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Kantonrechter Heerenveen

9 februari 2011, nr. 308527\CV EXPL 10-969,

LJN BP5796

(mr. Leijten)

Noot mr. J.P.H. Zwemmer

All-in loon met inbegrip vakantiedagen geldig.

Geen sprake van onrechtmatige communica-

tie.

[BW art. 6:167 lid 1, 7:634, 7:639, 7:640, 7:645;

WML art. 15, 17]

De werkneemster is op 6 oktober 1999 in dienst ge-

treden van de werkgever, maat in een maatschap

van tandartsen, in de functie van mondhygiëniste.

In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat het

salaris van de werkneemster 40% zal bedragen

van de behaalde netto-omzet. Dit salaris is inclusief

vakantiegeld en vakantiedagen. Bij ziekte zal 70%

van het salaris worden betaald, waarbij het salaris

wordt gebaseerd op het gemiddelde salaris van de

laatste drie maanden. De werkneemster heeft zich

op 16 juli 2009 ziek gemeld en tot het einde van de

arbeidsovereenkomst, te weten 1 september 2009,

geen werkzaamheden meer verricht. Na het vertrek

van de werkneemster heeft de werkgever gecom-

municeerd aan klanten dat de werkneemster over-

spannen is en heeft besloten haar functie neer te

leggen. De werkneemster vordert betaling van haar

ziektedagen vanaf 2003, betaling vakantiedagen en

vakantiegeld en een schadevergoeding wegens on-

rechtmatige communicatie.

De kantonrechter oordeelt dat hoewel de praktijk

van de werkgever is overgedragen aan de maat-

schap, de werkneemster in dienst is gebleven van

de werkgever, ongeacht dat de loonbetalingen door

de maatschap werden gedaan. De vordering tot be-

taling van ziektedagen is deels verjaard en deels on-

voldoende onderbouwd. De vordering over de pe-

riode na 16 juli 2009 daarna is door de werkgever

toegezegd. Het Hof van Justitie EG heeft geoordeeld

dat gewaarborgd moet zijn dat de werknemer in

verband met de rust- en recuperatiefunctie van va-

kantie in staat is om zijn vakantie daadwerkelijk op

te nemen. De werkneemster heeft jaarlijks het mini-

mum aantal vakantiedagen ontvangen en geldend

kunnen maken. De rust- en recuperatiefunctie van

de vakantiedagen is dus niet in het gedrang geko-

men. Daarnaast hebben partijen er uitdrukkelijk

voor gekozen om een hoger loon overeen te komen

en het loon over vakantiedagen daarin verdiscon-

teerd. Daarmee is voldaan aan de in art. 7:639

lid 1 BW gestelde eis dat er behoud van loon is ge-

durende de vakantiedagen. Het is op grond van de

WMM toegestaan dat vakantiebijslag deel uitmaakt

van het all-in loon en per maand wordt uitbetaald.

Het staat een werkgever vrij om nieuws omtrent het

vertrek van een medewerker naar cliënten te com-

municeren. De werkneemster was inderdaad over-

spannen zodat de werkgever geen onjuiste gege-

vens heeft gepubliceerd. De werkgever is wel enigs-

zins over de grens van het toelaatbare gegaan door

de publicatie in de laatste nieuwsbrief. Echter, de

werkneemster heeft haar schade niet onderbouwd.

De vorderingen van de werkneemster worden afge-

wezen.

NB. Zie voor all-in loon en de waarborg van recupe-

ratie «JAR» 2006/84. Hof Amsterdam achtte het all-

in loon toegestaan omdat de zeer lage uurlonen

geen reële invloed zouden hebben op de mogelijk-

heid van vakantie («JAR» 2009/284). Zie anders

«JAR» 2000/4 waarin het all-in loon in strijd met

de wet werd geoordeeld.

De volledige uitspraak is te raadplegen op
JARonline en OpMaat Arbeidsrecht incl. noot.

NOOT

Wanneer de loonwaarde van de door de werk-

nemer opgebouwde vakantiedagen en het

vakantiegeld worden verdisconteerd in het pe-

riodiek aan de werknemer betaalde loon, is

sprake van een zogenoemd all-in loon. De

werknemer ontvangt dan geen loon wanneer

hij vakantie opneemt. De vraag is of dit verdis-

conteren van de loonwaarde van de vakantie-

aanspraken in het periodiek aan de werknemer

te betalen loon zich verhoudt met artikel 7:639

lid 1 BW, dat bepaalt dat de werknemer ‘gedu-

rende zijn vakantie’ recht op loon behoudt. Het

antwoord op deze vraag kan niet worden ge-

vonden in de wetsgeschiedenis. Bij de tot-

standkoming van dit artikel werd meegedeeld

dat het hierin neergelegde beginsel zo vanzelf

sprak dat dit geen toelichting behoefde (Ka-

merstukken II 1962/1963, 7 168, p. 8). Ook in ar-

tikel 7 van de Richtlijn betreffende een aantal

aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

(Richtlijn 93/104/EG en vervangen door Richtlijn
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2003/88/EG), waarin minimumbepalingen zijn

opgenomen betreffende het recht van de werk-

nemer op vakantie, wordt slechts gesproken

over (jaarlijkse) ‘vakantie met behoud van

loon.’ Evenmin als in artikel 7:639 BW is in arti-

kel 7 van de Richtlijn iets bepaald over het tijd-

stip waarop het loon over de vakantiedagen

moet worden uitbetaald. Naar het oordeel van

de kantonrechter te Heerenveen was het aan

de mondhygiëniste betaalde all-in loon niet in

strijd is met artikel 7:639 en 640 BW (en arti-

kel 7 van de Richtlijn) omdat zij dit all-in loon

welbewust en mede op eigen initiatief met de

werkgever overeenkwam en zij in de voor-

gaande jaren het bij haar arbeidsovereenkomst

passende aantal vakantiedagen had opgeno-

men, zodat de rust en recuperatiefunctie van

de vakantiedagen niet in het gedrang was ge-

komen.

In zijn vonnis verwijst de kantonrechter naar

recente uitspraken van het Hof van Justitie en

van het Hof Amsterdam, waarin werd geoor-

deeld over de toelaatbaarheid van het verdis-

conteren van de loonwaarde van de vakantie-

dagen in het periodiek aan de werknemer be-

taalde loon. In zijn arrest van 16 maart 2006

(«JAR» 2006/84) beantwoordde het Hof van

Justitie in dat kader door Engelse rechters aan

hem voorgelegde prejudiciële vragen. Het Hof

van Justitie stelde voorop dat de in artikel 7

van de voormelde Richtlijn voorgeschreven

(jaarlijkse) vakantie met behoud van loon be-

oogt de werknemer in staat te stellen de va-

kantie waarop hij recht heeft daadwerkelijk op

te nemen. Het vereiste van betaling van loon

over de vakantiedagen heeft tot doel de werk-

nemer tijdens de vakantie in een situatie te

plaatsen die wat de beloning betreft vergelijk-

baar is met de situatie tijdens de gewerkte pe-

riodes, aldus het Hof van Justitie. Derhalve

dient het moment waarop de betaling van het

loon over de vakantiedagen moet plaatsvinden

zo te worden vastgelegd dat de werknemer tij-

dens de vakantie in een situatie wordt ge-

plaatst die qua beloning vergelijkbaar is met de

situatie tijdens de gewerkte periodes. Daarmee

verdraagt zich naar het oordeel van het Hof

van Justitie niet dat deze betaling geschiedt in

gedeelten die, verspreid over het betrokken ar-

beidsjaar, samen met het loon voor verrichte

arbeid worden uitgekeerd, en niet ‘als uitkering

uit hoofde van een bepaalde periode waarin de

werknemer daadwerkelijk vakantie opneemt.’

Daardoor kan betaling van een all-in loon ertoe

leiden dat in strijd met artikel 7 lid 2 van de

Richtlijn (artikel 7:640 lid 1 BW) (minimum)va-

kantieaanspraken van de werknemer worden

afgekocht. Tegelijkertijd oordeelt het Hof van

Justitie dat artikel 7 van de Richtlijn zich er niet

tegen verzet dat bedragen die ‘op transparante

en begrijpelijke wijze’ als vakantiedagenloon in

de vorm van uitkeringen in gedeelten, ver-

spreid over het betrokken arbeidsjaar, worden

uitbetaald samen met het loon voor verrichte

arbeid, worden verrekend met het loon van de

werknemer wanneer hij vakantie opneemt.

In zijn arrest van 27 oktober 2009 («JAR» 2009/

284) boog het Hof Amsterdam zich op vorde-

ring van de vakbonden over de toelaatbaarheid

van het door Albert Heijn betalen van een all-in

loon aan parttime werknemers. Het hof beoor-

deelde de vordering van de vakbonden aan de

hand van de hiervoor besproken overwegingen

van het Hof van Justitie. Het hof verklaart de

overwegingen van het Hof van Justitie aldus

dat bij betaling van een all-in loon het risico

bestaat dat de vakantie niet wordt opgenomen

door de werknemer omdat hij als gevolg van

de uitgespreide betaling van het loon over die

vakantiedagen (als deel van het all-in loon) niet

genoeg geld op zijn rekening heeft staan om

de vakantie zonder doorbetaling van loon door

te komen. Dat geld zou tezamen met de rest

van het door de werknemer ontvangen loon

reeds door hem zijn uitgegeven op het mo-

ment dat de vakantie aan de orde is. Het hof

oordeelt op basis van de overwegingen van

het Hof van Justitie dat een all-in loon in be-

ginsel niet is toegestaan, maar Albert Heijn in

deze zaak de loonwaarde van de vakantiedagen

mocht verdisconteren in het loon van de part-

time werknemers omdat het hier, gelet op de

arbeidsduur van deze parttime werknemers,

ging om dermate geringe bedragen dat de

vooruitbetaling hiervan in een all-in uurloon in

hun geval geen reële invloed zou hebben op de

mogelijkheid effectief vakantie te genieten.

In zijn vonnis oordeelt de kantonrechter te

Heerenveen dat ook de betaling van een all-in

loon aan een op fulltime basis werkzame werk-

neemster niet in strijd is met artikel 7:639 en

640 BW (en artikel 7 van de Richtlijn) omdat

deze werkneemster altijd voldoende vakantie
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had opgenomen en partijen bewust hadden

gekozen voor een all-in loon. Ofschoon zowel

de kantonrechter als het Hof Amsterdam in de

aan hen voorgelegde zaken de betaling van

een all-in loon toelaatbaar achtten op basis van

de specifieke feitelijke omstandigheden in die

zaken, interpreteert de kantonrechter het arrest

van het Hof van Justitie ruimer. Anders dan het

Hof Amsterdam overweegt de kantonrechter

dat het arrest van het Hof van Justitie zich niet

per definitie verzet tegen betaling van een all-in

loon, mits dit er maar niet (impliciet) toe leidt

dat vakantieaanspraken van de werknemer

worden afgekocht. Ondanks het arrest van het

Hof van Justitie bestaat dus nog steeds geen

rechtszekerheid over de juridische houdbaar-

heid van – en de voorwaarden voor – een

rechtsgeldig met de werknemer overeengeko-

men all-in loon. Mijns inziens leggen zowel de

kantonrechter als het Hof Amsterdam het ar-

rest van het Hof van Justitie te beperkt uit. Ik

begrijp de overwegingen van het Hof van Jus-

titie aldus dat de werknemer recht heeft op een

afzonderlijke uitkering van de loonwaarde van

zijn (wettelijke) vakantieaanspraken, maar deze

uitkering ook gespreid – tegelijkertijd met de

periodieke loonbetalingen – over het arbeids-

jaar mag plaatsvinden, mits dit op een voor de

werknemer inzichtelijke wijze geschiedt. Daar-

van is sprake wanneer partijen overeenkomen

dat de loonwaarde van de opgebouwde vakan-

tieaanspraken gespreid, tegelijk met het loon,

wordt uitgekeerd én op de loonstrook wordt

vermeld wat de loonwaarde van de vakantie-

aanspraken is en welk deel daarvan werd uit-

betaald in de betreffende periode. Zo wordt ge-

waarborgd dat geen sprake is van een (impli-

ciet) afkopen van vakantieaanspraken en komt

de rust en recuperatiefunctie van de vakantie-

dagen niet in het gedrang. Ik meen dat wan-

neer voldaan is aan deze voorwaarden de be-

taling van een all-in loon toelaatbaar is op

grond van het hiervoor besproken arrest van

het Hof van Justitie.

Mr. J.P.H. Zwemmer
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