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cedure wordt toegelaten. Dit standpunt wordt
juist geacht door Kremer (dissertatie, pagina
301-308, en Disfunctioneren en wangedrag van
werknemers, E. Verhulp en W'A' Zondag {red),
Monografieên Sociaal recht. p. 244). Kremer
brengt een scherpe scheiding aan tussen de
materiéle toets (op onrechtmatigheid van de
bewijsgaring) en de processuele (op toelaatbaarheid van bewijs). Hii vindt dat er geen aanleiding
is om een partii, die naar materiële maatstaven
op onrechtmatige wijze bewiis heeft vergaard.
daarvoor in processuele zin te straffen, Kremer
ziet daarvoor alleen aanleiding wanneer de onrechtmatigheid samenvalt met een inbreuk op
de processuele rechten van de andere partij"Zie
tevens de conclusie van A-G Asser voor HR 7
íebruari 1992, NJ 1993,78' Êen rechtsgrond die
de toelaatbaarheid va n onrechtmati g verkregen
bewijs verbiedt, anders dan bii strild met het
procesrecht, ontbreekt in de visie van Kremer
(diss, p. 304-308). Het Wennekes Lederwarenarrest sluit hier op aan (HR 27 april2001, IJAR>
2001195). In dit arrest laat de Hoge Raad in het
midden of sprake was van onrechtmatig verkregen bewils, maar geeft wel aan dat, als daarvan
sprake zou eiin, het bewiismateriaal in de procedure kan worden toegelaten' Ook het Hof den
Bosch heeft geoordeeld dat bewi.ismateriaal dat
onrechtmatig is verkregen, kan worden meegenomen in een procedure' Het ging in deze zaak
om een werkgever die een privédetective had
ingehuurd om te controleren oÍ een zieke werknemer geen ongeoorloofde werkzaamheden
verrichtte, hetgeen wel het geval bleek te zitn
{Hof Den Bosch 2 december 1992, <JARI
1gg2l 1 47 \. De ka nton rechte r te Breda oordeelde
dat een teleÍoongesprek, opgenomen zonder
medeweten van een werknemer, gebruikt kon
worden als bewilsnrateriaal, omdat het belang
van de waarheidsvinding door openbaarmaking
van de opname zwaarder diende te wegen dan
het bel{ng bil bescherming van de persoonlijke
levensdfeer van de werknemer (uJARu 2OO7l78l'
De Vrids daarentegen stelt dat de rechter wel
een ooldeel zou moeten vellen over de toelaatbaarheld van onrechtmatig verkregen bewijs en
dat dit fewijs, anders dan Kremer stelt, niet min

of meef automatisch kan worden gebruikt (Drsfunctidneren en wangedrag van werknemers,
E. Verhblp en W.A. Tondag (red), F. 2M-245;zie
ook M.M. Koevoets, Onrechtmatig verkregen
bewiis f n het arbeidsrechr, Ara2OA4B, p' 39 e'v')'

De Kantonrechter Amsterdam oordeelde langs
die lijn (<JAR> 2006/1). Nadat een werkneemster
een dreigbrieÍ had ontvangen is de werkgever
een onderzoek gestart. Eerst heeft de werkgever
de dader een periode gegund waarin hij/zij zich
vrijwillig kon melden. Daarna is een onderzoeksbureau in de hand genomen. Dit onderzoeksbureau heeft een handschriftonderzoek uit laten
voeren en een DNA-test (op vriiwillige basis)
uitgevoerd. Nadat een van de werknemers haar
toestemming om het DNA-materiaal te verwer'
ken had ingetrokken, heeft de werkgever de uitslag van het onderzoek toch gebruikt. De uitslag
was namelijk reeds bekend op het moment dat
de werkgever het onderzoeksbureau belde met
de mededeling dat het DNA-materiaal van een
van de werkneemsters niet meer mocht worden
meegenomen in het onderzoek. De kantonrechter vindt dit onzorgvuldig en laat om die reden
het DNA-materiaal buiten beschouwing. Ook de
kantonrechter Rotterdam passeerde bewijsmateriaal in een ontbindingsprocedure - een rapport opgesteld door een particulier recherchebureau - omdat dit in strijd meÏ het goed werkgeverschap en de privacynormen was opgesteld

{Ktr. Rotterdam, 19 december 1992 Prg. 1998,
4946). Ëen beroep op uitsluiting van het bewijs
vanwege onrechtmatigheid van vergaring ervan
heeft, gezien het voorgaande, geen grote maar
wel enige kans oP succes'
C.M. Jakimowicz

Ka

ntonrechter Maastricht

20 december 2O12, nr.501673 AZ VERZ 12'237,

LJN 8Y8457
{mr. Etman)

Noot mr. E.L.J. BruYninckx
Maximering vergoeding in verband met pensioenleeftiid. Verboden leeft iidsdiscdminatie
Sociaal Plan. Aanbeveling 3.5'
{WGBLA art.7 líd 1 onder c; BW art' 7:685i
16 apríl 1976 bii
de rechtsvoorganger van de werkgever in dienst
getreden. Laatsteliik was hii werkzaam a/s Sa/es
Desk Representative tegen een bruta maandlaon
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van € 2.754,=, te vemeerderen met 8% vakantiebijslag en andere emolumenten. Tussen de werkgever
en de vakbonden is een sociaal plan overeengeko-

l)e ven nootschap met beperkte aansprakelij kheid
KPN Corpornte Market Ii!' te Amsterdarn,

65 jaar rvo:

men voor het jaar 2010. ln het sociaal plan is bepaald dat bij antslag vanwege boventalligheíd de
vergoeding wordt berckend met behulp van de
formule 60% x A (aantal gewogen dienstjaren) x
B (laatstverdiende maandloon x 1,08). De ontslagvergoedíng en de mobiliteitsvergoeding mogen
samen niet hoger zijn dan het bedrag dat nodig is
om tot aan het 65e levensjaar de uitkeríng aan te
vullen bt 1080/; van het laatste maandloon. Als
gevolg van rearganisatie is de werknemer boven'
tallig geworden. De werkgever heeft een vergoe'
ding aangeboden van € 70.054,54. De werknemer
heeft dit aanbod niet geaccepteerd. Naar ziin me'
ning had de vergoeding niet gemaximeerd mogen

ver2oekende partii,

gemachtigde: nlr. P.W.H.l\Í. Willems,

het laatste i
Het Sociaal

tegeÍr
de u,e rknamer te N'laastricht.

\/an het So,
rvanneer ee

worden.
De kantonrechter

wiist het ontbindingsverzoek toe.

Ten aanzien van de vergoeding overweegt de
kantonrechter dat er bíj de vaststelling van de
hoogte van de beêindigingsvergoeding in het so^
ciaal plan 2010 sprake is van indírect onderscheid.
De bepaling over maximering bevat geen leeftiids'
criterium, maar is in de praktijk van toepassing op
de categorie van de oudere werknemers. De vraag
is dan of er een objectíeve rechtvaardiging is voor
dit onderscheid. Aan de maximering ligt een legitíem doel ten grondslag, nameliik het voorkomen
dat werknemers door hun ontslag ín een betere
fínanciële positie komen dan waarin zíi zauden
hebben verkeerd indien hun dienstverband niet
was beëindigd. Maximering is ook een geschikt
middel om dat doel te bereiken. Het middel staat
echter niet in evenredige verhouding tot het dael.
De kans dat oudere werknemers hun pensioenschade zelf kunnen opvangen is nameliik kleiner dan
bíj jongere werknemers. Ae werknemer heeft ver'

der onbetwist gesteld dat hii zíin woegpensioen,
dat in mindering gebracht zal worden op ziin WW'
uitkering, zal moeten aanspreken, waardoar ziin
ouderdomspensioen lager zal zijn. Er is derhalve
sprake van een verboden onderscheid. Aan de
werknemer komt een vergoeding toe zonder
maximering, zijnde € 91.014,19 bruto.
NB. De meningen onder kantonrechters af maxinte'

ring nu wel of niet is toegestaan, verschillen. Zie
onder meer oJARn 2012/282, sJABt 2012/231,
dAR" 20AV57 en rJARr 2A06/161. Het HvJ EU liikt

maximeríng niet discriminerend te vinden. Zie
dARt 2013119, m.nt. M. Koster.
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Als enerzijds gesteld en andcrzijtls erkenci

functie bin

dan rvel niet ofonvoldoende weersprokeu, staat
tussen parti.ien het vr:lgende'r'ast.
2,2. De werknemer, die 59 jaar oud is, is op 16
april 1976 in dienst geffeden bii (de rechtsvoorganger van) KPN. l.aalstelijk is hil werkzaam op
basis van een arbeidsoyc'rcenkortlsl voor ortbepaalde tijcl in de ÍLnctie van Sales Desk Representative
tegen een bntto Inaandkron van € 2.75t1,= exclusief
8(!ó r'trklntiebijslag en verdere emolumenten. Op

en evenml
van een dc

de arbeidsovereenkonst is de KPN CAO van

aanvullinl

toepassíng.
2.3.1. Op 6 september ?01() is er een sociaal plan
overeengckomen tussen KPN en drie vakbonden

W!V- en
jaar. De rv,

l.

KPN, is de
werkzaatrrl

2.5. KPN
augustus

met

€t 70.05,1,5

april 2013
op artikel

treli, uitgr

teerd.
2.6. I)e

rlt
ber20l2t

(Abvakabo FNV, Qlix en CNV Publieke Zaak)
voor tle periode I januari 2()10 tot en met 31 december 2010 (vercler te noemen: het Sociaal Plan
2010). De inleiding van het Sociaal Plan 2010
venneldt dat in de nabiie toekt.rmst het aantal arbeicisplaatsen bij KPN aalrzienlijk zal wttrden
verrninderd rnet als gevrtlg dat veel ntedewerkers
hun functie zullen verliezen.
2.3.2. Het Sociaal Pl*n 2010 is van toepassing in
geval varr reorganisaties als bedoeld in artikel 25
lid I sub c. d, e, en ivan de Wet op de ondernemingsraden en is var toepassing op wcrknetrrers
op wie cle, KPN CAO rvordt toeuepast.
2.3.3. Het Snciaal Plan 2010 bepaalt in artikel -1.2
dat in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege boventalligheid de beëindigingYergoeding bereketrd wordt nret lrehr,rlp van de
lbrrnule 609/o x À (aantal gervogen dienstjaren) x
B (laatst yerdicntie maundloon nraal l,0tl).
Op grond van artikel -1.5 lid I varr het Stx..iaal Plan
2010 ztjn de beëindigingvergoeding {artikel "}.2)
en clc mobiliteitvergoeding (rrrtikel 3.4) samen
nooit hoger dan het beelrag dat nodig is orn vanaf
het ontslaÍr tol de maattd waarin cle werknemer
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,;prakelijkheid

wordt de wettelijke uitkeringen waarop
hii aanspraak lreeft, aan te vullen tot l0tl9{r van
het laalste maandloon bii KPN.
65 iaar

erdanr,

Het Sociaal Plan 20I0 kent een hardheidsclausule.
Van het Sociaal Plan 20 I 0 kan rvorden afgewcken
rvannccr crn stÍikte tocPassing vln dc tlliriltrcgelel)
leidt tot een situatie dat de werknemer onevsnrc-

11S,

,nlns.

dig in ziin belangen tvordt getnrÍïcn.
2.,1. Als gevolg van één van de reorganisaties, die
de aÍ.eekrpen iaren hebben plaatsgevonden bii
KPN, i.s de werknerner boventallig g,eworden. De

n'erkzaamheden die de werknemcr I'erricht,
rvorclen verplaatst naar Inciia. Een passende
zijds erkend
lroken, stàat

lbnctie binnen KPN is niet voorhanden (geweest)
en cvenrtrin bestaat er uitzicht op het vrijkomen
van een dergelijke lirnctie.

I is, is op

2.5. KPN heeft de werknemer bij bricf van 17
augustus 2012 een beëindigingroorstel gedaan
nrct daarin op[lr'nonlen ccn \'('rgocdinS, \'an
€ 70.054,54. uitgaande van een einddatum viln 1
april 2013. KPN heeil dez.e vergoeding gciraseerd
op artikel 3.5 van het Sociaal PIan 2010. Het betreii, uitgaande van de hr"ridige regelgeving, een
aanvulling op eeu in de toekornst te ontvangen
WW- en ÍOAW-uitkering tot tle leeÍiiicl van 65

16

rechtsvoor,,erkzaam op
or onbepaal-

'presentatlve
;.1,= exclusiei
menten. Op

,l CAO r.an
sociaal plan

iaar. f)e rverknemer heefl dit r'<xrrstel niet geaccep-

vakbonden
dieke Zaak)

teerd.
2.ó. I)e werknemer heeft bij hrief van 27 septenrber l0l ? een beroep gedaan op de hardheidsclausule. KPN heeft bi1 brief vtn 17 oktober 2012
kentraar gemaakt dat beroep niet te honoreren.
2.7. L)e rverknemer is per I oktober 2012 vriige-

imetJldeiociaal Flan
Plan 2010
:t aantal ar-

zal worden

steld van werkzaalnhedell wegells het vervallen
van ziin arbeidsplaats.
2.8. Orndat de werknc'mer niet heeft ingesternd
met het beëintligingvoorstcl heeli KPN op I november 2012 onderhavitrl r'erzoekschrift t<;t or:rtbincling van de artreidsovereenkonrst ingediend.
2.9. Op 27 novenlber 201 2 is een principeakkoord
sesloten tusseÍt KPN en vier vakbonden

edewerkers
epassing in
n artikel 15
e onderne'erknemers
r

artikel 3.2

'beidsovereêindiging-

ulp van de
nstlaren) x
,08).
ociaal Plan

rtikel

3.2)

i.4) samen
s om vanaf

e

iAbvakabo FNV, Qlix, CN\i Publieke Zaak en
VPP) over een KPN CAO voor dt'periode I april
2012 tot en lnet 3l mei 2013 r'n over een Sociaal
Plan van t april 2012 tot en tnet 3l oktober 2013'
Der contractspartijen zijn overeengekomen dat de
\.akorganisàties uiterliik 17 decernber 2012 de
uitkomst van hun ledenraadpleging ztlllen teruSkoppelen vanrvege de rceus om de cao's voor 20
december 2012 aan tc kunnen rnelden bij het Ministerie van SZ!V.

rerknemer

r+'*'n.i Ltrp tt I i trc. tt I

Srfu [riÍgrt,cr,r

2.10. ln het principeakkoord is bepaald dat de inhoud van het nieurve Sociaal Plan geliik is aan de
inhoucl r,an het Sociaal Plan 2010, behoudens het
bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9'5. In laatste
genoemde artikelen is geen atwiiking opgenomeu
ten aanzien van het bepaalcle in artikel -1.5 van het
Sociaal Plan 2010.
3.

Ilet

geschil

.l.l . KPN verzoekt de arbeidsover€enkomst ttlssen
haar en de n'erknemer per de eerst mogelijke clatrurl te ontbinden einder toepasselijkheid van het
Sociaal Plirn 2010 en de KPN CÀO' kosten rech1e11s.

3.2.' I' er onderbouwing van h:rar verzoekschriti
voert KPN aan dat vanwege eén van de reorganisaties van de aígelopen iaren de werknemer txrventallig is geworden. Omdat de rverknemer weigert
in te stemmen lltet llet beëindigingvoorstel,
waiirin een vergoeding conrbrm het bepaalde in
artikel 3.5 van het Sociaal l)lan 2{)10 is opgenome n, r'erzoekt KPN thans ontbinding van de arbeidsovereenkomst. KPN biedt aan in gevirl van
ontbinding een vergoediug te tretalen die gel'ra.seercl is op àrtikel -1.5 r'an het Sociaal Plan 2010.
De hoogte'r'an deze vergoeding is aÍhankelijk virn
de einddatum van cle arbeidsovereenkourst. Volgens KPN heeft dc werknemer geen argunenten
aangedragen die een beroep op de hardheidsclausule van het Sociaal Plan ?010 rechtvaardigen.
3.3.1. De werkuemer heeli gernotiveerd verrveer
gevocrd.
f)e werknemer is prirnair van mening dat artikel
3.5 van het Sociaal Plan 2010 r'an KPN nierig is
wegens strijd rnet artikel 7

lid I

sub c van de

\{et

gelijke behandeling op grond van leeftijd bii de
arbeid (verder: WGlll.). Inrmers, rvanneer artikel
J.2 van het Socíaal Plan 2010 toegepast wordt,
beclraagt de vergoeding t.91.01'1'19 bruto, terwijl
aan henr op grond van artikel J.5 r'an voornoemd
plan slechts € 70.054,54 bruto is aanqeboden- l.egitimiteit, doelmatigheid en proportionaliteit'r'an
arrtikel -3.5 r'an het Sociaal Plan 2010 ontirreken.
3.3.2. Subsidiair stelt de rverknemer dat toepassirlg
van het Sociaal Plirn 2010 tot een evident onbiliiike
situatie leidt. Hij li:ijst erop dat KPN de vergoeding berekent tot de leettiid van 65 jaar, terwijl

I januari 2013 te wiizigen
wetgering de werknemer pas een ÀO\{-uitkering
zal ontvangen als hii 66 jaar wordt. IJovendien
komt bij de leeftijd van ó2 jaar het vroegpensioen
tot uitkering. Dit z"al gekort rvorden op z.ijrr WW-

op groud van de Per

lturi-.I,/ííÍ.rtu.,\rbeid\rcclrt

:()-{11 101.1,

rll
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uitkering. Het gevolg van het tot uitkeringl komen
van het vroegpensioen is dat hij vanafde leeftijd
van 66 iaar een lagerpensioen zal ontvangen. Daar
kr,rnrt bij dat hii vanaf tle beëindiging van de ar-

beidsovcreenkomst ook geen pensioen meer zal
opbourr,en. Gezien deze omstandigheden en gelet
op zijn leettijd en slechte arbeidsmarktperspectie'r'en, rvaarbii hii ook melding maakt van gezondheidsproblenren (slaapapneu), is het door KPN
airngeboden bedrag te laag, aldus de werknetner.
-1.3.1. De werkne'mer betoogt primair dat aan hern
een verÍ{oeding van € 132.875,18 bruto dient te
lvorden toegekend. Dit bedrag bestaat uit het door
KPN aangeboden bedrag van € 70.05-1,54 bruto
+ € 16.820,6,1 bruto (een jaar extra aanvulling op

IOA\\'-uitkering berekend

tot 66 jaar)

+

€ .t6.000,=

bruto aan pensioenschade.
Subsidiair rraagt de werknemer aan hem een
vergoeding toe le kent:en contorm artikel 3.2 \'an
het Sociaal Plan 2010 ter grootte van e 91.01.1,19

brtrto.
De werknemcr verzoekt tot sht bij het trepalen

van de ontbindingsdatum rekening te h<;uden
met de fictieve opzegtermijn van zes ntaanden,
althans bi.i de viiststelling van de vergoeding
hiermee rekening te houden.
1. De beoordtling
"{. L De kanbnrechter heeft zich er lirn vergervist
dat het verzoek geen verband houdt met het bestilan van een opzegverbod als bedoeld in de artikelen 7:647, 7:64t1,7:670 etr 7:670a BW of enig
arrder r.erbod tot opzegging van de arbeidsovereerrkomst.
"1.2. Dc kantonrechter heeli zich op basis van tic
cloor parti.ien gegeven infbnnatie er verder van
vergervist dat het verzoek verbatrcl houdt met eeu
collectieí ontslag als bedoeld in rrtikel 3 r'an de

Wet Melding Collectief Ontslilg. Door KPN is ter
zakc overgelegd een schriítelijke melding van het
bevoegti gezag dat aan de meldingsplicht is vol'
daan etr KPN heeft schrittelijk verklaard dat cle
belanghebbende werknemersverenigingen en de
ondenremingsraad ziin geraadprleegd.
.1.3. Nu vàststaat dat de werkz-aanlheden van de
werknemer zijn konren te vervallen ten gevolge
van één van de reorganisaties bij KPN, is er sprakc
Van veranderingen in de omstandighederr, rvelke
virn tlien aard z.ijn, dat de arbeidsovereenkomst
billijkheidshah'e behoort te eindigen. ['let verzoek
tot ontbinding zal dan ook worden toegewezen.

toegekend, echter zij verschillen van n'lening over
de hoogte van de toe te kennerl vergoeding. Tussen partiien is niet in geschil dat het Sociaal Plan

van toepassing is.
4.5. KPN betwist dat er sprake is van een ongerechtvaardigd onclerscheid naar leeftijd. De arbeidsmarktpositie van or,rderen en jongeren is niet
gelijk. Dat alleen al rnaakt dat er €ieen sprake is
van een onderscheid. Zij wijst er veÍder clp dat
het Sociaal Plan l0i0 en het recente principeakkoord tot stand zijn gekor;:en in salnenspraak met
representatieve vakorganisaties" L)e maximering
die is opgenornen in artikel 3.5 van het Sociaal
Plan 2010 is bovendien in lijn met Aanbeveling
3.5 van cle Kring van Kantonrechters, De regeling
in het Sociiral Plan 20l 0 z.orgt ervoor dat het inkomensniveau van de rverknemer gelijk blijft tot de
IeeÍiijd van 65 jaar. Vanaf 65 jaar kan bij bovendien zijn rccht op aanvullend pensioen geldend
20 I 0
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l.

ail. 6

maximerin;

werknclllcr
betere lina:
zouden hel

ffi

band niet

ncr)lcrs. 7,ij wordcn op grond van dit artikel, in
tegeuslelling tot jongere collega's, gecclnfrnnteerd
met een maximering van de vergoeding.
4.7. Krachtens artikel 7 lid I rlnder c van de W(]BI- geldt het verbod van onderscheid niet indien
het objectie f is gerechtvaard.igd dtxrr c'en legitienr
doel en de middelen voor het bereiken vrn dat
doel passend en noodzakeliik ziin. De be*'ijslast
op dit punt rust op groncl van artikel 12 lid I
WGBL op KNP.
4.8. De enkele stelling van KPN dat het Sociaal
Plan 2010 en het principeakkoord in overletr; met
rcpresentatic've virkclrgàni$aties tot stand zijn gekonren. betekent niet ddt aan de nornretr van artikel 7 lid I sub c WCBL is vr:ldaan.
4.9. KPN stelt dat het cloel van artikel -1.5 van het
Sociarrl Plan 2010 is om zoveel mogelijk het inkomensverlies op te vangen tot de leeftiid van 6-t
jaar en om een goede balans te verzekeren tussen
de jongere wcrknenters met een kort dienstverband die relatief snel kunnen terugkeren in het
arbeidsproces en outicre rverknetncrs nlet een
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4.13. Er is geen aanleiding rekening te houden
nrct cle zogenaaurtlc lictieve rlpzegterntiin' arttgt'zien deze naar vaste rechtspraak voor rekening
van de werknemer komt. Wel zal dt'ontbinding
rvortlett uitgesprtrkcn pcr I irPlil 201't trrndat irt

e

waarvoor evenmin een rechtvaardiging bcstaat'
.1.12. KPN wordt gevolgd in haar betoog dat het
in beginsel triet aan KPN is de werknenrer te
a<:l,rpl.'ntaten voor de keuze vatt de overheid om
cle AoW-leeftiid te verhog,en, nu onbetwist vast
staat dat hii op basis van het huiclige pensioenre-
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ileler op de omstandigheclen zoals genoemd
onder 4.1 0 enerzijds en dc hoogte van de C-lactor
die in artikel 3.2 r'an hct Sot:iaal Plan 2010 genoemd is anderzijtls, zal aan de u'erknemer een
vergoeding toegekend rvorden conlonn artikel

a. 14.

.1.2

trp

r'an het Socinal Plart 2()10' hetgcen neerkomt
cervogetr dienstiaren x t 1.971.11 lrruto x

5l

0,6=€91.014,19bruto.
.1.15. Nu (lc ktlttonrcchtcr \'()()rncm('trs is a;tlt

toe zal haar ecn termiin lvorden !iege1'en'
4. 1 6. t)e kantonrechter ziet in de omstanciigheden
van hel gcval iranleitling trm tle Frocc:\ko\lcn lc
ccrr'npe,,i"rett. Dit is slechts anders in het geval
KPïri haar verz.oek intrekt. Voor het geval die situatie zich zal voordoen, zal z-ij in de proceskosten
rvorden veroortleeld.
,í. De

hc.sli,s.sirtg

I)e kantonrechter:
5.1 . stelt partiien in kennis van het voomenlt'n te
beschiklietr als hicl'nl r'rltdt'r 5 J. cn 5'5 rtordl
vermelci;
5.1. stclt KI)N in dc gelegenheid hrar lcrzrrek
uiterliik I 5 januari 20 I 3 in te trekken door middel
van een daartoe strekkende schriftelíÍke rnecledeling aan de grifïer met gelijktijdig at.schrift aan
de-genrachtigde van de rverknenrer. rvaarbij cle
.latiinr en het tijdstip van de ontvang,st Yan die
mededeling door de gritÏer ireslissend zal zijrrl
Wtrrrnetr ltct verzt,ek tijdig tt'ttrdt ing:trokken:
5.3. r'eroordeelt KPN in de kosten van deze Proceclurc aan de ziicle van de werknemer lot op hcden
begroot op € 500"= aatr salaris voor de gemachtigder

I\tanneer het verzoek niet ti.idig vttrdt ingetrokken:
ontbindt de tus$en partijen bestaande arbeidsovereenkomst Per I aPril 2013;
5.5 kent aan cle werknenler ten la'ste van KPN ec.n
vergoeding t()e van t 9 I .0 I 'l' l9 hruto r'n veroordeeit KPN - voor zover nodig - tttt betaling van
5..1.

die vergoeding aan de \rcrknemer.
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