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Ontbinding. Rechtskracht. Rechtszekerheid.
SIDO/Rolf. Jamin/Geels. Overlijden werk-
nemer.

Ontbindingsvergoeding blijft verschuldigd
bij einde arbeidsovereenkomst wegens
overlijden werknemer na ontbindingsbe-
schikking, maar vóór beoogde tijdstip van
ontbinding. Strijd met gesloten stelsel van
rechtsmiddelen indien zonder aanwending
rechtsmiddel rechtskracht kan worden ont-
zegd aan onherroepelijke rechterlijke uit-
spraak.

[BW art. 7:674, 7:685]

Werknemer is op 1 juni 1983 in dienst getreden van (de rechts-
voorganger van) Domijn. Wegens het functioneren van werknemer
heeft Domijn in juni 2009 te kennen gegeven de arbeidsovereen-
komst te willen beëindigen. Na overeenstemming hebben partijen
een pro-forma ontbindingsverzoek ingediend bij de Kantonrechter
Enschede, waarbij de ontbindingsdatum is bepaald op 1 april 2010
met toekenning van een vergoeding ad f 66.000,=. De beschikking
is op 31 augustus door de kantonrechter afgegeven. Op 30 december
2009 is werknemer overleden. Domijn heeft voor de erven van
werknemer diverse financiële voorzieningen getroffen krachtens de
cao. De erfgenamen hebben onder meer gevorderd dat Domijn
wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van f 65.952,=
bruto, primair op grond van de tussen partijen (erflater en Domijn)
gesloten beëindigingsovereenkomst en subsidiair op grond van de
door de kantonrechter afgegeven ontbindingsbeschikking. De kan-
tonrechter heeft de vordering toegewezen. Het hof heeft de vorde-
ringen afgewezen.
De Hoge Raad oordeelt als volgt. Bij de beoordeling van het voor-
gestelde onderdeel wordt vooropgesteld dat aan een ontbindings-
beschikking als bedoeld in art. 7:685 BW niet slechts rechtskracht,
althans rechtsgevolg toekomt indien de arbeidsovereenkomst op het
in de beschikking bepaalde tijdstip van ontbinding nog steeds be-
staat, want dan zou aan een onherroepelijke rechterlijke uitspraak
zonder aanwending van enig rechtsmiddel rechtskracht kunnen
worden ontzegd door in een volgend geding te doen vaststellen dat
deze uitspraak geen rechtskracht heeft verkregen of dat de rechts-
kracht daaraan is ontvallen omdat de grondslag waarop de uit-
spraak berustte, is weggevallen. Dat is onverenigbaar met het ge-
sloten stelsel van de in de wet geregelde rechtsmiddelen (vgl. HR 21
maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2308, NJ 1997/380 en HR 1
april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2312, NJ 2011/220). Indien het hof
heeft geoordeeld dat een ontbindingsvergoeding slechts verschul-
digd is indien de arbeidsovereenkomst op het in de ontbindingsbe-
schikking bepaalde tijdstip van ontbinding nog bestaat, heeft het,
gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, blijk gegeven van een on-

juiste rechtsopvatting. Als het hof heeft bedoeld dat de ontbin-
dingsbeschikking zo moet worden begrepen dat geen ontbindings-
vergoeding behoeft te worden betaald indien de arbeidsovereen-
komst voor 1 april 2010 door een andere oorzaak is geëindigd, geeft
dat oordeel evenzeer blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In dat
geval heeft het hof miskend dat de eis van rechtszekerheid mee-
brengt dat een dergelijke uitleg alleen gerechtvaardigd is indien in
de ontbindingsbeschikking is bepaald dat de daarin toegekende
vergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien de arbeidsovereen-
komst op de datum met ingang waarvan wordt ontbonden nog
bestaat, dan wel indien die beschikking in die zin moet worden
begrepen omdat in de daaraan ten grondslag liggende beëindi-
gingsovereenkomst een voorwaarde van die strekking is opgeno-
men. Het onderdeel slaagt dus. De Hoge Raad kan zelf de zaak
afdoen. Nu noch in de ontbindingsbeschikking, noch in de beëin-
digingsovereenkomst is bepaald dat de vergoeding slechts ver-
schuldigd zal zijn indien de arbeidsovereenkomst op 1 april 2010
nog bestaat, is de vergoeding verschuldigd, ook al is de arbeids-
overeenkomst door het overlijden van erflater eerder dan op die
datum geëindigd. Het vonnis van de kantonrechter dient dan ook
te worden bekrachtigd.

De erfgenamen van [de erflater]:
1. [eiseres 1], wonende te [woonplaats],
2. [eiseres 2], wonende te [woonplaats],
Eiseressen tot cassatie,
advocaat: mr. E.H. van Staden ten Brink,
tegen
Woningstichting Domijn, gevestigd te Enschede,
Verweerster in cassatie,
niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de erfgena-
men en Domijn.

Hoge Raad:

1 Het geding in fe i te l i jke instant ies
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst
de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. de vonnissen in de zaak 363326 CV EXPL 638/11 van de kan-
tonrechter te Almelo van 22 maart 2011 en 20 september 2011;
b. het arrest in de zaak 200.099.483 van het gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden van 23 juli 2013.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassat ie
Tegen het arrest van het hof hebben de erfgenamen beroep in
cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest ge-
hecht en maakt daarvan deel uit.
Tegen Domijn is verstek verleend.
De zaak is voor de erfgenamen toegelicht door hun advocaat.
De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot ver-
werping van het beroep.
De advocaat van de erfgenamen heeft bij brief van 26 juni 2014
op die conclusie gereageerd.

3 Beoorde l ing van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) [de erflater], de vader van de erfgenamen (hierna: de erflater),
is vanaf 1983 als werknemer in dienst geweest bij Domijn. In de
loop van 2009 hebben erflater en Domijn overeenstemming
bereikt over beëindiging van het dienstverband tegen 1 april
2010 en een door Domijn te betalen vergoeding van i 65.952,=
bruto.

1

Jurisprudentie in Nederland februari 2015, afl. 1 «JIN»



(ii) Op een daartoe strekkend verzoek van Domijn heeft de kan-
tonrechter bij beschikking van 31 augustus 2009 (hierna: de
ontbindingsbeschikking) de arbeidsovereenkomst per 1 april
2010 ontbonden, aan erflater een vergoeding toegekend van
i 65.952,= bruto en Domijn veroordeeld tot betaling van dit be-
drag ‘‘ten titel van suppletie op een eventuele uitkering krach-
tens de sociale verzekeringswetten, dan wel een elders te ver-
dienen lager salaris’’.
(iii) Op 30 december 2009 is erflater overleden.
(iv) De erfgenamen hebben jegens Domijn aanspraak gemaakt
op betaling van de ontbindingsvergoeding. Domijn heeft deze
aanspraak van de hand gewezen op de grond dat de arbeids-
overeenkomst door het overlijden van erflater op 30 december
2009 van rechtswege (ingevolge art. 7:674 lid 1 BW) is geëin-
digd.
3.2.1 In deze procedure hebben de erfgenamen gevorderd dat
Domijn wordt veroordeeld tot betaling van i 65.952,= bruto,
primair op grond van de tussen erflater en Domijn gesloten
beëindigingsovereenkomst en subsidiair op grond van de ont-
bindingsbeschikking.
3.2.2 De kantonrechter heeft voor recht verklaard dat Domijn
gehouden is de in de ontbindingsbeschikking toegekende ver-
goeding aan de erfgenamen uit te betalen.
3.2.3 Het hof heeft de vordering alsnog afgewezen. Daartoe
heeft het, voor zover van belang, het volgende overwogen:
‘‘4.10 Met de beschikking van de kantonrechter van 31 augustus
2009 zou de arbeidsovereenkomst tussen erflater en Domijn
door ontbinding eindigen per 1 april 2010. Tot die datum
duurde de arbeidsovereenkomst nog voort en diende, bijvoor-
beeld, Domijn ook het salaris van erflater te betalen. Vanaf 1
april 2010 zou erflater zijn recht op een WW-uitkering geldend
kunnen maken (zie de brief van de belangenbehartiger van erf-
later van 28 augustus 2009 aan erflater). De door de kanton-
rechter toegewezen ontbindingsvergoeding is onlosmakelijk
verbonden met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst per
1 april 2010; dit volgt ook al uit het dictum van de ontbindings-
beschikking, namelijk ‘‘ten titel van suppletie op een eventuele
uitkering krachtens de sociale verzekeringswetten...’’. Voorts
blijkt dat ook (de belangenbehartigers van) erflater en Domijn
zich bewust waren van de consequenties van deze keuze voor
ontbinding en een ontbindingsvergoeding, getuige de briefwis-
seling van 21 en 23 september 2009 (producties 5-6 conclusie
van antwoord): de ontbindingsvergoeding zou en diende be-
taald te worden op het moment van eindigen van de arbeids-
overeenkomst, ‘‘derhalve per 1 april 2010’’. Door het (onver-
wacht) overlijden van erflater op 30 december 2009 is echter
de arbeidsovereenkomst van rechtswege (en eerder) geëindigd
op de voet van artikel 7:674 lid 1 BW. Door het eindigen van de
arbeidsovereenkomst op 30 december 2009 kan er logischer-
wijze ook geen sprake meer zijn van ontbinding van de arbeids-
overeenkomst per 1 april 2010 en kunnen de erfgenamen ook
geen aanspraak maken op de ontbindingsvergoeding. Dat de
beschikking van de kantonrechter tussen erflater en Domijn
(inmiddels) gezag van gewijsde had gekregen, doet aan het
voorgaande niets af. (...)’’
3.3.1 Onderdeel 1 van het middel betoogt dat het hof heeft mis-
kend dat aan een ontbindingsbeschikking als bedoeld in art.
7:685 BW niet slechts rechtskracht, althans rechtsgevolg toe-
komt indien de arbeidsovereenkomst op het in de beschikking
bepaalde tijdstip van ontbinding nog bestaat (onderdeel 1a). Al-
thans valt (zonder nadere motivering) niet in te zien dat en
waarom de aan erflater toegewezen ontbindingsvergoeding on-
losmakelijk zou zijn verbonden met de per 1 april 2010 uitge-
sproken ontbinding (onderdeel 1b). Indien het hof ervan zou
zijn uitgegaan dat de veroordeling tot betaling van de vergoe-

ding is uitgesproken onder de voorwaarde dat de arbeidsover-
eenkomst op het moment van de ontbinding nog zou bestaan,
respectievelijk niet door een andere oorzaak zou zijn geëindigd,
is ook dat oordeel rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, om-
dat niet gezegd kan worden dat een dergelijke voorwaarde
‘‘rechtens’’ in de situatie besloten lag en ook niet is overeenge-
komen (onderdeel 1c).
3.3.2 Bij de beoordeling van het onderdeel wordt vooropgesteld
dat aan een ontbindingsbeschikking als bedoeld in art. 7:685
BW niet slechts rechtskracht, althans rechtsgevolg toekomt in-
dien de arbeidsovereenkomst op het in de beschikking be-
paalde tijdstip van ontbinding nog steeds bestaat, want dan zou
aan een onherroepelijke rechterlijke uitspraak zonder aanwen-
ding van enig rechtsmiddel rechtskracht kunnen worden ont-
zegd door in een volgend geding te doen vaststellen dat deze
uitspraak geen rechtskracht heeft verkregen of dat de rechts-
kracht daaraan is ontvallen omdat de grondslag waarop de uit-
spraak berustte, is weggevallen. Dat is onverenigbaar met het
gesloten stelsel van de in de wet geregelde rechtsmiddelen (vgl.
HR 21 maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2308, NJ 1997/380 en
HR 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2312, NJ 2011/220).
3.3.3 Indien het hof heeft geoordeeld dat een ontbindingsver-
goeding slechts verschuldigd is indien de arbeidsovereenkomst
op het in de ontbindingsbeschikking bepaalde tijdstip van ont-
binding nog bestaat, heeft het, gelet op hetgeen hiervoor in 3.3.2
is overwogen, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
3.3.4 Als het hof heeft bedoeld dat de ontbindingsbeschikking
zo moet worden begrepen dat geen ontbindingsvergoeding be-
hoeft te worden betaald indien de arbeidsovereenkomst voor 1
april 2010 door een andere oorzaak is geëindigd, geeft dat oor-
deel evenzeer blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In dat ge-
val heeft het hof miskend dat de eis van rechtszekerheid mee-
brengt dat een dergelijke uitleg alleen gerechtvaardigd is indien
in de ontbindingsbeschikking is bepaald dat de daarin toege-
kende vergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien de ar-
beidsovereenkomst op de datum met ingang waarvan wordt
ontbonden nog bestaat, dan wel indien die beschikking in die
zin moet worden begrepen omdat in de daaraan ten grondslag
liggende beëindigingsovereenkomst een voorwaarde van die
strekking is opgenomen.
3.3.5 Het onderdeel slaagt dus. Onderdeel 2 behoeft geen be-
handeling.
3.4 De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen.
Nu noch in de ontbindingsbeschikking, noch in de beëindi-
gingsovereenkomst is bepaald dat de vergoeding slechts ver-
schuldigd zal zijn indien de arbeidsovereenkomst op 1 april
2010 nog bestaat, is de vergoeding verschuldigd, ook al is de ar-
beidsovereenkomst door het overlijden van erflater eerder dan
op die datum geëindigd. Het vonnis van de kantonrechter dient
dan ook te worden bekrachtigd.

4 Bes l i s s ing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
van 23 juli 2013;
bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Almelo van 20 septem-
ber 2011;
veroordeelt Domijn in de kosten van het hoger beroep en het
cassatieberoep, tot op deze uitspraak aan de zijde van de erfge-
namen begroot:
– in hoger beroep op i 666,= aan verschotten en i 4893,= voor
salaris;
– in cassatie op i 921,= aan verschotten en i 2600,= voor sala-
ris.
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NOOT
Het gesloten stelsel; én én?
1. In casu staat de vererfbaarheid van de ontbindingsvergoeding
ter discussie. Tussen partijen is overeenstemming bereikt over
beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010. Op 31
augustus 2009 is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst
(pro forma) beschikt tegen voornoemde einddatum, onder
toekenning van een ontbindingsvergoeding. Werknemer overlijdt
vervolgens op 30 december 2009, derhalve vóór 1 april 2010. De
erven verzoeken werkgever om de beëindigingsvergoeding aan
hen uit te keren, maar werkgever weigert dat. Voor een
minutieuze beschrijving van de vererfbaarheid van de
ontbindingsvergoeding verwijs ik naar E. Kohne, ‘De één zijn
dood, de ander zijn brood? Over de vererving van de
ontbindingsvergoeding’ (TAP 2014/99).
De voorzieningenrechter (Rb. Almelo 13 september 2010,
ECLI:NL:RBALM:2010:BN6922) meent dat de
ontbindingsvergoeding niet verschuldigd is nu de ontbinding zou
zijn uitgesproken onder de (stilzwijgende) voorwaarde dat de
arbeidsovereenkomst op de beoogde ontbindingsdatum nog zou
bestaan. Nu werknemer vroegtijdig is overleden, is de
arbeidsovereenkomst voordien ex art. 7:674 lid 1 BW van
rechtswege tot een einde gekomen. Nadien bestond er daardoor
volgens de voorzieningenrechter geen arbeidsovereenkomst meer
die nog ontbonden kon worden. Naar het voorlopig oordeel van
de voorzieningenrechter is daarmee de rechtskracht van de
ontbindingsbeschikking komen te vervallen en levert executie
daarvan misbruik van bevoegdheid op, totdat in een
bodemprocedure anders is beslist.
De voorzieningenrechter velt tevens een voorlopig oordeel over
de door de werkgever aan de nagelaten betrekkingen ex art. 7:674
lid 2 BW betaalde uitkeringen. Hiermee zou werkgever volgens de
voorzieningenrechter namelijk aan haar verplichtingen hebben
voldaan en zou er verder geen ruimte meer zijn voor een
ontbindingsvergoeding, want, aldus de voorzieningenrechter:
‘‘... het is niet én én.’’.
De voorzieningenrechter lijkt in het voorlopig oordeel voorbij te
gaan aan het feit dat de uitkeringen aan de nagelaten
betrekkingen voortvloeien uit een wettelijke aanspraak die van
dwingend recht is: er kan niet ten nadele van de erfgenamen van
worden afgeweken. Cao’s willen daar nog wel eens in positieve
zin van afwijken, dat is hier ook het geval geweest (drie maanden
brutoloon in plaats van één). Saillant detail is dat werknemer
hierin zelf geen partij is.
Niet valt in te zien dat de wettelijke uitkering aan de erfgenamen
op zichzelf in de weg zou kunnen staan aan vererving van de
ontbindingsvergoeding. Dat meent ook de Rechtbank Almelo in
de bodemprocedure (20 september 2011, niet gepubliceerd), die
de vordering van de erfgenamen toewijst. Het Hof Arnhem-
Leeuwarden formuleert zijn arrest (23 juli 2013,
ECLI:NL:GHARL:2013:5392) iets anders dan de
voorzieningenrechter heeft gedaan, maar komt wel tot datzelfde
resultaat en wijst de vorderingen van de erfgenamen af. De Hoge
Raad oordeelt ter zake voor het eerst over deze casuspositie. De
Hoge Raad casseert het arrest van het hof en bekrachtigt het
vonnis van de rechtbank. De uitkomst is daarmee dus toch ‘èn
èn’.
2. De Hoge Raad heeft met dit arrest wederom een ‘kraal’ aan de
ketting van de vaste jurisprudentie inzake het gesloten stelsel van
rechtsmiddelen geregen (onder andere: HR 27 januari 1989, NJ
1989/588 ( Jamin/Geels), HR 21 maart 1997, NJ 1997/380 (SIDO/
Rolf) en 1 april 2011, «JAR» 2011/112 (Flynth/Stoffels)). Dat
gesloten stelsel van rechtsmiddelen houdt in dat een uitspraak
die in kracht van gewijsde is gegaan niet meer aantastbaar is en

dus afdwingbaar. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt echter
ook dat het rechtsgevolg van de onaantastbare
ontbindingsbeschikking in sommige gevallen minder vastligt dan
men zou verwachten. In r.o. 3.4.4 van dit arrest wordt namelijk
geoordeeld dat de ontbindingsbeschikking kan worden uitgelegd
aan de hand van voorwaarden die in de daaraan ten grondslag
liggende beëeindigingsovereenkomst zijn opgenomen, voor zover
de beschikking die voorwaarden zelf onvoldoende bepaalt.
Een opmerkelijke overweging, nu dat betekent dat de rechtskracht
van een in kracht van gewijsde gegane ontbindingsbeschikking
niet geheel zelfstandig is. De gevolgen ervan worden immers
mede bepaald door de uitleg van de eventueel daaraan ten
grondslag liggende beëeindigingsovereenkomst. Aangezien
beëindigingsovereenkomsten door de bank genomen uitgebreider
gemotiveerd zijn dan de summiere pro forma
ontbindingsbeschikkingen, is hiermee de deur op een kier gezet
naar uitleggeschillen van hetgeen in de
beëindigingsovereenkomst is bedoeld, om zodoende de
ontbindingsbeschikking te kunnen kleuren. De onaantastbare
ontbindingsbeschikking maakt dus niet per definitie een einde
aan het geschil. Anderzijds is het staande praktijk dat de
beëindigingsovereenkomst het ‘spoorboekje’ voor partijen is bij
de invulling van de pro forma ontbindingsprocedure en dito
ontbindingsbeschikking. Grote gevolgen zal dit vooralsnog dus
nog niet hebben, zeker niet nu de pro forma praktijk vandaag de
dag nog maar van geringe betekenis is.
Dat gezegd hebbende gaat de pro forma praktijk onder de nieuwe
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een nog onzekere toekomst
tegemoet. De Memorie van Toelichting bij de WWZ lijkt de pro
forma praktijk niet uit te sluiten. Verburg ziet daarin zelfs ruimte
voor een mogelijke terugkeer van de formele ontbindingenpraktijk
(zie L.G. Verburg, ‘Schikken in het nieuwe ontslagrecht: bedenk
eer ge begint’, ArA 2014/13, p. 14). Het verschil met het huidige
stelsel is wel dat het appelverbod van art. 7:685 lid 11 BW onder
de WWZ niet terugkeert. Er is onder de WWZ dus appel en
cassatie van (pro forma) ontbindingsbeschikkingen mogelijk. Het
is dan nog maar de vraag wat de toegevoegde waarde van de pro
forma procedure onder de WWZ zou kunnen zijn.
3. In dit kader is ook de overweging van de Hoge Raad
interessant dat in een ontbindingsbeschikking een voorwaarde
opgenomen kan zijn met betrekking tot de verschuldigdheid van
een ontbindingsvergoeding. Die voorwaarde kan zijn dat een
ontbindingsvergoeding slechts verschuldigd is indien de
arbeidsovereenkomst nog bestaat op de datum met ingang
waarvan wordt ontbonden. Het is niet mijn bedoeling om hier de
discussie over de voorwaardelijkheid van de
ontbindingsbeschikking te openen (zie daarvoor onder andere de
uitvoerige annotatie van P.L.M. Schneider bij het in casu aan
cassatie onderworpen arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 23
juli 2013, «JIN» 2013/170). Het gaat mij juist om het feit dat de
Hoge Raad hier illustreert hoe er in de praktijk met een dergelijk
beding kan worden omgegaan. Kohne merkt over zo’n beding –
dat de ontbindingsvergoeding onoverdraagbaar maakt – op, dat
daarvan – voor zover haar onderzoek reikt – geen gebruik wordt
gemaakt (zie E. Kohne, ‘De één zijn dood, de ander zijn brood?
Over de vererving van de ontbindingsvergoeding’, TAP 2014/99,
p. 181, stap 4). Mijn ervaring is echter dat een afgeleide van zo’n
beding door oplettende werkgevers wel degelijk regelmatig wordt
toegepast. In de beëindigingsovereenkomst wordt dan
bijvoorbeeld een bepaling opgenomen die uitkering van de
beëindigingsvergoeding bij voortijdig overlijden (danwel ontslag
op staande voet) uitsluit. Het oordeel van de Hoge Raad, dat
voorwaarden uit de beëindigingsovereenkomst de
ontbindingsbeschikking nader kunnen inkleuren, biedt thans ook
de mogelijkheid om een dergelijke clausule uit een
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beëindigingsovereenkomst in de ontbindingsbeschikking ‘te
lezen’, waar deze veelal niet in staat.
Voor werkgevers is het derhalve zeer aan te raden om in de
beëindigingsovereenkomst op te nemen dat de vergoeding alleen
verschuldigd is indien de arbeidsovereenkomst ten tijde van het
tijdstip waarop deze ten einde zou moeten komen, nog bestaat.
Er kan natuurlijk ook worden verzocht om dit op te doen nemen
in de ontbindingsbeschikking, maar er is geen zekerheid dat daar
ook altijd gevolg aan wordt gegeven. Ontbindingsbeschikkingen
worden immers meestal volgens een vast ‘format’ opgesteld. Het
onderhavige arrest van de Hoge Raad zorgt er nu voor dat een
dergelijke (onaantastbare) ontbindingsbeschikking, waarin deze
voorwaarde ontbreekt, toch inclusief een dergelijke voorwaarde
uit de beëindigingsovereenkomst mag worden gelezen.
Werknemers kunnen er daarentegen belang bij hebben om deze
clausule juist niet opgenomen te zien in de
beëindigingsovereenkomst danwel ontbindingsbeschikking, zodat
de ontbindingsvergoeding (eerder) vererfbaar is.
In zijn noot bij dit arrest van de Hoge Raad («JAR» 2014/277)
gaat Fruytier nog een stap verder. Hij merkt op dat de overgang
van de vergoeding op de erfgenamen vrij eenvoudig te realiseren
is door in de vaststellingsovereenkomst en in een eventuele
beschikking op te (laten) nemen dat de erven van werknemer bij
zijn overlijden aanspraak kunnen maken op de vergoeding (dit
wordt ook overwogen in de wenk bij Rechtbank Amsterdam,
Kantonrechter Hilversum, 29 augustus 2012 (RAR 2012/152)). Op
zich is dat juist, maar bij een dergelijke constructie dient wel
rekening te worden gehouden met mogelijke fiscale
consequenties van zo’n toezegging. De fiscus kan een dergelijke
toezegging namelijk als een ‘aanspraak’ aanmerken, zeker als er
een ruime termijn tussen de datum van overeenstemming/
beschikking en de einddatum van de arbeidsovereenkomst ligt. Er
ontstaat dan een soort ‘levensverzekering’ die bij voortijdig
overlijden van de werknemer tot uitkering komt. De aanspraak op
die ‘levensverzekering’ kan worden belast, direct vanaf het
moment van overeenstemming/beschikking. Mocht die aanspraak
tot uitkering komen door het voortijdig overlijden van de
werknemer, dan is die uitkering overigens onbelast. Aangezien
partijen meestal niet om deze fiscale consequenties verlegen
zitten, valt het te overwegen om in plaats van die aanspraak te
creëren in de beëeindigingsovereenkomst, een separate
levensverzekering af te sluiten. Dat geldt natuurlijk alleen indien
daar een sterke wens toe is. Mocht deze verzekering onverhoopt
nodig blijken, dan kan dit de werkgever uitbetaling van de
beëindigingsvergoeding schelen. Deze is dan immers verzekerd.
Zeker bij een lange termijn tussen de datum van
overeenstemming en die van beëindiging, en een hoge
beëindigingsvergoeding, is dat het overwegen waard. Temeer nu
oudere werknemers regelmatig vragen om de
beëindigingsvergoeding voor hun erfgenamen veilig te stellen.

R.C. Sies
BASE Advocaten B.V.
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Hoge Raad
31 oktober 2014, nr. 13/04468
ECLI:NL:HR:2014:3077
(mr. Bakels, mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp,
mr. Snijders, mr. De Groot)
(concl. A-G mr. Vlas (niet opgenomen; Red.))
Noot A.M.W. van Vlodrop

Stakingsrecht. Reikwijdte ESH. Besmetver-
klaring. Derden. Schade. G ESH. Beperkin-
gen.

Collectieve acties in een ander bedrijf dan dat
van de werkgever tegen wie de actie zich
richt, vallen in beginsel onder het sociale
grondrecht van art. 6 ESH.

[ESH art. 6, G; BW art. 6:162]

In deze zaak komt de vraag aan de orde of een ‘secundaire’ col-
lectieve actie in de vorm van het ‘besmet verklaren’ van werk-
zaamheden bij een ander dan de bestaakte werkgever, valt onder de
reikwijdte van art. 6 aanhef en onder 4 Europees Sociaal Handvest
(ESH). Enerco exploiteert een kolenwasserij bij een van de terreinen
van Rietlanden Terminals BV (hierna: Rietlanden) aan de Ameri-
kahaven te Amsterdam. Rietlanden is een op- en overslagbedrijf.
Rietlanden had een belangenconflict met FNV en HZC. Sinds 24
september 2012 vonden op het bedrijfsterrein van Rietlanden col-
lectieve acties plaats. Op of omstreeks 9 oktober 2012 is het zee-
schip Evgenia te IJmuiden aangekomen met circa 120.000 ton
steenkool bestemd voor Enerco. Enerco heeft opdracht gegeven aan
Rietlanden om het schip te lichten en te lossen. Voor het lichten
maakt Rietlanden gebruik van drijvende kranen. Tijdens het lichten
ontstond een onaangekondigde staking. Als gevolg daarvan werd
het lichten van de Evgenia niet voltooid. De drijvende kranen zijn
op last van de autoriteiten weggehaald en het schip is naar een
ankerplaats gebracht omdat het de toegang tot de haven blok-
keerde. FNV en HZC hebben hun kaderleden bij andere overslag-
bedrijven verzocht zich solidair te verklaren met de acties bij Riet-
landen en schepen van klanten van Rietlanden niet te lossen. Dit
werk werd ‘besmet verklaard’. Veel overslagbedrijven, althans hun
personeel, hebben aan die oproep gehoor gegeven. Het werk aan de
Evgenia, dat onder de besmetverklaring viel, is daardoor ook niet
elders verricht. Enerco heeft FNV en HZC gesommeerd de be-
smetverklaring op te heffen. Het hof oordeelde dat een ‘besmet-
verklaring’ die niet alleen het werken bij Rietlanden maar ook bij
derdenondernemingen betrof, niet door art. 6 ESH wordt gedekt en
derhalve onrechtmatig is. Ten overvloede merkte het hof op dat
indien de actievorm als zodanig wel onder art. 6 ESH zou vallen, de
disproportionaliteit tussen de belangen van de bonden enerzijds en
de getroffen onderneming anderzijds de mogelijke onrechtmatig-
heid zou kunnen wegnemen.
De Hoge Raad oordeelt als volgt. De strekking van art. 6 ESH – het
waarborgen van de doeltreffende uitoefening van het recht op col-
lectief onderhandelen – geeft, mede gelet op het karakter van dit
recht als sociaal grondrecht, geen aanleiding het begrip ‘collectief
optreden’ beperkt uit te leggen. Dit brengt mee dat een werkne-
mersorganisatie in beginsel vrij is in de keuze van middelen om
haar doel te bereiken. Of (nog) sprake is van een collectieve actie in
de zin van deze bepaling, wordt aldus vooral bepaald door het
antwoord op de vraag of de actie redelijkerwijs kan bijdragen tot de
doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen.
Indien die vraag bevestigend wordt beantwoord, valt de collectieve
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