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RECHTBANK VAN TE 

Zetelend in kortgeding 

In van: 

De NV Crossrail Benelux, hierna: Crossrail, met maatschappelijke zetel te 2100 

Antwerpen (Deurne), Luchthavenlei ingeschreven in de Kruispuntbank der 

ondernemingen het nummer 0471.783.353 


Eisende partij 


Die wordt vertegenwoordigd 
 Lauwers 


Advocaat te 2018 Antwerpen, Molenstraat 52-54 


Tegen: 

De NV van Publiek Recht N.M.B.S. HOLDING, hierna: NMBS-Holding, met 

maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis, Frankrijkstraat 85, ingeschreven in de 

Kruispuntbank der ondernemingen het nummer 0203.430.576 

De NV N.M.B.S. LOGISTICS, hierna: NMBS Logistics, met maatschappelijke zetel 

te 1060 Sint-Gillis, 40, ingeschreven in de Kruispuntbank der 

ondernemingen 

Verwerende partijen; 

Die worden vertegenwoordigd S. Verhaegen H. De 

Bauw en V. 

Advocaten te 1050 Louizalaan 99 

A.R. 

het nummer 0822.966.806 
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Spreekt de rechtbank het navolgend vonnis uit: 

1 DE PROCEDURE 

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 13 mei 2011 werd betekend. 

2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare 

terechtzitting van 12 oktober 2011 waarna het werd gesloten. De rechtbank 

nam vervolgens de zaak in beraad. 

3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken zijn nageleefd. 

4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak. 

5. De relevante feiten kunnen als worden samengevat: 

6.  Crossrail Benelux is ontstaan uit een fusie van Le Jeune Cargo (DLC) en 

het Zwitserse Crossrail AG. Crossrail Benelux en Cross Rail Italië beiden uit 

van Cross Rail AG. Crossrail Benelux en haar voorganger DLC zijn ontstaan de 

vrijmaking van het goederenvervoer per spoor de Belgische overheid vanaf 2002. 

Crossrail Benelux NV beschikt hiervoor over het nodige materieel en ook over 

eigen besturingspersoneel. Sinds 2008 is zij als eerste 

spoorwegonderneming erkend om opleidingsdiensten aan bestuurders te verstrekken, 

evenals de bijhorende certificeringen uit te  voeren. 

7. Eind 2010 besliste de NMBS zijn afdeling goederenvervoer te reorganiseren. Dit 

goederenvervoer werd afgesplitst en ondergebracht bij NMBS Logistics. NMBS 

Logistics is operationeel sinds 1februari 2011 en sindsdien de beschikking over 

200 locomotieven voor goederenvervoer alsook de nodige infrastructuur. 

8. Crossrail NMBS in een persbericht mee dat op 1februari haar 

personeel beperkt is tot het management en een van het Het gewone 

statutaire en contractuele personeel (voornamelijk centrale diensten en 

treinbestuurders) zou worden getransfereerd in de loop van het jaar in overleg met de 

sociale partners. In het persbericht wordt vermeld dat de transfer steeds op vrijwillige 

basis gebeurt met behoud van de status voor de betrokken personen. 
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9. Crossrail steunt haar vordering op het document op vaak gestelde 

vragen: bestuurders van goederentreinen", dat Crossrail, NMBS Logistics 

verspreid wordt de treinbestuurders en waarin staat dat de treinbestuurders 

van de NMBS zich vrijwilliger kunnen opgeven voor een tewerkstelling bij NMBS 

Logistics gedetacheerd statutair bediende of zij dit kunnen zij tijdelijk 

blijven werken voor de goederenactiviteit in het van een dienstencontract 

NMBS Technics en NMBS Logistics. De NMBS Holding de werkgever en de 

statutaire bestuurders blijven a l  hun statutaire rechten behouden, Crossrail. De 

gedetacheerde kandidaat moet de detacheringsovereenkomstondertekenen. Er wordt 

aan toegevoegd dat de gedetacheerden die het wensen bij NMBS Logistics kunnen 

blijven tot ze met pensioen gaan. Ze kunnen echter ook terug naar de NMBS gaan. 

wordt, nog steeds Crossrail, uitgelegd dat de statutaire bestuurders die 

bij NMBS Logistics gedetacheerd zijn naast het behoud van hun huidige financiële 

voordelen de toekenning krijgen van een van het type Golf 

die voor privé doeleinden kan gebruikt worden en de beschikking over een tankkaart 

en een bijkomend van 150 Euro bruto per voor de bestuurders van 

internationaal verkeer. Een nieuw systeem van productiviteitspremies wordt 

ingevoerd. 

10. Crossrail aan dat de wijze waarop NMBS haar personeel ter beschikking 

stelt van NMBS Logistics strijdig met de Wet. 

3 DE VAN 

3.1 
 verzoekt de rechtbank: 

"De vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

Te oordelen verweerders gehandeld hebben in strijd met de regelgeving inzake de 

tewerkstelling van werknemers en het gebruik van werknemers in overtreding van de 

reglementering op de arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling 

van werknemers aan gebruikers. 

Dienvolgens verweerders te veroordelen deze inbreuken onmiddellijk te staken en 

bijgevolg met onmiddellijke het verbod op te leggen van elke onrechtmatige 

terbeschikkingstelling van (statutaire dan wel contractuele) werknemers NMBS 

Holding aan NMBS Logistics. 

Vervolgens te zeggen voor recht voormeld wordt uitgesproken 

de verbeurdverklaring van een dwangsom van euro per week en voor 



tussen 

door 

dut niet 

door private 

door 

1" 

onder statuut 

11 ditzelfde vervatte 

private niet 

dut 

door private 

O 

niet onder statuut noch 

?" 

door 

- 297,35 € 

€" 

~ a r t i i  

Il - 

- orde: 

artikel112 maanden 
tussen 

maken; 

elke (statutaire dan wel contractuele) werknemer die na betekening van het te 

komen vonnis nog aan NMBS Logistics wordt ter beschikking gesteld NMBS 

Holding. 

Ondergeschikt volgende prejudiciele vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof: 

"Schendt artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 

uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 

gebruikers, in die zin geïnterpreteerd het van toepassing is op de tewerkstelling 

als arbeider of bediende een onderneming met commerciële activiteiten 

van personeel dat haar voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld wordt een 

publieke onderneming waarmee zij verbonden is in de zin artikel 11, van het 

Wetboek van Vennootschappen en alwaar dit personeel een 

tewerkgesteld werd, het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, zoals neergelegd in 

de artikelen 10  en van de Grondwet, nu artikel en het erin verbod 

van terbeschikkingstelling van personeel wel van toepassing is op de situatie waarbij 

een onderneming met commerciële activiteiten die verbonden is met een 

publieke onderneming en die personeel tewerkstelt als arbeider of bediende haar 

voor onbepaalde tijd ter beschikking werd gesteld een andere 

onderneming waarmee zij verbonden is in de zin artikel 11, 1 van het Wetboek van 

Vennootschappen en alwaar dit personeel een viel, kon 

vallen 

Venveerders te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de 

rechtsplegingsvergoeding, concluante begroot als volgt: 

dagvaardingskosten: 

RPV: 1.320 

3.2 Verwerende verzoekt de rechtbank: 


De vordering van eiseres onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren; 


In ondergeschikte 


Concluanten op grond van WMPC een termijn van zes na 
de betekening van het te komen vonnis toe te staan om aan de weerhouden 

inbreuken een einde te 

de maatregel met betrekking tot de dwangsommen als volgt te herformuleren: 
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"te zeggen voor recht voormeld wordt uitgesproken 

verbeurdverklaring van een dwangsom van euro per werknemer die na afloop 

van zes na de betekening van de te komen beslissing aan NMBS-

Holding en NMBS Logistics NMBS-Holding aan NMBS Logistics ter beschikking 

wordt 

te zeggen voor recht de som aan mogelijke dwangsommen het totale 

bedrag van 100.000 te boven mag gaan; 

In geval: eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip 

van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320." 

11. Verwerende partijen voeren de 

Vooreerst omdat Crossrail haar vordering baseert op 

marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna "WMPC"). Dat artikel luidt: 

"De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt eveneens het bestaan 

vast en beveelt eveneens de staking van de hiernavolgende inbreuken 

van de vordering aan. 

van de wet van 6 april 

2010 met betrekking tot  de regeling van bepaalde procedures in het van de wet 

4" de tewerkstelling van werknemers en het gebruik van werknemers in 

overtreding van de reglementering op de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en 

de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers;" 

12. verwerende partijen kan Crossrail geen vordering wegens inbreuk op 

artikel 4, 4" Procedure WMPC instellen. Krachtens artikel 115 WMPC kan een 

vordering gegrond op artikel 4 Procedure WMPC enkel worden ingesteld de 

minister bevoegd voor de aangelegenheid (in casu: de minister van arbeid). Artikel 

115 WMPC bepaalt immers: 

"Onverminderd de eventuele toepassing van en van van de 

wet van 6 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in 

het van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming op de daarin bedoelde kan de vordering 

wegens schending van van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot 

de regeling van bepaalde procedures in het van de wet van 6 

betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming enkel worden 
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ingesteld op verzoek van de minister die voor de betrokken aangelegenheid 

bevoegd is." 

Vermits Crossrail de bevoegde minister is, kan zij verwerende partijen 

geen vordering gebaseerd op Procedure WMPC instellen. 

13. Artikel 115 van de Wet betreffende de marktpraktijken en 

consumentenbescherming bepaalt in de eerste paragraaf: "Onverminderd de eventuele 

toepassing van art. en van art. 2 van de wet van 6 Uit deze eerste 

paragraaf van art. 115 blijkt bijgevolg dat voor de inbreuken zoals omschreven in art. 4 

van de Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures 

in het van de wet van 6 april 2010, ook een stakingsvordering overeenkomstig 

art. 95 kan worden ingesteld. Art. 95 van de WMPC bepaalt immers met de eerlijke 

marktpraktijken strijdige waardoor een onderneming de beroepsbelangen van 

of meerdere andere ondernemingen schaadt of kan schaden verboden is. 

De titularis van de stakingsvordering die overeenkomstig art. 2 van de Wet van 6 april 

met betrekking tot  de regeling van bepaalde procedures in het van de wet van 6 

april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wordt ingesteld 

voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kortgeding, is 

een onderneming wiens beroepsbelangen worden kunnen worden geschaad 

het van de concurrent, strijdig met de eerlijke marktpraktijken. 

Onverminderd van hetgeen bepaald staat in art. 115 met betrekking tot  de 

bevoegdheid van de minister voor de betrokken aangelegenheid, heeft Crossrail 

derhalve de mogelijkheid om een vordering in te stellen. 

De laatste paragraaf van art. 115 bepaalt dat de minister of de leidinggevende 

ambtenaar van de bevoegde inspectiedienst bevoegd is de vordering te stellen op 

grond van art. 4, 2" tot  en met 6" van de Wet van 6 april 2010 met betrekking tot  de 

regeling van bepaalde procedures in het van de wet van 6 april 2010 in zoverre 

dat de vordering betrekking heeft op het beletten van het toezicht uitgeoefend 

krachtens de wetten betreffende het bijhouden van sociale documenten. Deze 

paragraaf in casu van toepassing. 

Verwerende partijen voeren vervolgens aan dat de vordering is 

omdat Crossrail in haar dagvaarding van 13 mei 2011 artikel 95 WMPC vermeldt, 

enkel artikel Procedure WMPC. Nog verwerende partijen heeft 

Crossrail verwerende partijen gedagvaard voor "de Voorzitter van de Rechtbank van 

Koophandel te zetelende zoals in kortgeding in toepassing van de wet van 14 
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juli 1991 Crossrail heeft de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te 

geadieerd op grond van de wet van 14 juli 1991 [betreffende de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument]. Deze wet 

werd evenwel opgeheven art. 138 van de wet van 6 april 2010 betreffende 

marktpraktijken en consumentenbescherming. De opheffing gebeurde op 12 mei 2010 

(dit is de dag waarop de WMPC van kracht werd - zie artikel 142 WMPC). De 

dagvaarding van eiseres dateert van 13 mei 2011, hetzij meer dan een jaar na de 
afschaffing van de wet waarop zij gebaseerd is. Bijgevolg vraagt Crossrail, 

verwerende partijen, dat de rechter zou zetelen en uitspraak op grond van een 

wet die, op het ogenblik van haar dagvaarding, reeds lang was afgeschaft. De 

rechtbank kan evenwel onmogelijk rechtsmacht uit een wet die meer 

bestaat, nog eisende partij. 

14. De rechtbank stelt vast dat Crossrail zich in de inleidende dagvaarding steunt 

op de wetgeving van 6 april 2010. Titel 11.3 in de inleidende dagvaarding van Crossrail 

luidt zelfs: "11.3. Toepassing van de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010" waarna ook 

steeds melding wordt gemaakt van deze wet. Naar het oordeel van de 

rechtbank is het duidelijk dat de eenmalige verwijzing naar de WHPC een 

materiële vergissing betreft die uiteraard zonder invloed is op de ontvankelijkheid van 

de vordering. 

Tot slot is de vordering verwerende partijen ontvankelijk omdat eisende 

partij haar vordering baseert op een intern werkdocument van de NMBS. De tekst 

daarvan was verwerende partijen nog goedgekeurd, en helemaal 

openbaar gemaakt. verwerende partijen betreft het een vertrouwelijk 

document. Het feit dat in het document zou worden vermeld dat dit strikt 

vertrouwelijk is, hieraan geen afbreuk. Wat ook de wijze is waarop Crossrail in het 

bezit van het document is gekomen, Crossrail te weten dat het om een 

vertrouwelijk document gaat waarvan zij op een normale wijze kennis kon krijgen. 

Haar vordering dan ook gebaseerd op informatie waarvan zij te weten dat die 

op onregelmatige wijze in haar bezit is gekomen, Verwerende partijen verwijzen 

naar vaste rechtspraak luidens dewelke dat het gebruik van vertrouwelijke informatie 

van een concurrent een strijdig met de eerlijke 


uitmaakt. Het gebruik van op onrechtmatige wijze bekomen informatie kan 
 als 

grondslag van een vordering in rechte 

15. Crossrail betwist dit en voert aan dat zij op rechtmatige wijze in kennis is 

gesteld van deze nota. Nergens blijkt uit deze nota dat de informatie die erin z i t  

strikt vertrouwelijk zou zijn concluante aan geheimhouding of discretie zou 
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gebonden zijn, Crossrail. Bovendien blijkt, nog Crossrail, het feit dat 

NMBS Logistics werkt met werknemers (statutaire contractuele) die 

gedetacheerd zijn NMBS Holding, ook uit de beslissing van de Europese 

Commissie met betrekking tot de goedkeuring van de staatssteun vanwege de 

Belgische overheid de NMBS Holding aan NMBS Logistics van 11november 2010. En 

ook uit de informatie die NMBS Holding op haar website publiceert blijkt dat de NMBS 

Holding de werkgever is van het voltallige spoorwegpersoneel van de NMBS Groep. 

16. Naar het oordeel van de rechtbank behoort de beoordeling van de grondslag 

van de vordering tot het onderzoek naar de ontvankelijkheid. 

In de zin van artikel 18 Ger. W. bestaat het belang in ieder stoffelijk of zedelijk 

voordeel dat de eiser kan trekken uit de vordering die hij instelt op het ogenblik dat hij 

ze aanhangig maakt, zo de erkenning van het recht of de ernst van de schade 

slechts komt vast te staan op het ogenblik van de uitspraak van het 

Belang en hoedanigheid, in de zin van artikel 17 en 18 Ger. W., hebben te  met 

procesbelang en met de mogelijkheid om een rechtsvordering in te 

met de toegang tot de rechter, en met de al dan gegrondheid van de 

vordering2. 

De ontvankelijkheidsvereiste van hoedanigheid heeft betrekking op de band de 

eiser en het subjectieve recht waarop hij zich beroept. Bijgevolg heeft de persoon die 

een vordering instelt ter handhaving van een recht waarvan hij beweert de titularis te 

zijn, per definitie de nodige hoedanigheid. De loutere bewering dat men een subjectief 

recht heeft, verschaft ipso facto de hoedanigheid om deze bewering voor t e  leggen 

aan een rechter die uitspraak over de of het bestaan van dat recht3. 

17. Partijen werpen geen specifieke van niet-ontvankelijkheid van 

de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te  besluiten to t  

de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk. 

1 VAN Ch., van de Hervorming, Staatsblad, 1964, p. 41 

2 BEERNAERT S., Het belang als ontvankelijkheidvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het 
Arbitragehof, 2000,155 

3 
BEERNAERT S., Het belang als ontvankelijkheidvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het 

Arbitragehof, P&B 2000, 156 
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5 DE VAN DE 

18. Crossrail verzoekt de rechtbank dat NMBS-Holding het verbod zou opgelegd 

worden om onrechtmatig personeel ter beschikking te stellen aan NMBS Logistics, 

omdat verwerende partijen Crossrail hebben gehandeld in strijd met de Wet 

van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 

beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 

(hierna: "de Uitzendwet"). 

19. Het ter beschikkingstelling van personeel aan NMBS 

Logistics NV is evenwel toegelaten op grond van artikel van de Wet van 23 juli 

1926 betreffende NMBS-Holding en haar verbonden vennootschappen (B.S., 24 juli 

1926) (hierna, "de Wet van 23 juli 1926") vervangen artikel 8 van het 

Koninklijk besluit van 18 oktober 2004 sommige maatregelen voor de 

reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (B.S., 20 

oktober 2004) (hierna, "het Koninklijk besluit van 18 oktober 2004"). Dit artikel, dat in 

werking is getreden op 1januari 2005, luidt 

"Art. Ibis. De vennootschap heeft tot 

deelnemingen te verwerven, aan te en te beheren in Belgische of 

buitenlandse vennootschappen of verenigingen waarvan de activiteit zich 

geheel of rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van 

het vervoer per spoor van reizigers of goederen, van het vervoer van goederen 

in het algemeen en de logistieke diensten die daarop betrekking hebben, of van 

de verwerving, de bouw, het onderhoud, het beheer of de financiering van 
spoorweginfrastructuur of spoorwegmaterieel, en verrichtingen te 

die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze deelnemingen 

NMBS-Holding 

activiteiten uit te oefenen inzake coordinatie, financiering en 

ondersteuning van verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee 

een deelnemingsverhouding bestaat, met inbeqrip van de terbeschikkinqstellinq 

van personeel aan deze vennootschappen en het stellen van zekerheden voor 

hun schulden;" (De rechtbank onderlijnt.) 

20. Aangezien NMBS-Holding voor participeert in het maatschappelijk 

van NMBS Logistics NV, en NMBS, die een 100%-dochter is van NMBS-Holding, 



aandelen (93,14%) handen 

als NMBS-Holding 

(0.a.) 

(NMBS-Holding) 

controlebevoegdheid artikel 11,1° W.Venn.). 

controlebevoegdheid (0.a.) onweerlegbaar voortvloeit 

totaal aantal 

aandelen artikel 52, 1" W.Venn.). 

controlebevoegdheid stellen, 

geteld artikel 

W.Venn.). 93,14% aandelen handen 

NMBS-Holding. 

NMBS-Holding o.m. 

totaal aantal aandelen 

handen, NMBS-Holding onweerlegbare controlebevoegdheid 

gekwalificeerd als 

NMBS-Holding 

volgt artikel juli 

stelling personeel door NMBS-Holding toelaat, 

Artikel juli 

door artikel Koninklijk besluit koninklijk besluit, 

0.m. juli 

door artikel 

(d.i. 

volgt stelling personeel door NMBS-Holding 

voortvloeit niet koninklijk 

besluit statuten NMBS-Holding, zoals Crossrail 

voormeld koninklijk 

besluit later door uitdrukkelijk 

geval, 

Een met een vennootschap (in casu NMBS-Holding) verbonden vennootschap is 

een vennootschap waarover de eerstgenoemde vennootschap een 

uitoefent (cf. 

de overige van NMBS Logistics NV in heeft4, is NMBS 

Logistics NV te beschouwen een met verbonden vennootschap. 

Een wordt vermoed wanneer zij 

uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het 

van de betrokken vennootschap (cf. 5 Om de 

vast te  wordt de onrechtstreekse bevoegdheid via een 

dochtervennootschap bij de rechtstreekse bevoegdheid (cf. 7 51, 1" 

NMBS, die van de van NMBS Logistics NV in heeft, 

is een 100% dochtervennootschap van 

heeft, via haar dochtervennootschap NMBS, de meerderheid van 

de stemrechten verbonden aan het van NMBS Logistics NV in 

zodat een uitoefent op 

NMBS Logistics NV en NMBS Logistics NV kan worden een met 

verbonden vennootschap. 

Hieruit dan ook dat lbis, 2" van de Wet van 23 1926, dat een ter 

beschikking van aan NMBS Logistics NV 

in casu van toepassing is. 

21. lb is van de Wet van 23 1926 werd, in zijn huidige vorm, ingevoegd 

8, 52 van het van 18 oktober 2004. Dit 

dat met toepassing van de Programmawet van 9 2004 is genomen, werd 

bekrachtigd 313 van de Programmawet van 27 december 2004 (B.S., 3 1  

december 2004) waardoor het sinds zijn inwerkingtreding sinds 1 januari 2005) 

"kracht van wet" heeft gekregen. 

Hieruit dan ook dat de ter beschikking van 

aan NMBS Logistics NV rechtstreeks uit een wet en uit een 

of uit de van ten onrechte aangeeft. 

Bovendien is het zo dat aan de Koning, bij de uitvaardiging van 

(dat tijdig de wetgever werd bekrachtigd), de 

bevoegdheid was toegekend om, in voorkomend "de van kracht zijnde 

4 Zie stukken 1en 2 bundel verwerende partij 



wettelijke bepalingen incl. 

vullen, artikel artikel 

juli 

Noch noch 

artikelonderdeel terbeschikkingstelling 

personeel" als terbeschikkingstelling 

juli 1987", voormelde niet 

Integendeel, juli 

latere bedoeling 

regeling Elke uitleg 

opname terbeschikkingstelling artikel 

juli maken. 

volgt artikel juli als lex specialis 

bepalingen algemene zoals 

middel Crossrail derhalve 

overvloede: niet 

beschikkingstelling personeelsleden. 

als arbeidsrechtelijke private én 

publieke Arbeidsrechtelijke normaal 

bedoeld: personen 

arbeidsrechtelijke 

gelijkgestelden". personen anders 

onder 

In gevallen niet 

gelijkgestelden". arbeidsrechtelijke niet enkel 

gelijkgestelden", 

zal gelijkgestelden 

Voormelde III bepalingen 

verband terbeschikkingstelling enkel melding 

"gelijkgestelden". 

vaststelling enkel niet 

gelijkgestelden, door door 

[zonder onderscheid, dus de Uitzendwet] [te] wijzigen, aan 

[te] [te] vervangen of op [te] heffen" (zie 53, 6" iuncto 59 van de 

Programmawet van 9 2004). 

de Koning, de wetgever heeft bij de opmaak en de bekrachtiging van dit 

gepreciseerd dat de zinsnede "de van 

moet worden begrepen "een conform de Wet van 

24 zodat zinsnede tot  die interpretatie kan worden beperkt. 

doordat de wetgever deze zinsnede in de wet van 23 1926 heeft 

ingevoegd via meer specifieke wetgeving, was de van de wetgever 

geweest om een eigen specifieke tot  stand te  brengen. andere zou 

de van de zinsnede "de van personeel"in lbis, 2" 

van de Wet van 23 1926 overbodig 

Hieruit dan ook dat lbis, 2" van de Wet van 23 1926 

primeert op de van een wet de Uitzendwet. 

22. Het van is ongegrond. 

23. Ten De Uitzendwet is bovendien van toepassing op de ter 

van statutaire 

24. De Uitzendwet is wet van toepassing in de in 

de sector. wetten zijn van toepassing op 

werknemers. Hiermee wordt die verbonden zijn krachtens een 

arbeidsovereenkomst . Sommige wetten zijn ook van toepassing op 

"met werknemers Dat betreft dan die dan in 

uitvoering van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten het gezag van een 

andere persoon. deze spreekt men van werknemers, maar van "met 

werknemers Opdat een wet van 

toepassing zou zijn op "werknemers" maar ook op "met werknemers 

het toepassingsgebied van deze wet de toepassing tot  deze moeten 

uitbreiden. 

25. wet en in het bijzonder het Hoofdstuk dat de in 

met de bevat, maakt van "werknemers" 

en "arbeidsovereenkomsten". Er is geen sprake van 

26. De dat de Uitzendwet werknemers viseert en de 

wordt ook nog bevestigd een wijziging van de Uitzendwet 



maart houdende 

I 

maken 

door statuut 92, 3" 

regelde 

niet door is 

(d.i. 

niet 

derde 

niet 

artikel31 juli tijdelijke 

stellen 

dot niet 

tewerkstelling als door private 

commerciële activiteiten personeel dot onbepaalde 

door publieke 

is art ikel11,l0 

alwaar personeel onder statuut 

gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd artikelen 

ditzelfde artikel vervatte 

terbeschikkingstelling personeel 

de Wetten van 30 1994 en 21 december 1994 sociale bepalingen. 

Deze wetten hebben een aanpassing aangebracht aan Hoofdstuk dat de bepalingen 

inzake "de reglementering van de tijdelijke arbeid" bevat. Bedoeling van deze 

wijziging was de tijdelijke vervanging mogelijk te van een persoon wiens 

rechtspositie een beheerst wordt, dus een statutair (artikel 1, van 

de Uitzendwet). De oorspronkelijke Uitzendwet immers slechts de vervanging 

van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst. De 

parlementaire voorbereiding vermeldde hierbij uitdrukkelijk dat de positie van een 

statutair bepaald wordt een arbeidsovereenkomst en bovendien ook het 

begrip schorsing (behoudens dan het specifieke geval van de schorsing bij 

tuchtmaatregel of de preventieve schorsing) onbekend in de statutaire regeling. 

Precies om aan dit probleem tegemoet te komen, werden de statutairen in artikel 1 

van de Uitzendwet expliciet gelijkgesteld met een vaste werknemer . Deze gelijkstelling 

is evenwel beperkt tot  artikel 1van Hoofdstuk 1van de Uitzendwet en heeft naar het 

oordeel van de rechtbank geen enkel gevolg voor het in dit geding relevante Hoofdstuk 

3 dat de ter beschikkingstelling van personeel regelt. 

Aangezien artikel 1 van de Uitzendwet expliciet moest aangepast worden om de 

statutairen gelijk te stellen met de werknemers voor wat betreft artikel 1, kan daaruit 

a contrario worden afgeleid dat artikel 3 1  van de Uitzendwet het artikel dat het 

verbod van ter beschikkingstelling van werknemers bevat) de situatie kan 

omvatten waarbij een statutair aan een onderneming ter beschikking gesteld 

wordt. De Uitzendwet is dan ook, in tegenstelling tot  wat Crossrail aanvoert, van 

toepassing op de ter beschikkingstelling van statutaire personeelsleden. 

27. Ondergeschikt vraagt Crossrail dat volgende, prejudiciële vraag zou gesteld 
worden aan het Grondwettelijk Hof: 

"Schendt van de wet van 24 1987 betreffende de arbeid, 

de uitzendarbeid en het ter beschikking van werknemers ten behoeve 

van gebruikers, in die zin geïnterpreteerd het van toepassing is op de 

arbeider of bediende een onderneming met 

van haar voor tijd ter 

beschikking gesteld wordt een onderneming waarmee zij 

verbonden in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en 

dit een tewerkgesteld werd, het 

en discriminatieverbod, in de 1 0  

en 11 van de Grondwet, nu en het erin verbod van 

van wel van toepassing is op de situatie waarbij 



private niet is 

als 

dut door 

private is O 

niet onder 

statuut noch 

aldus: 

private niet 

door / 
als 

door private 

private 

door / 

door 

onder statuut 

niet 

niet 

Door, orde, 

niet 

niet 

heeft 

door niet 

gelden 

niet niet door 

door 

niet door 

vervatte 

personeel 

een onderneming met commerciële activiteiten die verbonden 

met een publieke onderneming en die personeel tewerkstelt arbeider of 

bediende haar voor onbepaalde tijd ter beschikking werd gesteld een 

andere onderneming waarmee zij verbonden in de zin artikel 11, 1 

van het Wetboek van Vennootschappen en alwaar dit personeel een 

viel, kon vallen?" 

De te vergelijken categorieën zijn 

ondernemingen die commerciële activiteiten ontplooien en die 

gecontroleerd worden 
(i) de 

verbonden zijn met publieke ondernemingen, en die 

personeel tewerkstellen arbeider of bediende dat aan hen ter beschikking gesteld 

wordt een andere onderneming waarmee zij verbonden zijn, en 

ondernemingen die commerciële activiteiten ontplooien en die wel 

gecontroleerd worden 
(ii) de 

verbonden zijn met publieke ondernemingen en die 

personeel tewerkstellen als arbeider of bediende dat aan hen ter beschikking gesteld 

wordt een publieke onderneming waarmee zij verbonden zijn en alwaar dit 

een tewerkgesteld werd. 

28. Naar het oordeel van de rechtbank is  deze prejudiciële vraag pertinent en 

is het antwoord op deze vraag onontbeerlijk om tot een oplossing van het geschil 

te  komen. 

29. in ondergeschikte en dus er van uitgaande dat artikel 3 1  

Uitzendwet ook een verbod op de terbeschikkingstelling van statutairen omvat, de 

vraag te  stellen naar de grondwettigheid van dit artikel 3 1  van de Uitzendwet, peilt 

Crossrail naar het al dan bestaan van een leemte in de wetgeving en, vervolgens, 

naar de grondwettigheid van die bij veronderstelling bestaande leemte. Zij stelt het 

Hof met andere woorden de vraag of  de wetgever de Grondwet geschonden, 

in artikel 31  in een verbod op terbeschikkingstelling te voorzien dat in 

dezelfde mate zou voor statutaire personeelsleden als voor contractuele 

personeelsleden. Zelfs indien het Grondwettelijk Hof het bestaan van een dergelijke -
bij veronderstelling ongrondwettige - leemte zou vaststellen, dan nog zou dit in casu 

het geschil oplossen. Een eventueel vastgestelde leemte kan immers het 

Hof zelf ingevuld worden. Bovendien staat het vast dat, wanneer een bepaling 

het Grondwettelijk Hof ongrondwettig wordt bevonden, het enige gevolg daarvan is 

dat deze bepaling meer mag worden toegepast de bodemrechter. Een 

uitbreiding van het in artikel 31  van de Uitzendwet verbod tot 

terbeschikkingstelling van statutairen, is dus, zonder tussenkomst van de wetgever, 



nooit door 

niet 

vanuit 

door als 

statuut. 

niet 

door verschil 

niet alleen niet 

niet orde 

Gelet 

(niet 

BESCHIKKEND GEDEELTE 

doch 

hoofde 

ondenkbaar en kan ook het gevolg zijn van de vaststelling, het 

Grondwettelijk Hof, dat de Uitzendwet op dat vlak een ongrondwettige leemte zou 

bevatten. Bijgevolg, zelfs al zou het Hof tot  de conclusie komen dat artikel 3 1  van de 

Uitzendwet inderdaad ongrondwettig is in de mate dat het toepasselijk is op de 

ter beschikking stelling van statutairen maar enkel op de ter beschikking stelling van 

contractuelen, dan nog "ontstaat" er ten gevolge van dat arrest geen rechtsregel - laat 

staan met terugwerkende kracht - op grond waarvan de ter beschikking stelling van 

statutaire personeelsleden zou (kunnen) worden verboden. 

30. Uit de voorgestelde prejudiciële vraag blijkt bovendien dat Crossrail er 

gaat dat de statuaire personeelsleden NMBS Logistics als arbeiders of 

bedienden tewerkgesteld zouden worden. Uit de stukken blijkt evenwel dat de ter 

beschikking gestelde statutairen onderworpen blijven aan hun Zij verkrijgen 

ingevolge hun ter beschikkingstelling de hoedanigheid van arbeider of bediende in 

de zin van de arbeidsovereenkomstenwet. Bijgevolg strekt de prejudiciële vraag, zoals 

zij eiseres is geformuleerd, ertoe het Hof te ondervragen over een in 

behandeling dat bestaat, maar bovendien in de voorliggende 

procedure aan de is. 

31. op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de 

beoordeling van de zaak. 

6 DE KOSTEN 

32. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot  vaststelling 

van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek en tot  vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de 

artikelen 1tot  13 van de wet van 21  april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 

erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het 

basisbedrag in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro. 

7 HET 

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende 

beslissing. 

Verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk ongegrond. 

Veroordeelt eisende partij tot  de kosten van het geding in van verwerende 

partij begroot op 1.320 euro. 



Aldus door Natalie 

Brussel, belet, 

zoals door Vanden 

kamer 

Brussel 2 -11- 2017 

Natalie Vanden 

gewezen en gevonnist mevrouw Swalens, rechter in de rechtbank 

van koophandel te in vervanging van de Voorzitter, wettelijk zetelend 

in kortgeding, bijgestaan mevrouw Martine Eycken, griffier, ter 

openbare terechtzitting van de van de vorderingen tot staking, zaal E van de 

rechtbank van koophandel te op 

Mevr. Swalens Mevr. Martine Eycken 


