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ken van een minnelijk akkoord te worden af-
geleid.

Daarenboven stelde appellante nooit eer-
der dat er destijds een dading zou zijn
tussengekomen : niet na de ingebrekestelling
van 2 februari 2006, noch in antwoord op de
aanmaning van 7 april 2006 en de volgende
correspondentie, noch in de procedure voor
de eerste rechter. Ook dit middel van appel-
lante faalt volkomen. Nergens blijkt dat geïn-
timeerde in strijd met art. 1134, 3o B.W. zou
hebben gehandeld.

8. Tenslotte poneert appellante dat de be-
dongen forfaitaire schadevergoeding gelijk
aan 28% van het bruto jaarloon disproportio-
neel zou zijn en een strafbeding zou uitmaken
waarop art. 1231 § 1 B.W. (matiging) kan
worden toegepast.

Het is aannemelijk dat geïntimeerde als
uitzendbedrijf slechts haar kosten kan dekken
en winst kan realiseren wanneer de uitzendar-
beid een minimale periode duurt. Geïnti-
meerde heeft kosten van gebouw, infrastruc-
tuur, opleiding en tewerkstelling eigen
personeel, van software, het selecteren en
screenen van nieuwe kandidaten, het opzet-
ten van databanken van uitzendkrachten en
gebruikers, aanzienlijke kosten voor adver-
tenties en publiciteit, enz.

De afwervingsvergoeding is een forfaitaire
vergoeding voor de potentiële schade (ge-
derfde winst, gemaakte en niet-gerecupereer-
de kosten) welke geïntimeerde lijdt wanneer
zij een uitzendkracht voortijdig kwijtspeelt.
De door geïntimeerde gehanteerde formule
komt het hof niet overdreven voor.

D. werkte effectief 5 dagen per week, zodat
de berekeningsbasis van het bruto-maand-
loon niet moet worden herleid.

Het principaal hoger beroep is ongegrond.

[…]

Noot

Het voortijdig afwerven
van uitzendkrachten. De praktijk

van afwervingsbedingen

I. De zaak kort geschetst

1. Een uitzendbureau vordert een schade-
vergoeding van zijn gebruiker wegens schen-
ding van het afwervingsbeding in de tussen
hen bestaande overeenkomst. Die overeen-
komst bepaalt dat de gebruiker aan het uit-
zendbureau een afwervingsvergoeding is ver-
schuldigd indien hij voor het verstrijken van
een minimumperiode van 105 prestatiedagen
terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding
zou aangaan met de uitzendkracht zonder
tussenkomst van het bureau. De vergoeding
werd forfaitair vastgesteld op 28% van het
bruto jaarloon dat de uitzendkracht als nieu-
we werknemer bij de gebruiker zou verdie-
nen. Omdat de gebruiker de uitzendkracht al
na amper 34 prestatiedagen rechtstreeks in
dienst had genomen, vordert het uitzendbu-
reau de afwervingsvergoeding. In eerste aan-
leg kent de rechtbank die vergoeding toe.

De gebruiker betwist echter die uitspraak
en tekent hoger beroep aan tegen het vonnis.
Hij meent dat het afwervingsbeding een ver-
boden clausule vormt, in strijd met art. 16 van
de Uitzendarbeidswet van 24 juli 1987 (1). Dat
artikel beschouwt bedingen waarbij het de
uitzendkracht verboden wordt zich bij een
gebruiker te verbinden als niet bestaande.
Niettemin verwerpt het hof van beroep te
Gent de redenering van de gebruiker. Vol-
gens het hof betreft art. 16 van de Uitzendar-
beidswet immers niet de verhouding tussen
het uitzendbureau en de gebruiker, maar en-
kel die tussen het bureau en de uitzendkracht.
En sinds bij Wet van 5 september 2001 (2) het
oude art. 18 van de Uitzendarbeidswet werd
opgeheven, worden contractuele bepalingen
tussen het uitzendbureau en de gebruiker
waarbij die laatste een schadeloosstelling ver-
schuldigd is aan het uitzendbureau in geval

(1) Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werkne-
mers ten behoeve van gebruikers, B.S. 20 augustus 1987.

(2) Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, B.S. 15 september
2001.
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van voortijdige afwerving van de uitzend-
kracht niet langer als onbestaande be-
schouwd. Het in de overeenkomst opgeno-
men a fwerv ingsbeding i s  daarom dus
principieel geldig. Dat lijkt niet onlogisch :
«zonder een contractueel opgelegde mini-
mumduur voor de uitzendarbeid, zou deze ac-
tiviteit maar weinig rendabel zijn voor het
uitzendbureau».

De gebruiker laat het daar echter niet bij.
Als het afwervingsbeding al geldig is, dan
komt het neer op een strafbeding waarop
art. 1231, §1 B.W. kan worden toegepast (3).
Volgens dat artikel kan de rechter onder meer
«ambtshalve of op verzoek van de schulde-
naar, de straf die bestaat in het betalen van
een bepaalde geldsom verminderen, wanneer
die som kennelijk het bedrag te boven gaat
dat de partijen konden vaststellen om de scha-
de wegens de niet-uitvoering van de overeen-
komst te vergoeden». De gebruiker stuurt op
die matiging aan, omdat de bedongen forfai-
taire afwervingsvergoeding naar zijn mening
disproportioneel is. Ook op dit punt acht het
hof het hoger beroep niet gegrond. Het af-
wervingsbeding komt immers neer op een
forfaitaire vergoeding van de potentiële scha-
de die het uitzendbureau lijdt wanneer het
een uitzendkracht voortijdig kwijtspeelt. Het
is, als strafbeding, niet overdreven en komt
dus niet voor matiging in aanmerking.

II. Over de geldigheid
van afwervingsbedingen

2. Wanneer men vandaag de algemene
voorwaarden van enkele uitzendbureaus be-
studeert, dan is het niet ongewoon daarin de
bepaling aan te treffen dat ingeval van voor-
tijdige afwerving van een uitzendkracht, ter
beschikking gesteld door het uitzendbureau,
de gebruiker aan het bureau een forfaitaire
schadevergoeding dient te betalen gelijk aan
ongeveer 20% van het bruto jaarloon van de
betrokken uitzendkracht (4). Onder voor-

tijdige afwerving verstaat men dan het, zon-
der tussenkomst van het uitzendbureau,
rechtstreeks aangaan van een arbeidsverhou-
ding met de uitzendkracht voor dezelfde of
een andere functie, en dat voor het einde van
een vooraf bepaalde minimumperiode van
terbeschikkingstelling.

Die minimumperiode blijkt vaak gesitu-
eerd rond vier maanden (in casu 105 kalen-
derdagen), maar kan conventioneel vrij wor-
den ingevuld. Zo kan men evengoed een
minimumperiode van twee weken bedingen,
al zal het uitzendbureau die korte termijn
wel doorrekenen in zijn prijs. Het heeft dan
immers slechts een beperkte tijdspanne om
de gemaakte kosten van werving en selectie
op de gebruiker af te wentelen en om boven-
dien nog een zekere winstmarge te realise-
ren. Problematischer is het wanneer de mi-
nimumperiode in uren wordt berekend.
Indien, in dergelijk geval, de uitzendkracht
slechts sporadisch of deeltijds wordt tewerk-
gesteld, zal de minimumperiode immers veel
langer dan vier maanden aanslepen, wat een
overdreven lange binding van de gebruiker,
en dus indirect ook van de uitzendkracht,
aan het uitzendbureau tot gevolg kan heb-
ben.

3. Dat de opname van zulke afwervingsbe-
dingen in de overeenkomst tussen het uit-
zendbureau en de gebruiker steeds vaker
voorkomt, is niet onlogisch. Bij de Wet van
5 september 2001 heeft de wetgever immers
art. 18 van de Uitzendarbeidswet opgehe-
ven (5). Volgens dat artikel werden «de bedin-
gen tussen het uitzendbureau en de gebruiker
waarbij is overeengekomen dat deze laatste
een schadeloosstelling verschuldigd is aan het
uitzendbureau ingeval een uitzendkracht bij
de gebruiker zou worden aangeworven» als
niet bestaande beschouwd. Door de opheffing
ervan bestaat er geen beletsel meer voor het
uitzendbureau en de gebruiker om een afwer-
vingsvergoeding te bedingen. Aldus gaf de
wetgever uitvoering aan het protocol van sec-

(3) Artikel 1231, §1 B.W., zoals gewijzigd door de Wet van 23 november 1998 tot wijziging, wat het strafbeding en
de moratoire interest betreft, van het Burgerlijk Wetboek, B.S. 13 januari 1999.

(4) Zie onder meer de algemene voorwaarden van de uitzendbureaus Select Human Resources (art. 24)
(www.selecthr.be/page.php ?language=nl&page=115, consultatie 16 juni 2010), Tempo Team (art. 20)
(www.tempo-team.be/nl/over_tempo-team/algemene_voorwaarden, consultatie 16 juni 2010), en Daxxa (art. 20)
(www.daxxa.be/Daxxa%20Interim%20Algemene%20Voorwaarden.pdf, consultatie 16 juni 2010).

(5) Art. 20 Wet van 5 september 2001.
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toraal akkoord van 11 mei 1999 (6), gesloten
tussen de werkgevers- en de werknemersor-
ganisaties in de uitzendsector, evenals aan het
advies nr. 1324 van de Nationale Arbeidsraad
(verder N.A.R.) van 16 oktober 2000 (7), waar-
in om de opheffing van art. 18 Uitzendar-
beidswet werd gevraagd (8).

4. De reden achter de opheffing van art. 18
van de Uitzendarbeidswet blijkt echter niet
met zoveel woorden uit het protocol van sec-
toraal akkoord, noch uit het N.A.R.-advies.
Het protocol van sectoraal akkoord stelt wel
dat de sociale partners binnen de uitzendsec-
tor menen dat uitzendbureaus, bij verbreking
of niet-naleving door de gebruiker van de tus-
sen hen bestaande commerciële overeen-
komst, een schadevergoeding moeten kunnen
negotiëren, maar naar de redenering daarach-
ter blijft het gissen.

Twee redenen kunnen naar voor worden
geschoven voor de opheffing van het verbod
van afwervingsbedingen. Een eerste reden is
van structurele aard en houdt in dat het oude
art. 18 niet thuishoort in de Uitzendarbeids-
wet, die beschouwd moet worden als een
«echte» arbeidswet ter bescherming van de
werknemer. In een dergelijke wet horen bepa-
lingen die de commerciële verhouding tussen
het uitzendbureau en de gebruiker regelen
niet thuis. De tweede, meer inhoudelijke re-
den is vooral ingegeven door het belang van
de uitzendbureaus. Het oude art. 18 van de
Uitzendarbeidswet gaf immers aanleiding tot
misbruik in hoofde van malafide gebruikers,
omdat het hen de kans bood om via de omweg
van uitzendarbeid het maken van aanwer-
vings- en selectiekosten of het betalen van een
«recruitment fee» aan een werving- en selec-
tiebureau te ontlopen. Zonder afwervingsbe-
ding konden de uitzendbureaus de door hen
gemaakte screening- en prospectiekosten niet
afwentelen op de gebruiker, laat staan enige
winst boeken, indien de gebruiker de uitzend-
kracht van het uitzendbureau zou afwerven

voor het einde van een zekere minimumperi-
ode.

Die laatste redenering sluit aan bij de in
casu door het Gentse hof van beroep gemaak-
te overweging dat zonder een contractueel
opgelegde minimumduur de activiteit van
uitzendarbeid maar weinig rendabel zou zijn
voor het uitzendbureau. Daarmee neemt het
Gentse hof van beroep een gelijkaardig stand-
punt in als de Kortrijkse rechtbank van koop-
handel in haar vonnis van 3 september
2003 (9). In dat vonnis stelt de rechtbank dat
het vorderen van een afwervingsvergoeding
ingeval van voortijdige afwerving «(…) niet
in strijd is met het principe dat het de uit-
zendkracht niet verboden mag worden zich te
verbinden tegenover de gebruiker van de
uitzendkracht» en dat het «derhalve niet ver-
boden (kan) worden om de gebruiker con-
tractueel te verplichten minimaal een tijdlang
een beroep te doen op het uitzendbureau om
de uitzendkracht bij de gebruiker prestaties te
laten uitvoeren, om zodoende het uitzendbu-
reau haar inspanningen vergoed te laten
krijgen». De Kortrijkse rechtbank stelt wel
een grens : de bedongen afwervingsvergoe-
ding mag niet van die aard zijn dat ze de zorg
van de wetgever tot vaste tewerkstelling van
de uitzendkracht (cfr. art. 16 van de Uitzend-
arbeidswet) ondergraaft. Dat er in casu een
minimumperiode van 105 prestatiedagen
werd voorzien «zodat gedurende die dagen
het uitzendbureau haar inspanningen recupe-
reert via de door haar gemaakte winst», acht
de rechtbank billijk.

Ook in de algemene voorwaarden van en-
kele uitzendbureaus komt die gedachte terug.
Die bepalen immers dat de hoogte van de for-
faitair vastgestelde afwervingsvergoeding ge-
baseerd is op het onderling akkoord tussen de
gebruiker en het uitzendbureau dat de schade,
geleden door het uitzendbureau, onder meer
bestaat uit de kosten die de gebruiker zou
moeten besteden aan de prospectie, selectie

(6) In de voorbereidende werken van de Wet van 5 september 2001 wordt echter foutief verwezen naar het protocol
van sectoraal akkoord voor de uitzendsector van 11 maart 1999. 

(7) N.A.R., «Uitzendarbeid – Wijzigingsvoorstellen – Uitvoering van het protocol van sectoraal akkoord voor de
uitzendsector 1999-2000», 16 oktober 2000, nr. 1324.

(8) Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers van 11 juni 2001, Parl. St.,
Kamer 2000-2001, nr. 1290/001, 17-18, www.dekamer.be. 

(9) Kooph. Kortrijk, 3 september 2003, A.R. nr. 277/2003, onuitg. Zie ook Kooph. Ieper, 8 juni 1994, A.R. nr. 17/
03, onuitg.
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en screening van een werknemer met dezelfde
kwalificaties en uit de gederfde winst (10).

5. De vraag rijst vervolgens of de opheffing
van art. 18 van de Uitzendarbeidswet niet te
kort doet aan zijn initiële reden voor opname
in de wet. Die bestaansreden kan al worden
teruggevonden in de parlementaire voorbe-
reiding van de in 1981 opgeheven Wet van 28
juni 1976 (11), waarin een gelijkluidend artikel
was opgenomen (art. 18 van die wet). Zo zou
bedoeld artikel volgens de toenmalige minis-
ter van Tewerkstelling en Arbeid, Major, tot
doel hebben «de vrijheid van arbeid van de
uitzendkrachten veilig te stellen en alle hin-
derpalen bij het aanbod van een behoorlijke
betrekking aan werkloze uitzendkrachten uit
de weg te ruimen (12)».

Ook de, ter vervanging van de Wet van
1976, door de N.A.R. gesloten collectieve ar-
beidsovereenkomst (verder C.A.O.) nr. 36 van
27 november 1981 verbood de uitzendbu-
reaus met de gebruiker te bedingen dat die
laatste een schadeloosstelling verschuldigd
was aan het bureau in geval een uitzendkracht
zich bij hem zou verbinden (13). Die bepaling
vormde « het onvermijdelijk corollarium »
van art. 13 van de C.A.O. nr. 36 dat, om de
vrijheid van arbeid van de uitzendkracht te
waarborgen (14), contractuele bedingen waar-
bij het de uitzendkracht werd verboden zich
bij een gebruiker te verbinden, als onbestaan-
de beschouwde (15). De arbeidsvrijheid van de

uitzendkracht zou immers niet afdoende zijn
gewaarborgd indien art. 15 van de C.A.O.
nr. 36 niet tegelijkertijd het invoegen van af-
wervingsbedingen verbood (16).

Ook het opgeheven art. 18 van de Uit-
zendarbeidswet moet in dat licht worden ge-
zien. Het moet worden begrepen als « het
noodzakelijk gevolg» van art. 16 van dezelfde
wet (17), dat art. 13 van de C.A.O. nr. 36 en
art. 16 van de wet van 1976 woordelijk over-
neemt. Net als die twee laatste artikelen (18),
beoogt art. 16 van de Uitzendarbeidswet on-
der meer, voor de werknemers die dit wensen,
de integratie in de algemene arbeidsmarkt te
bevorderen en hun arbeidsvrijheid te vrijwa-
ren (19). Oud art. 18 van de Uitzendarbeidswet
bevestigde dat doel door, met een verbod op
afwervingsvergoedingen, ook de indirecte
hinderpaal voor de aanwerving van de uit-
zendkracht door de gebruiker weg te nemen.

Maar, is de arbeidsvrijheid van de uitzend-
kracht en zijn integratie in de algemene ar-
beidsmarkt nog afdoende verzekerd nu art. 18
van de Uitzendarbeidswet is opgeheven? Zo-
wel de sociale partners binnen de uitzendsec-
tor als die binnen de N.A.R. waren zich van die
vraagstelling bewust. In soortgelijke bewoor-
dingen als in het protocol van sectoraal ak-
koord bepaalde het N.A.R.-advies nr. 1324 dan
ook dat, parallel aan de opheffing van art. 18
van de Uitzendarbeidswet, in het paritair co-
mité voor de uitzendarbeid (PC 322) een

(10) Zie verwijzingen in voetnoot 4.
(11) Wet van 28 juni 1976 houdende voorlopige regeling van de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschik-

king stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, B.S. 7 augustus 1976. Deze wet had een beperkte gel-
digheidsduur, die bij het koninklijk besluit van 21 november 1980 (B.S. 28 november 1980) nog met een jaar
werd verlengd, waardoor de wet definitief ophield gevolg te hebben vanaf 30 november 1981.

(12) Verslag namens de commissie voor de tewerkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg, uitgebracht door de heer
De Clercq, bij het ontwerp van wet houdende voorlopige regeling van de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en
het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers van 3 juni 1976, Parl. St., Senaat 1975-
1976, nr. 831/2, 30, www.senaat.be. Zie ook : R. BLANPAIN, Uitzendarbeid, Brugge, die Keure, 1991, 53.

(13) Art. 15 C.A.O. nr. 36.
(14) Art. 13 C.A.O. nr. 36 vormt een overname van art. 16 van de Wet van 28 juni 1976, waarvan de invoering werd

verantwoord door het doel om, voor de werknemers die dat wensen, de integratie in de algemene arbeidsmarkt
te bevorderen en de arbeidsvrijheid te vrijwaren (MvT, Parl. St., Kamer, 1974-1975, 627/1, 7). 

(15) A. ROEMEN, «Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van
gebruikers», Arbbl., 1981, 659-661 (hierna verkort A. ROEMEN, «Tijdelijke arbeid»).

(16) A. ROEMEN, «Tijdelijke arbeid», 660.
(17) Wetsontwerp betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers

ten behoeve van gebruikers van 11 februari 1987, Parl. St., Kamer, 1986-1987, 762/1, 8. Zie ook : F. TILLEMAN,
Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen,
1992, 118.

(18) Zie voetnoot 15.
(19) Wetsontwerp betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers

ten behoeve van gebruikers van 11 februari 1987, Parl. St., Kamer, 1986-1987, 762/1, 7.
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C.A.O. moest worden gesloten die zou bepalen
dat de opheffing van bedoeld artikel de kans
van een uitzendkracht om in dienst te treden
bij de gebruiker niet mocht beperken, en die
problemen ter zake zou verwijzen naar de ver-
gaderingen van de Commissie goede diensten
van de uitzendsector. Vandaag, meer dan tien
jaar later, blijkt die C.A.O. nooit te zijn geslo-
ten. De behoefte eraan zou zijn weggevallen,
omdat de werknemersorganisaties zouden
hebben ingezien dat art. 16 van de Uitzendar-
beidswet de arbeidsvrijheid van de uitzend-
kracht juridisch voldoende garandeert en om-
dat ze de commerciele ratio  achter de
opheffing van art. 18 van de wet begrijpen, zo
luidt het langs werkgeverszijde. En uiteraard is
die laatste daarvoor ook geen vragende partij.

Al zijn de hierboven genoemde argumen-
ten voor de opheffing van art. 18 van de Uit-
zendarbeidswet voldoende overtuigend, daar-
om moet men zijn bestaansreden nog niet
zonder meer in de wind slaan. Dat afwer-
vingsbedingen geoorloofd zijn, lijkt verant-
woord en wordt dan ook met reden niet meer
bevraagd. Het is echter jammer dat de reden
voor die ommekeer niet expliciet is terug te
vinden in de documenten die de opheffing
van het verbod op afwervingsbedingen voor-
afgaan. Na vijfentwintig jaar vasthouden aan
de vrees dat een afwervingsbeding in de over-
eenkomst tussen het uitzendbureau en de ge-
bruiker de totstandkoming van een arbeids-
v e r h o u d i n g  t u s s e n  d i e  l a a t s t e  e n  d e
uitzendkracht indirect in de weg zou staan,
lijkt plots het andere uiterste waar. Het ver-
bod op afwervingsbedingen blijkt niet langer
het «het onvermijdelijk corollarium» of «het
noodzakelijk gevolg» van art. 16 van de Uit-
zendarbeidswet. En behalve de stelling dat
uitzendbureaus, bij verbreking of niet-nale-
ving door de gebruiker van de tussen hen be-
staande commerciële overeenkomst, een
schadevergoeding moeten kunnen negotië-
ren, wordt daarvoor weinig verantwoording

gegeven. Dit gebrek aan transparantie noopt
tot het plaatsen van vraagtekens bij de ophef-
fing van oud art. 18 van de Uitzendarbeids-
wet, te meer nu het voornemen om ter com-
pensatie een C.A.O. te sluiten, nooit werd
nagekomen.

Bovendien lijkt het niet slecht om, zoals de
Kortrijkse rechtbank van koophandel deed in
het hoger besproken vonnis van 3 september
2003 (20), erop toe te zien dat de bedongen af-
wervingsvergoeding niet zodanig is dat ze de
zorg van de wetgever tot vaste tewerkstelling
van de uitzendkracht (cfr. art. 16 van de Uit-
zendarbeidswet) ondergraaft. De vraag dient
dus gesteld of de bedongen (forfaitaire) af-
wervingsvergoeding niet disproportioneel is,
dan wel het beroep erop kennelijk onredelijk.

III. Het afwervingsbeding als strafbeding

6. In een ander middel stelt de gebruiker
«dat de bedongen forfaitaire schadevergoeding
gelijk aan 28% van het bruto jaarloon dispro-
portioneel zou zijn en een strafbeding zou uit-
maken waarop art. 1231, §1 B.W. (matiging)
kan worden toegepast». Het afwervingsbeding
wordt terecht als strafbeding (of als schadebe-
ding) gekwalificeerd. Het is immers een beding
waarbij de gebruiker zich verbindt tot het beta-
len aan het uitzendbureau van een vooraf be-
paalde forfaitaire vergoeding ingeval van foutie-
ve niet-uitvoering van de tussen hen bestaande
overeenkomst, met name ingeval van voortijdi-
ge afwerving van de uitzendkracht (21). Die kwa-
lificatie heeft inderdaad tot gevolg dat art. 1231,
§1 B.W., dat de rechter toelaat en zelfs verplicht
om disproportionele strafbedingen te matigen,
toepassing vindt. Van zo een disproportioneel
strafbeding is sprake, wanneer het erin bedon-
gen bedrag kennelijk de potentiële schade te
boven gaat, waarbij de potentiële schade de
schade is «die de partijen als gevolg van de wan-
prestatie hadden kunnen voorzien op het ogen-
blik van de contractsluiting (22)». Anders dan de

(20) Kooph. Kortrijk, 3 september 2003, A.R. nr. 27/2003, onuitg.
(21) Geïnspireerd op de definitie en essentiële bestanddelen (voor de uitwerking) van een geldig strafbeding, gegeven

door L. CORNELIS, «Lief zijn voor het verbintenissenrecht (over het virtuele strafbeding)», T.B.H. 2000, 9-11;
J. HERBOTS, «De contractuele aansprakelijkheid – I. De nieuwe wet op de schadebedingen : het zogenaamde
strafbeding», in S. STIJNS en H. VANDENBERGHE (ed.), Themis Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2001, 39 ;
O. VANDENBERGHE, «Bedingen en schadevergoeding : strafbedingen, opzegbedingen en exoneratiebedingen», in
S. STIJNS, I. CLAEYS, e.a., Themis Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2004, 44 (hierna verkort O. VANDEN-
BERGHE, «Bedingen en schadevergoeding»).

(22) O. VANDENBERGHE, «Bedingen en schadevergoeding», 48.
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voorzienbaarheid, bedoeld in art. 1150 B.W.,
die het ontstaan van het schadegeval viseert,
slaat de voorzienbaarheid hier op de hoegroot-
heid van de schade (23). Bovendien is die poten-
tiële schade vaak hoger dan de werkelijk gele-
den schade, al kan die laatste in de praktijk wel
van invloed zijn op de raming van de potentiële
schade door de rechter (24). Lager dan tot de
werkelijke schade kan de rechter het schadebe-
ding ten slotte niet matigen. Volgens art. 1231,
§1, tweede lid BW kan de rechter die tot mati-
ging overgaat de schuldenaar immers niet ver-
oordelen tot een kleinere geldsom dan bij ge-
brek aan strafbeding zou zijn verschuldigd.
Zolang de rechter die ondergrens niet onder-
schrijdt, beschikt hij echter over een ruime ap-
preciatiemarge (25).

Toegepast op het afwervingsbeding kan de
rechter de gebruiker die een uitzendkracht
voortijdig afwerft dus maximaal verplichten
tot de vergoeding van de daaruit voor het uit-
zendbureau voortvloeiende schade die het bu-
reau en de gebruiker op het tijdstip van de
contractsluiting konden voorzien. Die poten-
tiële schade wordt volgens de algemene voor-
waarden van enkele uitzendbureaus forfaitair
vastgesteld op een bepaald percentage van het
bruto jaarloon dat de uitzendkracht bij de ge-
bruiker zou verdienen na afwerving. De hoog-
te van dat forfait wordt verantwoord door de
kosten van prospectie, selectie en screening
die het uitzendbureau – in de plaats van de ge-
bruiker – moet maken om een werknemer met
de kwalificatie van de uitzendkracht aan te
werven en die het bureau, als gevolg van de
voortijdige afwerving, niet (volledig) kan af-
wentelen op de gebruiker, evenals door de, als
gevolg van die afwerving, door het bureau ge-
derfde winst. Het hof van beroep maakt in het
onderhavig arrest een soortgelijke redenering.
Volgens het hof is het aannemelijk dat het uit-
zendbureau zijn «kosten van gebouw, infra-
structuur, opleiding en tewerkstelling eigen

personeel, van software, het selecteren en
screenen van nieuwe kandidaten, het opzetten
van databanken van uitzendkrachten en ge-
bruikers, aanzienlijke kosten voor advertenties
en publiciteit, enz. » maar kan dekken en
slechts winst kan realiseren als de uitzendar-
beid een minimale periode duurt. Werft de
gebruiker de uitzendkracht voortijdig af, dan
beoogt de forfaitair voorziene afwervingsver-
goeding die gemaakte, maar niet-teruggevor-
derde kosten en die gederfde winst te recupe-
reren. Daarbij komt de door het uitzend-
bureau gehanteerde formule het hof niet over-
dreven voor.  De matigingssanctie van
art. 1321, §1 B.W. kan dan ook niet worden
ingezet. Bekritiseerbaar is dat het hof van be-
roep nalaat omstandig te motiveren waarom
de hier voorziene vergoeding, ten belope van
28% van het bruto jaarloon van de uitzend-
kracht, niet overdreven is. Het beperkt zich
tot een opsomming van mogelijke kosten die
het uitzendbureau moet dragen en de vermel-
ding van gederfde winst. In het licht van de al-
gemene voorwaarden van de uitzendbureaus
die het percentage van het bruto jaarloon vast-
leggen op 20% zou het forfait van 28% toch
nader moeten worden onderzocht.

7. Dat de forfaitair voorziene afwervings-
vergoeding niet overdreven is, betekent bo-
vendien nog niet dat het uitzendbureau er zich
onverkort op kan beroepen. Zo beletten het
verbod van rechtsmisbruik en de daaraan ver-
bonden beperkende werking van de goede
trouw van art. 1134, derde lid B.W. dat het
uitzendbureau het afwervingsbeding op een
kennelijk onredelijke wijze inroept Dat is het
geval wanneer het bureau zijn recht om van de
gebruiker de forfaitair voorziene afwervings-
vergoeding te vorderen, ontleend aan dat be-
ding, uitoefent op een wijze die kennelijk de
grenzen te buiten gaat van de normale uitoe-
fening van dat recht door een voorzichtig en
bedachtzaam persoon (26). Concreet kan ge-

(23) O. VANDENBERGHE, «Bedingen en schadevergoeding», 49.
(24) Cass., 29 februari 1996, Arr. Cass. 1996, 208; Luik, 9 januari 2003, J.L.M.B. 2003, 1507; P. WÉRY, «La clause

pénale», in P. WÉRY, Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brugge, die Keure, 2001,
nr. 4 (hierna verkort P. WÉRY, «La clause pénale»).

(25) O. VANDENBERGHE, «Bedingen en schadevergoeding», 52.
(26) Cass., 10 september 1971, Arr. Cass. 1972, 31, concl. proc.-gen. Ganshof van der Meersch en R.C.J.B. 1976, 300,

noot P. VAN OMMESLAGHE. Voor toepassingsgevallen van het misbruik van de rechten, ontleend aan een strafbe-
ding, zie onder meer : Cass., 18 februari 1988, Arr. Cass. 1987-1988, 790, R.W. 1988-1989, 1226 en T.B.H. 1988,
696, noot E. DIRIX; Cass., 8 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 245, Pas. 2001, 244 en R.W. 2001-2002, 778, noot
A. VAN OEVELEN.
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dacht worden aan de situatie waarin de scha-
devergoeding, voorzien in het strafbeding,
hoewel niet overdreven en dus niet vatbaar
voor matiging op grond van art. 1231, § 1
B.W., geheel buiten verhouding staat tot de
werkelijk geleden schade (27). De rechter kan
dan die abusievelijke uitoefening van het af-
wervingsbeding door het uitzendbureau sanc-
tioneren door de uitoefening ervan te beper-
ken tot een normale uitoefening of door de
schade, veroorzaakt door het misbruik, te her-
stellen (28), met inbegrip van de mogelijkheid
om het uitzendbureau het beroep op het af-
wervingsbeding volledig te ontzeggen (29). Nu
echter het beroep op rechtsmisbruik maar
mogelijk is bij «kennelijke» overschrijding
van de grenzen van de normale uitoefening
van een recht, wat impliceert dat de rechter ter
zake over een marginale toetsingsbevoegd-
heid beschikt, zal die situatie zich slechts uit-
zonderlijk voordoen. Zo zou de gebruiker in
onderhavige zaak er wellicht niet in geslaagd
zijn rechtsmisbruik in hoofde van het uitzend-
bureau aan te tonen indien hij dat had opge-
worpen, quod non in casu. Het enkele feit dat de
forfaitair voorziene afwervingsvergoeding ho-
ger is dan de werkelijk door het uitzendbureau
geleden schade volstaat immers niet om van
rechtsmisbruik te gewagen (30).

IV. Voortijdig afwerven. 
Drie aandachtspunten om vast te houden

8. Van het arrest van het hof van beroep te
Gent van 15 februari 2010 kan de gebruiker
die de bij hem terbeschikkinggestelde uitzend-
kracht voortijdig wil afwerven, best twee pun-
ten onthouden. Enerzijds bestaat er sinds de

wet van 5 september 2001 geen twijfel meer
over de formele geldigheid van afwervingsbe-
dingen die de gebruiker verbinden tot het be-
talen van een forfaitaire vergoeding aan het
uitzendbureau indien hij voor het einde van
een minimumperiode rechtstreeks een ar-
beidsverhouding aangaat met de uitzend-
kracht. Anderzijds komt dergelijk afwervings-
beding neer op een strafbeding, waarop
art. 1231, §1 B.W. toepassing vindt. De rech-
ter kan dus disproportionele afwervingsbedin-
gen, waarin de voorziene vergoeding de schade
die het uitzendbureau als gevolg van de voor-
tijdige afwerving potentieel lijdt, kennelijk
overschrijdt, matigen. Daartoe zal hij echter –
zo blijkt uit dit arrest – niet snel overgaan.

Hoewel niet ter sprake gekomen in het on-
derhavig arrest, is ook een derde aandachts-
punt relevant. De inhoud van het afwervings-
beding mag dan al  redel i jk  z i jn,  want
aansluitend op de schade die het uitzendbu-
reau door de voortijdige afwerving potentieel
lijdt, dan nog kan het beroep erop kennelijk
onredelijk zijn. Zo zou het beroep op het leer-
stuk van rechtsmisbruik (in combinatie met
de beperkende werking van de goede trouw)
de gebruiker wel eens uit de nood kunnen
helpen, bijvoorbeeld indien de bedongen af-
wervingsvergoeding, hoewel niet vatbaar
voor matiging op grond van art. 1231, § 1
B.W., geheel buiten verhouding staat tot de
werkelijk door het uitzendbureau geleden
schade. Nu de rechter ter zake slechts over
een marginaal toetsingsrecht beschikt, zal die
situatie zich echter slechts uitzonderlijk voor-
doen.

Aline VAN BEVER (31)
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