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HOOFDSTUK 9

Minimumbescherming

9.1 Inleiding

Een van de wettelijke beschermingsdoelen is het realiseren van een balans tussen
flexibiliteit en zekerheid, waarbij de waarborg van minimumbescherming geldt. In
deze paragraaf wordt daarom voor de geflexibiliseerde ontslagwetgeving onderzocht
welke minimumnormen ten aanzien van ontslag gelden en op welke wijze zij de
normen voor ontslag in de wet en de cao en daaruit voortvloeiende praktijk
begrenzen. Hiertoe wordt eerst het EU-rechtelijke en internationale kader van grond-
rechten ten aanzien van ontslag geschetst. Vervolgens worden achtereenvolgens de
aanpassingen in de wet en de cao gericht op flexibiliteit bij de opzeg- en ontbin-
dingsprocedure besproken en daarna de wetgeving en cao’s die zien op regulering
van de tijdelijke contracten en uitzendwerk. De bepalingen worden aan het hogere
recht getoetst. Daarbij zal blijken dat niet alleen grondrechten en Europese mini-
mumstandaarden van belang zijn, eveneens komt in het kader van de toets op
minimumbescherming betekenis toe aan beginselen van het Nederlandse ontslag-
recht en Nederlandse rechtsbeginselen, zoals het beginsel dat een bevoegdheid niet
mag worden misbruikt.

9.2 Gefragmenteerd bovenwettelijk kader van EU-recht en grondrechten

9.2.1 Kader van EU-recht

9.2.1.1 Richtlijnen met ontslagbescherming

Ten aanzien van ontslag beschikt de Europese Unie over wetgevende bevoegdheid in
de vorm van minimumrichtlijnen (art. 153 lid 1 sub d juncto lid 2 sub b VWEU). In
beginsel dient die wetgeving via unanimiteit in de Raad tot stand te komen (art. 153
lid 2 laatste twee alinea’s VWEU). Vanwege dat vereiste is tot nu toe weinig EU
ontslagwetgeving tot stand gebracht. Een uitzondering op die regel vormt ten eerste
Richtlijn 98/59/EG over collectief ontslag. Ten tweede en derde gaat het om twee
richtlijnen waarin ontslagbepalingen zijn opgenomen: te weten Richtlijn 2001/23/EG
over overgang van onderneming en Richtlijn 2008/94/EG over insolventie van de
werkgever. De Richtlijnen tasten de zeggenschap van de ondernemer ten aanzien van
het beleid omtrent de herstructurering of reorganisaties niet aan, maar introduceren
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daarbij verplichtingen omtrent informatie en raadpleging van de werknemers om de
gevolgen van de herstructuring te verzachten. Barnard en Blanpain concluderen
dat de Richtlijnen de herstructureringen faciliteren en tegelijkertijd het idee van
‘industriële democratie’ en een element van sociale bescherming daarbij bevorderen.1

De Europese Richtlijn 98/59/EG betreffende collectief ontslag normeert bijvoorbeeld
de collectieve bedrijfseconomische ontslagen procedureel door raadpleging van de
vakbonden en melding aan de bevoegde overheidsinstantie voor te schrijven.

Via de andere wetgevingsroute die titel 10 VWEU kent, te weten de route van de
zogenoemde ‘social partner agreement’ van art. 153 VWEU, is ten aanzien van
tijdelijke contracten wel Europese ontslagbescherming gerealiseerd. Dit is de anti-
misbruikbepaling voor opeenvolgende tijdelijke contracten uit Richtlijn 1999/70/EG
betreffende tijdelijk werk. Vandeputte noemt de rechtsbescherming die nog wordt
geboden minimalistisch.2 De zogenoemde uitzendrichtlijn 2008/104/EG die langs
dezelfde route tot stand is gebracht bevat géén bepalingen over ontslagbescherming.
De genoemde Richtlijnen binden de Lidstaten, welke verplicht zijn tot omzetting van
de Richtlijn in het nationale recht. Het wettelijke Europese kader voor ontslagbe-
scherming voor vaste en flexibele arbeid is hiermee gefragmenteerd te noemen.

9.2.1.2 Non-regressie

Met betrekking tot de implementatie van de Richtlijnen kan worden opgemerkt dat
daarbij in de Richtlijnen telkens een non-regressieclausule is opgenomen. In het
vorige hoofdstuk is reeds geconcludeerd dat de non-regressieclausules volgens
het Hof van Justitie slechts zien op non-regressie bij implementatiemaatregelen.
Wanneer de Lidstaat wetgeving wijzigt, zonder dat dit geschiedt in het kader van de
verplichting tot implementatie, is de non-regressieclausule zonder betekenis.3 De
Europese Richtlijnen die ontslagbescherming bieden verzetten zich derhalve niet
tegen een versoepeling of verlaging van die ontslagbescherming, zolang het
minimumniveau van bescherming uit de Richtlijn wordt gerespecteerd.

9.2.1.3 Art. 30 Handvest EU

Niet alleen de genoemde Richtlijnen bevatten minimumnormen die grenzen stellen
aan nationale verlaging van de ontslagrechtelijke bescherming. Een andersoortige
(fundamentele) minimumnorm ten aanzien van ontslag is voorts te vinden in het
Handvest van de grondrechten van de EU. Daarin is in artikel 30 een recht op
bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag opgenomen. Het artikel luidt: ‘Iedere
werknemer heeft recht op bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag overeen-
komstig het Gemeenschapsrecht en de nationale wetgevingen en praktijken.’ De
werking van het Handvest is beperkt tot die terreinen waarop de EU bevoegd is, maar

1 Barnard 2006, p. 621. Blanpain 1991, p. 153.
2 Vandeputte 2007, p. 73 en p. 76.
3 Corazza 2011.
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dat is voor artikel 30 geen probleem. Art. 51 lid 1 Handvest bepaalt voorts dat het
Handvest uitsluitend tot de Lidstaten is gericht wanneer zij het recht van de Unie ten
uitvoer brengen. Zoals gezegd dient het ‘ten uitvoer brengen’ ruim op te worden
gevat. Ondanks de ruime interpretatie van het toepassingsbereik van het Handvest,
betekent de clausulering voor art. 30 van het Handvest een belangrijke beperking op
dewerking van de bepaling. Immers, de uitvoering van het Europese recht kan het ten
aanzien van het onderwerp ontslag alleen gaan om de implementatie en toepassing
van de Richtlijnen over collectief ontslag, overgang van onderneming, insolventie,
tijdelijk werk en gelijke behandeling. De werking van art. 30 Handvest is door deze
clausulering en de geringe aanwezigheid van Europese ontslagwetgeving dus sterk
beperkt.

Voorts moeten voor inroepbaarheid van het Handvest rechten en beginselen worden
onderscheiden. Of een bepaalde bepaling uit het Handvest als een recht of beginsel
heeft te gelden, moet uit de tekst van de bepaling worden afgeleid. Rechten uit het
Handvest zijn autonoom inroepbaar. Een beginsel zoals eerder vermeld echter dient
te worden uitgevoerd door de Lidstaat door middel van wetgeving of uitvoerings-
maatregelen. Beginselen kunnen door de rechter alleen worden toegepast wanneer
hij die wetgeving of uitvoeringsmaatregelen moet interpreteren of toetsen.4 Net als
art. 31 lid 2 Handvest EU, geldt voor art. 30 over bescherming tegen kennelijk
onredelijk ontslag dat dit als een recht is omschreven. Dit is nog niet door het HvJEU
vastgesteld. Nauta merkt op dat hierbij nog steeds de algemene regel geldt dat de
bepaling voldoende concreet toepasbaar dient te zijn om in rechte te worden toege-
past.5 Het is de vraag of het Hof van Justitie de bepaling als voldoende concreet zal
beschouwen.

Een laatste, belangrijke vraag is: wat is nu de inhoud van art. 30 uit het Handvest
waarop een beroep kan worden gedaan? De toelichtingen bij het Handvest van de
grondrechten6 zijn een hulpmiddel voor de interpretatie van de bepalingen uit het
Handvest. In de toelichtingen is te lezen dat een verband wordt gelegd met de
grondrechten uit het ESH. Vermeld is namelijk dat het Handvestartikel is geïnspireerd
op artikel 24 van het herzien Europees Sociaal Handvest. Voorstelbaar is voorts dat
het Hof van Justitie aansluiting zoekt bij de constitutionele gebruiken van de meeste
lidstaten ten aanzien van het recht op bescherming tegen onredelijk ontslag. IAO-
Conventie nr. 158 kan niet integraal bij deze interpretatie worden betrokken nu lang
niet iedere Lidstaat deze Conventie heeft geratificeerd. Voorts zou het Hof van Justitie
nog aansluiting kunnen zoeken bij de constitutionele tradities in de Lidstaten ten
aanzien van bescherming tegen onredelijk ontslag. Dat zou kunnen indien de meer-
derheid van de tradities, of allemaal, een bepaalde concretisering van het recht
gemeenschappelijk heeft. Te betwijfelen is echter of een dergelijke gemeenschappe-
lijke deler ten aanzien van nationale grondrechtelijke bescherming tegen onredelijk
ontslag te vinden is.

4 Nauta 2012.
5 Nauta 2012.
6 2007/C 303/02.
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Voorts wordt in de toelichtingen gewezen op het belang van Richtlijn 2001/23/EG
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van onder-
nemingen en Richtlijn 80/987/EEG inzake de bescherming van de werknemers bij
insolventie van de werkgever, als gewijzigd bij Richtlijn 2002/74/EG.

9.2.2 Kader van internationale grondrechten: recht op bescherming tegen
onredelijk ontslag

9.2.2.1 Grondrechtelijke bescherming tegen onredelijk ontslag en recht op arbeid

De fundamentele rechten ten aanzien van het ontslag zijn niet alleen neergelegd in
art. 30 Handvest EU maar, zoals hiervoor al is aangestipt, ook in internationale
verdragen. Een recht op bescherming tegen onredelijk ontslag is vastgelegd in
art. 24 ESH en de artikelen 4 en 5 van IAO-Conventie nr. 158. Het ESH is door
Nederland geratificeerd, maar IAO-Conventie nr. 158 niet. Ik betrek de IAO-Conventie
158 in dit hoofdstuk omdat mag worden aangenomen dat ondanks de niet-ratificatie,
de normen uit de Conventie als beginsel toch ook onderdeel uitmaken van hetgeen in
de Nederlandse rechtsorde als fundamentele bescherming geldt met betrekking tot
ontslag.7 Ik verwijs in dit verband ook naar de niet-bindende IAO-Aanbeveling nr. 166
uit 1982. Fundamentele rechten met betrekking tot uitzendwerk zijn geregeld in IAO-
Conventie nr. 181, ontslagbescherming is er echter niet in te vinden. IAO-Conventie
nr. 181 is door Nederland geratificeerd sinds 1999. (Met de WAADI kon overigens het
eerdere IAO Verdrag 196 niet meer geheel worden gevolgd, reden waarom Nederland
de ratificatie van dit verdrag heeft gewijzigd in die zin dat alleen deel III van het
verdrag, dat arbeidsbemiddeling met winstoogmerk toelaat, werd onderschreven.8)

Het ESH en de IAO-Conventie nr. 158 bevatten het recht op bescherming tegen een
beëindiging zonder een geldige reden (art. 24 ESH en art. 4 en 5 IAO-Conventie
nr. 158). Voorts is in de verdragen het recht op een redelijke opzegtermijn neergelegd
(art. 11 IAO-Conventie nr. 158) en is recht op een ontslagvergoeding of werkloosheids-
uitkering vastgelegd (art. 12 IAO-Conventie nr. 158). Art. 24 ESH geeft bescherming in
het geval van beëindiging van de arbeid op initiatief van de werkgever (zie bijlage bij
het herziene ESH art. 24 onder 1). Het legt hiertoe een positieve verplichting op de
aangesloten verdragsstaat om het recht op bescherming tegen onredelijk ontslag te
erkennen. Deze verplichting kan door middel vanwet- en regelgeving, maar ook door
cao’s worden geïmplementeerd. Deze cao’s dienen dan wel een grote meerderheid
van dewerknemers te binden (art. I lid 1 en 2 ESH). IAO-Conventie nr. 158 kanworden
geïmplementeerd bij wet- en regelgeving, maar mag ook worden geëffectueerd door
middel van cao’s of rechterlijke beslissingen (art. 1 IAO Conventie nr. 158).

De genoemde fundamentele rechten met betrekking tot ontslag uit het ESH en de
ontslagprocedure voor zover het om IAO-Conventie nr. 158 gaat, en met betrekking
tot uitzendwerk houden positieve verplichtingen voor Nederland in. Het zijn tamelijk

7 Zie Heerma van Voss 1992.
8 Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 3 (MvT).
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open normen, waarvan beperkte normatieve werking uitgaat. De uitleg van het
Comité van Experts van het ESH verduidelijkt de tekst van het verdrag, waardoor
de normatieve werking groter wordt. Volgens de huidige stand van de rechtspraak
zijn het echter geen van alle eenieder verbindende verdragsbepalingen die direct
verticaal en horizontaal doorwerken. Wel kan over niet-naleving van de positieve
verplichtingen worden geklaagd bij de verdragsinstanties en bestaan er toezicht-
procedures vanuit de verdragsinstanties.

Ten slotte zijn de grondrechten op bescherming tegen onredelijk ontslag in verband te
brengen met het zogenoemde sociale ‘grondrecht op arbeid of werkgelegenheid’. Het
ESH vermeldt immers dat dit recht de inspanningsverplichting inhoudt tot ‘de
totstandbrenging en handhaving van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegen-
heidspeil, met het oogmerk een volledige werkgelegenheid te verwezenlijken’ (art. 1
lid 1 ESH). Het IVESCR vermeldt in dit kader de inspanningsverplichting tot ‘het
scheppen van volledige gelegenheid tot het verrichten van produktieve arbeid onder
omstandigheden die de individuele mens het genot waarborgen van de fundamentele
politieke en economische vrijheden.’ (art. 6 lid 2 IVESCR).

9.2.2.2 Progressieve realisatie

Ook voor het onderwerp van grondrechtelijke bescherming tegen onredelijk ontslag
geldt dat de hierboven genoemde grondrechten ruimte laten voor het inzetten van
eenwetgevingsstrategie gericht op de vergroting van demogelijkheid van het gebruik
van flexibele contracten. De genoemde grondrechten op bescherming tegen onrede-
lijk ontslag scheppen, mits het verdrag is geratificeerd door Nederland, positieve
verplichtingen voor Nederland. Daarbij bestaat beleidsvrijheid voor Nederland hoe
gestalte wordt gegeven aan de positieve verplichtingen. Bij het Handvest EU gaat het
bijvoorbeeld om ‘een redelijke beleidsvrijheid’. Dit betekent, net als ten aanzien van
het onderwerp arbeidstijden, dat de wetgever de ontslagbescherming mag wijzigen,
maar niet geheel mag dereguleren, tenzij de cao’s de grondrechtelijke ontslagbescher-
ming waarborgen. Volgens het ESH dient ten minste 80% van de werknemers in dat
geval de bescherming via de cao te genieten. De IAO-Conventie nr. 158 bepaalt
dat indien het grondrecht op bescherming tegen onredelijk ontslag niet via wet-
en regelgeving wordt gewaarborgd, dit dan ten minste via de cao of rechtelijke
beslissingen dient te geschieden.

Net als bij het onderwerp van de arbeidstijd zou ik ten aanzien van het onderwerp van
de grondrechtelijke ontslagbescherming evenmin willen aannemen dat een verplich-
ting tot progressieve realisatie bestaat. De tekst van de relevante grondrechtelijke
bepalingenwijst daar in ieder geval niet op. In 1996wordt het beschermingsniveau van
art. 24 ESH zelf beperkt omdat tijdelijke werknemers dan van de toepasselijkheid van
het artikel worden uitgesloten. Dit type uitzondering komt overigens ook voor in art. 2
lid 2 IAO-Conventie nr. 158. De nieuwere uitzonderingen betekenen dat op interna-
tionaal niveau rekening wordt gehouden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en
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werkgeversbehoeften. Daaruit is af te leiden dat, binnen de grondrechtelijke grenzen,
de nationale wetgever daar ook op mag inspelen en van een plicht tot progressieve
realisatie geen sprake is.

9.3 Toets flexibiliteit bij opzegging en ontbinding aan hoger recht

9.3.1 Civielrechtelijke bescherming bij opzegging: grondrechtelijk voorbeeldig?

9.3.1.1 Inleiding

Hierna zal allereerst het reguliere ontslagrecht worden besproken. Zoals uit de eerste
paragraaf reeds bleek is het Nederlandse duale stelsel van ontslagrecht op grote lijnen
intact gebleven ondanks discussie over deregulering van de wetgeving en aanpassing
van die wetgeving aan de werkgeversbehoefte van flexibiliteit.

9.3.1.2 Proeftijd

De wetgeving die voorafgaande aan de Wet flexibiliteit en zekerheid geldt, regelt dat
partijen een proeftijd kunnen overeenkomen van 2maanden. Met de nota Flexibiliteit
en zekerheid ontstaat er discussie over deze periode. De regering neemt uiteindelijk
het advies van de STAR grotendeels over.9 De Wet flexibiliteit en zekerheid komt
uiteindelijk te luiden dat bij een contract voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd
van twee jaar of langer, de proeftijd maximaal 2 maanden mag bedragen (art. 7:652
lid 4 sub b BW). Bij een contract voor bepaalde tijd van korter dan twee jaar geldt een
maximum van 1 maand (art. 7:652 lid 4 sub a BW). De regeling voor de proeftijd is
beperkt gedecentraliseerd: mits de totale proeftijd de tweemaanden niet overschrijdt
kan bij cao de proeftijd van 1 maand worden verlengd (art. 7:652 leden 6 en 7 BW). In
de praktijk blijkt dat voor de helft van de werknemers gebonden aan een cao, met een
contract korter dan twee jaar geldt dat de proeftijd van een maand naar twee
maanden wordt verlengd.10

In de proeftijd staat het de werkgever en werknemer vrij op te zeggen zonder
toestemming, opzegtermijn en zonder rekening te houden met de opzegverboden,
met uitzondering van de verboden wegens discriminatie (art. 7:652 juncto 676 en
670b lid 1 BW). Een voortijdige opzegging voordat de proeftijd is ingegaan kan echter
in strijd zijn met het goed werkgeverschap.11 Een opzegging in de proeftijd van een
contract voor onbepaalde tijd onder aanbieding van een opvolgend tijdelijk contract
kan echter worden beoordeeld aan de hand van het criterium misbruik van recht,
dat wil zeggen misbruik van de proeftijd. Wanneer de werknemer niet goed functio-
neert en proeftijdontslag gewoon mogelijk was, vormt het aanbieden van een nieuw,
tijdelijk contract een tweede kans en is van misbruik geen sprake.12

9 STAR 1996, p. 7.
10 Schils 2007, p. 18.
11 HR 10 november 2000, JAR 2000, 249.
12 Ktr. Eindhoven (Voorzieningenrechter) 6 mei 2010, JAR 2010, 184.
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Over de conformiteit van de Nederlandse proeftijd met de grondrechten op bescher-
ming tegen onredelijk ontslag nog het volgende. Het Comité van experts eist in het
kader van art. 24 dat de proeftijd en lengte daarvan wordt gekoppeld aan de periode
die nodig is voor het kwalificeren van de werknemer. Met andere woorden: de
proeftijd dient noodzakelijk te zijn in het licht van het doel daarvan. Een Italiaanse en
ook een Cypriotische proeftijd van 6 maanden werd, ondanks twee ‘dissenting
opinions’ in strijd geacht met artikel 24 ESH.13 De Nederlandse maximale proeftijd
van twee maanden blijft ruimschoots binnen deze termijn.

Na inwerkingtreding van de Wet flexibiliteit en zekerheid kan het belang van
bovenstaande proeftijd in de praktijk worden gerelativeerd. Veelal wordt werkne-
mers een jaarcontract ‘op proef’ aangeboden. Bij goed functionerenwordt dit omgezet
naar een contract voor onbepaalde tijd.

9.3.1.3 Opzegverboden

Dewerkgever die een arbeidsovereenkomst opzegt, dient daarbij de opzegverboden in
acht te nemen. De opzegverboden zijn met de Wet flexibiliteit en zekerheid neerge-
legd in de artikelen 7:670 en 670a BW. De gelijkebehandelingsnormen zijn te vinden in
de artt. 7:646 en 648 juncto 647 BWen de artt. 5 en 8 AWGB. Later zijn daar nog onder
andere bij gekomen de artt. 4 en 9 WGBH/CZ, 3 en 11 WGBL en het opzegverbod
wegens een beroep op het recht van aanpassing van de arbeidsduur (art. 3 Waa).

De opzegverboden van art. 7:670 en 670a BW zijn volgens Heerma van Voss te
kenschetsen als bescherming voor bijzondere groepen werknemers. De artikelen 670
en 670a zijn niet van toepassing bij een opzegging gedurende de proeftijd of wegens
een dringende reden. De leden 1 tot en met 9 van artikel 670 en artikel 670a zijn
voorts niet van toepassing indien de werknemer schriftelijk met de opzegging
instemt of indien de opzegging geschiedt wegens de beëindiging van de werkzaam-
heden van de onderneming of van het onderdeel van de onderneming, waarin de
werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is. Een uitzondering hierop is de
opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster die zwangerschaps- of
bevallingsverlof geniet (art. 3:1 Wazo). Voorts vervalt het opzegverbod bij ziekte
indien de zieke werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan
de re-integratievoorschriften en/of het verrichten van passende arbeid (art. 7:670b
lid 3 BW).

De bijzondere opzegverboden voldoen aan de (niet-limitatieve) lijst bij art. 24 ESH
en art. 5 en 6 IAO-Conventie nr. 158 ten aanzien van verboden ontslagredenen die
zien op:
– vakbondslidmaatschap of vakbondsactiviteiten of (kandidaat-) werknemers-

vertegenwoordiger,
– victimisatieontslag vanwege een klacht tegen de werkgever vanwege het niet

naleven van wet- en regelgeving,

13 Conclusions 31oktober 2007, c-2007-en2 (Italy), pp. 318-323 en Conclusions 30 september 2005,
c-2005-en1 (Cyprus).
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– ontslag vanwege ras, kleur, sexe, huwelijkse staat, familieverantwoordelijkheden,
zwangerschap, religie, politieke opvatting, nationale of sociale afkomst of afwe-
zigheid vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof

– ontslag wegens ziekte of letsel gedurende een bepaalde periode14.

9.3.1.4 Opzegtermijn

Zoals eerder beschreven slaat de flex- en zekerdeal op een uitruil tussen de
bescherming van de vastewerknemer en die vanwerknemers op flexibele contracten.
De vermindering van de bescherming van de vaste werknemer ten faveure van de
andere groep, ziet op verkorting van de opzegtermijnen. Opzegging van de arbeids-
overeenkomst wordt volgens het kabinet om een aantal redenen als ingewikkeld en
langdurig ervaren: de berekening van de termijnen is ingewikkeld, de duur gebaseerd
op anciënniteit te lang, en de opzegtermijn cumuleert met de lange periode van 4
tot 9 weken die nodig is voor het aanvragen van een ontslagvergunning en vervolgens
nog eens de behandeling van bezwaar van de werknemer, en ten slotte, in geval van
ziekte van de werknemer, kan niet worden opgezegd.15 De regering meent dat de
lengte van de opzegperiode belemmerend werkt bij een noodzakelijk snelle aanpas-
sing van het arbeidsbestand en leidt tot terughoudendheid bij het aannamebeleid. In
deze opvatting over de opzegtermijn zijn neoliberale ideeën te herkennen. De
regering hecht belang aan (meer) vrijheid voor ondernemingen zich aan te passen
aan de markt en herinnert aan de easy fire, easy hire-gedachte. Om die redenen
worden de opzegtermijnen verkort (artikel 7:672 BW). De arbeidsovereenkomst, die
korter duurt dan vijf jaar, kent een opzegtermijn voor de werkgever van een maand.
Voor contracten die lopen tussen de vijf en tien jaar, duurt die opzegtermijn twee
maanden. Voor arbeidsovereenkomsten die tussen de 10 en 15 jaar bestaan, geldt een
opzegtermijn van 3 maanden. Voor contracten van vijftien jaar of langer bestaat de
opzegtermijn uit een periode van 4 maanden. Bij cao of regeling door of namens een
daartoe bevoegd bestuursorgaan mogen deze termijnen worden bekort (art. 7:672
lid 5 BW). Voor de cumulatie met de periode voor het verkrijgen van een vergunning
geldt dat de opzegtermijn vermindert met forfaitair een maand (art. 7:672 lid 4 BW).
Hierbij dient een maand opzegtermijn over te blijven.16 Ook hiervan mag bij cao of
regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken
(art. 7:672 lid 7 BW). In cao’s is de opzegtermijn voor werkgevers bij contracten korter
dan vijf jaar vaak langer dan de wettelijke termijn en bij contracten die langer lopen is
de opzegtermijn vaak korter.17

14 Conclusions 2005, Norway, pp. 572-575. Afwezigheid kan een valide reden vormen voor ontslag
wanneer het de soepele bedrijfsvoering ernstig ontregelt and wanneer echte, permanente vervan-
ging van de afwezige werknemer nodig is. Extra bescherming komt slachtoffers van een bedrijfs-
ongeval of beroepsziekte toe. Conclusions 2003, France, p. 191

15 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 11-12.
16 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nrs. 1-2, p. 6-7, 30-31, nr. B, p. 2-3. De RvS verwacht een beperkt

positief effect wat betreft de ‘flexibilisering’ van de opzegging door deze anti-cumulatie maatregel.
17 Schils 2007, p. 29.
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De Nederlandse wetgeving voldoet aan de grondrechtelijke toets van IAO Conventie
nr. 158, het enige verdrag dat een bepaling kent over de opzegtermijn. De werknemer
heeft recht op een redelijke opzegtermijn voor het einde van de arbeidsovereen-
komst, tenzij van een serieus misdragen sprake is (art. 11 IAO-Conventie nr. 158).

9.3.1.5 Kennelijk onredelijk ontslag

Het sluitstuk van de opzegprocedure wordt gevormd door de kennelijk onredelijke
ontslagprocedure (art. 7:681 BW). Reeds in 1947 adviseert de STAR dat in de wet een
voorziening zou moeten worden opgenomen zodat de rechter kan beslissen dat de
opzegging kennelijk onredelijk is of kennelijk in strijd met de redelijkheid.18 Tijdens
de parlementaire behandeling wordt gediscussieerd over de vraag of een ontslag
waarvoor een ontslagvergunning is gegevenwaarbij is getoetst aan de redelijkheid en
het algemeen belang, door de rechter alsnog kennelijk als onredelijk kan worden
beschouwd. De minister meent dat dit mogelijk is. Reden hiervoor is dat de Directeur
GAB ook wel eens foutenmaakt. Naber meent dat het niet zozeer de mogelijkheid van
ernstige fouten of ondeugdelijke toetsingscriteria in de vergunningsprocedure is,
maar dat het veeleer de beperking dat in de vergunningverleningsprocedure geen
ontslagvergoeding kan worden toegekend, reden is om alsnog een rechterlijke toet-
sing en sanctionering mogelijk te maken.19

Het criterium ‘kennelijk onredelijk ontslag’ dat in 1953 wordt ingevoerd is een
onderhandelingsuitkomst: de rechterlijke redelijkheidstoets is voor werkgevers alleen
aanvaardbaar wanneer zij beperkt blijft tot ‘kennelijke onredelijkheid’. Het begrip
kennelijk wordt op verschillendemanieren geïnterpreteerd. De vaste Kamercommissie
meent volgens Naber dat de onredelijkheid voor ter zake kundigen volkomen duidelijk
moet zijn, minister Mulderije geeft in de MvA aan dat het moet gaan om datgene wat
voor een redelijk oordelend mens duidelijk is. Dewetgever laat het aan de rechter over
om het begrip in te vullen. Volgens Naber verhindert de term kennelijk dat elk ontslag
aan de eis van een justa causa dient te voldoen.20 Mijns inziens is dat niet het geval.
Niet-limitatieve voorbeelden van kennelijk onredelijk ontslag worden in de wet
opgenomen. Bij de interpretatie van het begrip kennelijke onredelijkheid komt de
rechter volgens de wetgever grote vrijheid toe, zodat het begrip ruimte laat voor
ontwikkelingen en wijzigende denkbeelden.21 Voor het aannemen van die kennelijke
onredelijkheid op grond van het gevolgencriterium dienen bijzondere omstandighe-
den aan de orde te zijn die meebrengen dat de nadelige gevolgen van de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst geheel of ten dele voor rekening van de werkgever
dienen te komen. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval in ogenschouw te
worden genomen.22 De maatstaf die daarbij dient te worden aangehouden is die van

18 STAR 1947.
19 Naber 1983, p. 281.
20 Naber 1983, p. 278.
21 Handelingen II 1951/52, 881, nr. 6, bijlage, p. 30.
22 HR 12 februari 2010, JAR 2010, 72 (Rutten/Breed).
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het goed werkgeverschap.23 Indien de rechter kennelijke onredelijkheid van het
ontslag vaststelt, kan hij vervolgens een billijke vergoeding toekennen ex art. 7:681
BW of, indien dat is gevorderd, de arbeidsovereenkomst herstellen ex art. 7:682 BW.
De HR oordeelt in het arrest Rutten/Breed dat de vergoeding in overeenstemming
dient te zijn met de aard en de ernst van de tekortkoming van de werkgever in de
verplichting te handelen als goed werkgever en met de daaruit voor de werknemer
materiële en immateriële nadelen. De rechter dient de schade te begroten aan de hand
van art. 6: 97 BW, dat wil zeggen concreet dient te berekenen indien mogelijk, waarbij
de rechter de vrijheid toekomt de schade te schatten wanneer nauwkeurige vaststel-
ling daarvan niet mogelijk is.24

9.3.1.6 Grondrechtelijke sancties op onredelijkheid: herstel of vergoeding

De toets op de kennelijke onredelijkheid van het ontslag kan op vordering van de
werknemer zowel zien op de geldigheid van de reden van het ontslag als op de
gerechtvaardigdheid van dat ontslag, mede in het licht van de omstandigheden van
het geval. Daarmee voldoet de kennelijk onredelijkheidstoets aan de grondrechtelijke
voorwaarden voor bescherming tegen onredelijk ontslag.

Het recht van de werknemers op bescherming tegen onredelijkheid van het ontslag
dient te worden gezekerd met een recht van werknemers van wie de arbeid is
beëindigd zonder geldige reden op adequate compensatie of andere passende vorm
van genoegdoening (art. 24 sub b ESH). Deze compensatie of passende genoegdoe-
ning zal worden bepaald bij nationale wet- of regelgeving, cao’s of andere middelen
die passen bij de nationale omstandigheden (protocol bij art. 24 ESH). Het Comité van
Experts gaat bij een ongeldige ontslagreden ervan uit dat het ontslag niet geldig is
en de werknemer recht heeft op terugkeer in zijn arbeid. Dat recht op terugkeer dient
vergezeld te gaan van een recht op loon over de periode tussen het ongeldige ontslag
en de beslissing tot ongeldigverklaring daarvan.25 Indien terugkeer in de arbeid
bijvoorbeeld vanwege financiële of organisatorische redenen onmogelijk is of niet
wordt gewenst door de werknemer, kan de rechter afzien van een oordeel dat de
werknemer recht heeft op terugkeer in zijn arbeid. In dat geval dient de werknemer
een vergoeding volgens het principe van restitutio ad integrum, volledige schade-
vergoeding, te krijgen.26 Een schadevergoeding kan ook worden gebaseerd op de
lengte van het dienstverband en worden gecombineerd met een recht op een
vergoeding ter hoogte van het loon waarop de werknemer recht had tot aan de
datum van de rechterlijke uitspraak.27 De IAO-Conventie geeft eveneens ruimte voor
een ontslagvergoeding in plaats van ongeldig verklaring van het ontslag. Wanneer het

23 Van Zanten-Baris wijst erop dat voordat het kennelijk onredelijk ontslag werd ingevoerd, in de
jurisprudentie reeds werd gepoogd ontslag te laten toetsen aan het goed werkgeverschap van
art. 1638z (oud) BW. Van Zanten-Baris 2009, p. 48.

24 HR 12 februari 2010, JAR 2010, 72 (Rutten/Breed).
25 Conclusions, 30 juni 2003, c-2003-en1 (Bulgaria).
26 Conclusions 30 juni 2003, c-2003-en2 (Romania).
27 Conclusions 31 oktober 2007, c-2007-en2 (Lithuania).
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ontslag onredelijk wordt geacht kan de instantie bevoegd zijn het ontslag ongeldig te
verklaren en de werknemer zijn arbeidsovereenkomst terug te geven, maar wanneer
die bevoegdheid ontbreekt of de rechter het gebruik hiervan onpraktisch vindt, dan
zal de instantie bevoegd dienen te zijn om betaling of adequate compensatie of een
ander soort ondersteuning te bevelen (art. 10 IAO-Conventie nr. 158). De werknemer
heeft recht op een ontslagvergoeding of op een werkloosheidsuitkering of andere
vorm van socialezekerheid, mits hij aan de voorwaarden daarvoor voldoet, of op een
combinatie van beide (art. 12 IAO-Conventie nr. 158). Het Nederlandse systeem biedt
bij kennelijke onredelijkheid de mogelijkheid tot herstel van de arbeidsovereenkomst
(art. 7:682 BW). Dit wordt niet vaak toegewezen, maar nu juist bij het ontbreken van
een geldige ontslagreden wel. Dit is overeenkomstig de grondrechtelijke eisen. De
afkoopsom op verzoek van de werkgever past daar echter niet bij. Indien de werk-
nemer niet in de arbeid wil terugkeren staat een vordering tot schadevergoeding ex
art. 7:681 BW open, waarbij (volledige) schadevergoeding op grond van boek 6 BW
kan worden gevorderd. De Nederlandse mogelijkheid ook bij een geldige reden op
grond van overige omstandigheden of het gevolgencriterium een kennelijk onredelijk
ontslagvordering in te stellen stijgt boven het grondrechtelijke minimum uit.

9.3.2 BBA, Ontslagbesluit en (decentrale) toets van de bedrijfseconomische reden

9.3.2.1 Inleiding

Hierboven is geconstateerd dat grote delen van de opzegprocedure geen invloed van
de aanpassing van het ontslagrecht hebben ondervonden. Met de toets op kenne-
lijke onredelijkheid voldoet Nederland aan de grondrechtelijke norm van bescher-
ming tegen onredelijk ontslag. Wanneer echter verder wordt gekeken dan enkel het
BBA- en wettelijke normen, is bij de opzegprocedure ook invloed van de tendens te
ontdekken meer tegemoet te komen aan de wensen van de werkgever. In de lagere
regelgeving en het beleid betreffende de uitwerking van het BBA en voorts ook in
de rechtspraak over ontbinding is te zien dat bij de bedrijfseconomische reden voor
ontslag inmiddels rekening wordt gehouden met wensen van de werkgever over de
selectiecriteria voor ontslag. Deze wensen zien op het rekening houden met leef-
tijdscategorieën bij toepassing van het anciënniteitsbeginsel zodat de werkgever
ook over jongere werknemers en hun kwaliteiten blijft beschikken. Zij zien voorts
ook op kwaliteit als selectiecriterium. Ook zien de werkgeverswensen op flexibilise-
ring van de contractsstatus van de werknemers. Ik zet hierna deze tendens uiteen,
waarna ik telkens afzonderlijk toets aan de hand van de grondrechtelijke normen
of hierbij nog immer de waarborg van minimumbescherming wordt geboden.
Geconstateerd zal worden dat het grondrecht op bescherming tegen onredelijk
ontslag wegens een gebrek aan uitleg met betrekking tot flexibiliseringsvraag-
stukken echter nauwelijks houvast biedt als toetsingmaatstaf voor de waarborg
van het bieden van minimumbescherming.
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9.3.2.2 Werkingssfeer en historie BBA en Ontslagbesluit

Wanneer de werkgever na de proeftijd de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of
bepaalde tijd (tussentijds) wil opzeggen, geldt het volgende. Het BBA schrijft zoals
bekend voor dat in het geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst dewerkgever
toestemming van het UWV behoeft (art. 6 BBA). Op zichzelf is dit natuurlijk bescher-
ming van procedurele aard, welke niet garandeert dat de werknemer beschermd
wordt tegen een ontslag dat niet redelijk is of zonder geldige reden wordt gegeven.

Hierboven is de werkingssfeer van het BBA beschreven. Werknemers zijn evenals
bepaalde schijnzelfstandigen28 beschermd door het BBA, maar enkele typen werkne-
mers zijn uitgezonderd. Los van het feit dat zij bij opzegging door hun werkgever
aanspraak kunnen maken op de ontslagbescherming uit het BW, waarmee al aan de
grondrechtelijke eis is voldaan, staat art. 2 lid 5 IAO-Conventie nr. 158 die uitzonde-
ringen op grond van bijzondere en substantiële problemen toe. Deze problemen
kunnen gelegen zijn in de bijzondere omstandigheden van het werk of in de omvang
of aard van de onderneming. Art. 2 lid 6 vergt wel dat een aangesloten staat hiervoor
bij de rapportageplicht redenen moet aandragen en moet aangeven de mate waarin
de staat de Conventie voor deze categorieën naleeft. In feite geldt voor Nederland, dat
de Conventie niet heeft geratificeerd, een dergelijke plicht ook in het kader van de
objectieve rechtvaardiging van de ongelijke behandeling (zie hoofdstuk 7).

9.3.2.3 Toets Ontslagbesluit bedrijfseconomische reden

Op basis van het BBAwordt door middel van zogenaamde Delegatiebesluiten en thans
door middel van het Ontslagbesluit nadere invulling gegeven aan de inhoud van de
vergunningprocedure en aan de toets die wordt aangelegd voor de beslissing al dan
niet een vergunning te verlenen. Na opvolgende Delegatiebesluiten in het huidige
Ontslagbesluit in 1999 ingevoerd29 en sindsdien regelmatig gewijzigd. De laatste
wijziging is die van 1maart 2012. Volgens art. 3 Ontslagbesluit beoordeelt het UWV of
het voorgenomen ontslag redelijk is. Deze beoordelingsnorm was overigens ook in
het voorgaande Delegatiebesluit uit 1993 opgenomen. Daarbij worden, nog steeds
conform de overwegingen van begin jaren vijftig, in aanmerking genomen de
belangen van de werkgever, die van de werknemer en de andere belangen, zoals
het arbeidsmarktbelang,30 voor zover de navolgende regels dit inhouden. Wanneer de
bepalingen van het Ontslagbesluit een beoordelingsmarge laten, geldt bij de invulling
daarvan ook dat de redelijkheid in acht dient te worden genomen.31

28 Van Arkel wijst erop dat de personen die wel onder de werkingssfeer van het BBA vallen, maar niet
als werknemer in de zin van het BW zijn te beschouwen, de grondrechtelijke bescherming tegen
onredelijk ontslag missen wanneer het BBA zou worden afgeschaft. Van Arkel 2007, p. 418.

29 Besluit van 7 december 1998, Stcrt. 1998, 238, inwerkingtreding: Stb. 1998, 332.
30 Toelichting op Besluit van 7 december 1998, Stcrt. 1998, 238, p. 7.
31 Toelichting op Besluit van 7 december 1998, Stcrt. 1998, 238, p. 7.
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Het Ontslagbesluit staat in hoofdzaak twee redenen toe voor het verlenen van
toestemming: de bedrijfseconomische en de persoonsgebonden reden. Vanwege
het economische onderwerp van flexibilisering van de arbeid ga ik hier nader op de
bedrijfseconomische reden in. Volgens het Ontslagbesluit wordt getoetst of een
geldige en aannemelijk te maken reden aanwezig is, te weten een bedrijfseconomi-
sche reden dan wel een andere in de persoon van de werknemer gelegen reden:
ongeschiktheid, gewetensbezwaren, verwijtbaar handelen of duurzame verstoring
van de arbeidsrelatie (art. 4:1 en art. 5:1 Ontslagbesluit).32 Vervolgens wordt getoetst
of de reden aannemelijk kan worden gemaakt. Daarna wordt beoordeeld of gezien de
voorgeschreven selectiecriteria de juiste werknemers voor ontslag zijn voorgedragen.
Het aantal werknemers dat voor ontslag wordt voorgedragen, mag vanwege de
aangehouden ‘ondeelbaarheid van de arbeidsovereenkomst’, niet groter zijn dan
het aantal arbeidsplaatsen dat vervalt. Deeltijdontslag is dus in beginsel verboden.33

Het Ontslagbesluit bepaalt dus hetgeen als geldige redenen voor ontslag wordt
aangemerkt, de selectiecriteria en uitzonderingen daarop, en geeft bescherming
tegen discriminatie doordat het UWV daaraan extra aandacht dient te besteden
(art. 7:1 Ontslagbesluit). Van den Boom merkt op dat de vergunning- of toestem-
mingverlenende instantie ook rekening zal moeten houden met algemene rechts-
regels als die van het goed werkgever- en werknemerschap, gelijke behandeling,
veiligheidsnormen,34 maar zij laat na te duiden hoe deze algemene normen zich
verhouden tot de regels uit het Ontslagbesluit. Wellicht dat deze bij de algemene
redelijkheidstoets dienen te worden betrokken.

De Beleidsregels Ontslagtaak UWVmaken duidelijk dat de geldige reden voor ontslag
met gegevens deugdelijk dient te worden onderbouwd, welke onderbouwing vooral
dient om de aannnemelijkheid van de redenen voor het vervallen van de arbeids-
plaatsen aan te tonen.35 Of in de woorden van Van den Boom: de toestemming moet
worden verdiend.36 Daarbij moet ook worden aangetoond dat personeelsverloop of
herplaatsing geen afdoende alternatieve oplossing bieden.37 Dit betreft in feite een
toets op de noodzakelijkheid om tot de ontslagmaatregel over te gaan.

Ringeling merkt op dat het voor de hand zou liggen wanneer eerst onderzoek zou
worden gedaan naar de bedrijfseconomische reden, van slapte en reorganisatie, en
dat dan een oordeel wordt gegeven of de maatregelen die de werkgever wenst te

32 Van Drongelen en Van Rijs merken op dat er nog andere persoonsgebonden redenen zijn voor
opzegging van de arbeidsovereenkomst, die niet in het Ontslagbesluit zijn opgenomen: onvind-
baarheid van de werknemer, criminaliteit van de werknemer en illegaliteit. Van Drongelen & Van
Rijs 2008, p. 207. Bij de reden van criminele activiteiten kan een benoemde reden als grondslag
voor het vergunningsverzoek zijn, hoe dat zit bij de andere niet beschreven redenen laten de
schrijvers in het midden.

33 Uitzonderingen hierop zijn mogelijk wanneer de werkgever daarvan de noodzakelijkheid aan-
toont. Stcrt. 1998, 238, p. 7 en zie Beleidsregels Ontslagtaak UWV, hoofdstuk 21.

34 Van den Boom 1992, p. 109-111.
35 Zie ook: Van Drongelen & Van Rijs 2008, p. 189-194 en p. 208-209.
36 Van den Boom 1992, p. 114.
37 Toelichting bij art. 4:1 Ontslagbesluit, Stcrt. 1998, 238.
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treffen in overeenstemming zijn met de ‘intensiteit der slapte’. De beoordeling van de
grootte van de voordracht tot ontslag zou dus in de eerste plaats om oplossing vragen
en daarna zou ‘de keuze der personen zelf min of meer een détailpunt vormen’. De
praktijk blijkt echter andersom te zijn. 38 Volgens Van den Boom zullen de gegevens
die ten grondslag liggen aan de bedrijfseconomische reden en de reden zelf marginaal
worden getoetst om de beleidsvrijheid van de werkgever te respecteren.39 Knegt
constateert ook dat in het geval van bedrijfseconomisch ontslag eerder gegevens
worden verzameld, dan dat zij inhoudelijk worden beoordeeld. In de praktijk wordt
marginaal getoetst.40 Hij stelt voorts vast dat enkele grote GAB’s vanwege het belang
van een arbeidsplaats, een bedrijfseconomisch ontslag zwaarder toetsen dan een
individuele aanvraag. Om die reden zou de aanvraag zelfstandig moeten worden
beoordeeld, hetgeen in de praktijk niet gebeurt: de kracht van het verweer speelt
een rol. Andere GAB’s laten het aan de werknemer om zich te verweren tegen de
reden en de onderbouwing daarvan.41 De redelijkheid van het bedrijfseconomische
ontslag wordt dus in feite door de werkgever zelf vastgesteld, eventueel in overleg
met de vakorganisaties of overlegorganen in de onderneming. Thans gaan de
Beleidsregels Ontslagtaak UWV uit van een marginale toets bij de verschillende typen
bedrijfseconomische redenen als een slechte financiële positie, werkvermindering,
organisatorische veranderingen of reorganisatie, technologische veranderingen,
beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing of ten slotte
het vervallen van (loonkosten) subsidie (hoofdstuk 7 par. 1). Wel schept de UWV-
procedure42 een motiveringsplicht.43 De motivering van de bedrijfseconomische
redenen en de te overleggen stukken verschillen al naar gelang de aard van de
bedrijfseconomische reden (hoofdstuk 7 par. 4).

9.3.2.4 Decentralisatie toets van de bedrijfseconomische reden: toets door de vakbond

Na een discussie over de criteria voor de selectie bij het ontslag, ik kom daarop hierna
terug, wordt het Ontslagbesluit aangepast met betrekking tot de rol van de vakbonden
ten aanzien van de reden voor collectief bedrijfseconomisch ontslag. Volgens art. 3
lid 1 van de Wet Melding Collectief Ontslag wordt onder collectief ontslag verstaan:
het voorgenomen doen eindigen van de dienstbetrekkingen van ten minste 20
werknemers. Onder doen eindigen vallen de opzegging, collectieve ontbinding en

38 Ringeling 1953, p. 189.
39 Van den Boom 1992, p. 117-118.
40 Knegt & Wilthagen 1988, p. 316-317.
41 en Knegt & Wilthagen 1988, p. 316-317.
42 In het geval dat de werknemer geen bezwaar maakt tegen de vergunningaanvraag op bedrijfs-

economische grond, kon het UWV tot 1 maart 2007 een verkorte procedure hanteren, waarbij de
Ontslagcommissie niet wordt geraadpleegd. Deze verkorte procedure wordt na wijziging van de
verwijtbaarheidstoets van de WW niet meer nodig geacht: als de werkgever en werknemer het
eens zijn over het ontslag kunnen zij een beëindigingsovereenkomst sluiten. (Toelichting op art. 2:6
Ontslagbesluit (oud), Stcrt. 1998, 238, p. 4-5 en vervallen regeling, Stcrt. 2006, 243). Hierbij is
kennelijk niet bedacht dat in het kader van de benadelingshandeling van de WW wel een vergoe-
ding moet worden overeengekomen, welke bij het volgen van de BBA-procedure niet hoort.

43 en Knegt & Wilthagen 1988, p. 318.
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inmiddels ook beëindiging met wederzijds goedvinden. De wet vereist voorts dat in
het geval van een dergelijk collectief ontslag melding wordt gedaan aan de represen-
tatieve vakbond. Art. 3 lid 4 WMCO noemt daarvoor de kwalitatieve criteria van de
vereniging van werknemers die reeds twee jaar rechtspersoonlijkheid heeft, die ten
doel heeft de belangen van die werknemers te behartigen, die werkzaam zijn in
de onderneming of bedrijfstak en aan de werkgever bekend zijn. Voorts wordt de
kwantitatieve eis gesteld dat de vakbond leden dient te hebben die in de betreffende
onderneming werkzaam zijn. Een minimumaantal wordt daarbij niet gegeven.
De melding aan die representatieve vakbond dient te worden gedaan op een tijdstip
dat de vakbond nog invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. Behalve de
vakbonden dient het UWV ook in kennis te worden gesteld. De raadpleging van de
vakbonden geschiedt conform de Richtlijn 98/59/EG met het doel het aantal ontslagen
te verminderen of de gevolgen ervan te verzachten door het nemen van sociale
begeleidingsmaatregelen, herplaatsing of omscholing (art. 3 lid 3 WMCO). In de
praktijk wordt dan onderhandeld over een sociaal plan.

De melding aan de vakbonden in het kader van de WMCO en het akkoord van de
vakbonden is vervolgens van belang bij de BBA-procedure. Wanneer de vakbonden
een verklaring afgeven dat zij de bedrijfseconomische reden accepteren en dat
daardoor het door de werkgever genoemde aantal arbeidsplaatsen vervalt, hoeft de
werkgever sinds 2005 in de BBA-procedure het vervallen van die arbeidsplaatsen niet
meer aannemelijk te maken (art. 4:1 lid 1 Ontslagbesluit). Alleen wanneer een
werknemer nieuwe feiten of omstandigheden aanvoert met betrekking tot de nood-
zaak van het ontslag, zal het UWV de reden nog toetsen.44

9.3.2.5 Decentralisatie gehele verlening toestemming aan bedrijfsleven

Overigens kan de minister de bevoegdheid om op de aanvraag voor toestemming te
beslissen ook geheel overdragen aan organisaties uit het bedrijfsleven (art. 32 BBA).
Daarbij dienen die organisaties wel de materiële normen uit het BBA en het Ontslag-
besluit toe te passen. De bevoegdheid toestemming te verlenen voor opzegging is
lange tijd ten dele aan de organisaties in de grafische sector overgedragen.45 De
delegatie van bevoegdheid aan de grafische sector is inmiddels geëindigd.

9.3.2.6 Grondrechtelijke toets op de reden van het ontslag

Hierboven is beschreven de marginale UWV-toets op de reden van het bedrijfseco-
nomische ontslag en de gedeeltelijke decentralisatie daarvan aan de vakbonden.
Voldoet Nederland hiermee aan de grondrechtelijke eisen?

44 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 2005, 242, p. 2.
45 Voor het eerst in 1948, bij beschikking van 3 juli 1948, nr. 7426. Recenter: het delegatiebesluit

van 20 december 1990, Stcrt. 1990, 252. Zie: Van Rijs & Wilthagen 1996, p.471-485.
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Art. 24 ESH schrijft voor dat er geldige redenen voor het ontslag dienen te zijn.46 Deze
dienen verbonden te zijn met de capaciteiten of het gedrag van werknemers47 of te
zijn gebaseerd op de operationele eisen van de onderneming, de vestiging of dienst
(art. 24 sub a ESH). Het Comité van Experts merkt op dat art. 24 van het herziene
Handvest alleen onder bepaalde condities een economische reden voor ontslag
toestaat.48 Het dient in ieder geval te gaan om een objectieve en valide reden. Hoe
het Comité dit verder uitlegt, is onduidelijk. In de ‘case law digest’ is te lezen: ‘The
Committee has not specified yet whether economic reasons within the meaning of
Article 24 must be limited to situations where firms are in difficulty or whether they
can include other business strategies.’ Het Comité heeft over de bedrijfseconomische
redenen gelegen in de bedrijfsstrategie vragen gesteld aan Italië49 en Frankrijk50.

IAO-Conventie nr. 158 vereist ook een valide reden voor het ontslag. De reden kan zijn
gelegen in de geschiktheid of het gedrag van de werknemer51, of in de operationele
eisen van de onderneming, vestiging of dienst (art. 4 IAO-Conventie nr. 158).52 Het
begrip operationele eisen is niet nader in de Conventie, noch in Aanbeveling nr. 166,
gedefinieerd. De IAO gaf in het oorspronkelijke voorstel aan dat het om redenen van
economische, technologische, structurele of soortgelijke aard diende te gaan. Het
Comité van Experts herhaalt dat en geeft voorts voorbeelden aan wat aangesloten
staten onder het begrip verstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld zowel om rationalisatie
en modernisering van de organisatie, veranderde markt- en economische omstan-
digheden en gebrek van de werknemer zich aan te passen aan het werk of de

46 De werknemer die meent dat zijn arbeid is beëindigd zonder geldige reden heeft het recht
hiertegen op te komen bij een onafhankelijke instantie (art. 24, laatste volzin ESH). Deze instantie
dient ook de feiten te kunnen onderzoek van ontslagenwegens economische redenen, aldus vaste
rechtspraak van het Comité van Experts. Zie bijv. Conclusions 24 oktober 2008, c-2008-2en
(Slovenia). De bewijslast mag daarbij niet volledig op de werknemer liggen, maar dient te worden
onderworpen aan passende afstemming tussen die van de werkgever en de werknemer. Zie bijv.
Conclusions 24 oktober 2008, c-2008-2en (Slovenia).

47 Met betrekking tot de persoonsgebonden redenen zijn bepaalde ontslagredenen ongeldig: vak-
bondslidmaatschap of vakbondsactiviteiten of (kandidaat-)werknemersvertegenwoordiger, victi-
misatieontslag vanwege een klacht tegen de werkgever vanwege het niet naleven van wet- en
regelgeving, ontslag vanwege ras, kleur, sekse, huwelijkse staat, familieverantwoordelijkheden,
zwangerschap, religie, politieke opvatting, nationale of sociale afkomst of afwezigheid vanwege
zwangerschaps- en bevallingsverlof of ziekte of letsel (protocol bij art. 24 ESH).

48 Conclusions 30 september 2005, c-2005-en1 (Estonia).
49 Conclusions 30 juni 2003, c-2003-en1 (Italy).
50 Conclusions 30 juni 2003, c-2003-en1 (France).
51 Daarbij is net als in art. 24 ESH aangeduid welke persoonsgebonden redenen niet geldig zijn:

vakbondslidmaatschap of vakbondsactiviteiten of (kandidaat-) werknemersvertegenwoordiger,
victimisatieontslag vanwege een klacht tegen de werkgever vanwege het niet naleven vanwet- en
regelgeving, ontslag vanwege ras, kleur, sekse, huwelijkse staat, familieverantwoordelijkheden,
zwangerschap, religie, politieke opvatting, nationale of sociale afkomst of afwezigheid vanwege
zwangerschaps- en bevallingsverlof of ziekte (art. 5 en 6 IAO-Conventie nr. 158).

52 Dewerknemer heeft ook op grond van IAO-Conventie nr.158 binnen redelijke termijn, het recht de
redelijkheid van het ontslag te laten toetsen door een onafhankelijke instantie, zoals de rechter
(art. 8 IAO-Conventie nr. 158). Daarbij worden de redenen en de overige omstandigheden van het
geval beoordeeld (art. 9 lid 1 IAO-Conventie nr. 158). Ofwel het bewijs voor de reden van het
ontslag dient daarbij te worden verlegd naar de werkgever ofwel op basis van het bewijs van de
partijen zal een oordeel worden volgens de nationale procedureregels of gebruiken (art. 9 lid 2
IAO-Conventie nr. 158).
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techniek.53 De operationele eisen kunnen volgens het Comité van Experts ook
negatief worden omschreven: de redenen die noodzakelijk zijn vanwege economi-
sche, technologische, structurele eisen of vanwege eisen van soortgelijke aard, welke
niet zijn verbonden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer.54 Ik kom
hier later op terug.

Wanneer het gaat om bedrijfseconomisch ontslag, mag de aangewezen onafhan-
kelijke instantie beoordelen of het ontslag inderdaad om die redenen is gegeven,
maar de mate waarin de instantie ook mag beoordelen of de redenen voldoende zijn
om het ontslag te rechtvaardigen, zal worden bepaald door de gekozen methode(s)
van implementatie, zoals bij wet- en regelgeving, cao of rechtspraak (art. 9 lid 3 IAO-
Conventie nr. 158).

Op basis van de grondrechten en de summiere uitleg daarvan door de verdrags-
instanties moet worden geconstateerd dat op basis van art. 24 ESH, IAO-Conventie
nr. 158 de bedrijfseconomische reden weliswaar erkend is als geldige reden voor het
ontslag, maar de grondrechten verder nauwelijks handvatten geven om te beoordelen
of Nederland de grondrechtelijke minimumbescherming biedt. Het UWV laat de
werkgever beleidsvrijheid met betrekking tot de reden van ontslag, welke kan zien op
slapte in de onderneming, maar ook de wens tot reorganisatie. Het Comité heeft over
het verschil tussen economische moeilijkheden als reden voor ontslag en redenen
gelegen in de bedrijfsstrategie vragen gesteld, maar zich niet over eventuele (on-)
toelaatbaarheid van dergelijke bedrijfsstrategische redenen uitgelaten. Het Comité
loopt bijvoorbeeld ten aanzien van de economische en strategische redenen met de
uitleg van art. 24 ESH al een tijdje aardig achter de ontwikkelingen aan. Evenmin
bieden de grondrechten duidelijke normen voor de beoordeling van de intensiteit van
de toets ten aanzien van de reden voor het ontslag. Eenmarginale toets zoals het UWV
die uitvoert, is daarmee toegelaten.

Het beoordelen van de reden voor het ontslag kan volgens art. 24 ESH een onderdeel
zijn van de grondrechtelijke bescherming die Nederland dient te waarborgen. Het
waarborgen van de bescherming uit het ESH kan volgens art. I op verschillende
manieren geschieden: niet alleen door wet- of regelgeving, maar ook via overeen-
komsten tussen werkgevers of werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties,
een combinatie van deze twee methoden of andere passende middelen. Dit betekent
dat de toets van de reden voor het ontslag inderdaad kan worden overgelaten aan de
werkgever en de instemming van de vakbond. Voor art. 24 ESH geldt daarbij niet de
verplichting dat deze overeenkomst tussen de werkgever enwerknemer moet gelden
voor de meerderheid van de werknemers. De mogelijkheid ter waarborging van het
grondrecht via overeenkomsten tussen de werkgeversorganisaties en werknemers-
organisaties en de mogelijkheid ‘andere passende middelen’ in te zetten maken dat
ook decentralisatie naar het georganiseerde bedrijfsleven, zoals in het BBA vermeld,
volgens het ESH mogelijk is.

53 ILO Committee of Experts 1995, p. 39.
54 ILO Committee of Experts 1995, p. 39.
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Daarbij geldt volgens art. 24 ESH dat dewerknemer het recht dient te hebben in beroep
te gaan bij een onpartijdige instantie. IAO Conventie nr. 158 bepaalt eveneens dat de
werknemer kan opkomen tegen de beëindiging bij een onpartijdig lichaam, zoals een
rechtbank, arbeidstribunaal, arbitragecommissie of arbiter (art. 8 lid 1 IAO Conventie
nr. 158). Wanneer de beëindiging is geautoriseerd door een bevoegde autoriteit, zoals
het UWV, geldt dat de toepassing van lid 1 mag worden aangepast aan het nationale
recht en de praktijk (art. 8 lid 2 IAO Conventie nr. 158). In Nederland is daarin ook bij
decentralisatie van de toets op de reden van het ontslag naar de vakbonden of een
orgaan van het bedrijfsleven, voorzien door de kennelijk onredelijke ontslagprocedure
bij de rechter (7:681 BW). In die procedure kan niet alleen de ‘echtheid’ van de reden
voor het bedrijfseconomische ontslag worden beoordeeld (zoals art. 9 lid 3 IAO
Conventie nr. 158 voorschrift), maar wordt ook de gerechtvaardigdheid van het ontslag
in het licht van de toets op kennelijke onredelijkheid beoordeeld. (Dit laatste betreft
een bevoegdheid die niet per se door de wetgever hoeft te worden toegekend volgens
art. 9 par. 3 IAO Conventie nr. 158). De Nederlandse wet- en regelgeving bij opzegging
voldoet dus aan de internationale normen voor bescherming tegen onredelijk ontslag.

9.3.3 Selectiecriteria: van anciënniteit naar afspiegeling en kwaliteit

9.3.3.1 Van anciënniteit naar afspiegeling

Bij de invoering van het Ontslagbesluit in 1999 worden de selectiecriteria voor
bedrijfseconomisch ontslag aangepast. Het tot dan toe gehanteerde anciënniteits-
beginsel wordt genuanceerd voor het geval van groepsontslagen van tien en meer
werknemers tegelijkertijd. Om een onevenwichtige leeftijdsopbouw in het perso-
neelsbestand te voorkomen, mag in een dergelijk geval de werkgever beslissen het
personeel onder te verdelen in leeftijdsgroepen. Het anciënniteitsbeginsel ofwel
dienstjarencriterium wordt dan binnen die leeftijdsgroepen toegepast. ‘Aldus kan
worden bereikt dat de afvloeiing naar evenredigheid van de omvang van de personeels-
bestanden in die leeftijdsgroepen plaats- vindt.’55

Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer wordt de minister in 2003
verzocht het last in-first out-beginsel te heroverwegen.56 De Kamerleden stellen dat
met genoemd beginsel onvoldoende kan worden ingespeeld op de behoefte van
ondernemingen aan flexibiliteit en diversiteit in personeelsbestand (zoals in leeftijd,
kleur, sekse en deskundigheid). In 2005 vertaalt de minister de motie naar een
wijziging van het Ontslagbesluit waarbij de optie voor de werkgever voor afspiegeling
te kiezen tot hoofdregel in art. 4:2 lid 1 Ontslagbesluit wordt verheven.57 Daarbij
overweegt hij: ‘Het gevolg daarvan bij alle bedrijfseconomische ontslagen zal zijn, dat aan

55 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 1998, 238, p. 7.
56 Motie van 18 december 2003 van de leden Verburg, Weekers, Bakker en Noorman-den Uijl,

Kamerstukken II 2003/04, 29 200-XV, nr. 48.
57 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 2005, 242, p. 1-3.
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de diverse groepen werknemers (jongeren, ouderen, herintreders enz.) een gelijkmatiger
ontslagbescherming wordt geboden. Dit is niet alleen in het belang van een gezonde
leeftijdsopbouw in de onderneming, maar tevens in het belang van het streven te komen
tot een evenwichtiger vertegenwoordiging van de verschillende groepen van werknemers
binnen de onderneming.’58

9.3.3.2 Afwijkende normen voor bepaalde sectoren en bedrijven

Voor twee sectoren zijn in het Ontslagbesluit reeds vanaf 1999 andere regels gesteld
voor toepassing van de anciënniteitscriteria. In plaats van toepassing van die regels
per uitwisselbare functies in een bedrijfsvestiging, worden deze criteria voor de
schoonmaaksector enkel toegepast op ploegen die ofwel korter dan een jaar na
aanvang van het project samenwerken, ofwel waarbinnen in het voorafgaande jaar
meer dan eens de samenstelling is gewisseld, anders dan vanwege bijvoorbeeld
ziekte, vakantie, promotie, opleiding of ontslag van een werknemer. Ploegen die al
een jaar zonder werknemerswisselingen samenwerken blijven buiten beschouwing.
De reden voor deze afwijkende regels is dat werknemers van een ander lopend
project zoudenmoetenworden ontslagen, hetgeen voor hen niet begrijpelijk is omdat
hun eigen project blijft bestaan. Voor dewerkgever is frequente herindeling in nieuwe
ploegen (gemiddeld loopt een project drie jaar) organisatorisch lastig en ongewenst
omdat de kwaliteit en klanttevredenheid hier aan kan lijden.59

Tegelijkertijd worden vanaf 1999 ook voor de uitzendsector andere regels gegeven in
Bijlage B van het Ontslagbesluit. In 2003 wordt na ge- of misbruik van de bijzondere
regels door detacheringsbedrijf CMG60 het toepassingsbereik van deze regels beperkt
tot ‘gewone’ uitzendbureaus.61 Vereist is dat het uitzendbureau als doelstelling heeft
om in het kader van beroep of bedrijf werknemers ter beschikking te stellen aan
derden (opdrachtgevers) om onder hun leiding en toezicht werkzaam te zijn en
zodoende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen én wiens
premieplichtige loonsom op jaarbasis voor ten minste 50% wordt gerealiseerd in
het kader van uitzend- overeenkomsten als bedoeld in artikel 7:690 BW.

Wanneer Bijlage B van toepassing is, dan geldt het volgende. Voor toestemming is
vereist dat de inleenopdracht is geëindigd en herplaatsingsinspanningen niet tot
herplaatsing hebben geleid. Voor werknemers die korter dan 5 jaar in dienst zijn (en
wier arbeidsovereenkomst niet reeds door een uitzendbeding of van rechtswege
afloopt), dienen 1 maand herplaatsingsinspanningen te worden verricht, tussen
de 5 en 10 jaar 3 maanden en langer dan 10 jaar 4 maanden. Vanwege het bijzondere

58 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 2005, 242, p. 2.
59 Toelichting op Bijlage A Ontslagbesluit, Stcrt. 1998, 238, p. 9-10.
60 Zie Gerechtshof Den Haag 29 november 2002, JAR 2002, 293.
61 Toelichting op Bijlage B Ontslagbesluit, Stcrt. 2003, 49, p. 1.
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karakter van de uitzendrelatie dient vervolgens het afspiegelings- en anciënniteits-
beginsel niet per bedrijfsvestiging teworden toegepast, maar kan dit worden beperkt
tot:
1. de inleenopdrachten met uitwisselbare functies bij het inleenbedrijf waar de

werknemer laatstelijk werkzaam was, en;
2. de inleenopdrachten op grond waar- van bij andere inleenbedrijven per inleen-

bedrijf in totaal vier of meer werknemers werkzaam zijn in uitwisselbare functies.

Bij dit laatste blijven inleenopdrachten buiten beschouwing die binnen twee of
minder maanden zullen aflopen. Op deze manier worden door het einde van de
ene inleenopdracht, andere uitzendrelaties met inleners zo min mogelijk door-
kruist.62 Ten slotte dient de uitzendwerkgever bij de aanvraag voor toestemming
aan te tonen dat een aanbod tot wisseling van werknemers van hogere anciënniteit
voor die met lagere anciënniteit bij een inlener, in redelijkheid niet kan worden
geëffectueerd.

Hoewel Bijlage B dus niet door andere uitleners of detacheerders dan uitzendbe-
drijven mag worden toegepast, zijn in 2003 toch ook de regels voor die andere
bedrijven versoepeld. De gedetacheerde werknemer wier vervanging redelijkerwijs
niet kan worden geëffectueerd, kan door het UWV bij de toepassing van het
afspiegelings- en anciënniteitsbeginsel buiten beschouwing worden gelaten. Daarbij
kunnen verschillende omstandigheden een rol spelen zoals de inhoud van de
opdrachtovereenkomst, de duur van de relaties in de driehoeksverhouding, de
persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden van de werknemer en het belang daarvan
voor de opdrachtgever; de mate van vervangbaarheid ook gezien de inwerkperiode
van een vervanger en de mate waarin de voortgang van de werkzaamheden door een
eventuele vervanging wordt geschaad.63

Waarom overigens de afwijkingen voor de schoonmaaksector en uitzendbranche wél
zonder meer ‘inlenergerichte’ toepassing van de selectiecriteria toelaten, maar voor
de detacheringsbranche dat alleen in bijzondere individuele gevallen is toegestaan is
mij niet zonder meer duidelijk. Het verschil kan in ieder geval niet worden verklaard
uit verschillende werkgeversbehoeften, die lijken immers op elkaar. Onhelder is ook
waarom bij de selectie voor ontslag in de uitzendbranche herplaatsingseisen worden
gesteld, terwijl dat in de andere twee gevallen niet het geval is. De regelgeving is
inconsistent op dit punt. Het sociaal akkoord 2013 lost dit probleem overigens niet op.

9.3.3.3 Beperkte mogelijkheden tot selectie op kwaliteit

In 1999 reeds wordt voorts een mogelijkheid tot afwijking van de hoofdregels met
betrekking tot anciënniteit en afspiegeling opgenomen om een werknemer buiten de
selectie te houden die op grond van zijn bijzondere kennis of bekwaamheden

62 Toelichting op Bijlage B Ontslagbesluit, Stcrt. 1998, 238, p. 10.
63 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 2003, 49, p. 2.
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bezwaarlijk gemist kan worden. Het zogenoemde onmisbaarheidscriterium wordt in
eerste instantie strikt geïnterpreteerd. In 2009 wordt naar aanleiding van de eco-
nomische crisis dit criterium tijdelijk verruimd opdat de werkgever (gedacht wordt
aan de MKB-werkgever) vakmensen kan behouden, mede met het oog op behoud van
werkgelegenheid op langere termijn.64 Van de verruiming wordt nauwelijks gebruik
gemaakt. Vermoedelijk vanwege de strikte eisen die daarbij gelden. Het lage gebruik
is reden waarom de maatregel per 1 januari 2012 weer uit het Ontslagbesluit
verdwijnt en het oude onmisbaarheidscriterium weer terugkeert.65 Overigens staat
tegenover het onmisbaarheidscriterium de bevoegdheid van het UWV toestemming
te onthouden voor een werknemer die een zwakke arbeidsmarktpositie heeft,
wanneer de eerstvolgende werknemer die in aanmerking komt voor ontslag juist
goede arbeidsmarktperspectieven heeft (art. 4:2 lid 5 Ontslagbesluit).66

Laat het UWV nu ook toe op andere gronden af te wijken van het afspiegelings- en
anciënniteitsbeginsel? Mag eenwerkgever zijn eigen selectiecriteria hanteren en toch
de toestemming van het UWV verkrijgen? Het uitgangspunt in de UWV-beleidsregels
is dat selectie op basis van kwaliteit niet mogelijk is omdat de regels over afspiegeling
en anciënniteit dwingend van aard zijn en daarop alleen de bovenstaande uitzonde-
ringen zijn toegestaan (hoofdstuk 10 inleiding Beleidsregels Ontslagtaak UWV).67

Toch vermelden de beleidsregels van het UWV inmiddels ook dat afspiegeling niet
aan de orde is wanneer een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te
vervallen (hoofdstuk 10 par. 2). Van uitwisselbare functies wordt gesproken indien de
functies qua functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden, vereiste competenties,
niveau en de beloning gelijkwaardig zijn (hoofdstuk 12 inleiding). De werkgever kan
spelen met dit begrip. Ten eerste kan een kleine werkgever precies die functie van een
niet langer gewenste werknemer laten vervallen. Mits dan geen uitwisselbare
functies in de organisatie aanwezig zijn, wordt op die manier de gewenstewerknemer
voor ontslag geselecteerd. Ten tweede kan juist een wat grotere werkgever zodanig
reorganiseren dat alle oude functies komen te vervallen en door andere, nieuwe
functies worden vervangen. De nieuwe functie moet daarbij voldoende verschillen
van de oude categorie uitwisselbare functies.68 Eerst worden dan alle werknemers uit
de vervallen functies boventallig verklaard, daarna wordt beoordeeld of de werk-
nemer alsnog geschikt is voor een passende nieuwe functie (hoofdstuk 12 par. 3
Beleidsregels ontslagtaak UWV). In de selectieprocedure kan gekekenworden naar de
kwaliteit van de medewerker gezien de eisen behorende bij de nieuwe functie.
Dit wordt ook wel de stoelendansmethode genoemd.69 De werknemers die niet
geschikt worden geacht voor de nieuwe functies en die niet kunnen worden her-
plaatst, worden boventallig. Voor hen kan toestemming van het UWV worden

64 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 2009, 10981, p. 2. Zie ook: Dikker 2010, p. 12-15 en
Schraffordt 2009, p. 316-319.

65 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Strct. 2011, 22456, p. 2.
66 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 1998, 238, p. 7.
67 Zie voor een bespreking van dit onderwerp ook: Hampsink 2012 en Kouwenhoven 2012.
68 Lips & Meuleveld 2011, p. 1-23.
69 Lips & Meuleveld 2011, p. 19-23.
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gevraagd wegens een bedrijfseconomische reden. Op deze manier kan dus toch
worden geselecteerd op kwaliteit.

9.3.3.4 Decentralisatie selectiecriteria

Bij de discussie over anciënniteit en afspiegeling in 2003 overweegt de toenmalige
minister van SZW De Geus tevens in het Ontslagbesluit ruimte te maken voor
afwijkende selectiecriteria op decentraal niveau bij cao. Hij acht het lifo-beginsel
niet onomstreden, hetgeen reden is om voor te stellen in de cao andere criteria toe te
staan. Het lifo-beginsel benadeelt volgens de minister groepen die recent tot de
arbeidsmarkt zijn toegetreden zoals herintredende vrouwen, jongeren, allochtonen
en vrouwen. Het laat ondernemingen voorts geen mogelijkheden tot selectie op basis
van kwaliteit. Verder kan het als een disincentive werken op scholing van oudere
werknemers, zij hoeven minder te investeren in scholing – hun baan is toch zeker –
hetgeen de mobiliteit op de arbeidsmarkt ook belemmert. Als laatste kan het lifo-
beginsel een vergrijsd personeelsbestand veroorzaken, hetgeen in het licht van de
vertrekkende babyboomgeneratie het personeelsbestand niet toekomstbestendig zou
maken.70

Deminister vraagt de STAR advies over de decentralisering van de selectiecriteria. Het
advies is verdeeld.71 VNO-NCWen LTO-Nederland stemmen ermee in, mits de CWI, nu
UWV, de toepassing van de ontslagcriteria marginaal toetst op transparantie, toepas-
baarheid en objectiveerbaarheid. Voorts zouden ook met de OR of te PVT alternatieve
ontslagcriteria moeten kunnen worden afgesproken. CNV stemt eveneens in met het
voorstel, mits de cao-normen voldoen aan eisen van rechtvaardigheid, objectiviteit,
rationaliteit en toepasbaarheid. MKB-Nederland, FNV en MHP echter wijzen het
voorstel af. Zij hechten aan eenduidige regelgeving op dit punt, vinden dat bij een
bedrijfseconomisch ontslag het niet past om de werknemer af te rekenen op
prestaties en achten het onderwerp te zwaar om aan de cao-tafel te bespreken.
Indien de afwijkingsmogelijkheid toch tot stand zou komen, dient deze aan eisen van
rationaliteit, rechtvaardigheid, objectieve toepasbaarheid te voldoen. Voorts zou het
moeten beantwoorden aan de eisen van een consistent personeelsbeleid en zouden
de normen verenigbaar dienen te zijn met de gelijkebehandelingswetgeving. Van-
wege de mogelijke persoonlijke betrokkenheid en vanwege het feit dat met af te
spreken selectiecriteria de arbeidsverhoudingen in de onderneming op scherp
worden gezet, wijzen MKB-Nederland, FNV en MHP het afspreken van ontslagcriteria
met de OR of de PVT af. Uiteindelijk wordt de mogelijkheid bij cao af te wijken van de
selectiecriteria in het Ontslagbesluit niet opgenomen.

70 A. de Geus, Notitie heroverweging van het Last-in/first-out beginsel bij bedrijfseconomisch
ontslag, bijlage p. 3 bij brief aan de Tweede Kamer van 25 mei 2004, Kamerstukken II 2003/04,
29 200-XV, nr. 87.

71 STAR 2004.
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9.3.3.5 Grondrechtelijke toets voor (decentrale) selectiecriteria bij opzegging
ontbreekt

De grondrechtelijke bescherming tegen onredelijk ontslag gaat ervan uit dat de reden
van het ontslag ofwel in de bedrijfsorganisatorische redenen ofwel in persoonsge-
bonden redenen is gelegen. Par. 23 van de niet-bindende Aanbeveling nr. 166 schrijft
voor dat de selectiecriteria tevoren moeten worden vastgesteld en rekening moeten
houden zowel met de belangen van de werkgever als met die van de werknemer.
Het Comité van Experts wijst op het belang van objectieve criteria om arbitraire
beslissingen te voorkomen.72 Hierboven is beschreven dat zowel bij toepassing van
het onmisbaarheidscriterium als bij de zogenoemde stoelendansmethode bij een
bedrijfseconomisch ontslag of reorganisatie (mede) wordt geselecteerd op de kwa-
liteit van de werknemer. Hier vermengen zich de twee typen redenen voor ontslag.
Hoe moet dit grondrechtelijk worden beoordeeld? Enerzijds merkt het Comité van
Experts op dat bedrijfseconomische redenen, redenen gebaseerd op geschiktheid of
gedrag van de werknemer uitsluiten. Vandeputte merkt op dat hierdoor overlap
tussen de twee typen redenen niet mogelijk is.73 Anderzijds geldt dat de vaststelling
van de selectiecriteria is overgelaten aan de aangesloten staat. Dit geschiedt volgens
het Comité van Experts doorgaans bij wetgeving of cao, maar kan bijvoorbeeld ook
zijn overgelaten aan de onderneming. Deze diversiteit is vanwege het belang van
flexibiliteit toegestaan, aldus het Comité van Experts. Vervolgens somt het Comité
veelvoorkomende selectiecriteria op, zoals lengte van het dienstverband, familie-
omstandigheden of bijzondere omstandigheden zoals moeilijkheden vervangend
werk te vinden.74 Het selectiecriterium van beroepsvaardigheden komt ook voor, en
is zelfs het eerste in de lijst dat het Comité opsomt. Uit de landenvoorbeelden blijkt
niet helemaal welke rol deze beroepsvaardigheden spelen. Soms gaat het om de regel
dat bij gelijke vaardigheden, degene met het kortste dienstverband wordt geselec-
teerd voor ontslag, maar in andere gevallen wordt de beroepsvaardigheid als een
losstaand selectiecriterium voorgeschreven. Het Comité maakt hiertegen geen
bezwaar.

De eis van gescheiden bedrijfseconomische en persoonsgebonden ontslagredenen
is als volgt met de selectiecriteria op basis van geschiktheid te rijmen. Eerst dient de
reden voor het ontslag vast komen te staan. Deze reden is grondrechtelijk gezien
bepalend voor de bescherming. Deze is volgens IAO-Conventie nr. 158 namelijk bij de
persoonsgebonden redenen anders ingericht dan bij de bedrijfseconomische reden. Is
er onduidelijkheid over de aard van de redenen, dan dient men aan te sluiten bij de
meest bepalende reden.75 Staat vervolgens bijvoorbeeld de bedrijfseconomische
reden vast, dan is niet uitgesloten dat de geschiktheid van de werknemer alsnog
een rol speelt bij de selectiecriteria. De criteria mogen ten slotte geen afbreuk doen
aan de verboden redenen voor ontslag uit de art. 5 en 6 IAO Conventie nr. 158.
Nederland voldoet hieraan met de opzegverboden.

72 ILO Comittee of Experts 1995, p. 121.
73 Vandeputte 2012, p. 549.
74 ILO Comittee of Experts 1995, p. 122.
75 ILO Committee of Experts 1995, 39 en Vandeputte 2012, p. 549.
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De internationale verdragen bepalen zelf dus nauwelijks iets ten aanzien van de te
hanteren selectiecriteria bij bedrijfseconomisch ontslag, behalve dan dat deze criteria
objectief dienen te zijn en zij tevoren dienen te zijn vastgesteld. Willekeur moet
worden voorkomen. Dat betekent dat grondrechtelijk gezien niets in de weg staat aan
de Nederlandse wijzigingen in die criteria vanaf 1999 tot heden, die vooral ten faveure
van de werkgever geweest te zijn. Dit geldt dus ook voor de afwijkingen van de
hoofdregels van afspiegeling en anciënniteit voor driehoeksrelaties in de schoonmaak-
en uitzendsector en bij detacheringsverhoudingen. Dit geldt evenzo voor de vermijding
van de selectiecriteria van afspiegeling en anciënniteit door de kleine werkgever of
door de wat grotere werkgever bij de stoelendansreorganisatie. De decentralisatie
van de ontslagcriteria is niet doorgegaan. Indien dat wel was gebeurd, was ook
hiertegen uit het oogpunt van grondrechtelijke bescherming tegen onredelijk ontslag
geen bezwaar geweest.

Bij de discussie over de decentrale ontslagcriteria is terecht erop gewezen dat die
criteria niet alleen aan objectiviteit, maar ook aan bepaalde andere minimumeisen
dienen te voldoen. Gerefereerd is aan materiële waarden als rechtvaardigheid en
gelijke behandeling en aan procedurele eisen als transparantie, (wederom) objecti-
viteit en consistentie. Ik interpreteer dit zo dat in feite bij elke vorm van (decentrale)
selectiecriteria minimumnormenmoetenworden gerespecteerd welke als beginselen
van het recht of het ontslagrecht kunnenworden aangemerkt. Afhankelijk van degene
die de regels opstelt of toepast betreffen dit bestuursrechtelijke dan wel civielrechte-
lijke beginselen. Gewaarborgd dienen immer te zijn de redelijkheid, het beginsel van
gelijke behandeling of anti-discriminatie, en de zogenoemde algemene beginselen
van behoorlijk of goed werkgeverschap zoals kenbaarheid en zorgvuldigheid.76

Individueel gerichte ontslagcriteria zoals het bekende onmisbaarheidscriterium uit
het ontslagbesluit of het criterium van onvervangbaarheid bij detachering in de
beleidsregels zijn vanuit de werkgeversbehoefte begrijpelijk, maar leveren in het
licht van de algemene beginselen van goed bestuur en behoorlijk werkgeverschap
eerder problemen op dan de algemene hoofdregels. Dit komt omdat de objectieve
toepassing van die regels lastig is vanwege de individuele afweging en de kenbaarheid
op voorhand van de manier waarop de afweging wordt gemaakt inzicht vergt in de
lijn van eerdere beslissingen. Dat laatste is in het geval van de UWV-procedure
sowieso een probleem omdat de beslissingen niet worden gepubliceerd.

9.3.4 Ontwijking ontslagbescherming BBA

9.3.4.1 Vaste werknemers ontslaan en flexibel personeel houden of ZZP’ er inhuren

Recent heeft het UWV met de wens van werkgevers te maken gekregen vaste
werknemers te ontslaan om zo een flexibeler personeelsbestand te kunnen opbou-
wen met meer uitzendwerknemers en ZZP’ers. Over deze praktijk zijn Kamervragen

76 Heerma van Voss 1992.
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gesteld, waarna minister Kamp het UWV de beleidsregels heeft laten aanpassen.77

Kamerleden toonden zich tevreden, maar ook de nieuwe regels roepen vragen op.

Daarbij is het de vraag hoe het UWV omgaat met de zogenoemde wederindiensttre-
dingsvoorwaarde. De wederindiensttredingvoorwaarde ziet op de eis dat de werk-
gever niet binnen 26 weken na de bekendmaking van de toestemming een
werknemer in dienst neemt voor de werkzaamheden van dezelfde aard (art. 4:5
Ontslagbesluit). Het UWV is bevoegd die eis te stellen. Uit de twee hiernavolgende
voorbeelden blijkt echter dat het UWV deze voorwaarde kennelijk niet altijd wil
opleggen, of de mogelijkheid tot opleggen strikt wenst te interpreteren.

De voorwaarde wordt niet opgelegd in de bijzondere situatie van een sterk fluctue-
rend werkaanbod. Het UWV staat in dat geval namelijk de werkgever toe vast
personeel te ontslaan en uitzendkrachten een volgende piek te laten opvangen. Het
UWV gaat daarbij ervan uit dat de arbeid eerst zodanig dient teworden georganiseerd
of hergeorganiseerd dat er voldoende structureel werkaanbod voor het vaste per-
soneel is. Daarbij dienen de arbeidstijden te worden geflexibiliseerd. Is dat niet
mogelijk, dan dienen in beginsel de uitzendkrachten als eerste te wijken zodat
het vaste personeel hun werk kan overnemen. ‘Interne flexibiliteit gaat voor externe
flexibiliteit’ vermelden de beleidsregels Ontslagtaak UWV (hoofdstuk 7 par. 6).
Wanneer ook dan het structurele werkaanbod te beperkt is om al het vaste personeel
vanwerk te voorzien, of werknemers weigeren op het aanbod voor anderewerktijden
in te gaan, en de betreffende werknemers kunnen niet worden herplaatst, dan kan
toestemming worden verleend. Wanneer de werkgever een aanbod tot gewijzigde
werktijden heeft vergezeld doen gaan met een verlaging van de arbeidsvoorwaarden,
dan kan de UWV-procedure niet worden gebruikt om een verlaging van de arbeids-
voorwaarden te realiseren zonder dat de werkzaamheden daarvoor aanleiding geven.
Kan de toestemming worden verleend, dan mogen de pieken alsnog met het overige
interne personeel of uitzendkrachten worden opgevangen. Buiten deze problematiek
van sterk fluctuerend werkaanbod en de daarbij gestelde regels, is geen ruimte in het
toestemmingenbeleid om vast personeel voor uitzendkrachten te verruilen. Ondui-
delijk is hoe deze mogelijkheid tot het verruilen van vaste voor uitzendkrachten zich
verhoudt tot de eis van art. 4:3 Ontslagbesluit dat toestemming wordt gegeven in het
geval van verval van arbeidsplaatsen.78

Uit de Beleidsregels Ontslagtaak UWV is voorts op te maken dat het voorkomt dat
werkgevers hun vaste personeel willen ontslaan om hen vervolgens op de flexibele
basis van ZZP’er terug te huren. Zonder verwijzing naar de wederindiensttredings-
voorwaarde, staan de UWV-beleidsregels deze praktijk toe wanneer de ZZP-status
‘echt’ is en het niet om een schijnzelfstandige gaat (hoofdstuk 7 par. 5). Daarbij gaat
het UWV ervan uit dat een echte ZZP’er er een is die over een VAR-wuo beschikt en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De zelfstandige dient ook de werkzaam-
heden te verrichten waarvoor de VAR-verklaring is afgegeven. Zonder VAR-wuo

77 Stcrt. 9 september 2011, 16363
78 Laurentius 2012.
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beschouwt het UWV de zelfstandige als schijnzelfstandige. Een aanvraag voor toe-
stemming mag dus geen verkapte praktijk zijn om de werknemer te dwingen zijn
arbeid voortaan als zelfstandige aan te bieden. Met deze regel beoogt het UWV te
voorkomen dat de praktijk enkel erop is gericht de werknemersstatus te vermijden.
Kennelijk acht het UWV de wederindiensttredingsvoorwaarde ofwel niet van toe-
passing bij het ‘terughuren’ van een voormalige werknemer als ‘echte’ ZZP’er ofwel
wenst het UWV deze in dit geval niet op te leggen.

Op het beleid van het UWV met betrekking tot de opzegging van vast personeel in
ruil voor uitzendkrachten of ZZP’ers bestaat kritiek van onder meer de vakbonden.79

Het is in het licht van het doel, de strekking en werkingssfeer van het BBA volgens
Ringeling niet meteen duidelijk waarom voor zo’n strikte toepassing van de weder-
indiensttredingsvoorwaarde wordt gekozen.80 Hij bepleit gezien de ratio van art. 6
BBA toepasselijkheid van de wederindientstredingsvoorwaarde op de arbeidsverhou-
dingen met handelsagenten, freelancers en ZZP’ers.

Uit een inventarisatie van de UWV-beslissingen over verzoeken in bovengenoemde
situaties blijkt dat het UWV nog nauwelijks een dergelijk verzoek heeft toegewezen.81

Laurentius constateert dat de verhitte politieke debatten in dit geval geen ingrijpende
wijziging voor de arbeidsrechtpraktijk opleveren.82

9.3.4.2 Werknemer via payrollbedrijf

Een andere vorm van het vermijden van de werknemerstatus en de bijbehorende
werkgeversverplichtingen is bekend uit het fenomeen payrolling. Een kenmerk van
de payrolling is dat de opdrachtgever zelf de werving en selectie van een nieuwe
werknemer verzorgt maar vervolgens een ander bedrijf benadert voor de invulling
van het formeel werkgeverschap. Met payrolling wordt niet zozeer operationele
flexibiliteit beoogt, maar veeleer het ‘outsourcen’ van bepaalde werkgeversverplich-
tingen of -risico’s. Ten tijde van de totstandkoming van de Wet flexibiliteit en
zekerheid is behalve in het kader van uitzendwerk dit laatste motief voor het gebruik
van flexibele arbeid nauwelijks besproken.

De formele werkgever is het payrollbedrijf dat met de werknemer een arbeidsover-
eenkomst sluit. De werknemer wordt vervolgens exclusief uitgeleend aan de
opdrachtgever oftewel de inlener. De arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf
verhindert volgens een enkele rechterlijke beslissing dat een arbeidsovereenkomst
met de inlener kan worden geclaimd, soms wordt anders geoordeeld.83 De constructie
heeft gevolgen voor de ontslagbescherming van de gepayrollde werknemers. Het

79 Brief van FNV van 11 april 2011 aan de voorzitter en de leden van de Commissie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, http://www.fnv.nl/site/pers/brief-fnv-flex-voor-vast.

80 Ringeling 2010, p. 21-25.
81 Zie: UWV 2011.
82 Laurentius 2012.
83 Hof Leeuwarden 23 maart 2010, JAR 2010, 107. Anders: Ktr. Groningen 15 december 2009,

JAR 2010, 27, ktr. Enschede 21 maart 2013, JAR 2013, 95.
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verbreken van de payrollopdracht betekent anders dan bij het uitzendbeding geen
einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf.84 Wel zijn
bijzondere regels voor opzegging door de payrollonderneming van toepassing.
Het UWV hanteert daarbij de volgende beleidsregels. De beëindiging van de pay-
rollopdracht betekent een verval van een arbeidsplaats bij het payrollbedrijf. Dit
levert een bedrijfseconomische reden voor ontslag op. Voor de onderbouwing
daarvan hoeft het payrollbedrijf slechts aannemelijk te maken dat de opdrachtgever
de payrollopdracht heeft beëindigd. De reden daarvan hoeft niet te worden vermeld,
het UWV toetst deze dus ook niet (hoofdstuk 16 par. 3). Vervolgens kan onder
toepassing van de hardheidsclausule van art. 4:2 lid 3 Ontslagbesluit de afspiegeling
beperkt blijven tot de werknemers van het payrollbedrijf die werkzaam zijn bij de
betreffende opdrachtgever. Werknemers die bij een derde tewerk zijn gesteld in
uitwisselbare functies ook in het kader van payrolling voor die derde blijven dus
buiten beschouwing. Dat is enkel anders als het payrollbedrijf ook uitzendactivitei-
ten ontplooit, maar geen uitzendonderneming in de zin van Bijlage B is. Dan dient
afgespiegeld te worden met de werknemers in uitwisselbare functies bij de betref-
fende payrollopdrachtgever én met werknemers in uitwisselbare functies in de
‘uitzendtak’ (hoofdstuk 16 par. 7). De situatie kan zich echter ook voordoen dat het
payrollbedrijf de payrollopdracht specifiek voor een of enkele werknemers beëin-
digt, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever ontevreden is over het functioneren.
Dan wordt van het payrollbedrijf verwacht dat het probeert de opdrachtgever ertoe
te bewegen de payrollopdracht te beëindigen voor de werknemer die volgens het
afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt. Hier doet zich de spanning
gevoelen dat de bedrijfseconomische reden voor de payrollonderneming niet cor-
respondeert met de reden van de opdrachtgever. In het voorbeeld van het onvol-
doende functioneren zal de poging van het payrollbedrijf vermoedelijk vruchteloos
blijven. In dat geval kan met een beroep op de hardheidsclausule toch toestemming
wegens bedrijfseconomische worden verleend (hoofdstuk 16 par. 4). De payrollonder-
neming moet de herplaatsmogelijkheden zijn nagegaan, ook bij mogelijke andere
opdrachtgevers dan bij wie dewerknemerwerkt (hoofdstuk 16 par. 5 en hoofdstuk 20).
Een dergelijke verplichting bestond ook op grond van de payrollcao, maar die is
inmiddels geëxpireerd enwordt niet meer voortgezet. De herplaatsingsmogelijkheden
zullen doorgaans beperkt zijn.85 De wederindiensttredingsvoorwaarde wordt niet
gebruikt omdat de voorwaarde niet aansluit bij de driehoeksverhouding.86

Een payrollbedrijf kan volgens de UWV beleidsregels daaraan geen invulling
geven omdat het payrollbedrijf zich richt op het tot stand komen van payrollovereen-
komsten en de payrollwerknemer niet zelf werft.

84 Ktr. Amsterdam 22 december 2009, JAR 2010, 41.
85 Overweging van een kantonrechter ten aanzien van herplaatsingsmogelijkheden van een payroll-

bedrijf: Ktr. Oost Gelre 12 oktober 2009, JAR 2010, 8.
86 Zie ook: Hof Amsterdam 17 maart 2005, JAR 2005, 110.
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Wanneer de payrollonderneming als uitzendbedrijf wordt gekwalificeerd in de zin
van Bijlage B, dan gelden de regels voor selectie van de werknemers uit die bijlage. Na
opzegging met toestemming van het UWV kan de gepayrollde werknemer een
vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag vorderen. Van een valse reden voor
opzegging is geen sprake wanneer de opdrachtgever of inlener de werknemer een
andere passende functie heeft aangeboden met andere arbeidsvoorwaarden. Voor
een bedrijfseconomische reden is voldoende dat de payrollopdracht is geëindigd.87

Van een payrollonderneming mag als goed werkgever worden verwacht dat de
gevolgen van het ontslag worden gecompenseerd. Daarbij zijn echter beperkte her-
plaatsingsinspanningen te verwachten omdat die mogelijkheden bij het payrollbe-
drijf zelf nu eenmaal beperkt zijn.88

9.3.4.3 Grondrechtelijke toets bij vermijding ontslagbescherming?

Volgens art. 2 lid 3 IAO-Conventie nr. 158 dienen staten die het verdrag hebben
geratificeerd maatregelen te nemen tegen vermijding van het reguliere ontslagrecht
door gebruikmaking van tijdelijke contracten. Nederland is weliswaar niet aan deze
verplichtingen gehouden, maar heeft ten tijde van de totstandkoming van de Wet
flexibiliteit en zekerheid niettemin een evenwichtige mix tussen vaste en flexibele
contracten beoogd. Het vaste contract met de werkgever zou daarbij de hoofdroute
moeten blijven, aldus de Nederlandse wetgever. Ook de Europese richtlijn 99/70 gaat
er blijkens de preambule van uit dat de vaste arbeidsovereenkomst (direct met de
werkgever) de normale situatie is. Met de inruil van (vaste) werknemers voor
uitzendkrachten en ZZP’ers beoogt de werkgever op termijn de ontslagbescherming
behorende bij de arbeidsverhoudingen te verminderen of geheel te voorkomen. De
vraag is of de vermijding van de ontslagbescherming niet ook in grondrechtelijk
perspectief problematisch is. Ik denk van wel. De bescherming tegen onredelijkheid
van het bedrijfseconomische ontslag verdwijnt de facto omdat die toets wordt
verengd tot de toets op de bedrijfseconomische reden van het payrollbedrijf, die
gezien de gekozen constructie naar verwachting bijna altijd positief zal uitvallen. De
achterliggende, werkelijke reden van de inlener, wordt dus niet getoetst. Dit kwali-
ficeert als een beperking op het grondrecht op bescherming tegen onredelijk ontslag.
De vraag is vervolgens of zo’n beperking gerechtvaardigd kan zijn. Art. G ESH staat
beperkingen toe die zijn voorgeschreven bij wet en in een democratische samen-
leving noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen en voor de bescherming van de openbare orde, nationale veiligheid, de
volksgezondheid of de goede zeden. Ik zie hierin geen grondslag voor rechtsgeldige
beperking van art. 24 ESH in het kader van de payrollconstructie. Nu art. 24 ESH
echter geen rechtstreeks werkende verdragsbepaling is, kan hier alleen via de
collectieve klachtenprocedure over worden geklaagd.

87 Ktr. Sneek 19 januari 2011, JAR 2011, 81 m.nt. Zwemmer.
88 Ktr. Sneek 19 januari 2011, JAR 2011, 81 m.nt. Zwemmer.
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Ook zou kunnen worden gekeken naar art. 30 Handvest EU. Wanneer het Hof van
Justitie rechtstreekse verticale werking aan dit grondrecht zou willen toekennen,
bestaat de mogelijkheid dit artikel tegen de Nederlandse overheid in te roepen. Deze
bepaling is echter van toepassing uitsluitend wanneer het recht van Unie ten uitvoer
wordt gebracht (art. 51 lid 1 Handvest EU). Dit is een lastig te nemen horde. Ik zou
willen betogen dat payrolling een flexibele constructie betreft waarin is voorzien in
de richtlijnen over tijdelijk en uitzendwerk. De payrollconstructie moet dus worden
geplaatst in het kader van de uitvoering van de genoemde Richtlijnen. Hiermee is
de toepasselijkheid van art. 30 Handvest gegeven. Een beperking van artikel 30
Handvest zal vermoedelijk worden getoetst aan eisen van noodzakelijkheid en
proportionaliteit.

Zwemmer heeft in zijn dissertatie ook kritiek geuit op het omzeilen van het ontslag-
recht.89 Hij bepleit dat ondanks de payrollconstructie toch rechtstreeks een arbeids-
overeenkomst met de inlener zou kunnen worden aangenomen. Vanwege het
afgesloten contract met de payrollonderneming is dat echter eenvoudiger gezegd,
dan gedaan. Als niet van een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met de ‘inlener’
sprake is, en van een arbeidsovereenkomst enkel met de payrollonderneming moet
worden uitgegaan, zou zijns inziens de ontslagbescherming tegen onredelijk ontslag
meer gestalte moeten krijgen dan nu volgens de UWV beleidsregels het geval is. Een
andere manier om toch te voorzien in de grondrechtelijke bescherming tegen
onredelijk ontslag is de procedure van kennelijke onredelijkheid van de opzegging
(art. 7:681 BW). Zwemmer stelt dat het handelen van de opdrachtgever bij de
beoordeling van kennelijk onredelijkheid van de opzegging moet worden betrok-
ken.90 De toets van kennelijke onredelijkheid laat daarvoor ook mijns inziens ruimte
omdat alle omstandigheden van het geval hierbij moeten worden betrokken. In ieder
geval dient de rechter wanneer de feiten daartoe aanleiding geven de formele
scheiding tussen de inlener en formele werkgever te doorbreken.91 Op die wijze
kan via de rechter alsnog gestalte worden gegeven aan de grondrechtelijke bescher-
ming tegen onredelijk ontslag. In het sociaal akkoord 2013 is voorzien de UWV-
beleidsregels over payrolling te schrappen. Wanneer rechters hun koers niet wijzigen,
of de plannen uit het sociale akkoord niet doorgaan, dan is het maar de vraag of de
Nederlandse wetgever de inperking van de bescherming tegen onredelijk ontslag kan
rechtvaardigen, wanneer daar enkel financiële motieven voor zijn.

9.3.4.4 Art. 7:685 BW en ontbindingspraktijk

De laatste ontslagroute die ik hier bespreek, is de ontbindingsprocedure (art. 7:685
BW). De ontbindingsprocedure die in 1907 in dewet voor de arbeidsovereenkomstwas
opgenomen, vond beperkte toepassing omdat ontbinding van de arbeidsovereenkomst

89 Zwemmer 2012.
90 J.P.H. Zwemmer, noot bij Ktr. Sneek 19 januari 2011, JAR 2011, 81.
91 Vergelijk ook: ktr. Enschede 21 maart 2013, JAR 2013, 95 die door de hele payrollconstructie

heenkijkt en een arbeidsovereenkomst aanneemt tussen de ‘inlenende’ gemeente en de gepayrollde
werknemer.
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weliswaar te allen tijde, maar ook slechts bij gewichtige redenen mogelijk was, welke
van dien aard zijn dat de dienstbetrekking billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd
behoort te eindigen (art. 1639w BW oud). Het begrip wordt beperkt opgevat omdat
geen schadevergoeding kan worden toegekend, aldus de wetgever in 1953.92 Naber
voegt daaraan toe dat de ontbindingsprocedure voor de Tweede Wereldoorlog alleen
betekenis had voor de contracten voor bepaalde tijd, de contracten voor onbepaalde
tijd konden immers at will worden beëindigd.93

In 1953 wordt de regeling enigszins versoepeld.94 Het begrip gewichtige redenen
wordt verruimd tot dringende redenen én belangrijke veranderingen in de omstan-
digheden en wordt het mogelijk voor de rechter bij toewijzing van het ontbindings-
verzoek een billijke vergoeding toe te kennen. Daarmee wordt het eenvoudiger de
gespannen relatie tussen de werkgever en werknemer een verandering in de omstan-
digheden te achten die noopt tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarbij kan
het billijk zijn een vergoeding toe te kennen.95 Ik vermeldde in hoofdstuk 6 reeds dat
vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw de ontbindingsroute een hoge vlucht heeft
genomen en een alternatief is geworden voor de BBA-procedure.

Onder de gewichtige redenen worden zowel persoonsgebonden als bedrijfseconomi-
sche redenen verstaan. Bij bedrijfseconomische redenen voor beëindiging van de
arbeidsovereenkomst is de UWV-route in beginsel het meest aangewezen, maar nu
de arbeidsovereenkomst te allen tijde kan worden ontbonden, is gebruikmaking van
de ontbindingsprocedure ook mogelijk.96 Groen wijst erop dat uit de wetshistorie
spreekt dat in een dergelijk geval alleen kan worden ontbonden wanneer de partijen
met spoed uiteen dienen te gaan, dan wel het onredelijk is de periode af te wachten
die met de opzegging is gemoeid.97 In de praktijk wordt echter aan dit vereiste niet
meer getoetst en ontbinden kantonrechters ook om een gewichtige reden gelegen in
een verandering van bedrijfseconomische omstandigheden. De kantonrechter toetst
of de bedrijfseconomische reden een reorganisatie en ontslag noodzakelijk maakt.
Oberman merkt daarbij op dat het de werkgever echter vrijstaat, ook los van een
eventuele bedrijfseconomische noodzaak zijn organisatie naar zijn wensen in te
richten.98 De ontbinding wordt dan ondanks het ontbreken van een financiële nood-
zaak toegekend, ‘zij het met een hogere vergoeding’.99 Groen onderscheidt overigens op
dit punt de grond van economische noodzaak, reorganisatie voor ontbinding en
afzonderlijk daarvan de grond van veranderingen betreffende het bedrijf, externe
buiten partijen liggende oorzaken en overgang van onderneming of de gevolgen

92 Kamerstukken II 1947/48, 881, nr. 3, p. 12.
93 Naber 1983, p. 300.
94 Handelingen II 1947/48, 881, nr. 3, bijlage, p. 10.
95 Handelingen II 1947/48, 881, nr. 3 (MvT), p. 10.
96 Oberman 2005, p. 40.
97 Groen 1989, p. 70-71.
98 Zie ook Ktr. Amsterdam 17 februari 2004, JAR 2004, 56.
99 Oberman 2005, p. 41.
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daarvan, welke laatste grond inmiddels alleen nog zal voorkomen indien de werk-
nemer weigert mee over te gaan.100 Daar waar eerder kantonrechters zich bevoegd
achtten te ontbinden ook al was de WMCO niet nageleefd,101 is dat met invoering
van art. 6a WMCO in 2012 anders geworden.102 Wanneer de vakbonden niet zijn
geraadpleegd, kan de kantonrechter alleen ontbinden indien de werkgever aanneme-
lijk maakt dat de naleving van die verplichting de herplaatsing van de met ontslag
bedreigde werknemers of de werkgelegenheid van de overige werknemers in de
betrokken onderneming in gevaar zou brengen.103

Vervolgens toetsen de kantonrechters in de ontbindingsprocedure of de economische
reden ook met zich brengt dat de arbeidsovereenkomst van de betreffende werk-
nemer dient te worden ontbonden. De selectie voor ontbinding op een economische
grond dient in beginsel plaats te vinden op grond van het afspiegelings- en anciënni-
teitsbeginsel, welke in de ontbindingsprocedure reflexwerking hebben.104 In het geval
de selectie niet correct plaatsvindt, dan wijzen sommige kantonrechters de ontbin-
ding af;105 anderen ontbinden wel maar kennen een hogere vergoeding toe.106

Nu de selectiecriteria voor een bedrijfseconomische ontbinding niet wettelijk zijn
voorgeschreven, laten andere kantonrechters ook eigen, door de werkgever zelf
vastgestelde selectiecriteria toe.107 Dat komt voor bij een reorganisatie waarbij de
oude functies vervallen en nieuwe of gewijzigde functies worden vastgesteld. Ober-
man108 en Hampsink109 analyseren beiden de rechtspraak en komen tot de volgende
strenge voorwaarden. De nieuwe functies dienen ‘niet uitwisselbaar’ te zijn met
de oude functies. De selectiecriteria dienen op goede gronden en volgens een te
verifiëren systeem tot stand dienen te komen en bij voorkeur in overleg met de OR en/
of de vakbonden.110 De werknemers die niet worden geselecteerd dienen te worden
herplaatst elders of moet een ‘boventalligheidsperiode’ worden gegund om nieuw
werk te vinden en zich daarvoor eventueel te scholen. Volgens Hampsink is het ten
slotte aan te bevelen dat de boventallige werknemers bij een onafhankelijke klach-
tencommissie kunnen klagen.

100 Groen 1989, p. 70.
101 Ktr. Heerenveen 6 december 2010, JAR 2011, 29.
102 Wet van 17 november 2011, Stb. 2011, 597.
103 Uitgebreider over deze wijziging van de WMCO: Govaert & De Laat 2012 en Even & Filippo 2011.
104 Oberman 2005 en zie bijvoorbeeld de reflexwerking in: Ktr. Apeldoorn 1 april 2010, JAR 2010, 112;

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 14 februari 2012, JAR 2012, 90, Rb. Arnhem 8 maart 2012, JAR 2012,
102; Ktr. Oude Ijsselstreek 27 maart 2012, JAR 2012, 121 m.nt. Dop.

105 Ktr. Amsterdam 2 juli 2002, JAR 2002, 212 en Ktr. Utrecht 2 juli 2004, JAR 2004, 201. Afwijzing volgt
omdat eigen ontslagcriteria werden gevolgd; Ktr. Almelo 24 december 2010, JAR 2011, 26,
Ktr. Oude Ijsselstreek 27 maart 2012, JAR 2012, 121 m.nt. Dop; Rb. Arnhem 8 maart 2012, JAR
2012, 102 (in deze laatste zaak waren de eigen criteria overigens ook onduidelijk).

106 Ktr. Wageningen 19 november 2003, JAR 2004, 10.
107 Zie voor een overzicht van de jurisprudentie: Hampsink 2012 en Lips & Meuleveld 2011.
108 Oberman 2005.
109 Hampsink 2012, p. 14.
110 Zie: Ktr. Utrecht 4 december 2003, JAR 2004, 23 en Ktr. Amsterdam 19 juli 2002, JAR 2002, 188.
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In het geval van een ontbinding vanwege een verandering in omstandigheden
gelegen in bedrijfseconomische redenen, kan een vergoeding aan de werknemer
worden toegekend. Uit de kantonrechtersformule blijkt dat indien een sociaal plan
aanwezig is, dat is afgesloten met een vakbond die ofwel in de sector tot de cao-
onderhandelingen is toegelaten, ofwel die representatief is, danwordt aangesloten bij
de vergoeding die in dat sociaal plan is overeengekomen. Deze regel leidt in
‘uitzonderlijke situaties’ tot uitzondering, namelijk wanneer de uitkomst evident
onbillijk voor de werknemer is. In dat geval zal volgens de AxBxC-formule een
vergoeding worden toegekend, waarbij C niet hoger zal zijn dan 1 wanneer slechte
financiële omstandigheden aanleiding voor de ontbinding zijn (aanbeveling 3.7
Kantonrechtersformule 2009).

9.3.4.5 Grondrechtelijke toets ontbindingspraktijk

IAO-Conventie nr. 158 geeft grondrechtelijke normen voor het geval van beëindiging
van de arbeidsovereenkomst op initiatief van dewerkgever. De ontbinding op verzoek
van de werkgever valt daar onder. De ontbindingsprocedure doet met de toetsing van
de grond voor de ontbinding en de ontslagcriteria grotendeels recht aan de grond-
rechtelijke eisen van bescherming tegen onredelijk ontslag. De grond van verandering
van omstandigheden kan op zichzelf grondrechtelijk gezien door de beugel nu
daaronder bedrijfseconomische veranderingen van omstandigheden of persoonsge-
bonden veranderingen van omstandigheden worden verstaan. De persoonsgebonden
redenen kunnen volgens art. 4 IAO-Conventie nr. 158 gelegen zijn in het gedrag van de
werknemer of in diens capaciteiten. Het Comité van Experts gaat ervan uit dat
wangedrag een geldige reden voor ontslag is.111

Een breuk in het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer is volgens de vaste
ontbindingspraktijk echter ook aan te voeren als een verandering van omstandighe-
den. Deze grondslag biedt werkgevers in feite flexibiliteit ten aanzien van beëindiging
van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. De vertrouwensbreuk zal mede te
maken hebben met het gedrag van de werknemer, maar niet altijd zal sprake zijn van
wangedrag. De vraag is of de kantonrechters op dit punt streng genoeg toetsen op
aanwezigheid van de geldige reden vanwangedrag. Daar lijkt het op het eerste gezicht
niet op, maar dat staat niet met zekerheid vast. Het Comité van Experts heeft zich over
zo’n situatie nimmer concreet uitgelaten. Bovendien is het vaak zo dat de kanton-
rechter ter zitting vaststelt dat het vertrouwen aan zowel werkgevers- als werk-
nemerszijde een flinke deuk heeft opgelopen. Een werknemer laat dan soms weten
zich aan het oordeel tot ontbinding van de kantonrechter te conformeren mits een
bepaalde vergoeding wordt toegekend. In dat geval krijgt de ontbinding meer het
karakter van een einde met wederzijds goedvinden, waarbij de kantonrechter vooral
een rol heeft met betrekking tot het vaststellen van de ontbindingsvergoeding. Hierbij
is het van belang of de kantonrechter daadwerkelijk de werknemer de vrijheid laat

111 ILO Comittee of Experts 1995, p. 37-38.

9.3.4 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid

318



zich op het standpunt te stellen dat de arbeidsovereenkomst moet worden gecon-
tinueerd, dan wel dat hij zich kan vinden in het einde van het dienstverband onder
toewijzing van een vergoeding. Art. 10 IAO-Conventie nr. 158 biedt wellicht enige
ruimte. De bepaling stelt dat wanneer geen geldige reden voor het ontslag bestaat, de
rechter van wedertewerkstelling kan afzien als hij wedertewerkstelling onpraktisch
vindt. In dat geval dient een adequate vergoeding te worden toegekend. Ontbinding
vanwege verstoorde verhoudingen met toekenning van een adequate vergoeding is
uiteindelijk grondrechtelijk gezien dus mogelijk.

Van Arkel beschrijft de situatie dat de werkgever die eerder bot heeft gevangen, ofwel
bij het UWV ofwel bij de kantonrechter voor een ontslag op een bedrijfseconomische
grond, vervolgens een (tweede) ontbindingsverzoek indient met als enkele grondslag
een verstoorde verhouding. In het kader van het recht op bescherming tegen
onredelijk ontslag dient de kantonrechter volgens haar ook de werknemer de keuze
te laten tussen continuering van de arbeidsovereenkomst of ontbinding met vergoe-
ding. Van Arkel bepleit daarbij dat art. 7:685 BW hiertoe wordt aangepast.112

Kantonrechters zullen echter ook nu al zo’n tweede ontbindingsverzoek streng
beoordelen, reden waarom ik aanpassing van art. 7:685 BW op dit punt gezien de
IAO-normen niet nodig acht.

De ontbinding kan zoals bekend ook geschieden om bedrijfseconomische redenen. De
ontbindingswetgeving laat daarbij toe dat op grond van reorganisatie de (uit-)selectie
van werknemers plaatsvindt op kwaliteit. Deze vermenging van economische en
persoonsgebonden redenen past zoals eerder vermeld niet goed in de grondrechte-
lijke systematiek waarbij ofwel de reden van het ontslag is gelegen in de capaciteiten
of het gedrag van de werknemer ofwel gebaseerd op het (economisch) opereren van
de onderneming. Hierbij is het voorts zo dat de normen uit art. 10 IAO-Conventie
nr. 158 opnieuw een uitweg bieden wanneer in deze gevallen grondrechtelijk gezien
geen geldige reden voor de ontbinding aanwezig zou zijn.

9.4 Tijdelijke contracten en uitzendwerk: problemen bij werking van de
Wet flex

9.4.1 Grondrecht op bescherming tegen onredelijk ontslag: uitzonderingen voor
tijdelijk werk

De vraag kan worden gesteld of de Nederlandse ketenregeling voor opeenvolgende
tijdelijke contracten en de regeling van het uitzendbeding in overeenstemming is met
het hogere recht.Wanneer art. 24 ESH en de aanvulling daarop in het protocol worden
bekeken, dan blijkt dat voor tijdelijke contracten een uitzondering kan worden
gemaakt op het recht op bescherming tegen onredelijk ontslag. Van bescherming
mogen worden uitgesloten de volgende categorieën personen:

112 Van Arkel 2007, p. 403.

Minimumbescherming 9.4.1

319



– ‘werknemers die werkzaam zijn op basis van een contract voor bepaalde tijd of
een specifieke taak;

– werknemers gedurende de proeftijd mits deze vooraf is bepaald en van redelijke
duur is;

– werknemers die werken ‘on casual basis’ voor een korte periode.’

Wanneer het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd gaat, kan van de uitzonde-
ringen voor tijdelijk werk geen gebruik worden gemaakt. Gehele uitsluiting van
ontslagbescherming is dan dus niet aan de orde. Frankrijk nam bijvoorbeeld met
Ordinance No. 2005-893 van 2 Augustus 2005 het zogenaamde nieuwe wervingcon-
tract aan. Op dit contract is de wet op de arbeidsovereenkomst van toepassing,
behalve de bepalingen over de gronden voor ontslag gedurende de eerste twee
jaar van de arbeid. Een deel van het Comité van Experts besteedt hier aandacht
aan, ondanks dat de wet is ingetrokken, en stelt dat de Ordinance in strijd is met
art. 24 ESH.113

Ook IAO-Conventie nr. 158 staat toe dat verdragstaten tijdelijke werknemers geheel of
gedeeltelijk van bescherming uitsluiten (art. 2 lid 2 IAO-Conventie nr. 158). Het gaat
om de volgende groepen:
– werknemers die werkzaam zijn op een arbeidsverhouding voor een bepaalde tijd

of een bepaalde taak;
– werknemers op proeftijd of een periode voor kwalificatie, die van te voren is

vastgesteld en voor een redelijke periode geldt;
– werknemers die voor een korte periode los (‘casual’) werk verrichten.

De ratio achter de uitsluiting is volgens het Comité van Experts van de IAO dat
werknemers met een tijdelijk contract voor de periode van hun contract zeker zijn
vanwerk. Bescherming met betrekking tot het einde van het contract is niet nodig, nu
dit einde van rechtswege intreedt. Een toets op het werkgevershandelen ten aanzien
van het contractseinde is dan als het ware overbodig. Vandeputte uit hierop kritiek.
De menselijke waardigheid brengt volgens hem met zich dat alle werknemers aan-
spraakmoeten kunnenmaken op de grondrechtelijke bescherming. De uitsluiting van
tijdelijke werknemers moet dus worden verworpen. Ook deze werknemer dient de
bescherming van een geldige reden voor het ontslag te kunnen genieten. Hij verwerpt
de rechtvaardiging dat het grondrecht niet van toepassing is omdat dit ziet op een
eenzijdige handeling van de werkgever tot beëindiging van de overeenkomst, terwijl
bij het overeenkomen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst beide partijen hiermee
hebben ingestemd. Dit is bijna altijd een juridische fictie: de werknemer wil door-
gaans liever een contract voor onbepaalde tijd, maar de werkgever biedt hem enkel
het tijdelijke contract aan.114 Zijns inziens dient in navolging van het Franse en Engelse
arbeidsrecht ofwel een voorafgaande geldige (objectieve) reden te zijn voor het

113 Conclusions 24 oktober 2008, c-2008-1en (France).
114 Vandeputte 2012, p. 521-523.
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tijdelijke contract ofwel achteraf het besluit om niet te verlengen toetsbaar te zijn aan
de eis van redelijkheid.

Voorts roept de uitsluiting meer praktische vragen op. Ten eerste: wat moet onder
bepaalde tijd worden verstaan en wat niet meer? Wat indien de nationale wetgeving
toelaat dat een werknemer voor een lange periode op basis van tijdelijke contracten
tewerkwordt gesteld? Blijft de uitzondering dan immer van toepassing? Of komt toch
op enig moment bescherming tegen onredelijk ontslag weer in zicht? Hoe moet de
uitzendovereenkomst, waarbij een uitzendbeding geldt, worden gezien in het licht
van de genoemde uitzonderingen?

Ten tweede: valt uitzendwerk ook onder de uitzondering? Uitzendwerk wordt in
de bepalingen niet expliciet genoemd. Wanneer het uitzendwerk tijdelijk is, en dat
zal meestal het geval zijn, zou dit werk eveneens onder de uitzondering van een
contract voor bepaalde tijd of specifieke taak kunnenworden geschaard. De werking
van het uitzendbeding compliceert deze kwalificatie echter. Immers, door de
werking van het uitzendbeding kan de inlener bepalen dat de tijdelijke uitzendover-
eenkomst van rechtswege eindigt. De contractuele bescherming en zekerheid die
werknemers met een bepaaldetijdcontract genieten ten aanzien van het contracts-
einde, hebben uitzendkrachten dus niet. Zou dit betekenen dat voor hen het grond-
recht op bescherming tegen onredelijk ontslag geldt, maar wordt beperkt?

Deze vragen over de reikwijdte en grenzen van de uitzondering zijn nog niet door
uitleg van art. 24 ESH, noch door IAO-Conventie nr. 158 beantwoord.

Nu een grondrechtelijke toets van de regeling van opeenvolgende tijdelijke contrac-
ten en uitzendwerk niet mogelijk is, moet het kader van minimumnormen elders
worden gezocht. Hierna komen achtereenvolgens problemen met betrekking tot de
genoemde wetgeving aan de orde die in de literatuur of door belangenorganisaties
naar voren zijn gebracht. Daarbij komt telkens aan de orde welke andere dan de
grondrechtelijke normen, het hogere kader van minimumbescherming kunnen vor-
men. Vervolgens wordt de Nederlandse wetgeving en (cao-) praktijk hieraan getoetst.

9.4.2 Teveel tijdelijke contracten toegestaan?

9.4.2.1 Ketenregeling en open afwijkingsmogelijkheid bij cao

Speerpunt van de Wet Flexibiliteit en zekerheid uit 1999 was de verruiming van de
mogelijkheden van opeenvolgende tijdelijke contracten. In de notitie Flexibiliteit en
Zekerheid van de STAR was al erkend dat de behoeften van werkgevers reden zijn de
wet op het punt van tijdelijke contracten te verruimen. Vanwege de behoeften van
werknemers dient dat echter te geschieden binnen bepaalde kaders.115 In de discussie
voorafgaande aan de Wet flexibiliteit en zekerheid staat daarbij echter vast dat de
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de normale arbeidsverhouding dient

115 STAR 1996, p. 8.
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te blijven. MinisterMelkert gaat zoals eerder gezegd ervan uit de vaste contracten niet
worden gesubstitueerd door tijdelijke contracten, op basis waarvan ongeveer 10 % van
de werknemers werkt.

In navolging van de voorstellen van de STAR zijn in deWet flexibiliteit en zekerheid de
mogelijkheden voor het afsluiten van opeenvolgende tijdelijke contracten ver-
ruimd.116 Het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten is in aantal en maximale
periode beperkt tot 3 contracten, respectievelijk 36 maanden. Om misbruik tegen te
gaanworden contractenwaar minder dan drie maanden tussen zitten (eerder was dit
31 dagen), geacht elkaar op te volgen. Ter ondervanging van de draaideurconstructie
met uitzendbureaus wordt ten slotte de formule van ‘opeenvolgende werkgevers’
geïntroduceerd zodat ook contracten afgesloten met “opeenvolgende werkgevers” in
de keten mee tellen.117 Een faillissement en doorstart staan niet aan ‘doortelling’ van
de reeks tijdelijke contracten in de weg.118 Bij toepasselijkheid van zowel de Ragetlie-
regel (art. 7:667 lid 4 BW) als de ketenregeling, gaat die laatste voor.119

Van art. 7:668a leden 1 tot en met 4 BW kan bij cao of bij regeling door of namens een
daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken.120 Op deze open afwijkings-
mogelijkheid is geen nadere toelichting gegeven door de STAR of de regering.

Het toegestane aantal opeenvolgende tijdelijke contracten en de open afwijkings-
mogelijkheid daarvan in de cao vormt gelijk een eerste discussiepunt. Hierna zullen
de hoofdregels voor de opeenvolgende tijdelijke contracten aan het hogere recht
worden getoetst. Op voorhand kan de vraag worden opgeworpen hoe het kan dat de
wetgever zich ten doel heeft gesteld flexibiliteit en zekerheid ten aanzien van
tijdelijke contracten te realiseren, en in dat kader wettelijke grenzen voor opeen-
volgende tijdelijke contracten heeft opgenomen, maar voor de cao een open afwij-
kingsmogelijkheid toestaat. Heeft de wettelijke doelstelling van een balans tussen de
flexibiliteit en zekerheid ook betekenis voor de grenzen aan tijdelijke contracten die
in de caomoetenworden gerespecteerd? Of is de cao-partijen alle vrijheid gegeven en
wordt daarbij door dewetgever op het cao-systeemvertrouwd, waarbij de vakbonden
voor de werknemersbescherming opkomen? Hoe verhoudt de ruimte in de cao zich
tot de hogere grondrechtelijke normen voor bescherming tegen onredelijk ontslag
en de EU anti-misbruiknorm?

116 Ambtelijke aanstellingen in een daarna privaatrechtelijke reeks van tijdelijke arbeidsovereen-
komsten tellen volgens de kantonrechters te Den Haag en te Almelo wel. Ktr. Den Haag, 20 juli
2005, JAR 2005, 11, m.nt. Verhulp en ktr. Almelo 3 januari 2012, JAR 2012, 41 m.nt. Knipschild.
Verhulp stelt in zijn noot dat de ambtelijke aanstellingen niet zouden moeten meetellen.

117 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 9. Punt van verschil tussen het kabinetsvoorstel uit 1995
en het STAR advies is de maximale periode van 24 maanden, die 36 is geworden. Zie ook: DeWolff
1997, p. 285-293. Voor een uitvoerige bespreking van de ketenregeling: Bouwens 1999, p. 5-16.

118 HR 14 juli 2006, JAR 2006, 190 (Boekenvoordeel/Isik).
119 Ktr. Amersfoort 14 oktober 2008, JAR 2009/3.
120 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 1-2, p. 4, nr. 3, p. 8 en 26-27.
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Uit het cao-onderzoek blijkt dat niet op grote schaal van de ketenregeling wordt
afgeweken, behalve met betrekking tot voorafgaande uitzendovereenkomsten. Twee
van de 40 cao’s kennen een eigen gunstigere ketenbepaling. Acht cao’s kennen
afwijkingen (waarbij de afwijkingen met betrekking tot voorafgaande uitzendover-
eenkomsten hier niet zijnmeegeteld). Het gaat daarbij om een groter toegestaan aantal
opvolgende tijdelijke contracten (zes of zeven en onbeperkt mits termijn van 2,5 jaar
niet wordt overschreden), verlenging van de maximale termijn (één keer verlengd tot
60 maanden in de horeca-cao ) en verkorting van demaximale tussenliggende periode
tot één maand, wat in vier cao’s is gevonden. Een opvallende bevinding is voorts het
gegeven dat bepaalde typen flexibele werknemers in de cao niet de volle bescherming
van de ketenregeling genieten. De horeca-cao sluit voor seizoensarbeiders de keten-
regeling helemaal uit en voorts komt het blijkens jurisprudentie voor dat in cao’s de
werking van de ketenregeling wordt uitgesteld met 48 maanden voor oproepkrachten.
(Dat laatste is overigens niet in het eigen cao-onderzoek teruggevonden.) Uit de zaak
Pintus/KCO bleek voorts uit de cao de gehele uitsluiting van de ketenregeling voor
zogenoemde remplaçanten in het betreffende orkest.121

9.4.2.2 Inhoud en uitleg EU anti-misbruikcriterium

Nu de toets aan de grondrechten niets oplevert voor werknemers met een bepaalde-
tijdcontract, blijft over de grenzen te onderzoeken die het EU-recht stelt aan
de Nederlandse wetswijzigingen. In de raamovereenkomst is van de oorspronkelijke
doelstelling van de Commisie de tijdelijke werknemer te beschermen door strenge
voorwaarden te stellen aan het sluiten van een tijdelijk contract, weinig meer terug
te vinden. Vandeputte noemt de rechtsbescherming die nog wordt geboden minima-
listisch.122 De richtlijn is van toepassing op tijdelijke werknemers die een arbeidsover-
eenkomst hebben, zoals gedefinieerd in de wetgeving van de Lidstaat (clausule 2 lid 1
Richtlijn 1999/70/EG). De tijdelijke werknemer is de werknemer met een arbeidsover-
eenkomst direct met de werkgever waarbij het einde van het contract is bepaald door
objectieve voorwaarden zoals een datum, het vervullen van een bepaalde taak of het
zich voordoen van een bepaalde gebeurtenis (clausule 3 Richtlijn 1999/70/EG). Hieruit
is op te maken dat de Richtlijn niet ziet op uitzendkrachten in fase A van de ABU-cao,
dat wil zeggen de uitzendkrachten zonder tijdelijk contract met het uitzendbureau.

De raamovereenkomst kent twee doelstellingen, te weten het verbeteren van de
kwaliteit van de arbeid voor bepaalde tijd door toepassing van het non-discrimina-
tiebeginsel te waarborgen, en misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd tegen te gaan en te voorkomen (clausule 1 Raamovereenkomst). Met clausule 5
kent de Raamovereenkomst een anti-misbruikclausule. De bepaling verplicht lid-
staten ertoe, wanneer geen gelijkwaardige anti-misbruikbepalingen bestaan, een of
meer van de volgende maatregelen te treffen:

121 Gerechtshof Amsterdam 26 juli 2007, JAR 2007, 243 (Pintus/KCO).
122 Vandeputte 2007, p. 73 en 76.
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– vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke overeen-
komsten of verhoudingen rechtvaardigen;

– vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereen-
komsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd;

– vaststelling van het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen
mogen worden vernieuwd.

Hierbij dient de Lidstaat rekening te houden met de behoeften van sectoren en die van
werknemers. Bij omzetting van het laatste tijdelijke contract naar een contract voor
onbepaalde tijd geldt dat de clausules van de vorige overeenkomst niet wezenlijk
mogelijk worden gewijzigd ten nadele voor de werknemer wanneer diens taken en de
aard van de functie hetzelfde blijft.123 De anti-misbruikbepaling ziet enkel op opeen-
volgende contracten voor bepaalde tijd. De eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd mag volgens de Richtlijn zonder verdere restricties of voorwaarden worden
afgesloten. Dit ondanks de verklaring van de sociale partners in de preambule dat
het vereiste van een objectieve grond voor het gebruik van arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd een goed middel vormt tegen misbruik (punt 7 van de algemene
overwegingen bij de Raamovereenkomst).

Samengevat komt de uitleg van het Hof van Justitie van bovenstaande anti-misbruik-
bepaling op het volgende neer. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt
als de normale arbeidsovereenkomst beschouwd. In de zaak Mangold overweegt het
Hof namelijk: “(…) Deze omvangrijke, uitsluitend op grond van leeftijd bepaalde
categorie werknemers loopt aldus het gevaar om gedurende een substantieel deel van
de beroepsloopbaan te worden uitgesloten van het genot van vaste dienstbetrekkingen,
wat juist, zoals uit de raamovereenkomst blijkt, een essentieel onderdeel vormt van de
werknemersbescherming.” (r.o. 64 van het arrest). 124 Hiermee maakt het Hof van
Justitie duidelijk welke richting zij wenst uit te gaan bij de interpretatie van de
Raamovereenkomst.125 Dit betekent dat tijdelijke contracten de uitzondering op de
regel betreffen. Die uitzondering is onderworpen aan de toets op anti-misbruik.
Daarbij geldt dat een of meerdere van de in art. 5 genoemde anti-misbruikmaat-
regelen dienen te worden genomen. Wanneer die bescherming in feite geheel
ontbreekt, levert dat strijd met de Richtlijn op. Een voorbeeld hiervan is het
Lufthansa-arrest. Daarin maakt het HvJEG duidelijk dat de Duitse wet die toestaat
dat (een onbegrensd aantal opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd met werknemers ouder dan 58 jaar worden gesloten, behalve in het geval er
nauw verband aanwezig is met een eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

123 HvJEU 8 maart 2012, JAR 2012, 117 (Huet/Université de Bretagne occidentale).
124 HvJ EG 22 november 2005, zaak C-144/04 (Mangold/Helm). Zie voor een uitgebreide bespreking:

Veldman 2006, p. 78-100.
125 Vandeputte 2007, p. 77-78.
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tijd met dezelfde werkgever, geen enkele bescherming tegen misbruik biedt en dus
niet is toegestaan.126

Het Hof heeft zich nog niet uitgelaten over de grenzen van de maximale totale duur of
maximale aantal verlengingen van opeenvolgende tijdelijke contracten zoals genoemd
in clausule 5 Raamovereenkomst. Het Hof merkt op dat de Raamovereenkomst ruimte
laat aan de Lidstaten, doch dat deze ruimte niet zo ruim is dat afbreuk kan worden
gedaan aan de doelstellingen of het nuttig effect van de Raamovereenkomst.127

Clausule 5 lid 1 ziet niet op het eerste of enige arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd, ook al voorziet deze in een permanente en blijvende behoefte.128

Wat onder objectieve redenen moet worden verstaan, legt Richtlijn 1999/70/EG niet
uit. Tegen de achtergrond van het belang van de arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd moet het begrip “objectieve redenen” volgens het Hof zo worden opgevat
dat het ziet op precieze en concrete omstandigheden welke een bepaalde activiteit
kenmerken, zodat zij kunnen rechtvaardigen dat in die bijzondere context gebruik
wordt gemaakt van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. “Die
omstandigheden kunnen met name voortvloeien uit de bijzondere aard van de taken
waarvoor dergelijke overeenkomsten zijn gesloten en uit de inherente kenmerken
ervan, of eventueel, uit het nastreven van een rechtmatige doelstelling van sociaal
beleid van een lidstaat.”129 Het Hof vervolgt met op te merken dat een nationaal
voorschrift dat zich ertoe zou beperken via een wettelijke of bestuursrechtelijke
bepaling in het algemeen en op abstracte wijze de mogelijkheid te creëren gebruik te
maken van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet voldoet
aan de in de Richtlijn gestelde eis van objectieve redenen.

Het Hof kiest een proportionaliteitsbenadering bij de beoordeling van een situatie
waarin mogelijk misbruik van opeenvolgende tijdelijke contracten bestaat. De ver-
schillende arresten in samenhang gelezen, kom ik tot de volgende proportionaliteits-
toets. De vernieuwing van een contract moet beantwoorden aan een werkelijke
behoefte. Dat betekent dat de objectieve redenen uit clausule 5 moeten zien op
precieze en concrete omstandigheden welke een bepaalde activiteit kenmerken. Die

126 HvJ EU 10 maart 2011, JAR 2011, 113 (Lufthansa). De Duitse regeling houdt voorts in dat van een
nauw verband sprake is wanneer minder dan zes maanden zijn verstreken tussen het contract
voor onbepaalde tijd met dezelfde werkgever en het sluiten van het contract voor bepaalde tijd. In
het geval in de zaak Kumpanwas reeds vier jaar verstreken, waarin na het ingaan van pensioenont-
slag uit een contract voor onbepaalde tijd aansluitend telkens jaarcontracten waren gesloten. De
Duitse verwijzende rechter acht vanwege de periode van vier jaar de beperking niet van
toepassing. Het HvJ EU acht deze uitleg in strijd met clausule 5 van de Raamovereenkomst. De
beperking moet worden toegepast op situaties waarin in het geval van een voorafgaand contract
voor onbepaalde tijd, inmiddels verschillende jaren zijn verstreken maar gedurende de hele
periode de oorspronkelijke arbeidsverhouding voor dezelfde activiteit en met dezelfde werkgever
is voortgezet door middel van opvolgende tijdelijke contracten. Zie Veldman 2011.

127 HvJ EG 4 juli 2006, C-121/4 (Adeneler / ELOG).
128 HvJ EG 23 april 2009, zaak C-378/07 t/m C-380/07 (Angelidakki e.a.).
129 HvJ EG 4 juli 2006, C-121/4 (Adeneler / ELOG).
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omstandigheden kunnen voortvloeien uit de bijzondere aard van de taken, uit de
inherente kenmerken ervan of, uit het nastreven van een rechtmatige doelstelling van
sociaal beleid. Vervolgens geldt dat de behoefte gezien de omstandigheden moet
rechtvaardigen dat in die situatie gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende tijde-
lijke contracten. Uit een algemene en abstracte wettelijke bepaling kunnen geen
objectieve en transparante criteria worden afgeleid om na te gaan of de vernieuwing
van dergelijke overeenkomsten beantwoordt aan een werkelijke behoefte, geschikt
om de nagestreefde doelstelling te bereiken en daartoe noodzakelijk is. Een dergelijke
bepaling brengt een reëel risico van misbruik met zich.130 Het feit dat wetgeving
opeenvolgende tijdelijke contracten toestaat om in tijdelijke behoeften te voorzien,
betekent niet dat vernieuwing om objectieve redenen is gerechtvaardigd op grond
van die wetgeving, terwijl het in werkelijkheid gaat om permanente en blijvende
behoeften.131 Dit zou lijnrecht ingaan tegen de premisse van de Raamovereenkomst, te
weten dat het contract voor onbepaalde tijd de normale arbeidsverhouding is.132

Het Hof oordeelt in het Kücük-arrest vervolgens dat een objectieve reden als die van
vervanging kan worden aanvaard. De enkele omstandigheid dat een werkgever op
terugkerende of zelfs permanentewijze gebruikmoet maken van tijdelijk vervangend
personeel en dat die behoefte aan vervanging ook kan worden opgevangen door
werknemers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen, betekent niet onmiddellijk dat
geen sprake is van een objectieve reden of dat van misbruik sprake is. Maar: de
bevoegde instanties dienen erop toe te zien dat de concrete toepassing van de
objectieve reden overeenstemt met de Raamovereenkomst. Daarbij dienen de bij-
zondere kenmerken van de betrokken activiteit en de voorwaarden voor uitoefening
in ogenschouw te worden genomen. Bij de beoordeling of de vernieuwing van
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd gerechtvaardigd is
door een dergelijke objectieve reden, dienen de lidstaten alle omstandigheden van de
zaak in aanmerking te nemen, daaronder begrepen het aantal en de totale duur van de
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd die in het verleden
met dezelfde werkgever zijn gesloten. Hoewel het Hof de eisen van geschiktheid en
noodzakelijkheid van de opeenvolgende tijdelijke contracten, in het licht van de
werkgeversbehoefte hier niet opnieuw noemt, zou ik er wel voorstander van zijn dat
het Hof een dergelijke toets zou verrichten. Daarbij kunnen alle omstandigheden van
het geval een rol spelen, waaronder het aantal en de totale duur van de arbeidsover-
eenkomsten voor bepaalde tijd gesloten met de werkgever.

Voor een kleine groep werknemers mag eventueel een andere regeling worden
getroffen dan voor het merendeel van de werknemers geldt. Verlaging van bescher-
ming door het achterwege laten of clausuleren van de herkwalificatie voor onbe-
paalde tijd, wordt dus niet door art. 8 lid 3 Richtlijn in de weg gezeten indien het om
een kleine groep werknemers gaat. Hierbij geldt wel de eis dat in dat geval andere

130 HvJ EU 26 januari 2012, zaak C-586/10 (Kücük).
131 HvJ EG 23 april 2009, zaak C-378/07 t/m C-380/07 (Angelidakki e.a.).
132 HvJ EU 26 januari 2012, zaak C-586/10 (Kücük).
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maatregelen dienen te gelden die misbruik conform clausule 5 van de Raam-
overeenkomst tegengaan.133

Automatische omzetting van een opvolgend tijdelijk contract naar een contract voor
onbepaalde tijd is geen verplicht middel voor anti-misbruik.134 Andere evenredige
voorzieningen mogen ook worden getroffen mits maatregelen effectief en afschrik-
wekkend zijn.135 De maatregelen mogen geen ongunstiger resultaat opleveren dan die
bij vergelijkbare vorderingen op basis van nationaal recht wordt bereikt (gelijk-
waardigheidsbeginsel) en mogen evenmin de uitoefening van de door de commu-
nautaire rechtsorde verleende rechten in de praktijk nagenoeg onmogelijk of uiterst
moeilijk maken (effectiviteitsbeginsel). Een voorbeeld van een effectieve en afschrik-
wekkende maatregel is een actie tot vergoeding van de schade.136

9.4.2.3 Toets wettelijke ketenregeling aan EU anti-misbruik

De Nederlandse regeling voor tijdelijke contracten kent niet het vereiste van objec-
tieve rechtvaardiging, maar regelt de maximale duur en het maximale aantal van de
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Artikel 7:668a lid 1 BW
regelt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt wanneer
meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen of wanneer
de contracten een periode van 36 maanden overschrijden. Hiermee voldoet de
Nederlandse regeling aan de eisen van effectieve en afschrikwekkende sanctionering.
Ook de gegeven periode van maximaal 3 maanden tussen de opeenvolgende con-
tracten lijkt in het licht van het arrest Adelener geen problemen op te leveren. Deze
periode is te lang om makkelijk door een werkgever te worden misbruikt.137 De
decentralisering echter van de normering aan cao-partijen in lid 5 van artikel 7:668a
BW is wellicht wel problematisch.

9.4.2.4 Toets afwijkingen van ketenregeling in de cao

Welke cao-afwijkingen zijn in het licht van de anti-misbruikbepaling uit de Richtlijn
nu wel en niet toegestaan? Bouwens stelt dat de sociale partners grote vrijheid
toekomt. De Richtlijn laat immers onverlet het recht van de sociale partners over-
eenkomsten te sluiten waardoor de voorzieningen van deze overeenkomst worden
aangepast en/of aangevuld op een manier die rekening houdt met de specifieke
behoeften van de sociale partners (clausule 8 lid 4 Raamovereenkomst). Nu de

133 HvJ EG 23 april 2009, zaak C-378/07 t/m C-380/07 (Angelidakki e.a.).
134 HvJ EG 4 juli 2006, C-121/4 (Adeneler / ELOG); HvJ EG 23 april 2009, zaak C-378/07 t/m C-380/07

(Angelidakki e.a.).
135 HvJ EG 4 juli 2006, C-121/4 (Adeneler / ELOG); HvJ EG 7 september 2006, zaak C-53/04 (Marrosu

en Sardino); HvJ EG 7 september 2006, zaak C-180/04 (Vassallo).
136 HvJ EG 7 september 2006, zaak C-53/04 (Marrosu en Sardino); HvJ EG 7 september 2006, zaak C-180/

04 (Vassallo).
137 Veldman 2007 A, p. 96. De Wolff bespreekt te situatie dat een onderbreking van 3 maanden

(of meer) toch misbruik op kan leveren: De Wolff 1999, p. 184 en 185.
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clausule voor de sociale partners spreekt over aanpassing van de voorziening van de
Raamovereenkomst of aanvulling daarvan, lijkt mij het geheel wegcontracteren van
de belangrijke voorziening van anti-misbruik daar niet onder te vallen. Bovendien
maakt het Hof met Adeneler, Marruso en Sardino en Vassallo, Lufthansa en Kücük
duidelijk dat de vrijheid van de lidstaten bij de gekozen maatregelen ter implemen-
tatie van de Richtlijn 1999/70/EG aan grenzen is gebonden. Er mag geen afbreuk
worden gedaan aan het voorwerp, het doel of het nuttig effect van de Richtlijn en
bescherming tegen misbruik dient te worden geboden.138 De wettelijke mogelijkheid
tot afwijking bij cao biedt enkel de bescherming van het cao-recht als wapen tegen
misbruik. Wanneer de vakbonden echter er niet in slagen de werkgeverseisen te
matigen, kan alsnog het doel en het effect van de richtlijn in gevaar komen.139 Een
algehele uitsluiting van de ketenregeling in de cao, welke voorkomt,140 lijkt op grond
van het Adeneler- en Lufthansa-arrest in strijd met artikel 5 van de Europese Richtlijn
te komen of met het nuttig effect daarvan.141 Veldman constateert dit ook, maar haar
eindoordeel is milder, nu de implementatie van Richtlijnen ook door sociale partners
mogelijk is, en de constructie van driekwart dwingend recht ervoor zorgt dat zowel de
belangen van de werkgevers als die van de werknemers bij de totstandkoming van
een cao-bepaling in ogenschouw worden genomen. Dit betekent dat op zowel de
Nederlandse overheid, als de sociale partners de verantwoordelijkheid rust de Richt-
lijn correct te implementeren. Daarbij dient de uitleg van de Richtlijn door het Hof ook
te worden gerespecteerd. Veldman meent dat artikel 7:668a lid 5 BW door de beugel
kan, maar afwijkende cao-bepalingen in strijd kunnen zijn met de Richtlijn wanneer
ze niet voldoen aan de Adeneler-eisen.142 Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt ten
aanzien van de gehele uitsluiting van de ketenregeling in de cao voor de groep
remplaçanten, dat deze bepaling in strijd is met de Europese anti-misbruikbepaling.143

Ik ben het met Pennings144 vanuit Europeesrechtelijk oogpunt eens dat dewetgever in
plaats van de open afwijkingsmogelijkheid beter buitengrenzen voor de afwijking van
de ketenregeling in de cao in de wet kan opnemen.

Waar vervolgens voor de cao’s de overige grenzen precies liggen is nog onduidelijk. Nu
in de cao’s geen toelichting wordt gegeven op de redenen voor de afwijkingen van de
ketenregeling, kunnen slechts vermoedens worden uitgesproken ten aanzien van
de uitkomst van de toets op anti-misbruik. Wanneer de cao in ruime mate afwijkt
van de temporele dan wel numerieke begrenzing van de opeenvolgende tijdelijke
contracten in art. 7:668a BW, dan acht De Wolff het te bepleiten dat de overwegingen
uit het Kücük-arrest moeten worden betrokken bij de beantwoording van de vraag of
voldaan is het aan anti-misbruikbeginsel. Dat betekent dat ook al is er enige temporele

138 Vandeputte 2007, p. 96.
139 Veldman 2007 A, p. 97.
140 R. Knegt e.a. 2007, p. 39-50 en over de periode 1999-2002: De Wolff 2002, p. 524-525.
141 De Wolff 2012, p. 17.
142 Veldman 2007 A, p. 97. Hazenberg denkt ook dat het “oppassen is geblazen met van de wet

afwijkende cao-bepalingen. Hazenberg 2008, p. 15..
143 Gerechtshof Amsterdam 26 juli 2007, JAR 2007, 243 (Pintus/KCO).
144 Pennings 2012, p. 3-4.
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of numerieke begrenzing in de cao is opgenomen, toch moet worden beoordeeld of in
een voorkomend geval er nog objectieve redenen zijn voor het gebruik van opeen-
volgende tijdelijke contracten.145

In het onderhavige cao-onderzoek is een gehele uitsluiting van de ketenregeling voor
seizoensarbeiders in de horeca gevonden. Wellicht vormt dit geen misbruiksituatie
omdat de seizoensarbeid naar de aard in tijd is beperkt en zich derhalve geen
misbruik van opeenvolgende tijdelijke contracten kan voordoen. Vanuit de tijdelijk-
heid van de werkgeversbehoefte is het wellicht dus te rechtvaardigen dat de
bescherming van de ketenregeling is uitgesloten. Wanneer de seizoenskracht ver-
volgens toch na afloop van het seizoen in dienst blijft, zou zijn status als seizoens-
kracht met terugwerkende kracht komen te vervallen en de ketenregeling alsnog van
toepassing worden.

Voorts komt het voor dat in cao’s de werking van de ketenregeling wordt uitgesteld
met 48 maanden voor oproepkrachten.146 Bungener en Verbeek bepleiten dat een
dergelijke afwijking gerechtvaardigd kan zijn met een beroep op de bijzondere
behoeften van een bedrijfstak, maar bij gebreke daarvan in strijd zijn met de anti-
misbruikbepaling en het nuttig effect daarvan uit Richtlijn 1999/70/EG (clausule 5
lid 1 en c Raamwerkovereenkomst van Richtlijn 1999/70/EG).147 Ik vraag mij af of
bepaalde bedrijfstakken zo’n bijzondere behoefte aan flexibiliteit hebben, dat deze de
afwijking zou kunnen rechtvaardigen. Zou elke werkgever niet over dit type flexibi-
liteit willen beschikken? Richtlijnconforme interpretatie van de ketenregeling brengt
dan met zich dat de afwijkingen in strijd zijn met de Nederlandse wet.

Uit het cao-onderzoek blijkt verder dat zeer veelvuldig van de ketenregeling wordt
afgeweken in het geval van uitzendwerk. Vaak tellen voorafgaande uitzendovereen-
komsten in het kader van het opvolgend werkgeverschap (art. 668a lid 2 BW) als één
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de reeks (in 9 van de 40 cao’s gevonden).
Daarnaast geldt dit volgens nog eens 2 cao’s ook voor voorafgaande detacherings-
overeenkomsten. Nog een cao sluit de uitzendovereenkomsten gedurende een half
jaar voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uit en een andere
cao doet dat voor alle voorafgaande uitzendovereenkomsten. De duur van de samen-
getelde uitzendovereenkomsten wordt meestal niet gespecificeerd, in drie cao’s mag
deze de drie jaar niet overschrijden, in één geval worden ze expliciet opgeteld, mits de
uitzendovereenkomsten elk langer dan 6 maanden bedroegen. Verder sluit 1 cao de
ketenbepaling voor uitzendkrachten geheel uit (TNT-cao).

De Richtlijn voorziet niet in een regeling voor opvolging van uitzendwerk door een of
meerdere tijdelijke contracten rechtstreeks met de inlener. De Nederlandse wetge-
ving voorziet daar met de regeling voor het opvolgend werkgeverschap in, maar

145 De Wolff 2012, p. 17.
146 Bungener & Verbeek 2009, p. 23-28 .
147 Bungener & Verbeek 2009, p. 23-28 .
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daarvan kan bij cao worden afgeweken (art. 7:668a lid 2 juncto lid 5 BW). In enkele
cao’s zijn hiervoor regels opgenomen. Zo is de regel opgenomen dat uitzend- of
detacheringsovereenkomsten die aan een tijdelijk contract voorafgaan, worden
samengeteld als één tijdelijk contract in de keten. Dat is via de afwijkingsmogelijkheid
van de ketenregeling bij cao wettelijk gezien toegestaan (art. 7:668a lid 5 BW). Soms
worden in de cao echter uitzendovereenkomsten geheel uitgesloten van de toepas-
sing van de ketenregeling. De gehele uitsluiting van de ketenregeling voor uitzend-
krachten lijkt mij niet meer binnen de afwijkingsmogelijkheden van art. 7:691 lid 7
BW te vallen. Daarin wordt immers gesproken van afwijking van de termijn van 26
weken in lid 1. Het geheel wegcontracteren van die termijn lijkt mij geen afwijking
meer te zijn.

De praktijk voorafgaande uitzendovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk mee te
tellen bij de keten van opeenvolgende tijdelijke contracten wordt niet begrensd door
het anti-misbruikbeginsel uit Richtlijn 1999/70/EG. Nu deze uitzend- en detache-
ringsovereenkomsten niet met de inlener zijn gesloten, zijn zij namelijk niet als
tijdelijk contract in de zin van de Richtlijn aan te merken. De uitzend- en detache-
ringsovereenkomsten vallen formeel gezien dus buiten het toepassingsbereik van de
Richtlijn (zie ook overwegingen 12 en 13 in de preambule van de Richtlijn en de
preambule bij de raamovereenkomst). De samentelregels in de cao’s en uitzondering
in de cao’s over uitzendwerk en de ketenregeling vormen dus een toegelaten
aanvulling van de sociale partners op de Richtlijn conform clausule 8 lid 4 Richtlijn.
Wenselijker was het geweest als de Richtlijn normen had gegeven voor de opeenvol-
ging van uitzendwerk en tijdelijke contracten.

9.4.2.5 Praktijk van vermijding omzetting tijdelijk in vast contract en overgebruik

Naast de vraag of de wettelijke en cao-regeling van tijdelijke contracten en uitzend-
werk minimumbescherming bieden, kan naar de praktijk worden gekeken. Ten eerste
blijkt dan dat werkgevers de werking van de ketenregeling, te weten de omzetting
naar het vaste contract, proberen te vermijden. Dit roept de vraag op in hoeverre deze
praktijk toelaatbaar is of juist in strijd met het doel van de wetgever minimumbe-
scherming te realiseren bij tijdelijke contracten. Ten tweede blijkt uit statistische
gegevens dat inmiddels naar verhouding veel meer gebruik wordt gemaakt van
tijdelijke contracten dan de wetgever bij invoering van de Wet flexibiliteit en
zekerheid op het oog had. Destijds werd beoogd dat de vaste arbeidsovereenkomst
de hoofdroute zou blijven. Het UWV berekent echter dat in 2011 23% van de
werknemers een tijdelijk contract heeft. Vanaf 1990 is dat een verdubbeling.148 Dit
is dus ook veel meer dan de 10% van de beroepsbevolking die bij invoering van deWet
flexibiliteit en zekerheid op een tijdelijk contract werkte. Hoe moet deze praktijk
worden beoordeeld in het licht van de doelstelling van de wetgever een balans tussen
flexibiliteit en zekerheid te realiseren?

148 UWV 2011, p. 13.

9.4.2 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid

330



9.4.2.6 Alternatieve grenzen aan vermijding omzetting tijdelijk naar vast contract:
misbruik en goed werkgeverschap

Werkgevers pogen dus soms te voorkomen dat toepassing van de ketenregeling
(art. 7:668a BW) leidt tot omzetting van een contract voor bepaalde tijd naar
onbepaalde tijd. Een manier is om de werknemer via een payrollonderneming
te werk te stellen. Een andere bekende wijze om toepassing van de ketenregeling
te omzeilen is het laten vallen van een gat van drie maanden tussen twee tijdelijke
contracten.149 Behalve de Europese toets op anti-misbruik, wordt deze praktijk ook
getoetst aan Nederlandse civielrechtelijke beginselen als handelen in strijd met de
wet, misbruik van omstandigheden of misbruik van recht (art. 3:40 lid 2 en 3:44 BW,
respectievelijk art. 3:12 BW). Wat is in dit kader geoorloofd en wat levert volgens het
Nederlandse recht misbruik van recht op?

Ik bespreek eerst de rechtspraak waarin ‘spelen met de ketenregeling’was toegestaan.
In de bekende Simpson/Greenpeace-zaak komt het vraagstuk van misbruik aan de
orde. Een afspraak om de regeling voor samentelling van contracten die elkaar
binnen 3 maanden opvolgen te vermijden, leverde in de zaak Simpson/Greenpeace
volgens het Gerechtshof Amsterdam geen misbruik van recht op. Het hof overweegt
dat artikel 7:668a BW partijen niet verbiedt de derde arbeidsovereenkomst voort-
ijdig te beëindigen en daarbij af te spreken dat (iets meer dan) drie maanden later
een volgende arbeidsovereenkomst zal ingaan, ook al is daarbij de achterliggende
gedachte te voorkomen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
ontstaat. Omdat Greenpeace Simpson niet op onoirbare wijze heeft bewogen mee
te werken aan de beëindigingsovereenkomst is de (strekking van) beëindigings-
overeenkomst ook niet anderszins in strijd met artikel 3:40 BW. De Hoge Raad
oordeelt op basis van de wetsgeschiedenis ook dat terecht tot uitgangspunt is
genomen dat van een ongeoorloofde ontduiking of uitholling van art. 7:668a BW
niet reeds sprake is door het enkele feit dat werkgever enwerknemer overeenkomen
dat de werknemer na het verstrijken van een tussenpoos van meer dan drie
maanden als bedoeld in dat artikel weer in dienst van de werkgever zal treden.150

Met andere woorden: voor het aannemen van handelen in strijd met de keten-
regeling, danwel misbruik van omstandigheden of misbruik van recht is meer nodig.
Simpson voert nog bepaalde feiten aan met betrekking tot werkzaamheden voor
Greenpeace in de tussenperiode, maar het feitelijke oordeel daarover laat de Hoge
Raad aan het Gerechtshof.

149 Een gecompliceerdere zaak deed zich voor na rechtsgeldige opzegging van een contract voor
onbepaalde tijd. Omdat de werknemer spijt kreeg, is hem vervolgens twee maal op eigen verzoek
langer de tijd gegund om ander werk te zoeken. Het Gerechtshof Leeuwarden oordeelt dat de
Ragetlieregel niet van toepassing is en de verlengingen moeten worden gezien als verlengde
opzegtermijnen. Na afloop daarvan eindigt de arbeidsovereenkomst (alsnog). Gerechtshof Leeu-
warden 2 oktober 2012, JAR 2012, 290.

150 HR 29 juni 2007, JAR 2007, 215 (Simpson/Greenpeace).
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De werkgever die een werknemer na het derde tijdelijke contract het aanbod doet de
arbeid via een payrollonderneming voort te zetten, is voorts ook niets te verwijten
volgens Gerechtshof Leeuwarden.151 De werkgever is, ook als goed werkgever, vrij een
dergelijk aanbod te doen. De werknemer kan dat aanbod al dan niet aanvaarden. Nu
het aanbod niet is aanvaard, is geen sprake van stilzwijgende voortzetting en daarmee
is evenmin een contract voor onbepaalde tijd ontstaan.

Seizoensarbeid vormt een bijzondere categorie arbeid waarbij inherent is dat er
periodes in het jaar wel of niet wordt gewerkt. De onderbreking van de werkzaam-
heden duurt vaak langer dan drie maanden. De vraag is wat heeft te gelden indien de
werkgever na meerdere tijdelijke contracten, geen nieuw contract aanbiedt. In een
zaak over een hovenier die elk jaar van maart tot november op basis van een tijdelijk
contract werkt, maar in 2009 geen nieuw contract krijgt, oordeelt het Gerechtshof
Arnhem dat evenmin van misbruik van recht sprake is. De hovenier werkt sinds 1994
bij een hoveniersbedrijf, zoals gezegd telkens voor een deel van het jaar op basis van
een tijdelijk contract. Aan hemwordt in 2009 geen nieuw contract aangeboden omdat
de man ziek is. De hovenier doet vervolgens ten eerste een beroep op het ontduiken
dan wel misbruiken van art. 7:668a BW. Van misbruik van art. 7:668a BW is geen
sprake aldus Gerechtshof Arnhem omdat behalve het gebruik van jaarlijkse tijdelijke
contracten met een tussenpauze van meer dan drie maanden en geen aanwijzingen
zijn voor misbruik. Integendeel: alleen in de maanden maart tot november was er
werk voorhanden.

Ten tweede beroept de werknemer zich op het ontstaan van een duurovereen-
komst. Op basis van deze duurovereenkomst, en in samenhang met art. 6:248 BW
ofwel de postcontractuele werking van 7:611 BW, had hem een nieuw contract
moeten worden aangeboden. Toewijzing van deze vordering ketst af op het oordeel
dat in het concrete geval de werkgever niet gehouden was tot het aanbieden van een
nieuw contract. De werknemer meldde zich namelijk pas toen het seizoen al was
gevorderd en het personeelsbestand en de bedrijfsprocessen al waren afgestemd op
de vraag. Daarbij komt dat op dat moment de werknemer ook nog ziek was.152

Wanneer kan misbruik van recht danwel worden aangenomen? De Hoge Raad laat in
stand de opvatting dat wanneer sprake is van een schijnhandeling, namelijk wanneer
wel de afspraak de opvolgende arbeidsovereenkomsten drie maanden te onderbre-
ken wordt gemaakt, maar intussen toch wordt gewerkt, de keten niet wordt onder-
broken. Hier is dan strikt genomen geen sprake van misbruik, maar is de keten niet
daadwerkelijk onderbroken door een periode van drie maanden of langer. Op basis
van bovenstaande rechtspraak is nog niet duidelijk welke criteria en feiten dan wél
zouden kunnen leiden tot het aannemen van ongeoorloofde ontduiking van de
ketenregeling oftewel misbruik.

151 Gerechtshof Leeuwarden 21 februari 2012, JAR 2012, 92.
152 Hof Arnhem 28 juni 2011, JAR 2011, 224.
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De A-G bespreekt in Simpson/Greenpeace voorts dat van misbruik sprake kan zijn in
het geval van ‘een constructie (het woord ‘‘constructie’’ in dit verband te lezen als: een
stelsel van samenhangende afspraken) die zich naar haar aard ertoe leent om te
ontkomen aan de werking van de dwingendrechtelijke wetsbepalingen die beogen de
werknemer bescherming tegen hem verleend ontslag te bieden (…).’153 Dat criterium legt
Gerechtshof Leeuwarden in een uitzendzaak ook aan. In een zaak waarbij met een
uitzendkracht tussen verschillende uitzendwerkgevers in een concern werd gescho-
ven om de ABU-faseregeling te ontgaan, overweegt het Gerechtshof Leeuwarden dat
dit wel misbruik van recht oplevert. ‘AB G en AB O (de inleners, CR) hebben zich schuldig
gemaakt aan moedwillige wetsontduiking in die zin dat zij een stelsel van samen-
hangende afspraken hebben gesloten die ertoe strekten dwingend recht opzij te zetten.
Dat de werknemer van deze constructie op de hoogte was, maakt dat niet anders en
maakt hem daaraan niet medeplichtig, noch betekent zulks dat hij geen loonvordering
mag instellen. De constructie is immers primair in het belang van AB G. Het geschuif met
een werknemer tussen twee uitzendondernemingen behorende tot hetzelfde concern met
geen ander doel dan het voorkomen van een vast dienstverband, mag niet ten nadele van
de werknemer strekken. De in art. 14 van de cao voorziene uitzondering dient dan ook
buiten toepassing te blijven en de relatie tussen de werknemer en AB O moet worden
aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.’154 De kantonrechter te
Amsterdam oordeelde in kort geding eveneens dat het aanbod van de werkgever om
de tijdelijke arbeid 3 maanden en één dag te onderbreken, met suppletie van de WW,
zodat de werkgever geen risico liep vanwege een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd het loon langdurig te moeten doorbetalen bij ziekte. De kantonrechter
oordeelt dat de werkgever een duidelijke keuze dient te maken: ofwel voor verlen-
ging en dus een contract voor onbepaalde tijd ofwel het einde van het dienstverband,
met de kans dat de werknemer zijn heil elders zal zoeken. De werkgever ging die
keuze uit de weg omdat de werknemer kort tevoren ziek was geweest en de
werkgever vreesde voor een burn out van de werknemer. Dit terwijl de werkgever
de werknemer vanwege goed functioneren wel wilde houden en een carrière in het
vooruitzicht stelde. De werkgever zelf noemde zijn aanbod voor de onderbreking,
suppletie en het nieuwe tijdelijke contract ‘een illegale constructie’. Die context van het
aanbod maakt dat de werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onredelijk heeft gehandeld. De kantonrechter verbindt hieraan de consequentie dat
de werkgever gebonden is aan een contract voor onbepaalde tijd.155

Bouwens hanteert een ander criterium. Hij schrijft dat situaties waarin eenwerkgever
‘structureel’ arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbiedt met tussenpozen
van meer dan drie maanden bedenkelijk zijn, mede in het licht van het goed
werkgeverschap.156 Wanneer hiervoor geen objectieve rechtvaardiging aanwezig is,
is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Dat idee komt ook in

153 Vgl. rov. 3.4 van HR 22 november 1991, NJ 1992, 707 m.nt. PAS.
154 Hof Leeuwarden 26 september 2007, JAR 2007, 267.
155 Vzr. ktr. Amsterdam 11 mei 2012, JAR 2012, 160.
156 Bouwens 1999, p. 5-17.
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de lagere rechtspraak terug. Kantonrechters te Amsterdam achten bijvoorbeeld de
uitsluiting van de ketenbepaling voor oproepkrachten gedurende de eerste 48
maanden in strijd met het doel van de ketenbepaling en het goed werkgeverschap.157

In een geval waarin ook reeds achttien jaar op basis van tijdelijke arbeidsovereen-
komsten158 was gewerkt, maar door tussenpozen van drie maanden geen contract
voor onbepaalde tijd was ontstaan, oordeelt de rechter dat sprake is van misbruik van
recht. De werkgever heeft zich niet als goed werkgever gedragen door de werknemer
door de gebruikte constructies van ontslagbescherming te onthouden. Om die reden
merkt de kantonrechter de huidige arbeidsovereenkomst aan als aangegaan voor
onbepaalde tijd.159

In de rechtspraak en literatuur zijn dus drie benaderingen te vinden. Ten eerste de
benadering dat van aanvullende onoirbare feiten of gedragingen sprakemoet zijn voor
aanname van misbruik van recht of bevoegdheid (zie HR Simpson/Greenpeace hier-
voor). Ten tweede dat sprake moet zijn van een stelsel van samenhangende afspraken
die erop zijn gericht aan dwingend recht te ontkomen. Ten derde de benadering dat
van misbruik van recht, dat wil zeggen van handelen in strijd met het doel van de wet,
en in strijd met het goed werkgeverschap, sprake is vanwege het structurele karakter
van de ontduiking. Dit ziet dan op de lange duur van de totale periodewaarin tijdelijke
contracten werden afgesproken.

Voor de problematiek bij de seizoensarbeid bepleit De Wolff dat de anti-misbruik-
clausule uit Richtlijn 1999/70/EG ook van toepassing is en dat rechters hieraan recht
moeten doen. Hoewel deze Richtlijn ruimte biedt om rekening te houden met de
behoeften in sectoren, mag dat niet zover gaan dat hiermee het anti-misbruikbeginsel
wordt ondergraven, zo begrijp ik haar betoog. Bij een onderbreking van langer dan
drie maanden vanwege het seizoenskarakter biedt art. 7:668a BW echter geen
soelaas. Dat betekent volgens De Wolff dat rechters via het goed werkgeverschap
misbruik dienen tegen te gaan. Ze wijst op de wetsgeschiedenis die ook van die
mogelijkheid gewag maakt.160 In de praktijk gebeurt dit ook. Daarbij speelt volgens
kantonrechters onder meer een rol: het duurzame of structurele karakter van de
arbeidsrelatie;161 het ontbreken van een objectieve reden waarom niet opnieuw een
tijdelijk contract kan worden aangeboden, waarbij ziekte niet als zo’n reden wordt
aangemerkt;162 en of de werkgever al dan niet tijdelijk de werknemer erop heeft

157 Zie: Bungener & Verbeek 2009 p. 23-28 en de daarin opgenomen verwijzingen naar:
Ktr. Amsterdam (Voorzieningenrechter) 9 oktober 2008, kenmerk KK08-868, Ktr. Amsterdam
(Voorzieningenrechter) 17 november 2008, kenmerk KK08-962, Ktr. Amsterdam (Voorzieningen-
rechter) 28 januari 2009, kenmerk KK08-1159, Ktr. Amsterdam (Voorzieningenrechter) 6 augustus
2009, kenmerk KK09-713.

158 De contractuele status wordt betwist, de kantonrechter oordeelt dat sprake was van tijdelijke
arbeidsovereenkomsten.

159 Ktr. Utrecht (Voorzieningenrechter) 12 december 2008, JAR 2009, 31.
160 Kamerstukken I 2001/02, 27 661, nr. 322b, p. 3.
161 Vzr. ktr. Groningen 14 maart 2007, JAR 2007, 102 en Vrz. ktr. Utrecht 12 december 2008,

JAR 2009, 31.
162 Vzr. ktr. Groningen 14 maart 2007, JAR 2007, 102.
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gewezen dat hij niet meer was gekwalificeerd.163 De rechtspraak is wisselend ten
aanzien van de sanctie. De ene keer ontstaat de verplichting een nieuw tijdelijk
contract aan te bieden,164 de andere keer oordeelt de kantonrechter dat inmiddels een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.165

Wanneer geen sprake is van onoirbare feiten of een stelsel van samenhangende
afspraken gericht op wetsontduiking, zal de rechter dus enkel aan de hand van de
duur van de periode waarin tijdelijke contracten werden gesloten, moeten komen tot
een conclusie over strijdigheid met (het doel van) de ketenregeling of het goed
werkgeverschap.

Ik zou menen dat bij de invulling van deze Nederlands misbruiktoets de Europese
anti-misbruiktoets dient te worden betrokken en ook bruikbaar is (art. 5 Richtlijn
1999/70/EG). De Wolff is ook die gedachte toegedaan. Zij scherpt het idee van
structureel gebruik van de tussenpozen die misbruik opleveren aan. Zij spreekt
van misbruik in het geval van 1) stelselmatige toepassing van de tussenpoos om op
die manier 2) structureel met tijdelijke krachten te voorzien 3) in een permanente
behoefte aan personeel.166 Het blijft echter lastig vast te stellen wanneer structureel
met tijdelijk werk in een permanente behoefte wordt voorzien. De werkgever zal
ontkennen dat hij een permanente behoefte heeft.

Nederlandse rechters dienen het Nederlands misbruikcriterium uit te leggen conform
de anti-misbruikclausule uit de Richtlijn. Om het nuttig effect van die clausule te
waarborgen dient er strenger dan nu vaak het geval is, en dan De Wolff voorstelt,
te worden getoetst. Gelet op de proportionaliteitstoets van het Hof van Justitie bij de
anti-misbruik die ik eerder formuleerde, zou mijns inziens hier het volgende hebben
te gelden. De behoefte van de werkgever aan (nog een) tijdelijk contract dient
inderdaad te beantwoorden aan werkelijke behoefte, gerelateerd aan de precieze
en concrete omstandigheden. Daarbij dient de rechter niet alleen te toetsen of de
werkgever een reden voor het gebruik van tijdelijk werk heeft, maar ook of die reden
goed genoeg is gezien het nadeel van de tijdelijke werknemer. De jurisprudentie van
het Hof van Justitie over de anti-misbruikclausule laat ruimte voor zo’nweging van de
‘relative impact’ van de reden van de werkgever. Daarbij kan de rechter ook
beoordelen of gezien de zwaarte van de reden van de werkgever, het gebruik van
tijdelijke contracten nog proportioneel is. In het geval al lang op tijdelijke contracten
wordt gewerkt, laat het bewijsrecht het voorts ook toe dat de rechter de bewijslast dat
géén sprake is van misbruik verschuift naar de werkgever. Die dient dan te bewijzen
dat de opeenvolgende tijdelijke contracten noodzakelijk zijn en het alternatief van
een vast contract geen reële optie was voor de werkgever. Daarbij dienen mijns
inziens financiële argumenten die sec te maken hebben met het voorkomen van
bijvoorbeeld ontslagkosten in de toekomst, in beginsel weinig gewicht in de schaal te

163 Vzr. ktr. Maastricht 4 september 2008, LJN BF5198.
164 Vzr. ktr. Groningen 14 maart 2007, JAR 2007, 102.
165 ktr. Utrecht 12 december 2008, JAR 2009, 31.
166 De Wolff 2012, p. 17.
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leggen. De meest verstrekkende sanctie is vervolgens de arbeidsrechtelijke sanctie
van omzetting naar een contract voor onbepaalde tijd.

Ten slotte, een andere juridische oplossing in het geval van bijvoorbeeld seizoenswerk
is een beroep te doen op de aanvullendewerking van de postcontractuele redelijkheid
en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BWof art. 7:611 BW). 167 Toewijzing van de vordering van
een hovenier die reeds jaren telkens in de lente, zomer en najaar op basis van een
tijdelijk contract werkte, en een nieuw tijdelijk contract eiste, welke vordering
gebaseerd is op de ontstane duurovereenkomst in samenhang met art. 6:248 lid 1
BW of 7:611 BW ketst af op het oordeel dat in het concrete geval de werkgever niet
gehoudenwas tot het aanbieden van een nieuw contract. De werknemer meldde zich
namelijk toen het seizoen al was gevorderd en het personeelsbestand en de bedrijfs-
processen al waren afgestemd op de vraag. Daarbij komt dat op dat moment de
werknemer ook nog ziek was. In mijn optiek had hier wellicht toch kunnen worden
nagedacht of er geen financiële zorgplicht was voor de werkgever op grond van het
postcontractuele goed-werkgeverschap.

9.4.2.7 Aantasting automatische binding cao

Hoewel Europeesrechtelijke en Nederlands ‘misbruik-’ grenzen voor handen zijn,
worden in de rechtspraktijk problemen met de ketenregeling soms ook anders
benaderd. Dit gaat dan langs de band van het cao-recht. De ontwikkeling van
vergroting van de mogelijkheden voor het gebruik van flexibele contracten heeft
daarmee invloed op het cao-recht en, andersom, het cao-recht bepaalt mede de
ondergrens van gebruikmaking van die flexibele arbeid.

Werkgevers passen de cao waaraan zij gebonden zijn op niet- of anders georgansi-
eerdewerknemers toe via een incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Die cao
kan echter voor de tijdelijke werknemer een zeer ongunstige en van de wet
afwijkende ketenregeling kennen. Het komt voor dat werkgevers (delen van) cao’s
waaraan zij niet gebonden zijn incorporeren omdat de betreffende cao-bepalingen
hen bevallen. Het zal dan vaak gaan om bepalingen waarin van 3/4e dwingend recht
wordt afgeweken ten nadele van de werknemer. Inmiddels hebben werknemers de
binding aan of toepasselijkheid van die cao (-bepalingen) in rechte op verschillende
manieren betwist. Ik bespreek deze hierna.

De Hoge Raad oordeelde in de Bollemeijerzaak168 echter ten aanzien van een verwij-
zing in een individuele arbeidsovereenkomst naar bepalingen in een cao waaraan
alleen de werkgever via de Wet cao was gebonden, waarin werd afgeweken van de
wettelijke ketenregeling, dat met een dergelijke ‘incorporatie’ rechtsgeldig van de
ketenregeling kan worden afgeweken. In bescherming van de werknemer is daarbij
voorzien doordat bij de cao vakorganisaties zijn betrokken. Alleen indien de afspraak

167 Hof Arnhem 28 juni 2011, JAR 2011, 224.
168 HR 20 december 2002, JAR 2003, 19.
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met betrekking tot het einde van rechtswege van het contract, onder verwijzing naar
de cao-afspraken, in strijd zou zijn met art. 6:248 lid 2 BW zou de afspraak opzij
moetenworden gezet. Volgens Gerechtshof Amsterdam kan niet van de ketenregeling
worden afgeweken door middel van incorporatie van een cao die op dat moment
reeds is geëxpireerd.169

Uit de lagere rechtspraak blijkt dat de ontsnappingsroute via art. 6:248 lid 2 BW soms
opgaat. Daarvan wordt gebruik gemaakt in de situatie waarin een cao,anders dan de
voorganger, niet langer wordt afgesproken met de reguliere vakbonden, maar met
één kleine. Omdat in de nieuwe cao verstrekkender wordt afgeweken van de keten-
regeling, kan de binding aan die nieuwe cao via de beperkende werking van de
redelijkheid en billijkheid worden aangetast. De kantonrechter te Utrecht overweegt
hierover het volgende:170 ‘(...), dient in beginsel te worden aanvaard dat ook met een
(kleinere) vakbond en zonder dat met name FNV en CNV meedoen, toch een rechtsgeldige
CAO kanworden gesloten waarin van dwingende wetsbepalingen kanworden afgeweken.
(...) HR (JAR 2003/19) moet niet aldus worden uitgelegd dat tenminste twee vakorgani-
saties nodig zijn bij een door de Hoge Raad bedoelde legitimatie van afwijking via
driekwart dwingend recht.’De kantonrechter oordeelt echter op grond van bijkomende
omstandigheden dat het beroep van de werkgever op de afwijking van de ketenbepa-
ling in de cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Die
omstandigheden zijn: ‘de niet ondubbelzinnige tekst van het incorporatiebeding, het
niet gebleken zijn van duidelijke mededelingen over eventuele gevolgen van de Cao-
Horeca 2005, het ontbreken van onderling afgestemde verklaringen van partijen ter
accordering of herbevestiging van de nieuwe afwijkende bepaling.’171

Ten slotte, wanneer de binding aan de cao vaststaat, kan via de uitleg van de cao
nog worden geprobeerd de toepasselijkheid van een ruime ketenregeling tegen te
gaan. Daarbij kan in het geval van een onduidelijke ketenbepaling in de cao een
beroep worden gedaan op het gunstigheidsbeginsel. Als de cao-bepaling onhelder is,
hoeft volgens Gerechtshof Amsterdam de werknemer niet van een ongunstige uitleg
van de daarin opgenomen ketenbepaling uit te gaan.172

Hiermee is aangetoond dat wanneer de cao ten nadele van de flexibele werknemer
afwijkt van de wet, de binding aan of toepasselijkheid van bepaalde cao-bepalingen
langs de lat van de beperkende werking van de redelijkheid kan worden gelegd. Daar
is in mijn optiek niets mis mee, sterker nog, van de cao-onderhandelingen en cao-
bepalingen mag worden verwacht dat deze lat wordt gehaald.

Naar aanleiding van het gegeven dat de Wet flexibiliteit en zekerheid veel open
afwijkingen voor de cao kent, maar te betwijfelen is of met de betrokkenheid van de
vakbonden bij de cao-onderhandelingen de bescherming van de werknemer is
gewaarborgd, zoals de Hoge Raad in het arrest Bollemeijer aannam, doet Pennings

169 Hof Amsterdam 26 juli 2007, JAR 2007, 243 (Pintus/KCO).
170 Zie ook: Ktr. Utrecht 25 juli 2006, JAR 2007, 81.
171 Ktr. Utrecht 12 december 2007, JAR 2008, 30.
172 Hof Amsterdam 21 juli 2009, JAR 2009, 248.
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naast het idee buitengrenzen voor afwijking in de cao op te nemen, voorts enkele
andere voorstellen om die bescherming beter te waarborgen.173 Ook Beltzer heeft in
dit kader ideeën geopperd. In plaats van een toets via art. 6:248 lid 2 BW bepleit
Beltzer toetsing van cao-bepalingen via art. 7:613 BW.174 Hoewel dit soelaas zou
kunnen bieden in het geval van ‘ondermaatse’ cao-bepalingen, ben ik het met onder
meer Fase en Van Drongelen eens175 eens dat de toepassing van een (gewijzigde) cao
in de arbeidsovereenkomst via incorporatie niet aan te merken is als een eenzijdige
wijziging door de werkgever. Alleen bij wijziging van art. 7:613 BW zou mijns inziens
die bepaling kunnen worden gebruikt bij incorporatie van een wijziging in de cao. Ik
zie daar anders dan Pennings wel voordelen in, gezien het belang van werknemers te
worden beschermd tegen onredelijke cao-bepalingen, die bijvoorbeeld tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met vakbonden die een zeer lage representativiteit
hebben.

Pennings stelt verder voor dat cao-partijen de afwijkingen ten nadele van de werk-
nemer afzonderlijk bekend maken en van een toelichting voorzien. Dat lijkt mij een
goed idee. Een verdergaande tweede suggestie is het houden van een referendum
over de betreffende bepalingen. Daar kleven echter nadelen aan: wie mogen deel-
nemen aan het referendum staat niet op voorhand vast en bovendien verhoudt een
referendum over een specifiek onderdeel uit de cao zich moeilijk tot het onderhande-
lingsresultaat in zijn geheel. Ik denk dat deze nadelen maken dat het houden van een
referendum geen goed voorstel is. Voorts zou de Wet avv in de optiek van Pennings
kunnen worden aangepast, zodat onverbindendverklaring van cao-bepalingen die in
strijd zijn met internationale en Europese normen ter bescherming van de werk-
nemer mogelijk wordt. Nu dit rechtstreeks ingrijpen van de overheid in de collectieve
onderhandelingen betekent, zou ik eerst een minder verstrekkende maatregel willen
voorstellen. De minister kan immers ook afzien van algemeenverbindendverklaring
van die bepalingen.

9.4.2.8 Volumebeperking tijdelijke contracten

De wetgever heeft bij de Wet flexibiliteit en zekerheid geen duidelijk doel geformu-
leerd ten aanzien van de verhouding tussen de tijdelijke en vaste contracten. Wel
heeft hij aangenomen dat de vaste arbeidsovereenkomst veruit het meest gebruikt
zou blijven worden en opgemerkt dat substitutie van vast door tijdelijk werk niet de
bedoeling was. Tijdelijk werk beslaat dan ongeveer 10% van de totale arbeidsover-
eenkomsten.176 De wetgever heeft destijds niet voorzien dat de verhouding 90/10

173 Pennings 2012, p. 3-4.
174 Beltzer 2012, par. 5.
175 In Van der Grinten 2011 is op p. 54 een overzicht van standpunten van diverse auteurs te vinden

hierover.
176 Aangehaalde bron uit de Kamerstukken: OSA Trendrapporten Aanbod van arbeid, 1991, 1993 en

1995, Arbeidsrekeningen CBS 1987-1994 en enquête beroepsbevolking CBS. Bijlage in nota
Flexibiliteit en zekerheid, Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid.
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sterk zou wijzigen. Bij gebreke aan een duidelijke doelstelling hieromtrent, is echter
niet te zeggen dat de wetgever de minimumbescherming of balans in de bescherming
daarmee niet realiseert.

De wet stelt thans geen volumebeperkingen aan het gebruik van tijdelijke contracten
of uitzendwerk. De cao doet dat voor tijdelijke contracten wel een enkele keer. In het
cao-onderzoek is slechts in één van de 40 cao’s een bepaling aangetroffen die het
gebruik van tijdelijk werk begrenst. Deze cao bepaalt namelijk dat de werkgever
terughoudend gebruik dient temaken van (flexibele) min-max contracten. Bekend uit
de rechtspraak zijn de ABN AMRO cao’s 2006-2010 waarin was opgenomen dat de
regel het vaste dienstverband was en het contract voor bepaalde tijd de uitzondering.
Vastgelegd was voorts dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten alleen in bepaalde
gevallen mochten worden gebruikt. Een voorbeeld is de piek in het werk. Het
gerechtshof Arnhem oordeelt hierover dat de bank zich alleen op die uitzonderingen
kan beroepen indien de bank bij het aangaan van de tijdelijke arbeidsovereenkomst
duidelijk maakt waarom van de uitzondering gebruik wordt gemaakt. Enkel over-
gelegde algemene statistieken zijn onvoldoende bewijs voor het aantonen van een
piek. Het Hof oordeelt dat dewerkgever in ieder geval voor de laatst gewerkte periode
een contract voor onbepaalde tijd had moeten aanbieden.177 De cao is dus een middel
om het volume aan tijdelijke contracten in te perken. Doorgaans zullen werkgevers
echter weinig genegen zijn dat soort afspraken te maken.

9.4.3 Uitzendovereenkomst: vermijding opbouw rechten

9.4.3.1 Definitie uitzendonderneming

Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven, reguleert de Wet flexibiliteit en zekerheid
ook het uitzendwerk. De uitzendovereenkomst is in artikel 7:690 BW gedefinieerd
als: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader
van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt
gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte
opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De uitzend-
overeenkomst is daarmee een specialis ten opzichte van de arbeidsovereenkomst
zoals gedefinieerd in art. 7:610 BW en dient tevens te voldoen aan de daarin gestelde
voorwaarden.178

Wil sprake zijn van een uitzendovereenkomst, dan dient de werkgever de werknemer
uit te lenen in het kader van het beroep of bedrijf. Uit de Memorie van Toelichting is
af te leiden dat hiervan sprake is wanneer in het kader van dat beroep of bedrijf
de werkgever daadwerkelijk een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Het

177 Gerechtshof Arnhem 28 februari 2012, JAR 2012, 108.
178 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33 (MvT).
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terbeschikkingstellen dient dus een doelstelling te zijn van de werkgever.179 Discussie
bestaat echter over de vraag of de allocatieve functie een constitutief vereiste is voor
het aanmerken als een uitzendbedrijf in de zin van art. 7:690 BW. Over de reikwijdte
van de definitie van de uitzendovereenkomst is juridische discussie geweest ten
aanzien van automatiserings- en ICT-detacheringsbedrijven die van het uitzendre-
gime gebruik wilden maken180 en met betrekking tot de status van de zogenoemde
payrollondernemingen. Zwemmer stelt dat de payrollonderneming (doorgaans) geen
werving en selectie-activiteiten verricht. Van een allocatieve functie is dan geen
sprake. Nu een dergelijke allocatieve functie volgens hem onontbeerlijk is voor een
uitzendbureau, zijn payrollondernemingen niet als zodanig te kwalificeren.181 Donner,
destijds minister van SZW, heeft echter laten weten dat die allocatieve functie geen
constitutief vereiste betreft voor het uitzendbureau.182 Hoogeveen concludeert daar-
uit dat payrollondernemingen wel degelijk als uitzendbureau zijn aan te merken,
hetgeen ook in de lagere rechtspraak al wel is gebeurd.183 Dat acht zij onwenselijk en
zij stelt daarom voor in de wet het allocatievereiste op te nemen.184

Voorts dient in het kader van art. 7:690 BW sprake te zijn van terbeschikkingstel-
ling aan een derde.185 Het doorlenen door de inlener aan een vierde is daarbij ook
mogelijk, terwijl de oorspronkelijke overeenkomst tussen de eerste uitlener en de
arbeidskracht in stand blijft. Terbeschikkingstelling kan zien op uitzenden, maar is
daartoe niet beperkt. Alle vormen van terbeschikkingstelling, zoals uitlenen, deta-
cheren, of te werk stellen in het kader van een arbeidspool,186 vallen hieronder. Ten
slotte dient sprake te zijn van arbeid onder toezicht en leiding van de derde, de
inlener. 187 Dit criterium betekent dat wanneer de ‘uitzend-’werkgever zelf de leiding
en het toezicht houdt over de arbeid, bijvoorbeeld omdat zeer specialistische kennis

179 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33-34 (MvT). Dit punt heeft Zwemmer tot het
standpunt doen komen dat in het geval van payrolling geen sprake kan zijn van toepasselijkheid
van de bepalingen van het uitzendregime. Zwemmer 2009, p. 5-11. Mijns inziens zal dit afhangen
van de specifieke vorm van payrolling, waarbij te onderscheiden zijn vormen waarbij de pay-
rollonderneming geen rol vervult bij werving en selectie en waarbij een dergelijke onderneming
die rol wel vervult- en dus van een allocatieve functie sprake is. Wanneer de inlener de
uitzendkracht doorleent, geldt deze inlener niet als uitzendwerkgever. Het incidenteel in voor-
komende gevallen ter beschikking stellen van arbeidskrachten door werkgevers die in feite
geheel andersoortige beroeps- of bedrijfsactiviteiten hebben voldoet niet aan dit element uit de
definitie van de uitzendovereenkomst.

180 Bergwerf, Van Dijk & Houweling 2009, p. 14.
181 Zwemmer 2010, p. 1.
182 Brief van de Minister van SZW aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 24 maart 2010,

referentienr. AV/AR/2010/4573.
183 Hof Leeuwarden 23 maart 2010, RAR 2010, 90 en Ktr. Amsterdam 7 juli 2009, JAR 2009, 290.
184 Hoogeveen 2007, p. 3 e.v.
185 In het geval van terbeschikkingstelling van een arbeidskracht aan zichzelf kan van een uitzend-

overeenkomst geen sprake zijn. Ktr. Sittard-Geleen 13 februari 2008, JAR 2008, 157.
186 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10 (MvT).
187 Enkele schrijvers zoals Kuip, Scholtens en Grapperhaus wijzen erop dat de uitzendwerkgever

slechts in beperkte mate over gezag ten opzichte van de arbeidskracht beschikt. Hij heeft immers
niet of nauwelijks zeggenschap over de uitvoering van de arbeid en de arbeidsomstandigheden
daarbij. Kuip & Scholtens 1999, p. 919. En zie: Grapperhaus 2008, aant. 5.
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wordt ingeleend, niet wordt voldaan aan de definitie van de uitzendovereenkomst.188

Vervolgens dient de arbeidskracht aan de derde ter beschikking te worden gesteld
krachtens een door de derde verstrekte opdracht aan dewerkgever. Hiermee beoogde
de wetgever de uitzendovereenkomst te onderscheiden van andere overeenkomsten,
zoals aanneming van werk.189

9.4.3.2 Uitzendbeding

Wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst, dan kan in de arbeidsovereen-
komst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht een uitzendbeding worden
opgenomen. Het uitzendbeding is een belangrijk instrument voor flexibiliteit omdat
het een einde van rechtswege van de uitzendovereenkomst mogelijk maakt indien de
inlener niet langer van de uitzendkracht gebruik wenst te maken. Art. 7:691 lid 2 BW
schrijft voor dat in de uitzendovereenkomst dit beding schriftelijk dient te worden
opgenomen. Lid 3 bepaalt dat een dergelijk beding kanworden overeengekomen voor
de eerste 26 weken dat arbeid wordt verricht voor het uitzendbureau. Volgens de
Kantonrechter te Zutphen is er onvoldoende grond voor rechtsgeldigheid van het
uitzendbeding wanneer dit beding in de cao is opgenomen.190 Knipschild echter doet
de suggestie dat een uitzendbeding ook kan blijken uit een bij de arbeidsovereen-
komst gevoegde cao.191

Wanneer arbeidsorganisaties in concernverband als bedoeld in de artikelen 24a en
24b van Boek 2 BW via een eigen uitzendonderneming personeel ter beschikking
stellen aan de eigen organisatie, dan worden deze volgens art. 7:691 lid 6 BW
uitgezonderd van het gebruik van het uitzendbeding. De allocatiefunctie ontbreekt
hier namelijk. Bovendien dient te worden voorkomen dat door deze constructie de
werknemer geen (anciënniteits-) rechten kan opbouwen.192 Het lijkt er dus op dat de
wetgever als voorwaarde voor toepassing van de regels voor het uitzendbeding een
allocatieve functie vereist.

Artikel 7:691 lid 1 BW bepaalt voorts dat gedurende de eerste 26 weken van de
uitzendovereenkomst de ketenbepaling van artikel 7:668a BW niet van toepassing is.
Voor de berekening van de 26-wekentermijnen worden perioden waarin arbeid
wordt verricht die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan een jaar mede
in aanmerking genomen (art. 7:691 lid 4 BW). Perioden waarin voor verschillende
werkgevers arbeid wordt verricht worden samengeteld indien die werkgevers ten
aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders
opvolger te zijn (art. 7:691 lid 5 BW).

188 Grapperhaus 2008, aant. 5.
189 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33 (MvT).
190 Ktr. Zutphen 6 februari 2007, JAR 2007, 155.
191 Analoog aan HR 28 maart 2008, JAR 2008, 113. Knipschild 2009, p. 40.
192 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10 (MvT) over de allocatiefunctie. Kamerstukken II 1996/

97, 25 263, nr. 3, p. 34 (MvT) over de opbouw van rechten.
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9.4.3.3 Zeer ruime afwijking bij cao voor uitzendbeding en toepassing ketenregeling

Van de termijnen van 26 weken voor het uitzendbeding en de uitgestelde toepasselijk-
heid van de ketenregeling kan bij cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd
bestuursorgaan worden afgeweken (art. 7:691 lid 7 BW). Op dit laatste onderdeel van
deWet flexibiliteit en zekerheid is kritiek gekomen van de Raad van State. “Dewet laat
iedere vorm van afwijking toe: bij cao zou in theorie kunnen worden bepaald dat de
uitzendkracht nooit aan de volledige bescherming van de arbeidsovereenkomst
toekomt. De Raad meent dat dit niet voor de hand ligt: als de wet een regel neerlegt
die beoogt de zwakkere partij te beschermen, past het bij het beschermende karakter
dat de mogelijkheid van afwijking beperkt wordt tot bijzondere – te motiveren –

uitzonderingsgevallen. Daar komt bij dat, naar kan worden aangenomen, de organisa-
tiegraad van uitzendkrachten laag is. Het is dan niet goed mogelijk om een cao voor de
uitzendbranche te beschouwen als een product van organisaties van de partijen zelf.
De Raad herinnert er daarbij aan dat de organisaties vanwerkgevers enwerknemers al
hebben afgesproken om, na de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen, in de cao
voor de uitzendbranche op te nemen dat de volledige bescherming van de arbeids-
overeenkomst pas ontstaat, als de uitzendkracht, na het voldoen aan de 26-wekeneis,
nog eens 26 weken voor het uitzendbureau heeft gewerkt (…)”193 De regering
antwoordde destijds dat het voorschrijven van beperkte uitzonderingsmogelijkheden
de ontwikkeling van goede arbeidsvoorwaarden in de sector zal belemmeren. De
regering laat de eigen en primaire verantwoordelijkheid van cao-partijen prevaleren
boven de wettelijke norm. De cao is bij uitstek het arbeidsvoorwaardelijke kader
waarbinnen sociaal verantwoordelijke afspraken kunnen worden gemaakt om (bij-
voorbeeld) van de 26-weken termijn af te wijken. Indien partijen niet tot overeen-
stemming komen, dan geldt de stringentere wet alsnog.194

Hoewel uitzendbureaus sinds de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid
voortaan als werkgever gelden, en daarmee de positie van de uitzendkracht formeel
gezien is versterkt, signaleert Houwing dat de mogelijkheden in de wet bij cao van
3/4e dwingende bepalingen af te wijken, de facto maakt dat veel risico’s die horen bij
het werkgeverschap in het geval van uitzendwerk via de cao zijn verschoven naar de
uitzendkracht. Dit geschiedt vooral doordat gebruik wordt gemaakt van het uitzend-
beding, bijvoorbeeld in het geval er geen werk is of wanneer de uitzendkracht ziek
is.195 Zowel de ABU- als de NBBU-cao voor de uitzendbranche wijken ten nadele van
de uitzendkracht af van de wettelijke 26 wekentermijn voor het uitzendbeding.
Volgens de ABU-cao kan maar liefst van 78 weken van dit beding gebruik worden

193 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. B, p. 10.
194 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. B, p. 10.
195 Houwing 2010, p. 247. Overigens wordt ook een cao-bepaling dat de terbeschikkingstelling van

rechtswege eindigt in het geval van arbeidsongeschiktheid door de rechtspraak geaccepteerd,
Knipschild signaleert onder verwijzing naar Verhulp en Frikkee en Jakimowicz dat dit in
de literatuur nietzo is. Art. 14 lid 4 ABU-cao 2009-2014. Ktr. Breda 1 mei 2002, JAR 2002, 124 en
Ktr. Amsterdam 6 februari 2009, RAR 2009, 57 en Ktr. Utrecht 19 december 2007, JAR 2008, 101.
Knipschild 2009, p. 40 en verwijzing naar Verhulp 2001 en Frikkee & Jakimowicz 2003.
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gemaakt (fase A). De lengte van die fase A is in de loop der jaren verdrievoudigd.196

Volgens de NBBU-cao is de periode waarin het uitzendbeding geldt nog langer: 130
weken (fase 1 en 2). Het werkgeversstandpunt over de ABU-fasen is dat de afwij-
kingen van de wet redelijk zijn en in lijn met de bedoeling van de wetgever. De
werknemersorganisaties dachten daarover anders en kwalificeerden de praktijk als
‘drift’.197 Desondanks is in het sociale akkoord 2013 opgenomen dat de periode van 78
weken voor het uitzendbeding als wettelijke grens voor de uitzendcao zou moeten
komen te gelden.

9.4.3.4 Toch grondrechtelijke bescherming bij uitzendbeding?

De grondrechtelijke bescherming tegen onredelijk ontslag kent enkel uitzonderingen
voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Het gegeven dat tevoren een moment voor
een einde van rechtswege is afgesproken en in de tussentijd de tijdelijke werknemer
verzekerd is van werk, zal de rechtvaardiging voor deze uitzondering zijn. Het einde
van rechtswege bij gebruikmaking van het uitzendbeding lijkt niet goed bij deze
uitzondering te passen omdat het moment van het einde van het contract niet
tevoren is overeengekomen, noch de uitzendkracht gedurende een bepaalde periode
zeker is van werk. Mij lijkt het einde van rechtswege van de uitzendovereenkomst
door het uitzendbeding dan ook een beperking op het grondrecht op bescherming
tegen onredelijk ontslag te betreffen. De Nederlandse wetgever dient dit grondrecht
tewaarborgen en dient dus ook de beperking te rechtvaardigen. Onder het ESH is daar
geen ruimte voor. Dat zou betekenen dat de Nederlandse wetgever in bepaalde
bescherming tegen onredelijkheid zou moeten voorzien, ook bij het automatische
einde via het uitzendbeding.198 Het is vanuit grondrechtelijke optiek denkbaar dat het
uitzendbeding niet mag worden gebruikt bij een valse of discriminatoire reden voor
de beëindiging van de relatie.

Uitleg van IAO-Conventie nr. 158 en art. 30 Handvest EU ontbreekt op dit punt. De
genoemde beperking zou in het licht van de IAO-Conventie en het Handvest getoetst
moeten worden aan een eis van noodzakelijkheid en proportionaliteit. De wetgever
heeft als reden voor de wettelijke regeling van het uitzendbeding genoemd de
behoefte van de inlener aan flexibiliteit ten aanzien van het einde van de arbeids-
verhouding met de uitzendkracht en in het belang van het uitzendbureau dan
eveneens de arbeidsovereenkomst te laten eindigen. De beperking van het grond-
recht dient noodzakelijk en proportioneel te zijn. Dit betekent dat de wetgever de

196 Houwing 2010, p. 247.
197 Houwing 2010, p. 251.
198 Vgl: Van het goedwerkgeverschap gaat richting de inlener volgens de kantonrechter te Leeuwarden

enige reflexwerking uit, maar dat gaat niet zover dat de inlener de reden voor de beëindigingmee te
delen, noch hem daarover te horen. Ktr. Leeuwarden 25 oktober 2011, JAR 2011, 304. Gebruikmaking
van het uitzendbeding kan misbruik van bevoegdheid opleveren onder bijzondere omstandighe-
den, aldus de kantonrechter. Van dergelijke omstandigheden is in het geval van beëindiging
vanwege een anonieme klacht over de integriteit van de uitzendkracht geen sprake.
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open afwijkingsmogelijkheid bij cao van de 26-wekentermijn voor het uitzendbeding
zou moeten begrenzen tot een maximale termijn die in het licht van het grondrecht
nog proportioneel is.

9.4.3.5 Vermijding opbouw rechten via fasensysteem

Bovendien hebben de vakbonden problemen met de wijze waarop uitzendbureaus
omgaan met het fasensysteem. Indien een tijdelijk contract aan de uitzendkracht
moet worden aangeboden vraagt het uitzendbureau overigens van de inlener een
hogere vergoeding en/of een garantie dat er werk zal zijn over de periode van het
contract.199 Die vergoeding of garantie zal de inlener niet altijd willen geven. Wanneer
een uitzendkracht de fase B van tijdelijke contracten bereikt, wordt volgens Houwing
geadviseerd een nieuwe uitzendkracht te nemenwaarbij fase A opnieuw kanworden
toegepast. FNV signaleert dat deze praktijk zeer wijdverbreid is. Dit leidt ertoe dat
uitzendkrachten nooit fase B of C bereiken. De FNV noemt dit het probleem van de
‘eeuwige uitzendkracht’.200 Dit terwijl de Wet flexibiliteit en zekerheid mede werd
ingevoerd omdat de uitzendwerkgevers zich aan de fasen in de uitzendcao hadden
gecommitteerd. Het probleem van vermijding van toepassing van de latere fasen uit
de uitzendcao’s laat zich echter niet makkelijk met een wettelijke bepaling oplossen,
nu de fasen enkel in de cao zijn opgenomen. Om die reden zal een verbetering in de
situatie dus via het overleg met de sociale partners in de branche dienen te worden
gevonden. Individuele uitzendbureaus in rechte hierop aanspreken lijkt mij in ver-
band met het bewijzen van de praktijk lastiger. Wanneer de dialoog met de sociale
partners hierover wordt aangegaan, zou wellicht kunnen worden gestreefd naar het
opnemen van volume-afspraken in de cao ten aanzien van percentages uitzendkrach-
ten in de verschillende fasen. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met
uitstroom naar tijdelijk en vast werk rechtstreeks bij de inlener.

9.4.3.6 Volumebeperking uitzendwerk

Cao-afspraken gericht op volumebeheersing van het gebruik van uitzendwerk komen
voor. Enkele cao’s leggen het gebruik van uitzendwerk aan banden door een reden
hiervoor te eisen. Eén cao bepaalt dat van uitzendarbeid alleen gebruik wordt
gemaakt wanneer de bedrijfsomstandigheden dit onvermijdelijk maken en een
andere stelt hiervoor het vereiste dat naar het oordeel van de werkgever de bedrijfs-
omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Twee cao’s geven grenzen voor het
gebruik aan. Een cao regelt dat uitzendarbeid tot een minimum beperkt dient te
blijven en een andere bepaalt dat uitzendwerk in omvang beperkt dient te blijven tot
maximaal 25% van de uren door werknemers met rechtstreekse arbeidsovereen-
komst. De beveiligings-cao bepaalt dat jaarlijks aan de vakbonden melding moet
worden gedaan over de omvang van uitzendwerk in de branche.

199 Houwing 2010, p. 247.
200 FNV 2008 A.
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De vraag is wat gedaan zou kunnen worden om het gebruik van tijdelijke en/ of
uitzendwerk terug te dringen ten faveure van de vaste arbeidsovereenkomst. Ver-
schillende oplossingen zijn denkbaar en enkele voorstellen zijn inmiddels in het
sociaal akkoord 2013 ook gedaan. Voor de discussie over de rol van het BBAverwijs ik
terug naar hoofdstuk 7. Op het punt van de flexibele contracten zouden het maximale
aantal en de maximale duur van de opeenvolgende tijdelijke contracten in de
wettelijke ketenregeling kunnen worden verlaagd. De open afwijkingsmogelijkheid
van de ketenregeling in de cao kanworden begrensd. Denkbaar is voorts dat ofwel in
de wet ofwel in de cao het gebruik van tijdelijke contracten aan bandenwordt gelegd
door daarvoor aanvullend ook een bepaalde objectieve reden te eisen. Dit zou
neerkomen op het stellen van een eis van noodzakelijkheid en proportionaliteit.
Ten slotte zouden via de cao volume-normen kunnen worden afgesproken voor de
verhouding tussen de tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten in de onderneming,
hoewel werkgevers daarvoor wellicht niet zullen voelen. Bij de beperkingen aan het
uitzendwerk via de cao201 ligt de zaak moeilijker. Dergelijke beperkingen komen in
de cao wel voor.202 Art. 4 Richtlijn 2008/104/EG bepaalt inmiddels dat de Lidstaten
wordt opgedragen beperkingen op uitzendarbeid en verboden daarop te herover-
wegen. De heroverweging mag ook worden verricht door de sociale partners.
Beperkingen aan het gebruik van uitzendarbeid kunnen volgens de Richtlijn uitsluitend
worden gerechtvaardigd om redenen van algemeen belang, ‘die met name verband
houden met de bescherming van de uitzendkrachten, de eisen ten aanzien van de
gezondheid en de veiligheid op het werk of de noodzaak de goede werking van de
arbeidsmarkt te garanderen, en misbruik te voorkomen.’203

Op het eerste gezicht lijkt de verplichting tot heroverweging door Nederland niet
onmiddellijk dwingende invloed te hebben op de hierboven vermelde cao-bepalingen.
Het is namelijk niet duidelijk welke gevolgen de rapportageverplichting aan de
Commissie zal hebben (art. 4 lid 5 Richtlijn 2008/104/EG). Toch zal de Richtlijn nuttig
effect dienen te hebben in dit verband. Het opleggen van zware eisen waardoor

201 De inzet van tijdelijk en uitzendwerk kan overigens ook langs de route van de medezeggenschap
nader worden bewaakt. Drie van de 40 cao’s schrijven voor dat bij opvang van een tijdelijk tekort
aan werknemers door inzet van uitzendkrachten mededeling aan het medezeggenschapsorgaan
moet worden gedaan. Een cao schrijft voor de OR inzicht moet worden gegeven over arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde tijd. Uitzendarbeid lijkt daarmee niet bedoeld. Twee cao’s
schrijven een overlegverplichting over ingeleend personeel voor. Bovendien geldt ten aanzien
van de inzet van flexibele arbeid ook medezeggenschap op grond van de WOR. In artikel 25 lid 1
sub g WOR wordt de OR een adviesrecht gegeven voor het groepsgewijze werven of inlenen van
arbeidskrachten. Het groepsgewijs inlenen ziet bijvoorbeeld op wervingscampagnes bepaalde
groepen personeelsleden aan te trekken. Het inlenen ziet op het inlenen van gedetacheerde of
uitzendkrachten. Het kan daarbij volgens Sprengers gaan om het inlenen van een groep arbeids-
krachten, maar ook om het sluiten van een mantelovereenkomst met een uitzendbureau. De OR
kan negatief adviseren, maar wanneer de ondernemer dat advies niet overneemt, kan de OK alleen
een voorziening opleggenwanneer de ondernemer in redelijkheid niet tot zijn besluit had kunnen
komen (Sprengers 2008, aant. 8.)

202 Zie bijvoorbeeld de cao-afspraak die de werkgever verplichtte te streven naar verlaging van het
percentage uitzendkrachten in de zaak Vzr. Rb. Haarlem 11 mei 2012, JAR 2012, 166. In casu kon de
werkgever echter niet worden gehouden aan deze inspanningsverplichting omdat de betreffende
cao inmiddels was geëindigd en obligatoire bepalingen geen nawerking hebben.

203 Zie ook: Kamerstukken II 2010/2011, 32 895, nr. 3, p. 4 (MvT).
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uitzendarbeid de facto zeer moeilijk te realiseren is, is wellicht in strijd met de
Richtlijn. Van zulke eisen is overigens in het cao-onderzoek niet gebleken en het
voorstel met betrekking tot de doorstroom in de verschillende fasen gaat evenmin
ervanuit. Vooralsnog beschermt de Albany-doctrine cao-afspraken tegen aantastingen
vanuit het perspectief van de EU economische vrijheden, maar of dat uitgangspunt ook
standhoudt in het geval van cao-bepalingen die een (uitzend-) onderneming zeer
beperken is niet geheel zeker.

9.5 Conclusie

Ten aanzien van de wettelijke doelstelling balans in flexibiliteit en zekerheid te
realiseren, waarbij immer minimumontslagbescherming wordt gewaarborgd, geldt
het volgende. De grondrechtelijke bescherming tegen onredelijk ontslag, de EU anti-
misbruikbepalingen voor opeenvolgende tijdelijke contracten, de gelijkebehande-
lingswetgeving en beginselen als het nuttig effect van een regeling vormen tezamen
daarbij de ondergrens.

De verschillende bronnen van het grondrecht op bescherming tegen onredelijk ontslag,
zoals art. 24 ESH, hebben daarbij beperkte normatieve werking. Er bestaat weinig
uitleg over het grondrecht in relatie tot versoepeling van het ontslagrecht, waardoor
Nederlandse aanpassingen van het ontslagrecht buiten de grondrechtelijke gevaren-
zone blijven. Met name ten aanzien van de selectiecriteria voor ontslag ontbreken
grondrechtelijke normen. Decentrale selectiecriteria dienen wel aan bepaalde, andere
minimumeisen te voldoen. Bij elke vorm van (decentrale) selectiecriteria moeten
minimumnormen worden gerespecteerd welke als beginselen van het recht of het
ontslagrecht kunnenworden aangemerkt, waaronder de redelijkheid, het beginsel van
gelijke behandeling of anti-discriminatie en de zogenoemde algemene beginselen van
behoorlijk bestuur of behoorlijk of goed werkgeverschap zoals kenbaarheid en zorg-
vuldigheid. Individueel gerichte ontslagcriteria zoals het bekende onmisbaarheidscri-
terium uit het ontslagbesluit of het criterium van on-vervangbaarheid bij detachering
in de beleidsregels zijn vanuit de werkgeversbehoefte begrijpelijk, maar leveren in het
licht van de algemene beginselen van goed bestuur en behoorlijk werkgeverschap
eerder problemen op dan de algemene hoofdregels.

Het is bekend dat werkgevers (onder meer) ontslagbescherming proberen te ver-
mijden, bijvoorbeeld door het gebruik van de payrollconstructie. De bescherming
tegen onredelijkheid van het bedrijfseconomische ontslag verdwijnt daarbij de facto
omdat die toets wordt verengd tot de toets op de bedrijfseconomische reden van het
payrollbedrijf, die gezien de gekozen constructie naar verwachting bijna altijd positief
zal uitvallen. Dit is te kwalificeren als een beperking op het grondrecht op bescher-
ming tegen onredelijk ontslag, die vanwege de uitsluitende reden de administratieve
lasten en kosten van het ontslagrecht te willen vermijden, niet is te rechtvaardigen. Ik
acht dus het toelaten door de Nederlandse wetgever van de vermijding van het
ontslagrecht via de payrollconstructie in strijd met de verplichting de minimale
bescherming van het grondrecht tegen onredelijk ontslag te waarborgen. In het kader
van art. 24 ESH kan hierover via de collectieve klachtenprocedure worden geklaagd.
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Wanneer art. 30 Handvest van toepassing is, hetgeen kan worden betoogd, bestaat
ook strijd met dit artikel en kan dit artikel wellicht tegen de Nederlandse overheid
worden ingeroepen.

Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd is het grondrecht op bescher-
ming tegen onredelijk ontslag niet van toepassing. Zij worden voor de opeenvolgende
tijdelijke contracten wel beschermd door het Europese anti-misbruikcriterium uit
Richtlijn 1999/70/EG. De Nederlandse wetgeving geeft aan cao-partijen een open
mogelijkheid om van de ketenregeling af te wijken. Hierdoor kan het voorkomen dat
geen bescherming meer bestaat tegen misbruik. Om minimumbescherming te waar-
borgen zou de afwijkingsmogelijkheid in de caowettelijkmoetenworden begrensd. De
Europese Richtlijn 1999/70/EG geldt niet voor uitzendovereenkomsten. Dat maakt het
onduidelijk welke minimumbescherming heeft te gelden bij opvolging van uitzend- en
tijdelijke contracten. Wenselijk was het geweest als de Richtlijn normen had gegeven
voor die opvolging. De (on-) toelaatbaarheid van vermijding of ontduiking van de
werkgever van de bescherming van de ketenregeling, wordt doorgaans beoordeeld aan
de hand van het Nederlandse civielrechtelijke beginsel van misbruik van recht. De
interpretatie van dit beginsel geschiedt in de rechtspraak over opeenvolgende tijdelijke
contracten niet op eenduidigewijze. Mijns inziens zou het volgendemoeten gelden om
via dit beginsel de minimumbescherming bij tijdelijke contracten te waarborgen.
Wanneer geen sprake is van onoirbare feiten of een stelsel van samenhangende
afspraken gericht op wetsontduiking zal de rechter enkel aan de hand van de duur
van de periode waarin tijdelijke contracten werden gesloten, moeten komen tot een
conclusie over strijdigheid met (het doel van) de ketenregeling of het goed werkgever-
schap. Ik zou menen dat bij de invulling van deze toets de Europese anti-misbruiktoets
bruikbaar zou zijn (art. 5 Richtlijn 1999/70/EG). Gelet op de proportionaliteitstoets van
het Hof van Justitie die ik eerder formuleerde, zou mijns inziens moeten gelden dat de
behoefte van de werkgever aan (nog een) tijdelijk contract dient te beantwoorden aan
werkelijke behoefte, gerelateerd aan de precieze en concrete omstandigheden. De
rechter zou kunnen constateren dat geen werkelijke behoefte bestaat aan een tijdelijk
contract, maar de facto aan vaste bezetting. Voorts dient de rechter te wegen of de
reden van de werkgever, zijn behoefte, zwaar genoeg is in verhouding tot het belang
van de werknemer. Bij die evenredigheidsafweging spelen alle omstandigheden een
rol, waaronder het aantal en de totale duur van de arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd gesloten met de werkgever. De meest verstrekkende sanctie op misbruik
van recht is toepassing van die ketenregeling op de betreffende situatie. Dat zal
omzetting naar een contract voor onbepaalde tijd betekenen. Een andere juridische
oplossing is te vinden in de aanvullende werking van de postcontractuele redelijkheid
en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW of art. 7:611 BW). Op basis hiervan kan schade-
vergoeding worden gevorderd.

De bescherming van werknemers met flexibele contracten tegen onredelijke cao-
bepalingen over het maximale aantal en duur van die tijdelijke contracten, is ook in het
cao-recht te vinden. In de eerste plaats is een redelijkheidstoets van die cao-bepalingen
mogelijk. Hiervoor geldt art. 6:248 lid 2 BW. Alleen bij wijziging van art. 7:613 BW zou
mijns inziens die bepaling kunnen worden gebruikt als toets op incorporatie van een
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onwelgevalligewijziging van een cao-bepaling. Deminister zouwatmij betreft kunnen
afzien van algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen die in strijd zijn met
het internationale en Europese recht. Het huidige Toetsingskader vermeldt al dat cao-
bepalingen die strijdig zijn met bepaalde algemene beginselen en bepaalde klassieke
en collectieve grondrechten niet worden ge-avv’d. Op die manier zou de doelstelling
minimumbescherming te waarborgen coherenter kunnen worden gerealiseerd.

Voorts is het probleem gesignaleerd dat uitzendkrachten de facto helemaal geen
ontslagbescherming genieten omdat het uitzendbeding van toepassing is en omdat
hun arbeidsovereenkomst eindigt voordat zij een volgende fase in de cao bereiken.
Het probleem van vermijding van toepassing van de latere fasen uit de uitzendcao’s
laat zich echter niet makkelijk met een wettelijke bepaling oplossen, nu de fasen
enkel in de cao zijn opgenomen. Bovendien hangt de doorstroom naar een volgende
fase ook van de inlener(s) af. Om die reden zal een verbetering in de situatie dus via
het overleg met de sociale partners in de branche dienen te worden gevonden.
Wanneer de dialoog met de sociale partners hierover wordt aangegaan, zou wellicht
kunnen worden gestreefd naar het opnemen van volume-afspraken in de cao ten
aanzien van percentages uitzendkrachten in de verschillende fasen. Nieuwe volume-
normen over het gebruik van uitzendwerk door de inlener (anders dan de doorstroom
in fasen) zijn echter moeilijk te geven, nu art. 4 Richtlijn 2008/104/EG dit type van
beperkingen van uitzendwerk tegengaat.
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