
 

Samenvatting	  

De Belgische representatieve werknemersorganisaties zijn tot op de dag van 

vandaag nog steeds niet onderworpen aan een met rechtspersoonlijkheid behept 

wettelijk statuut. Hoewel ze aanvankelijk niet principieel tegen een dergelijk statuut 

waren gekant, is deze mentaliteit gekeerd onder invloed van het politieke milieu. 

Meer dan eens hebben menig parlementsleden getracht om vakbonden monddood te 

maken of het collectief actierecht onmogelijk te maken door een verregaand en 

uiterst beperkend statuut te trachten in te voeren. Vanuit dat opzicht is het niet 

moeilijk om begrip te tonen voor de vrees van de vakorganisaties. Echter, tijden 

zijn veranderd en vakbonden hebben doorheen de jaren een zeer centrale rol 

gekregen in onze maatschappij. Hoewel de vakbonden aanvankelijk een 

pressiegroep waren, valt het moeilijk te ontkennen dat zij hoe langer hoe meer deel 

uitmaken van de maatschappij waartegen zij voorheen in opstand kwamen. De twee 

grootste vakbonden maken bovendien deel uit van de sociale of christelijke zuil en 

oefenen op die manier ook invloed uit op de bijhorende partijen en regeringen. 

Gezien die verwevenheid en de verscheidene ad hoc functies die de wetgever hen 

heeft toegekend, dringt zich de vraag op of er nu sprake is van wel, niet of beperkte 

rechtspersoonlijkheid. De rechtsleer geraakt het hier niet over eens, zelfs de 

terminologie zorgt voor verwarring en discussie. Hier zou de wetgever 

duidelijkheid in moeten scheppen. 

Om de huidige rechtspositie beter te begrijpen, wordt er vooreerst onderzocht wat 

de termen ‘feitelijke vereniging’ en ‘rechtspersoonlijkheid’ in deze context nu juist 

betekenen.  

Vakorganisaties hebben intussen ook een aanzienlijke weerstandskas opgebouwd 

en hoewel er vroeger redenen voor handen waren om dit heimelijk te houden, is er 

in deze tijd geen verantwoording meer voor het gebrek aan financiële transparantie 

en fiscale verantwoordelijkheid. Niemand ontsnapt er nog aan, vakbonden dus ook 

niet. Door een blik te werpen op de systemen in onze buurlanden, is het ook 

opmerkelijk dat er daar nergens problemen worden gemaakt over financiële 

transparantie. Het is dus wel mogelijk. 



 

Daarnaast is er ook nog de vraag naar de vertegenwoordiging van de verenigingen. 

Er zijn verschillende verhoudingen waarmee men rekening moet houden. Wat 

betreft de verhouding tussen de vakorganisatie en haar leden is er sprake van 

lastgeving. Daarnaast is er ook de relatie tussen de werknemer en een derde. Hier 

speelt de problematiek van de schijnmandaten een rol. Cassatie heeft ondertussen 

aanvaard dat schijnvertegenwoordiging mogelijk is en dat de lastgever kan 

gebonden zijn door de gedragingen van zijn lasthebber, ook als deze niet bevoegd 

was voor die handelingen. Dit zorgt voor meer rechtszekerheid ten aanzien van de 

derde die in contact komt met de vakbond, bv. een werknemer van de 

vakorganisatie zelf, of een werkgever tijdens een onderhandeling of een geschil. 

Verder wordt ook de vertegenwoordiging voor de Raad van State en het 

Grondwettelijk Hof onderzocht. Hieruit blijkt dat er slechts zeer beperkte toegang is 

voor de vakbonden. Wat de vertegenwoordiging betreft wordt geëindigd met een 

onderzoek naar de verhouding tussen de vakbond en zijn vakbondsafgevaardigde. 

Hier is een dubbele verhouding: deze tussen de vakbondsafgevaardigde werknemer 

en zijn werkgever en die tussen de vakbondsafgevaardigde-lid en de vakbond zelf. 

Met deze verhoudingen in het achterhoofd wordt de aansprakelijkheid onderzocht. 

Zowel deze ten aanzien van leden en andere werknemers voor wat betreft de 

gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten als wat betreft de aansprakelijkheid 

voor schade uit collectieve acties. 

Aansprakelijkheid wordt vaak gevreesd door vakbonden omdat zij menen dat dit 

een bedreiging vormt voor hun syndicale actievrijheid. Dat en de financiën zijn de 

voornaamste hekelpunten die ze voorop stellen bij de bespreking van een wettelijk 

statuut. Hoewel ik begrip heb voor hun vrees, ben ik tot de vaststelling gekomen dat 

het niet onoverkomelijk is. 

Na een korte analyse van enkele belangrijke elementen in de systemen van onze 

buurlanden kom ik dan ook tot de conclusie dat er ruimte en nood is aan een 

hervorming van de rechtspositie. In mijn besluit pleit ik dan ook voor verandering. 

Geen beknottend statuut maar één van compromissen. Verantwoordelijkheid en 

financiële transparantie in ruil voor een aantal garanties. 


