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in zijn rechtsoverwegingen 3.5.2. tot en met
zijn arrest van 4 april zor4 (ECLI:NL:HR:zor5:83o), die
het Haagse hof in zijn rechtsoverweging lo integraal citeert.
Doorslaggevend blj zljn oordeel dat sprake is van overgang van
Raad heeft verwoord

3.5.4. van

onderneming is dat de betreffende economische eenheid haar
identiteit na overgang heeft behouden. De argumenten dat er
tussen de vofen Nieuwkoop Paprika's geen (rechtstreekse)
contractuele relatie bestond, het gegeven dat de onderneming
van de vof (wellicht) enige tijd heeft stilgelegen en Nieuwkoop
Paprika's geen personeel van de vof wilde overnemen, ziin
omstandigheden die naar het oordeel van het hof hieraan niets af
doen (zie r.o. t3.4).
Dit arrest van het Haagse hof is in het bijzonder interessant door
de uitleg over de verhouding tussen enerziids het opzegverbod
wegens overgang van onderneming op grond van art. 7:67o lid 8
B\)í en anderzijds de uitzondering op het opzegverbod wegens
bedrijfsbeëindiging op grond van art. 7:67ob B\)í (oud). Voor de
(arbeidsrecht)jurist die ingevoerd is in het leerstuk van overgang
van onderneming is dit arrest van het Haagse hof geen
verrassing en zeer goed te begrijpen vanuit de kerngedachte van
de Richtlijn werknemersbescherming (zie punt 3 considerans
Richtliin).

Voor een verkrijger van een onderneming, die niet of
onvoldoende is ingevoerd in het leerstuk van overgang van
onderneming, zal echter het gevoel van 'Alice in (Labour Law)
Wonderland" niet vreemd zijn.
Vanuit het oogpunt van de verkrijger van de onderneming doet
zich de vraag voor wat de tijdspanne dient te zijn tussen het
einde van de arbeidsovereenkomst en het moment van overgang
van onderneming, teneinde niet (meer) geconfronteerd te kunnen
worden met de indiensttreding van rechtswege van een aantal
werknemers. Noch het Eork-arrest noch dit arrest van het Haagse
hof biedt hiertoe een handvat.
Onder het recht zoals dat gold voor r juli zot5 kon een
werknemer, zoals in deze casus is gebeurd, binnen twee
maanden nadat de rechtshandeling van de opzegging in striid
met een opzegverbod had plaatsgevonden, vernietigen. De
opzegging heeft plaatsgevonden op z8 of z9 november zot3.
lndien de overgang van onderneming, in het bijzonder het sluiten
van de koopovereenkomst, na z8 januari zot4had
plaatsgevonden, zou Nieuwkoop Paprika's zich waarschijnliik in
de veilige zone hebben bevonden. lmmers, na z8 ianuari zo't4
zou de (rechts)vordering tot vernietiging zijn verjaard.
Noemenswaardig in dit verband is dat met de codificatie van het
opzegverbod van overgang van onderneming in zooz de
rechtspositie van de werknemer verzwakt is. Vóór de codificatie
was een opzegging in strijd met art.4lid r Richtliin nietig,
hetgeen volgt uit het voornoemde Buyck-arrest van de Hoge Raad
(zie A.R. Houweling, t.o.p., p. 492, voetnootl22).
lndien deze zaak beoordeeld zou ziin op basis van het recht
zoals dat geldt vanafr luli zoi5 zou een en ander eenvoudiger
kunnen zijn. ln de huidige bepaling met betrekking tot de
uitzonderingen op de opzegverboden, aít.7:67oa BW, wordt het
opzegverbod wegens overgang van onderneming (art. 7:67o lid 8
BW) niet genoemd en lijkt dientengevolge een absoluut karaher

te hebben.
J.C.A. Ettema
\Veijers Ettem a Advocaten
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$5$35 EA VERZ

r5-845, ECLI:N L:RBAMSzot5:5256
(mr. Ulrici)
Noot M.A. de Blécourt
Pro-formaontbinding. Afirijzing ontbindings-

venoek. Bedriifseconomische redenen.
Afivijzing (pro-forma)ontbindingsverzoek op
basis van de a-grond. Niet gebleken dat het
UWV toestemming heeft geweigerd, tenuijl
ook geên sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet tussentijds
kan worden opgezegd.
[BW art. 7:669 lid 3 onderdeel a, 7:67rb lid

tl

\(/erknemer ís sinds t januai t99t in dienst van Nissan als mana'
ger. Nissan venoekt om on binding van de arbeidsovereenkomst
per t november zor5 op grond van oft. 7:67tb BW. Nissan stelt - zo
begrijpt de kantonrechter - dat daaruoor een redeliike grond aanwezig is, als bedoeld in art. 7:669 lid j onderdeel a BW, waarbij het
van Nissan niet gevergd kan worden het dienstverband te laten
vooftduren. Nissan stelt daarbij bereid te zijn werknemer bii wiize
van beëindigingsvergoeding het bedrag van € 349.825: bruto toe
te kennen en vetzoekt de kantonrechter werknemer deze vergoeding
toe te kennen. Nisson stelt dat als gevolg van noodzakelijke orga'
nisatorische wijzigingen de orbeidsplaats von werknemer is komen

te vervallen.
De kantonrechter kan, gelet op aft. 7:67tb lid t B\V, de arbeidsovereenkomst op vezoek van de werkgever niet ontbinden op de
grond genoemd in arl. 7:669 lid onderdeel a BW. Omdat Nissan
niet heefi gesteld en ook niet anderszins is gebleken dat de toe'
stemming zoals bedoeld in art. 7:67ta BW is geweigerd, terwiil er
ook geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaolde tijd,
die niet tussentijds kan worden opgezegd, kan het verzoek van
Nissan niet worden toegewezen. Volgt afwijzing von het ontbín-

j

dingsverzoek.

De besloten vennootschap Nissan Motor Parts Center 8.V.,
gevestigd te Amsterdam,
verzoekster, nader te noemen: Nissan,
gemachtigde: mr. J.L. van Schouten,

tegen
[verweerder],

wonende te [woonplaats],
verweerder, nader te noemen: verweeÍder,
gemachtigde: mr. M.L. Boks.

Kanton rechter:
Verloop van de procedure
Nissan heeft op 4 augustus 2or5 een verzoek ingediend dat
stekt tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Partijen hebben in hun begeleidende briefallebei gesteld dat
een mondelinge behandeling geen toevoegingzou geven aan
de inhoud van de processhr}Jcen en dat direct beschiliÍ<ing kon
worden gegeven.
Beschildring is vervolgens bepaald op heden.

,!

E
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Beoordeling van het verzoek
r. Verweerder, geboren op [geboortedaturn]ry57, is sedert r januari r99r in dienst van Nissan als manager. Het salaris bedraagt € 8++5,56 bruto per maand, exclusiefvakantietoeslag en
overige emolumenten.
z. Nissan verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst
per r november 2ot5 op grond van artikel 7: 67rb BW. Nissan
stelt - zo begrijpt de kantonrechter - dat daarvooÍ een redelijke
grond aanwezig is, als bedoeld in artikelT 669 lid 3, onderdeel

a BW, waarbij het van Nissan niet geveÍgd kan worden het
dienstverband te laten voort duren. Nissan stelt daarbij bereid
te zijn verweerder bif wijze van beêindigingsvergoeding het bedrag van € 349.825,: bruto toe te kennen en verzoekt de kantonrechter verweerder deze vergoeding toe te kennen.
3. Nissan heeft haar verzoek onderbouwd door er op te wijzen
dat sprake is van:

-

noodzakelijke organisatorische wijzigingen, waardoor ar-

beidsplaatsen zijn komen te vervallen waaronder die van verweerder.
4. De kantonrechter kan echter, gelet op artikel 7: 67rb lid r BW
de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever niet ontbinden op de grond genoemd in artikel 7:669 lid 3 onderdeel a
BW. Omdat Nissan niet heeft gesteld en ook niet anderszins is
gebleken dat de toestemming bedoeld in artikel 7:67ra BW is
geweigerd, terwijl er ook geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet tussentijds kan worden
opgezegd, kan het verzoek van Nissan niet worden toegewezen.
5. Het verzoek zal derhalve worden afgewezen.
6. Er zijn termen om de proceskosten tussen partijen te compenseren.
1372
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opgesomde redelijke gronden van art. 7:669 BW.z ln casu is de
kantonrechter, vanwege de aangevoerde grond a, niet bevoegd
om te oordelen over het verzoek.
De uitspraak had, naar mijn mening, anders kunnen zif n indien
partijen ervoor hadden gekozen om wel naar de mondelinge
behandeling te komen. Voor de gronden genoemd in art.7:669
lid 3 sub c tot en met h BW kan ontbinding worden verzocht bij
de kantonrechter. Een van die gronden betreft de zogenoemde ggrond die gelegen is in een verstoorde arbeidsverhouding (art.
7:669 lid 3 sub g BW1.+ 1n6'"n partijen een mondelinge
behandeling hadden laten plaatsvinden, hadden zij er ter zitting
wellicht voor kunnen kiezen om de a-grond van
bedrijfseconomische redenen te wijzigen in de g-grond, "een
verstoorde arbeidsverhouding". Men kan zich natuurlijk afuragen
of de kantonrechter hierin zou zijn meegegaan, gelet op het
procesreglement waarin is bepaald dat een verzoekschrift
(uitsluitend) op nader aan te voeren gronden niet-ontvankelijk zal
worden verklaard.5 Bovendien moet ook deze grond, zoals E.M.
Hoogeveen in ArbeidsRecht terecht opmerkt, wel "aangekleed"
worden.6 De kantonrechter had dan in ieder geval wel over de
zaak kunnen oordelen. Mogelijk was zij dan, na een inhoudelijke
toetsing, tot het oordeel gekomen dat de arbeidsovereenkomst
wel ontbonden had kunnen worden. Partijen hadden ter zitting
wellicht ook kunnen kiezen voor de h-grond "andere
omstandigheden". Onder "andere omstandigheden" kan
bijvoorbeeld het verschil van inzicht over het te voeren beleid of
incompatibilité des humeurc worden begrepen.T Ook híer geldt dat
de kantonrechter zal moeten verifiëren ofer inderdaad sprake is
van omstandigheden die maken dat van de werkgever
redelijkerwijs niet verlangd kan worden het dienstverband voort te
zetten.8

esl issi ng
De kantonrechter:
- wijst het verzoek af;
- compenseert de proceskosten tussen partijen
dat ieder de eigen kosten draagt.
B

in dier voege

NOOT
Kantonrechter mr. M.V. Ulrici heeft in deze pro-formazaak de
arbeidsovereenkomst niet ontbonden, maar ztj kon ook niet
anders. Het verzoek tot ontbinding was gestoeld op
noodzakelijke organisatorische wijzigingen, waardoor
arbeidsplaatsen, waaronder die van verweerder, zouden komen te
vervallen (art.7:669 lid 3 onderdeel a B!í). Partijen hadden
beiden aangegeven dat een mondelinge behandeling geen
toevoeging zou zljn op de ingediende processtukken. Zij
verzochten de kantonrechter om direct een beschikking te geven

conform het verzoek- en verweerschrift.
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
kan worden verzocht als de toestemming door het UWV niet is
verleend of als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde.tijd waarbij geen tussentijdse opzegging mogelijk is (art.
7:67't lid r BW). Daarvan was in casu, zo blifkt uit de uitspraak
van de kantonrechter, geen sprake.
De regering stelt voorop dat de rechter de arbeidsovereenkomst
slechts kan ontbinden als daarvoor een redelijke grond bestaat.'
Bovendien vol4 uit de wet(sgeschiedenis) dat de kantonrechter
niet bevoegd is indien het een ontslag betreft wegens
bedrijfseconomische redenen, omdat in dat geval het UWV
bevoegd is het ontslag preventiefte toetsen.2 De kantonrechter
moet het verzoek om ontbinding toetsen aan de limitatief

't
z

Kamerstukken ll zor3l't4,33818, 7, p. 'r3o-r3r
Kamerstukken I zo't1l'r4,338t8, C, p 88-89.

Een andere vraag is of de kantonrechter het verzoek tot een
hogere vergoeding dan de transitievergoeding had kunnen
toekennen. De Wwz biedt in beginsel geen grondslag voor het
toekennen van een billijke vergoeding buiten de situaties zoals
neergelegd in de wet. De Kantonrechter Rotterdam loste een
situatie waarbij de werkgever bereid was een hogere vergoeding
dan de transitievergoeding toe te kennen op door in het dictum
van de uitspraak te vermelden dat de kantonrechter "verstaat"
dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding betaalt ter
hoogte van x, waarin de wettelijke transitievergoeding geacht

wordt te zijn inbegrepen.e
De arbeidsovereenkomst kan onder de \íwz nog steeds worden
beëindigd door een beëindigingsovereenkomst (art. 7:67ob BW).
De vraag is waarom partijen er in deze zaak niet voor hebben
gekozen om een beëindigingsovereenkomst te sluiten in plaats
van naar de rechter te gaan. Een verklaring zou kunnen zijn dat
de werknemer, bi.j een beëindigingsovereenkomst, het recht heeft
om de overeenkomst, zonder opgaafvan redenen, binnen
veertien dagen nadat de overeenkomst schriftelijk tot stand is
gekomen door een schriftelijke aan de werkgever gerichte

3
4
5

Kamerstukken

ll zo"t3l't4,33818,

ll

3, p. 98-ror.

zot3l't4, 9818, 3, p. 46 en 99; Kamentukken Il
zo't3l't4, y818,7, p. 44; Kamerstukken ll zo'ry1t4,33818, 3, p .85 en
Kamentukken I zot3lt4,33818, C, p. 92.
S.F. Sagel, Werk en zekerheid, ontslagrecht doen in tijden van hard
Kamerstukken

and

fost rules, (oratie. Leiden UL).

6

E.M. Hoogeveen, 'De opzegging met instemming, de beëindi-

7

gingsovereenkomst en de bedenkermijn: nieuwe wegen vol valkuilen', ArbeidsRecht zot 41 48.
A.J. Swelheim, 'Draait de redelijke grond de ontbindingsprocedure

8
9

op slot)', ArbeidsRecht zot4l5'r.
Kamentukken Il zol3l'r4,33818,7, p. rz8-r38.
Rb. Rotterdam 3r juli zor5, <<.lAR>> zo'r5lzzl,
ECLI:N L:RBROT:zor 5:5563.
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verklaring te ontbinden. Een andere reden zou kunnen zijn dat
een executoriale titel gewenst was. Het liikt onwaarschiinli,ik dat
ziehe hier een rol heeft gespeeld, nu beêindiging in dat geval
uberhaupt niet aan de orde is indien organisatorische redenen als

Arbeidsrecht
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lil
Rechtbank Amsterdam (Kantonrechter)
20 augustus 2ot5, nr. CV EXPL 15-12289
ECLI :N L: RBAMS:zot 5:548t

grondslag dienen.

ls een pro-forma ontbindingsverzoek onder de Wwz eigenlifk nog
wel mogelijkl Die vraag is al veel besproken in de literatuur.to De
regering is geen voorstander van de pro-forma procedure
vanwege de onnodige belasting van de rechterlijke macht die
daarmee gepaard zou gaan. Verder zou er in de ogen van de
regering voor een pro-forma ontbindingsverzoek geen aanleiding
meer bestaan. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst
nameli.jk enkel ontbinden indien er een redelijke grond voor
ontslag is waarbij hoger beroep en cassatie tegen de ontbinding
openstaat.rr Dat laatste zou er volgens de regering toe leiden dat
het pro-forma ontbindingsverzoek niet de gewenste snelheid
heeft.t' ln de parlementaire geschiedenis valt naar mijn mening
niet te lezen dat de pro-forma ontbinding niet meer zou mogen,
al heeft de Kantonrechter Enschede een andere visie.'3
Ervan uitgaande dat een pro-íorma ontbinding onder de \)íwz
mogelijk is, hebben partiien in casu in ieder geval voor de
verkeerde grondslag gekozen. Partijen zouden alsnog de rechter
kunnen verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden'
indien de arbeidsverhouding inmiddels dusdanig verstoord is
geraakt dat de werkgever zich nu met de g-grond tot de
kantonrechter wendt om de arbeidsovereenkomst te beéindigen.
De rechter zal na toetsing, dat kan ofi,vel op een "t minuten
zitring" ofivel op grond van de "voorgekoohe" stukken, kunnen
overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het risico
van appel (hoger beroep en cassatie) tegen de beschikking van
de kantonrechter kan, zoals Verburg voorstelt, worden
ondervangen door een beëindigingsovereenkomst met een finaal
kwijtingsbeding, waarna partiien verzoeken om die regeling in
een rechterlijke uitspraak neer te leggen.r4 Berusting op basis van
aft.)34 Rv is eveneens een oPtie.r5

Baker

4

M.A. de Blécourt
McKenzie Amsterdam

(mr. Konings)

Noot D. Schuurman en H.E. Meerman
Vaststellingsovereenkomst. \líNT. Bestuur'
der. Aanvulling W!í-uitkering.

Algemeen verbindend verklaarde CAO \)íel'
zijn en Maatschappelijke Dienstverlening is
van toepassing op directeur zorginstelling
(want geen bestuurder). Aanvulling W\lí-

uitkering valt niet onder limitering als
voorzien in de WNT, maar herlevingsclausule
wel.
[Wet normering bezoldigin g topíunctionarissen publieke en semipublieke sector art.
r.r lid sub il
Zorgbelongis een door (voornamelijk) de provincie Noord-Holland
gesubsidieerde welzijnsorganisatie. Op de arbeidsovereenkomst is
de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van toepas-

sing, met uitzondering van de Aanvullingsregeling op de \Verk
Ioosheidswet. Wegens het aflopen van subsidies moet Zorgbelang
noodgedwongen haar werkzaamheden staken. In een vaststel'
I i ngsovereenkom st ís overeengeko men dat de a rbei dsovereenkomst
met werknemer eindigt per z9 juni 2015. Zorgbelang heefi aan
hoar werknemers, ook aan werknemer, een "herlevingsregeling"
aangeboden, die kort gezegd inhoudt dat ze de aanspraak op de
vastgestelde maximumduur en -hoogle van de aanspraok op aanvulling op de WVl-uitkering behouden als ze tiidelijk ander werk
aanvaarden, met aÍ'rek van de periode dat ze dat ander werk
hebben. Partijen leggen ex art. 96 Rv aan de kantonrechter de

al

vroag voor of de in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen
ontslagvergoeding en Ww-aanvulling onderworpen is oon de limiíeing als voorzien in de WNT. De tweede vraag die zii voorleggen is
of de overeengekomen herlevingsclausule onderworpen is aan de

limitering als voozien in de Vr'NT.

ro
'r't
tz
r3

r4
r5

È-

l. Zaal & l.P.H. Zwemmer, Handboek Nieuw ont'
Deventer: Kl uwer zot 5, p.'r 45-'t 46.
Kamentukken I zo't3l'r4,338t8, C, p. 88-89.
Kamerstukken ll zo'r3l't4,338t8, 7, p. 58.
Zie ook het commentaar van A.R. Houweling op de uitspraken: Ktr.
Apeldoorn r6 juli zor5, ECLI:NL:RBGEl:.zot5:4668 en Ktr. Enschede 3o j uli zor 5, ECLI : N L: RBOVE :zot 5'3663 (http://www.ar-u pdates. n l/com mentaar).
L.G. Verburg, 'schikken in het nieuwe ontslagrecht: bedenk eer ge
J.M. van Slooten,
sl a grecht,

begint'

,

ArA zo't
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z, p . 2o-2l

.

J.M. van Slooten, l.Zaal & J.P.H. Zwemmer, Handboek Nieuw ont'
slagrecht, Deventer: Kl uwer zot 5, p.'r 45"t 46 en L.G. Verbu rg,'Schi kken in het nieuwe ontslagrecht: bedenk eer ge begint', ArA zot4
(y)lz, p. zo.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Tussen partiien is niet in geschil
dat Zorgbelang en werknemer onder het toepassingsbereik van de
\VNT vallen. De vraag die zich het eerst voordoet is of de cao op
werknemer van toepassing is. Krachtens de met hem gesloten arbeidsovereenkomst is dat wel het geval. De cao maakt deel uit van
de arbeidsovereenkomst. De huidige cao is (grotendeels) algemeen
verbindend verklaard op q februari 2015. Doarin staat vanaf r januari zotj onder aft. t onderdeel c de volgende defnitie van
"werknemer": "degene, man of vrouw, die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft gesloten, niet zijnde een vakantiekracht en niet zijnde een bestuurder, vallend onder een Raad van
Toezicht, tenzij deze de CAO en/of onderdelen ewan van toepas'
sing heeft verklaard". Zorgbelang betoog! nu dat werknemer bestuurder zou zíjn. Dit betoog wordt echter niet gevolgd. Zowel ín de

arbeidsovereenkomst als in de vaststellingsovereenkomst is sprake
van een aanduiding als "werknemef'. Uit het direaiestatuut volgt
dat het bestuur niet een louter toezichthoudend orgaan is, te ver'
gelijken met een road van toezicht. Volgens Zorgbelang heefi de
gewtjzigde dejnitie van "werknemef' in de cao tot doel om werknemers die onder de werkingssfeer van de WNT vallen uit te sluiten
van de werking van de cao. Voor dit standpunt geefi de tekst van
zowel de cao als de \VNT echter'onvoldoende aanknoyiingspunten.
De Vr'NTgeldt evenzeer voor werknemers. Atl. t.t onderdeel i VINT
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