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De reorganisatie: feitelijke werkzaamheden bij kwalificatie uitwisselbare func-

tie wel of niet van belang? 

 
Als bij het vervallen van arbeidsplaatsen wegens reorganisatie sprake is van een 
categorie uitwisselbare functies, wordt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel 
bepaald welke werknemers door het verval van de functies boventallig worden. Het 
is voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel dus van belang om te weten of 
sprake is van een uitwisselbare functie. In deze beoordeling maakt de feitelijke 
situatie vaak onderdeel uit van de discussie. Vraag is of de feitelijke situatie inder-
daad dient mee te wegen in het oordeel of al dan niet sprake is van een uitwissel-
bare functie. Deze vraag is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (“hof”) ontken-
nend beantwoord.1 Door de Advocaat-Generaal (“A-G”) is geoordeeld dat sprake is 
van een juist oordeel van het hof.2 De Hoge Raad doet de zaak af op artikel 81 RO 
en geeft hierover dus geen inhoudelijk oordeel.3 De vraag die in dit artikel wordt 
beantwoord is of dit een nieuwe hoofdregel is waar voortaan rekening mee moet 
worden gehouden in de discussie of sprake is van een uitwisselbare functie. Een 
tipje van de sluier: loop niet te hard van stapel bij de toepassing van de uitkomst 
van de uitspraak van het hof, want het  is nog geen gelopen race… 
 
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 
Een werknemer (chef-kok) van restaurant tanteLouise is wegens een reorganisatie 
per 1 november 2015 ontslagen. Volgens de werknemer is het afspiegelingsbegin-
sel verkeerd toegepast. De werknemer stelt in dat kader dat hij de enige persoon 
was die feitelijk chef-kokwerkzaamheden verrichtte. De anderen verrichtte slechts 
werkzaamheden als kok. Enkel ter voorkoming van een bezwaarprocedure zouden 
zij hun functienaam als chef-kok administratief gezien hebben mogen houden. De 
werknemer betoogt dat zijn collegae om die reden ten onrechte in de afspiegeling 
zijn meegenomen. Het hof volgt de werknemer niet in zijn verweer. Het hof oord-
eelt als volgt. Voor de vraag wie werkzaam zijn in de categorie van uitwisselbare 
functies waartoe de functie van chef-kok behoort, is de aanstelling (en bijbehoren-
de loonschaal) die medewerkers van tanteLouise op grond van hun arbeidsover-
eenkomst hebben en de werkzaamheden die tanteLouise op grond daarvan van 
hen kan verlangen bepalend is en dus niet welke feitelijke werkzaamheden de 
werkgever de chef-koks laat verrichten. De werknemer heeft tegen dit oordeel cas-
satie ingesteld. Volgens de werknemer gaat het hof bij de beoordeling of sprake is 
van een uitwisselbare functie ten onrechte uit van een papieren werkelijkheid. 
 
Conclusie Advocaat-Generaal Keus 
De A-G stelt dat de beoordelingsmaatstaf van het hof voor het onderhavige geval 
niet onverenigbaar is met artikel 13 Ontslagregeling. Toepassing van deze maat-
staf, waarbij de in de overweging genoemde elementen in onderlinge samenhang 
worden beschouwd, impliceert volgens de A-G een inhoudelijke beoordeling van 
de uitwisselbaarheid van de functies, waarbij functie-inhoud en vereiste kennis en 
vaardigheden in aanmerking worden genomen. De overweging dat het daarbij 
mede aankomt op de werkzaamheden die tanteLouise op grond van de aanstelling 
van de andere chef-koks kan verlangen en niet op de feitelijke werkzaamheden die 
zij de chef-koks laat verrichten, geeft volgens de A-G geen blijk van een onjuiste 
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rechtsopvatting. De A-G merkt in dat kader op dat ook als de collega feitelijk koks-
werkzaamheden verrichten (in plaats van chef-kok werkzaamheden), zulks niet 
afdoet aan het feit de collega de functie van chef-kok had en dat van hem werk-
zaamheden als chef-kok konden worden verlangd. 
 
Arrest Hoge Raad 
De Hoge Raad heeft ex artikel 81 RO geoordeeld dat de aangevoerde klacht niet 
tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het 
belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling. De Hoge Raad doet de zaak 
dus af op artikel 81 RO, wat betekent dat hij geen inhoudelijk oordeel geeft over de 
zaak. De praktijk heeft dus alleen het oordeel van het hof en de conclusie van de 
A-G als handvat. Vraag is dan hoe verstrekkend dit oordeel van het hof is.  
 
Hoe verstrekkend is het oordeel van het hof? 
Bij de uitleg van het oordeel van het hof (en in het verlengde hiervan de conclusie 
van de A-G) dient rekening te worden gehouden met de toelichting bij artikel 13 
Ontslagregeling. In de toelichting bij artikel 13 van de Ontslagregeling is het vol-
gende opgemerkt: 
 

“Bij het feitelijk ontbreken van een schriftelijke functiebeschrijving of ingeval 
deze beschrijving sterk afwijkt van de feitelijke situatie, wordt uitgegaan 
van de feitelijke situatie. De werkgever zal daar dan duidelijkheid over 
moeten geven” 

 
Uit de toelichting volgt dat de feitelijke situatie wel degelijk kan meewegen in het 
oordeel of sprake is van een uitwisselbare functie.  De mogelijke uitleg die kan 
worden gegeven aan het oordeel van het hof dat de feitelijke situatie nooit mee-
weegt in de vraag of sprake is van een uitwisselbare functie, zou gelet op het voor-
gaande onjuist zijn. Dit is immers niet de bedoeling van de wetgever geweest. Nu 
het ook niet de Hoge Raad is geweest die dit oordeel heeft gegeven maar het hof, 
kan niet gesproken worden van een nieuwe hoofdregel op basis waarvan geldt dat 
de feitelijke situatie bij de kwalificatie geen rol van betekenis meer speelt. Het hof 
geeft immers alleen een oordeel over de zaak in kwestie. In een ander geval zou 
dit oordeel dus anders kunnen luiden - en gelet op de toelichting bij artikel 13 van 
de Ontslagregeling misschien wel moet luiden. 
 
Betekenis voor de praktijk 
In deze zaak was voor het oordeel van het hof - dat de feitelijke werkzaamheden 
niet relevant zijn - doorslaggevend dat alle koks op papier dezelfde functie hadden 
en dat de werkgever van alle koks in theorie hetzelfde kon verlangen. Het feit dat 
wordt gekeken naar de werkzaamheden waarvan een werkgever kan verlangen 
dat de werknemer deze uitvoert voor de vraag of sprake is van een uitwisselbare 
functie, is een omstandigheid die haar basis vindt in het recht. Dit is echter niet de 
enige omstandigheid waarnaar gekeken moet worden. Het oordeel van het hof zou 
dus niet zo mogen worden uitgelegd dat deze omstandigheid per definitie door-
slaggevend is in de kwalificatie of sprake is van een uitwisselbare functie de feite-
lijke situatie per definitie niet. Dit betekent dat elke keer opnieuw moet worden 
beoordeeld of de feitelijke situatie wel of niet meeweegt bij het oordeel of sprake is 
van een uitwisselbare functie. 

 


