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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.18.0039.N 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel 

te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67/14, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

K&L-SERVICE bvba, met zetel te 2500 Lier, Wuyts-Van Campenlaan 12, 

verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de verweerster woonplaats 

kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen, af-

deling Antwerpen, van 14 oktober 2016. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 21 maart 2019 een schriftelijke 

conclusie neergelegd. 

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Tweede onderdeel 

1. Krachtens artikel 335, eerste lid, Programmawet (I) van 24 december 2002 

kunnen de werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan de 

wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-

treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voor elk van de bedoelde 

werknemers van een trimestriële doelgroepvermindering genieten zodra ze aan de 

voorwaarden van onderhavige wet voldoen. 

Krachtens artikel 342, eerste lid, Programmawet (I) van 24 december 2002, zoals 

hier toepasselijk, kunnen de werkgevers bedoeld in artikel 335, voor zover ze kun-

nen beschouwd worden als nieuwe werkgevers, aanspraak maken op een doelgroep-

vermindering tijdens een aantal kwartalen, die gespreid zijn over een periode van 

een aantal kwartalen, voor eerste aanwervingen van werknemers, en met name voor 

maximaal drie werknemers. 

Krachtens artikel 343, § 1, Programmawet (I) van 24 december 2002, wordt als 

nieuwe werkgever van een eerste werknemer beschouwd onder meer een werkgever 
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die sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienst-

neming voorafgaan, niet meer onderworpen is geweest aan de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-

pelijke zekerheid der arbeiders. 

Krachtens artikel 344 Programmawet (I) van 24 december 2002, geniet de in artikel 

343 bedoelde werkgever niet van de bepalingen van dit hoofdstuk indien de nieuw 

in dienst genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de vier 

kwartalen voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseen-

heid werkzaam geweest is. 

2. Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de 

bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële werk-

gelegenheidsschepping. 

3. Om te bepalen of de nieuw in dienst genomen werknemer een werknemer 

vervangt die in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan de indienstneming 

in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest, moet een vergelijking 

worden gemaakt tussen het personeelsbestand van de technische bedrijfseenheid op 

het ogenblik van de indienstneming van de nieuwe werknemer enerzijds en het 

maximale personeelsbestand van de technische bedrijfseenheid in de loop van de 

vier kwartalen voorafgaand aan die indienstneming anderzijds. 

Enkel wanneer het personeelsbestand van de technische bedrijfseenheid op het 

ogenblik van de indienstneming van de nieuwe werknemer is toegenomen en aan 

de overige wettelijke vereisten is voldaan, zal de doelgroepvermindering verworven 

zijn. 

4. Het arrest dat voor de toepassing van artikel 344 Programmawet (I) van 24 

december 2002, niet de groei van het personeelsbestand in aanmerking neemt, maar 

enkel het volume van de arbeid gepresteerd door de werknemers, verantwoordt zijn 

beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 

(…) 
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Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk 

verklaart. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Alain Smetryns, als voorzitter, en de raadsheren Koen 

Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare 

rechtszitting van 13 mei 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Alain Smetryns, 

in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van grif-

fier Mike Van Beneden. 

   

M. Van Beneden K. Moens B. Wylleman 

A. Lievens K. Mestdagh A. Smetryns 

 


