepubliceerd van het Arbeidshof te Luik die nog eens de aandacht vestigt op de pijnlijke
gevolgen die vage formuleringen in een arbeidsovereenkomst kunnen teweegbrengen.
In de arbeidsovereenkomst van een werknemer was bedongen dat hij het voordeel van een
groepsverzekering (zonder verdere verduidelijking) genoot. Na zijn overlijden vorderden de we
duwe en de dochter van de werknemer van de werkgever betaling van schadevergoeding omdat
de premies niet bleken te zijn betaald. Het arbeidshof wijst de vordering af omdat de verbintenis
die de werkgever in de arbeidsovereenkomst aanging, geen bepaald of bepaalbaar voorwerp
heeft. De verbintenis is dus nietig en onbestaande: een groepsverzekering kan van alles en nog
wat inhouden en het blijkt niet wat het zou geweest zijn in deze zaak.
De uitspraak doet denken aan een beslissing van het Hof van Cassatie van 13 juni 2005, waarin
het hoogste rechtscollege op dezelfde wijze oordeelde ten aanzien van een bepaling in een ar
beidsovereenkomst die ten voordele van de werknemer voorzag in een groepsverzekering “voor
ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen en pensioen” volgens een kopie als bijlage bij de overeen
komst. Er bleek echter geen bijlage te zijn en de werkgever sloot ook geen groepsverzekering af
(Cass. 13 juni 2005, J.T.T. 2006, 29).
Wat geldt voor een groepsverzekering, geldt ook voor andere voordelen: overeenkomen dat een
werknemer recht heeft op “een bonus” zegt op zich niets over de hoogte of de berekening daar
van. Kunnen er geen objectieve elementen worden aangetoond om die te bepalen, dan kan de
werknemer met dat recht niets aanvangen.
Willy van Eeckhoutte.
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