yar) de lci.liug cn het toezicht - of de medewerker
zijn rverkzaarnheden goed venuld, rvaar hij/zij

met c
invoe
ruime

werkzaam is en voor hoelang, wat zijn saiaris is,
rnct andere woorden het gezag - blijft bij C4C en
wordt door haar ingevuld.
9. Dit alles r,vegencle rvordt gcoordeeld dat C4(l
niet kwaliÍiceert als "werkgever" als bedoeld in
artikel 7:690 BW en derhalve niet valt onder cle
werkingsf'eer van het verplichtstellingsbesluit voor
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ËCLl:NL:RBAMS:2013:21852

dering van C4C worcit toegewezen zoals hieronder

rvordt bepaalcl.
11. Ilij deze uitkonrst van de procedure rvordt
StiPP veroordeeld in de proceskosten, gevallen in
deze procedur:e aan de zijde van C4C. Voor een
veroorcieling tot betaiing van de kosten, r'rxrr C4C
gevallen in een andere prtxedure, z.iet de kantonrechter geen aanlciding. Daarover zal in clie p16cedure rnoeten worden beslist. De nakosten tr'orclen conlbrm hrt beleid van het team kanton van
clcze rechtbank op € 100,= bepaald.
Bcslis.si ng

kantonrechter:
L verklaart. voor recht tlat C4C niet valt onder de
verplichtstelling om deel te lren)en in StiPPl
II. veroordeelt StiPP in de kostcn virrr de pr<:cedure, aan de zijde van C4C tot heden bepaald op;
L)e

- aan gritïegeld êl 109,=
- aan tlagvaardingskosten e76,17
- aan sahris eemachtigde € 600,=
- aan nakoslen € 100,=
- t()tlal t $u-r, L ,

/rri.r1,r11l1111;1.115"1,1-\r(ht

[8W art. 7:610b,7:668a lid 6 {oud}l
Tussen partiien

is een geschil ontstaan over de

vraag per wanneer tussen hen een arbeidsovereen-

komst voor onbepaalde tijd is ontstaan en welke
omvang deze arbeidsovereenkomst heeft. Meer
specífiek betreft het de vraag of de Wet tiidelijke
verruirning ketenregeling (Wet tvk), geldig van I
juli 2010 tat 1 januarí 2072, onderscheíd op grond
van leeftijd rechtvaardigt, en of de werknemer op
enig moment een beroep kan doen op het rechtsvermoeden van art. 7:61Ab BW {omvang arbeidsovereenkomst), en zo ja, per welk moment en met
i n achtn e m i n g va n we lke refe rteperiode.
De kantanrechter overweegt dat de Wet tvk onderscheid maakt naar leeftiid nu deze een andere regeling kent voor werknemers jonger dan 27 jaar.
Dit onderscheid is verboden, tenzij spake is van
eve rechtvaa rd i g i n gsg ro nd. Vo \ge ns de
rechtspraak van het Ëuropese Hof hebben lidstaten
bij de keuze van de maatregelen op het gebied van
saciaal beleid en werkgelegenheid een ruime beee n o bj ecti

t'n r.erklaart deze betalingsveroordeling uitvoerbaar bii vuorraatl;
ItI. r'iist iri het nreer of ar)ders gcvorderde.
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Loonvorderíng, Geen leeftildsdiscriminatie bij
Wet tiidêlijke vemriming ketenregeling.
RechtsveÍmoêden arbeidsomvang.

i0. De gevraagde verklarins r,oor recht kan derhalve rvtlrden gegeven en dit betekent dal de vor-

f,"1

08 1011, all.

ll

Vanaí

basis
omva

(mr. Boot)
Noot mr. E.L.J. Bruyninckx

sriPP.

werkT
arDet(

aft.

7:

seizot

Iepett
neme
heeft

over
N8. L
over (
len n(
meer
2007i
ved).
7:610,

delftl
8.G.(
eiscr,
genra
tegen

Í.Í

In
dam,
gedaa

genla
IJocr.

oordelingsvrijheid. De Wet tvk streeft naar het

Verdt

vergroten van werkgelegenheid voor jongeren en
heeft daarmee een doelstelling die ligt op het ge-

(...; re

bied van socíaat beteíd en werkgelegenheid. Wetke
maatregel het beste zal werken, kan ter discussie
staan. Bij het oordeel dat geen sprake is van een
passend en noodzakelijk míddel op het gebied van
sociaal beleíd en werkgelegenheid past daarom
terughoudendheid. Uit het íeit dat de Wet tvk na
1 januarí 2012 níet is verlengd, kan niet zonder
meer de conclusie worden getrokken dat het míd'
del niet passend dan wel niet noodzakelijk was.
Ongeacht het beperkte pasitieve effect van de wet,
is bevestigd dat de wet kon bíjdragen tat het verruimen van werkgelegenheid. Daarnaast is van
belang dat de wet de uitvverking was van een kamerbreed aangenamen motíe tot verruiming van
de werkgelegenheid van jongeren en dat de Wet
tvk ín zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer
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met overgrote meederheid is aangenomen. Het
invoeren van de Wet tvk ligt dan ook binnen de
ruime beoardelingsvrijheid van een lidstaat. De
werkgever kon dan ook rechtsgeldig een vierde
rbeíd sovereen ko mst voo r bepa a I de tijd afsl uiten.
Vanaf 1 september 2011 werkt de werknemer op
basis van een oproepcontract. Ten aanzien van de
omvang van de arbeidsavereenkomst per I maart
2013 kan de werknemer het rechtsvermoeden van
an.7:610b 8W inroepen. De werkgever heeft een
seizoenspiek en daarom is er aanleiding een referteperiode van een heel jaar te hanteren. De werknemer stelde zich 25 uur per week beschikbaar en
heeft daarom vanaf 1 maart 2012 recht oa loon
over 108 uur per maand.
a

NB.

Dit is, voor zover bekend, de eerste uitspraak

over de Wet tvk. Zie over de marges díe ElJ-tidstaten hebben op het gebied van saciaal beleid onder
meer HvJ EU, rJAfr> 2005/299 (Mangold), <JAR>
2047/288 (Patacíos) en rJARr 2010/53 (Kíicijkdeveci). Waar het gaat om de toepassing van art.
7:610b BW is HR, <JAR> 2012/149 (Van Handel,INT) !eidend.
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l)e kantonrechter blijfi bij de in hct tussenvonjtis
van 3 mei 2013 genoemde t'citen en omstandigheden.
Beoordeling

l. Zoals in het tussenxrnnis run 3 mci 20lJ (vercier: het tussenr,onnis) is overwogen zijn partijen
er niet over verdeelel dat tussen hen een arbeidsovereenkontst voor onbepaalde tijd is ontstaan.
lij ziin u'el verdeeld over de yraag pcr a.anrleer

v ttrt - ia rou liut,. ttl

7:6íi8a

lid 6 Il\V) destijds geldig

ii. oftussen

15

juli

201

rvas;

I r'n I januari

2012 sprake

was van éen arbeidsovereenkonrst v<xtr beoaalde
tiitl (standpurrt l-.1-)tlan rr.el valr ts.ee arbeitlsover-

eenkomsten voor hepaalde tUd (standpunr Ros-

kell)

iii. of itoskell op enig nlomeut

een beroep kan
docn op het recl'ltst'ermoeden virn art" 7:610b BW
(omvrng arbeiclsov'ereenkonrst) en zo ja, prer welk
rïonrenl cn nlet in{chtÍreming van rrelke reÍèrteperi()de.
3. De trveede vraag is in lret tussenvonnis lreant-

w()()rc.
I)e cornparitic van pilrtijen heeft zich toegespitst
op het eerste en derde vraagpunt. Partijen zijn het
clailr niet ovcr eens geworden.
'1.

wet !vk)

tegen

LIt:

i. of dc \,\tet tijdciijke verruirning ketenregeling
(inhoudend van gjuli 2010 tot I jrrnuari 20ll art_

\\tet tijdeliike wrrwining katenregeling (verder:

J.\\'.N1. Vonkcn,

LI: Intarruttittnrrl Lrlrgrrrlgc SclooLs Il f.'te Amster-

Yerdr verloop r.'.ut
(...: rcd.)

deze arbeidsovereenkonrst voor onbepaalde tijd
is ol-ltstaan, en weike c'lmvang deze àrbeidsovereenkomst heelt2. In het tussenvonnis is overwogetr dat voor beantwrxrrding van die vraag partijtrr verdeeld zijn
tlvcr drie krvestics

Si/a

5. In het tussenvonnis heefi de kantonreclrter
uitgesproken np basis van de op dat nroment treschikbare infrrrmatie van oordcel te zijr"r dat de
wet h k geen passend en noodzakelijk middel was
onr cic jeugd*,erkgelegenheid ten riide van de
ecorronrischr'crisis in l0l0/201I t4r peil te lroudcn. Dr' natlien cloor partijen ingebrachte stukken
en stirndpurrtt'n brengen cle kantonrechter evenwcl tot een ander oorrleel.
6. De wet tvk maakt onderschcid naar leetïijd.
Intmers n)et fi'crknelllers jonger dan 27 jaar nrogen op grond van de wetteksirlier tijdelijke contracten worclen at'gesloten, die ieder van rechtswege e indigde n, tenrrijl nret n erknemers oudcr dan
27 jaar het vierde tijdelijke contract van rechtswege w.ortlt omgezet in een arbeidsovereenkomst
voor onbepa4ldc tijd. f)e wct tvk grild van juli
2010 tot I januari 2012.
7. Het ntaken van onderscheid naar leeftiicl is
verboden, nnmelijk in strijd nret het algenreen
beginsel van Unierecht dat leefiijdsdiscriminatie
verbiedt, welk algemeerr beginsel is geconcreti)^eerd irl richtlijn :00Í)/78, een en ander tcnzij
sprake is van ecn objecticve rechtvaardigingsgrond. Onr sprake te zijn van een objectieve

t,:tÍgrrers,/rril)r!(r.rf,r

;\rbci(l\rliht :,:l-í1S,2{t$,ril. tl

t629

rechtvlardigingsgrond dient een legltieme doelstelling trret passende en noodzakelijke middelcn
te rvorden nagestreetil.
8. Het EU Hof r.an ]ustitie heeÍi volgens bcstendige jurisprudentie (hlangold, 2l novernber 2005,
C- 11"1104, ovenveging 63; Palacios de la Villa, i6
oktober 2007, (l-"1I I /05, overueging 68; Kiiciikclevici, l9 januari 2010, C-555rc7, overweging 38)
geoordeeld clat de liclstaten bij de keuze van de
lnaatregelen die geschikt zijn ter veru'ezenlijking
van hun cioeistellingen op het gebied van sociaal
beleid en rr'crkgelegenheitl over een ruinre beoortielingsr.rijheid beschikken. I)e rvet tvk streeti naar
het vergroten van werkgclegcnheid voor jongeren
en heefi daarmee ecn doelstelling die ligt <lp het
gebicd van sociaal beleid en werkgelegenheid.

9. I)r: u'el t\.k strekt er vnlgens de nrernorie van
toelichting toe our jongeren gedurende de econonrische crisis langer aan het werk te houclen door
het tijdelijk nrogelijk te rnakerr vier iu plaats van
dric tijdclijke contriicten aan tc bieden gedurendc
een pcriodc var: r'ier in plaats van drie jaar. I)oor
dit nrogelijk te maken rcordt volgens de memorie
van toclichting de kans gecreëerd dat een rverkgcver de irrbeidsrelatie nret een jongere die hij al in
tlienst had zou continueren, in plaats van beêindigcn.

10.'l'iidens de parlernentaire lrehandeling heeti
de verantwoordelijke nrinister onderkend dat r:rct

de wet tvk onderscheid naar leettijd rvordt gemaakt, doch hij heeti gesteld dat hiertoe ccn obiecticve recl"rtvaardigingsgrond aanrvez-ig is. Het
legiticrn doel is het bevorderen van rrrbeidsparticipatie van jongercn en het bestrijden van jeugdn'erkloosheitl. Het rniddel is volgens de minister
passend ornd;rt u.erkgevers naar verrvachting mct
tleze wetsbeptrlingiongeren larrger in dienst zullen
houden. Het mitldel is ook noodz.akelijk omdat
er gelet op cle doelstclling om jeugciverkloosheid
te bestrijden geen alternatieven zijn rr'aarhij geen
leeftijdonderscheid rvordt gemaakt.
I 1. De rninister heelt. voorafgaand aan de invoe ring van cle wet tvk geen ath'ies gevraagd aan de
Conrmissie Cielijke llehandeling over de vraag
naar de aanwczigheitl van een objectieve rechtvaardigingsgrond. De nrinister wees er daarbij op riat

vooralgaantl tan de invoering van een andere,
vcrgelijkbare wet, te \veten de wet investeren in
jongeren (r,errier te noenen: !Vl)) wel advies is
gevraagd. l)at advies luidde dat'r'oor het leetiijdsonderscheid in dic wet een obiectieve rechtvaar:digingsgrond aanrvezig was.

1630

/rirjrlra,lrrrla'.\rhrid!ru.h1

2,Í'1)S

l0l

1.

rtl. ll

den vas
zorgvul
missie (
invor'rir

trokken de redcnering van
de minister in twijt-el en stemden om die reden
teg('n het wetsvoorstel l\'k12. Lnkele senatoren

13. Bg cie beoordeling of sprake is van een ob,iectieve rechtvaardigingsgrond voor genoenrd leeltijdonderscherid stelt de kantonrechter de ruime
beoordelingsvrijheid die lidstaten hebben bij dc
keuze van de maatregelen die geschikt zijn ter

verwezenlijking van hun doelstellingen opr het
gebied van sociaal beleid en werkgelegenheid

vraagd,
de wtk

0

voorop. Welke maatrcgel objectief het beste is onr

r

op werk
werk kr
ren die:

Uit

16.

niet

is vr

een doelstelling zoals het bestrijden van jeugdrverk-

worden

loosheicl te bereiken, valt in het algemee n niet op

streefde

voorhtrnd tc z-eggen. Welke maatregel nairr ver-

was. Bi

rr.irchting het beste zal werken kan onclerwerp van
cliscussie zijn, en kan athankelijk zijn van maatschappelijke of politieke opvrttingen.
het
oordeel dat geen sprakc' is van een passend en
nooclzakelijk midclel op het gebied van sociaal
beleid en rverkgelegenheid past daarom terughoudenclheid. Deze terughoudendheid vormcle voor

waarop
was geb

c0nlpar

llij

een trep
wet zijn.
contract
609ó daa

nlent va
tract rar

het llU Hof van Justitie in de Kiiciikdevici-z-*ak
geen belemmering te oorclelcn clat aiclaar die gren.s

nas oyerschreden. l)e wet tvk verschilt echter in
zoverre van de situatie van K[icrikdevici cl*t in
Iaatst llenoenrde zrak sprake was van een wct uit
1926, die in 20i0 nog steeds gold, en bij de uet
tvk sprake is van een tijdelijke wet. Verder rvas de
doelstelling van de rvetgever in de Kiiciikdevicízrak het vcrgroten van de arbeidsparticpatie van
jongeren, maar lrad de wet tot effect dat ienrand
tlie op 20 iàrigc leeftijd in dienst \,'us getrederl en
op .tr5 jarige leeftijd ontslagen werd, nog steeds
last had vrrn het niet rneetellen van de arbeidsjaren
voor hct bereiken van de 2S-jarige leeftijd voor
het berekenen viln de jegens de werknemer irr acht
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te nelnen opzegternriin. Van zo'n nalerking is
bij dc wct tvk gccrr sprakc.
14.'l'ijdens de parlcmgnlaire ge.schiedenis van de

een gÍot

wel tvk is aangevoerd dat de eftectiviteit van r,le
wet slechts op een veronder$telling van de minis-

teraf nit

ter was gebaseerd, en niet op degelijk onderzoek.
I)irarop heeft de minister gelrntwcxtrd dat het minísterie navraag had gedaan b,ij een aantal indi.r.iduele rverkgevers en sectoren en daarbij de veronderstelling van de minister ber.estigd had gekregen.
15. Aarr dc critici van de nrinister kan rvorderr
toegegeven clat dat laatste een magere grondslag
is. I)aar staat te$ienover dat ook waar is het
strndpunt van cle minister dat het eflèct van eerr
nog in te vocren wel niet met zekerheid kan rvor-
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den vastgesteld. Het zou echter van een grotere
zorgvuldigheid hebben getuigd indien de Commis.sie Gelijke Behandeling voorafgaand aan de
invesring van de wet tvk om advies zou zijn gevraagcl, aangez-ien t{e doelstelling van de WII en
de wtk niet dezeltde is. De WIf richt zich imnrers
op werkloze jongeren en het uiteindelijk aan het
rverk kriigen van hen; de wtk richt zich op longeren die al geruime tijd aan het werk zijn.
16. Uit het feit dat de wet tvk na I januari 2012
nict is verlenqcl kirn niet zoncler meer de couclusie
worden getrokken dat het middel dat de wet nir-

niet noodzakelijk
was. Ilij nadere bestudering van het rapport
lvlarop het niet verlengen van de wet tvk (mede)
streelcle niet passend clan wel

was gebaseerd - op \{elk raPport ook Rrjskell bij
comparitie gewezen heeli * blijkt dat de wet tvk
een beperkt y:rsitief etïect heeft gehad. l)oor de
wet zijn, naar verwachting, ongeveer I 9.000 extra
colltrilcten aan jongeren aangeboden' ln ougevecr
609ó tlaarvrrn overrvoo€l de werkgever op het l)lornent van het ortderzoek de iongere een vast contract aan te lriedent dat zijn dus ongeveer 1 1.400
jongeren. I)aar staat tegenover dat volgens de

onden'raagcle werkgcvers zonder invoering virn
de q'et Lr.k ongeveer 9.000 van de betrelfende
19.000 iongeren direct een vast contract wos aangeboden. Afgaande op de informatie van deze
ondervraagde werkgevers en gebaseerd op de door

hen uitgesprrken ver*'achlingen zullen er op
grond van dc wet tvk ongeveer f'400 extra vaste

contracten zijn afgesloten (namelijk I1.400 minus
9.000), als ook hebben de jongeren die naar vern'achting geen vast contract hebben gckregen een
jaar lang een extrtr contractsverlenging gehacl. De
mini$ter kon daarom aan de hel parlernerrt melden clat de wet een t*perkt positiel'eífect hacl gehad. Geheel onduitlelijk is ofeen anderc nraatregel
een groler positiefetlbct zorr hebben gehad.
17. ËF heeit er oP gewezcn clat een evaluatie achteraf niet het gevolg behoort te hel'rben dat cen
lllartregel met terug\!'erkende kraclrt als nietpassend oínict,nodig kan worden verklaard. Dat
is op zich zelfiuist' en dat betekent dat op grond
van een evaluatie ook niet achteraf kan worden
gcconcludeercl dat een maatregel wel Passend of
noclig was. \{el kan een evaluatie achteral-een
bc'vestiging vorrllen van een veronderstelling die
voorai aanrvezig rvas. l)at is hier het geval. De
veronderstelling dat tle wet kon bijdragen tot het
verruimen van werkgelegenhcid van iolrgereu is
achteral, zii het in bescheiden nrate, bevestigd' In

r"'tt t,.ir111[/i11g.[/
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dit kader acht de kantonrechter tenslotte van belang dat de wet tvk de uitn'erking was lran een
kamerbreed aallgenolnen motie tot verruimiug
van de werkgelegenheid van iongeren, cn dat de
\.vet tvk in de "flceede Kame r met vrijwel algemene
stemmeÍr en in de Eerste Kanrer rnet overgrote
rneerderheid is aangenomen.
1 8. De kanttlnrechter is gelet op het bovenstaande

van oordeel dat het invoeren van de wet tvk
daarmee binnen de ruinre beoordelingsvrijl'reid
ligt, die een lidstaat heeli om de betreffende
doelstelling op het gebied van sociaal beleid en
n'erkgelegenheid, te weten het bestrijden van
ieugdwerkloosheid, te bereiken.l)e wet is dus niet
in strijcl met het algemeen beginsel van Unierecht,
verboden teeftiidsdiscriminatie. De wet tvk dient
daarom te rvorden tO€gepast.
1 9. Het voorgaande betekent dat b.F rechtsgeldig
een nrbeidsovereenkontst voor bepaalde tijd kotl
afsluiten ingaande 15 iuli 201 l. Zoals in het tussenYonni$ is ovenvogen betrot dit een arbeidsovereenkomst tot 1 januari 20I3, rvaarbij is ol'ererentlekomen dat de omvang tot I sePtemher 2011 '10
uur per week bedroeg en van I seirtember 201 1
tot I jtrnuirri 2012 een opreiepkarakter kende
20. Roskell heeft bepleit dat de nret henr gesloten
arbeidsovereenkornst per l5 juli ?01i een olllvallg
heeft virn {0 uur per rteek en tiat dez-e omvang
ookvanaf I september 201 I is blijven gelden, dan
lr'el, strlrsidiair, dat tusst'n p.lrtiien irr decenrbcr
20i I een arbeidsonn'ang van 25 uur per rvcek is
overeengekonren, meer sulrsidiair dat de omvang
r,an de arbeiclsovereenkotnst trreiet rvorden vastglesteld mel toepassÍng van artikcl 7: 6l0b IlW.

21. Roskell traseert z"ijn primaire grondslag (uitsluitend) op het Per 15 juli 2011 iu vaste dienst
van !lF- zijn gekornen. Dal standpttnt wordt' z-oals
hierboven is overwogen, r'er$'orpen. \ian een virst
dicnstverhantl vrror J0 tttlr Per rleck ls .llttt troh
geen sprake.

12. De kantonrechter is rnet Ef van eiordeel dal
onvoldoende is komen \'àst te staan dat partijen
in december' 2011 zijn overeengekonen dat de
arbeídsovereelrkomst een omvxllli zou krijgt'tt
van 25 uur per week. Roskell heeft dat standpunt
pas bij akte op l4 februari 3013 ingenomen. Uit
de door partiien ingebrachte stukken blijkt naar
het oordeel van dc kantonrechter dat Roskell op
7 decernber l0l I wel aangaf geduretrde f5 uur
per rr'eek beschikbaar tc kunuen zijn I'0or I'lF,

lriri.\Í'frtit'rlii'^rlr.i(i.ícchll1 rJ8-l0ll..rll ll

l6l

I

rlaar niet dlt L.f uret cen ontvang van de arbeicls()vereenkolnst voor 2-i uur per rveek heeft ingestcmd.

Roskell heett voor wat bctreli het berc,elt op
het rechts\.enltoedett vatr artikel 7:6I0b B\\'' steeds
als ingangstlatunr genoemd I nlaart 2012' De in
hct tus.rcnvonnis genoetude alteruatieve peiidatunr
I -septenrbcr 201I ging uit van het mogeiijk zijn
ol'ltstàan van cerr vast dienstverband per I septcmber 2011. Yan eett vast diellstverband per die tlatum ís geen sprake zotlat, coniornr het Roskells
2,1.

vordcring, beoordeeld moct worden of per

I

maart 2012 een beroep op artikel 7:610b tsW kan
rvorden gedaatt cn zo ja' tot rvelk resultaat dat
leidt.
24. El'. heeÍi bepleit dat Roskell geen beroep op
artikcl 716l0b llW toekomt, omdat de oll1vi1t1g
vrn r"le arbeidsovereenkonlst lllet henl duidelijk
is overeengekorrretr otrrclat sprake is vall eell opr0ctr)cor1t ract.
25. Roskell rverkt per I september J0l I op basis
virn ct: n opt()epcontrircl. Dc kant0nrechter is varl
oordeel tiat Roskcll per clie datunr of ccn latere
datunr het rechtsvernlottlen van de omvirng albcidsoverceukomst, zoals bepaald in art. 7:ó10t'r
llW kan inroeperr. Dat blijkt alleret-rst uit de tekst
vr1n ar!. 7:610b BW. I)cze tekst bepaalt clat indien
een arbeidso\"ereenkotrrst ten ltlinste drie maatlden l'rer'ft geduurd. de bedongen arbeid vemr<led
rr'ordt eerr ontvang te hebben gelijk aan cie gentiddelde onl'angvarr de arbeid in de drie voorafgaande rruanden. Uit het arrest van de Hoge Raacl van
27 april 2012 (lAR 2{\l2ll19) blijkt dat een werknemcr niet beperkt is in hct tlloment u'airrop hel
rcclrtsvertttttedctt katt rrrrrdctt ittgcrtlcpen; dat

kan ook rlret terugwerkende kracht zijn.
2ó. l).rt Roskcll ce rt beroclt lixrl d()ell oP Élct)()r',ll(J

rechtsvernroedcn blijkt ook uit tie parlernentaire
seschiedenis van art. 7:ól0b IJW. ln de Memorie
'I'oelichting vnn het lvctsvoorstcl dat tot het
var-r
huicligc utikel 7:610b B\\ heelt geleid, wetsxxrr-

dit rechtsverrnoedeu
treoogt houvast te lrieclen in situaties lvaarin dc
()llrvanli van de arbeid nict of niet eenduielig is
ovcreengekonren, alslnede in situaties waarin de
lcitelitkc orlrvang vàn de arbeid zich structurccl
op ccn hoger niveau bcvindt dan clc oorsprotlkelijk overccngekonren arbeidsduur. Het'Il'eede
Kamerlid Hofstra stelde de vraag ot dit artikel
betekent dat er !ïcen nulurcncontracten meer
nrr.rgelijk z.ijn (S. W. Kuip cn C.(1. Scholtens,
stel 26 2-'r7, is aang,egcven tlat

L'lcxibiliteit en zekerheid, Parlemenlaire geschie
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tlenis, pag. 316). Op ciic vraag kwaln geen expliciet

leiding om

ántwoord. Vervolgens stelde'frveede Kamerlid
Zwerver de volgende vraag:'Br ktlmt een rechts-

spreekt over
in de referteP

vermoeden over de omvang van cle arbeidsduur
van een oproepkracht. Heb ie drie maanden voor
een werkgever gewerkt, dan werk je in de vierde
maancl in ieder geval het gemiddelde van de eerste
clrie nraanden. Maar waar heb je recht op als de
$ferkfïever contractueel vastlegt dat geziell de onzekere aard van het werk geen aanspraak aan die
bepaling kan worden ontleend?" (S- W. Kuip en
C.G. Scholtens, a.w, Pag. 326). De N{inister van
Socialc zaken en Werkgelegenheid antrvoordde
daarop: "lk wijs er op dat artikel 6lOb clwingend
reclrt bevlt. Het is cil"rs niet mogelijk dat de werkgever contractueel vastlegt dat op basis Virtr dat
artikel geen aansprakcn kunnen geltlen. (...) Op
de vraa11 vilu lnevrouw Zlve rver of het rvenselijk
wordt geacht dill nlensen jaar in jaar uit op een
nnzeker opft)cPcolltract kutrnen werken (...) $'il
ik het volgende antwoorden. (...) Aan de hiind van
hct rechtsvcrntoctlcn tttet hctrr'kking tol dc ottlvang van de arbeitl zal dc onrvang van de bcdongen arbeid rvorden vaslgesteld." (S. W. Kuip en
(1.(i. Scholtens, a.w., pag. :321J). Uit dez"e bepalingen volgt dat de welgever expliciet bcdocld heefi
het rechtsverrnoeden otlvattg arbeidsovereenkolnst van toepassing te laten zijn op opr"oepcolltÍacten,
27. Per I rndirrt 2011 dient dlarotn cle onrvirng
van de albeidsovereenkotust te rvori'len vastgestclcl
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31. Artikel
het in tiidru
neer

werkgever rvorden

ontkracht.'l'iitlens dc parlemen taire ge'schiedeni.s
is in dat verband als voorbeeld van het ontkrachten van zo'rl rechtsr.eriloeden genoemd dirt de irl
nrtikel 7:610b RW genocmde referteperiode van
clrie nraanden niet repÍcsentatief is, en clat in
plaats dairrvan cen ref'erteperiode van trviralf
rnaancicn wtlrdt gchanleerd.
28. !ll; heeÍi gestcld dat ir.r cle regel van ierler jaaÍ
de periocle februari tot juli het drukste is. Die periode heeÍi als seizoensPick tc geldt'n' lloskell lreelt
dat niet geilotiveerd wcersproken. Ër is daarmee
aar-rleiding in plaats v&n een rel'erteperkrde valr
drie maanden, eetr relerteperiode van een heel
irar te hanteren. L)at imilers geefi het ireste wecr

hoeveel er gemiddeld is gewerkt. fili heefi bepleit
retbrtepcriode tnoeten worden uitgezonderd de maantlett dat er voltiids is ger'verkt op
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le Kamerlid
t een rechts-

arbeid$duur
tanden v<xrr
in de vierde

daarin te volgen. l)e wettekst

worden rxrtkracht. Daan'oor kan aanleiding zijn
wannccr l'rieken eerr niet-representatief beeld geven. Zulks kan aanleidinll vormen een langere
referteperiode dan drie nrirlnden te hirtrterenGelet op de piekperioden die ntar zeggen van EF
van íèbruari tot en mc't iuli vr:orkonten is er aaule iding dat te doen. Met het hantcren van een retèrteperiodevan tlyaalf marnden is een voldoe nde
representàtieve periode tot stand gekomen.
19. Roskell stelt dat hct in tle trrcriode I mrrart 201 I
fot I maart 2013 gelvcrkte aantal uren gemiddeld
107,72 uur per nrnand bedraagt. FiF galt uit van
gerniddeld I08 uur pcr nraantl. Dat betckent een
gemiddelde van l4,ll5 resp. 24,92 uur per rveek.
Nu !,r.. de door Roskell genoerrrde bedragetr kennelijk (naar boven) heell rrfgerond z.al de kantonreclrter daar ook van uit gaan.
30. lF heetr voorts tegen de kxrnvortlerinq van
Ii.oskell aangevoerd dat l{oskell zich niet, altharrs
niet vtxlr het urenaantal als lhans cloor hem gevorderd, bcschikbaar heett gehouden en henr dienten-
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spreekt over het gemiddeld aantal gewerkte uren
in de retbrteperiode. Daarbij worden geen gewerkte weken uitgezonderd. tlet rechtsvermoeden kan
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3i. Artikel 7:628 llW beplalt dat de werknemer
het in tiidruimte vastgesteldc loon behouclt rvanneer hii <{e overeengektlnren irrbeicl niet vcrricht
drxrr ecn oorzaak die in redelijkheid voor rekening
van de werkgever behoort te ktrtnen. Hoewel de
wettekst zulks niet nteer eist. wordt aiiltgellolren
dat lret voor het slagen vall een loonvordering in
het algerneen noclig is dat tle werkncmer bereid
is geweest de beclongen arbcid te verrichten. Het
is cch ter niet uit{esloten dal onclanks het on tlrreken van die bereidheid toch aanspraak op loon
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I rnaart 2() I 2 voortz.etlen van

een oP-

roepcontrnct ter"wiil Roskell gelet op het genrid-
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delcl dorrr hem qewerkte ttretraantal het rechtsvernrrxden vail art. 7:ó I ()b BW kon inroepen e tt ook

hcefi ingcroepen. ligt in beginscl in dc risicosi-eer
van HF-.
13. h,l- heett echter ook aalgevoerd dat Roskell,
gelet op z.ijn studie, niet in staat was om rneer tc
werken dan hii feiteliik heeíi getlaan. Iloskell heefi
dat rveersproken, en daarbii ondt'r andere gewezen
op ziin hericht op 7 deceurber 20l l aan Ii! in tle
fersoon van nrevrouw lficklirnd, dat hij zich gedurende 25 uur per week heschikbaar kon $tellen.

ryh,$: irtnrní!rtc. rt,l

Sdr l,liÍ1qrrr'rs

l)e kantnnrechter rnerkt dat nan als een heschikLraarstelling voor 25 uur per rveek door Roskell.
Ër hcbben zich nadien niet zodanige gebeurtenissen voorgedaar-r dat moet rv<lrden aangetlomeÍl
dat die beschikbaarstelling door Ro.skell op enig
moment is komen tc ven'allen. Roskell hecii zich
daarmee voor (iets) meer r.rren beschikbaar gehotrden, dan cie omrang van zijn arbeidsovereenkonrst. Het d<xrr EF niet tcwerk-stellenvan Roskeli
gedr"rrende 2.4,85124,92 uur per week ingaande I
màilrt 2012 ligt claaronr in tle risicosÍèer van lili.
'l ooviizing van de loonvorderins vauaf I tnrafi
2012 leidt tenslotte niet tot eerl resultaat dat nairr
n)aatstr\.en van redelijkhcid en biliijkheid onaanvailrdtraar is. In clat kader acht de kantonrechter
vnn belang ilat l.F cr" voor hceft gekozen lric:t
(voonvaarclelijk ) ontbi ntling r.an de arbeidsoveret:nkomst te verzoeken.
3-1. Roskell h ad tlaarrnee virnaf I nraarl 2() I 2 recht
op loon over 108 uur per naand. Parlijen ziin het
cr over eens dilt hel bmto uurloon van Roskcll op
ditt tnornrnt € ll,7í; bcelrocg, exclusief 'r,tkantie'

toeslag. [)e kantonrcchter acht geen reclctren
aanwez,ig om ook als overcengckonren salaris nrec
te telien de bonus (van € 20,= of t ".10,= bruto pcr
maand) die Roskell kon verkrijgen in geval r.an

lage abscntie ofgoede arbeidsprestaties. I)eze al.
en toe toegekcnde bonussen waren intnrers ttiet
clirecl gekoppeld aan gerverkte uren. Zulks resulteert in een toe tc kennen maandsalaris van ( I0{l
x 12,76 =) fl 1.37t:t,08 bruto per maand, exclusief
vakantietoeslag.
-15. [)c kregekencle lourvortlering wordt verhoogd
nret tle wettc-lijke rentr'r'anaiicelere eerste dag vitn
dc kalendermaand waarin de salarisbetelins vcrschuldigd rverd tot de dag der algeht'le voldocning.
36. D(r kantonrcchler acht atnleiding cic rlcttclijke
vcrhoging ex art. 7:ír2.i Ii\V te beperken t()t nihil,
gelet op de aard r.an het onderlravig,e geschil, narneliik de iuritlische kwalílicatie van de inhttud
van het contract tussen partijen.
-17. llF zal als de ovenvegeud in het ongelijk gesleltle partii worden veroorcleeld in de f roceskostelt.

llrr/lssing
I)e kantonrechtt'r:
I. r'eroordeelt lll] tot belaling atrn Roskell vatr
LJ78.08 bruto Per maand exclusief .911'n vakanl it'toeslag vanaf I maart 1012 tot het tuotr:ent dat
lret dienstverband rechtsgeldig zal zijn geëindigd,
een en andcr vernrecrdercl rrret dc wetteliike renÍc
€.
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