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De bescherming van werknemers bij collectief ontslag is
sterk toegenomen. Richtlijn 98/59/EG is de opvolger
van Richtlijnen 75/129/EEG en 92/56/EEG. De groep
werknemers die wordt meegeteld om te kunnen spreken
van een collectief ontslag is uitgebreid (door voor de
berekening van het aantal ontslagen niet alleen de ont-
slagen in strikte zin mee te tellen) en de verplichtingen
met betrekking tot de informatieverstrekking naar werk-
nemersvertegenwoordigingen zijn toegenomen. In de
onderhavige zaak (HvJ 11 november 2015, zaak
C-422/14) wordt de kwestie welke werknemers in de
procedure moeten worden meegeteld nader gespecifi-
ceerd. Het Hof van Justitie draagt met deze uitspraak bij
aan de ontwikkeling dat de regeling van het collectief
ontslag op een steeds groter aantal werknemers betrek-
king heeft.

HvJ 11 november 2015, zaak C-422/14, Pujante Rivera,
ECLI:EU:C:2015:743

De feiten van de zaak

De Spaanse onderneming Gestora Clubs Dir SL is
overgegaan tot het ontslag van Christian Pujante Rivera
en een aantal andere werknemers. Hij voert aan dat de
procedure voor collectief ontslag ten onrechte niet is
toegepast. Doorslaggevend is welke ontslagen moeten
worden meegeteld om van een collectief ontslag te kun-
nen spreken.
Op 3 september 2013 waren 126 werknemers werkzaam
bij deze onderneming, van wie 114 op basis van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; de overige
twaalf werknemers werkten op basis van een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd. Tussen 16 en 26 sep-
tember 2013 zijn tien werknemers op individuele basis
ontslagen; Pujante Rivera, die – inmiddels – een vaste
aanstelling had, was een van de betrokken werknemers.

* Dr. J. (Jasper) Doomen is als universitair docent Arbeidsrecht en Sociaal
Beleid verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Het ging in zijn geval, net zoals in de andere gevallen,
om objectieve redenen; hem werd medegedeeld dat eco-
nomische en met de productie verband houdende rede-
nen bepalend waren geweest.
In de periode van 90 dagen voorafgaand aan het laatste
van die ontslagen, zijn achttien arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd niet verlengd. Verder zijn twee werk-
nemers vrijwillig vertrokken en heeft één disciplinair
ontslag plaatsgevonden (dat achteraf onterecht bleek en
waarvoor een vergoeding aan de werknemer is betaald).
Ten slotte is één arbeidsovereenkomst beëindigd op ini-
tiatief van de werknemer. Normaliter zou deze opzeg-
ging geen rol hebben gespeeld, omdat artikel 1 lid 1,
eerste alinea, onder a) van Richtlijn 98/59/EG bepaalt
dat collectief ontslag door de werkgever wordt gegeven.
In dit geval spelen echter omstandigheden een rol die
(mede)bepalend blijken voor het belang van het arrest.
Het betreft een beëindiging op verzoek van de werk-
neemster op grond van artikel 50 van de Ley del Estatu-
to de los Trabajadores (hierna: ET). Als de werkgever
‘aanmerkelijke wijzigingen’ doorvoert in de arbeidsvoor-
waarden zonder het bepaalde in artikel 41 ET (dat in
algemene zin betrekking heeft op dergelijke wijzigingen
met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden) in acht te
nemen, en waarbij de waardigheid van de werknemer
wordt aangetast, ontstaat er voor de werknemer een gel-
dige reden om, met het recht op schadeloosstelling,
beëindiging van de overeenkomst te verzoeken. In haar
geval ging het om een wijziging die erin bestond dat het
salaris zou worden verlaagd met 25 procent, waarbij de
werkgever wees op dezelfde gronden die hem aanleiding
gaven tot de tien genoemde ontslagen; dit heeft geresul-
teerd in een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op
initiatief van de werkneemster tegen betaling van een
schadeloosstelling.
In de periode van 90 dagen na het laatste van die ontsla-
gen heeft nog een aantal beëindigingen van arbeidsover-
eenkomsten plaatsgevonden: het betrof vijf beëindigin-
gen vanwege het aflopen van arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd en drie vrijwillige opzeggingen.
Pujante Rivera stelt voor de Spaanse rechter dat zijn
ontslag niet geldig is. Het gaat er dan om dat de bepalin-
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gen van artikel 51 ET met betrekking tot collectief ont-
slag niet zijn geëerbiedigd, terwijl de verplichting om de
procedure voor collectief ontslag te volgen volgens hem
in dit geval wel bestaat. Bepalend is dan het aantal
beëindigde arbeidsovereenkomsten dat zou moeten
meetellen in de periode van negentig dagen voor en na
het ontslag van Pujante Rivera. Artikel 51 lid 1 onder b
ET specificeert dat aantal op tien, in overeenstemming
met Richtlijn 98/59/EG. Deze richtlijn bepaalt in arti-
kel 1 wat onder ‘collectief ontslag’ moet worden ver-
staan. Daarvoor gelden de volgende criteria. Ten eerste
moet de werkgever het initiatief nemen voor ontslag om
één of meer redenen die geen betrekking hebben op de
persoon van de werknemer. Ten tweede moet sprake
zijn van een minimumaantal ontslagen. Hierbij hebben
de lidstaten de keuze uit de volgende twee opties.
Bij de eerste optie is de omvang van de onderneming
bepalend: het aantal ontslagen treft gedurende een
periode van dertig dagen ten minste tien werknemers in
plaatselijke eenheden met gewoonlijk meer dan twintig,
maar minder dan honderd werknemers, of ten minste
tien procent van het aantal werknemers in plaatselijke
eenheden met gewoonlijk ten minste honderd, maar
minder dan driehonderd werknemers, of ten minste der-
tig werknemers in plaatselijke eenheden met gewoonlijk
ten minste driehonderd werknemers. Bij de tweede
optie wordt de langere periode van negentig dagen
gehanteerd en is steeds sprake van een collectief ontslag
als ten minste twintig werknemers ontslagen worden,
ongeacht het totaal aantal werknemers. In beide gevallen
wordt voor de berekening van het aantal ontslagen met
ontslagen gelijkgesteld elke beëindiging van de arbeids-
overeenkomst op initiatief van de werkgever om één of
meer objectieve redenen, zolang het ontslag ten minste
vijf werknemers treft.

Prejudiciële vragen

De Spaanse rechter legt drie prejudiciële vragen voor.
De eerste vraag heeft betrekking op de positie van werk-
nemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd, in het bijzonder de discrepantie tussen het feit dat
het aflopen van hun arbeidsovereenkomst niet meetelt
bij het bepalen van het aantal ontslagen en het wel mee-
tellen van deze werknemers bij het bepalen van het aan-
tal werknemers dat ‘gewoonlijk’ bij de onderneming
werkzaam is. Moeten deze werknemers in die tweede
situatie meetellen?
De tweede vraag is gericht op de gelijkstelling van een
beëindiging van de arbeidsovereenkomst met ‘ontslag’
zoals bedoeld in Richtlijn 98/59/EG op voorwaarde dat
het ontslag ten minste vijf werknemers treft. Heeft dit
alleen betrekking op ontslagen of ook op beëindigingen
van arbeidsovereenkomsten die daarmee worden gelijk-
gesteld?
De derde vraag betreft een interpretatie van het begrip
‘elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst die uit-
gaat van de werkgever om één of meer redenen die geen

betrekking hebben op de persoon van de werknemers’ in
artikel 1 lid 1, laatste alinea, van Richtlijn 98/59/EG.
Valt hieronder een beëindiging die op initiatief van de
werknemer tot stand komt als dit het gevolg is van een
door de werkgever gerealiseerde wijziging van de
arbeidsvoorwaarden om bedrijfseconomische redenen,
waarbij de werknemer een schadeloosstelling ontvangt
ter hoogte van de vergoeding bij onregelmatig ontslag?
Op de eerste vraag antwoordt het Hof van Justitie dat
werknemers met een overeenkomst die is gesloten voor
bepaalde tijd of voor een bepaald werk moeten worden
aangemerkt als deel uitmakend van de werknemers die
‘gewoonlijk’ werkzaam zijn. De tweede vraag wordt
aldus beantwoord dat de genoemde voorwaarde alleen
betrekking heeft op ontslagen in strikte zin (dat wil zeg-
gen de ontslagen zoals bepaald in artikel 1 lid 1, laatste
alinea, van Richtlijn 98/59/EG, zoals hierboven aange-
geven). Het antwoord op de derde vraag is dat

‘(…) het feit dat een werkgever eenzijdig en ten nade-
le van de werknemer overgaat tot een substantiële
wijziging van essentiële elementen van diens arbeids-
overeenkomst om redenen die geen betrekking heb-
ben op de persoon van deze werknemer, onder het
begrip “ontslag”, als bedoeld in artikel 1 lid 1, eerste
alinea, onder a), van deze richtlijn, valt.’

Het Hof van Justitie bereikt op deze manier een conclu-
sie die de lijn doortrekt van een steeds grotere bescher-
ming van de werknemer bij collectief ontslag. Een
belangrijke wijziging in Richtlijn 92/56/EEG ten
opzichte van Richtlijn 75/129/EEG was het opnemen
van de gelijkgestelde ontslagen (het huidige art. 1 lid 1
onder b van Richtlijn 98/59/EG). Hiermee nam het
aantal werknemers dat voor de berekening van het aantal
ontslagen meetelde toe, zodat de betekenis van het col-
lectief ontslag in kracht won. Tevens werd hiermee
voorkomen dat werkgevers de regeling zouden omzeilen
door te opteren voor alternatieven waardoor de arbeids-
relatie ten einde kwam.1 Het Hof van Justitie trekt deze
lijn door. Door werknemers met een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd mee te tellen, worden hun col-
lega’s beschermd. Opmerking verdient hierbij overigens
dat zijzelf er niet direct bij gebaat zijn, tenzij de bijzon-
dere situatie aan de orde is dat hun arbeidsovereenkomst
voortijdig wordt beëindigd.
Een soortgelijke redenering is niet aan de orde bij de
tweede vraag, omdat de richtlijn deze ruimte niet toe-
laat. Ook in het geval van de werknemer die zelf opzegt
in de situatie zoals die welke in het arrest aan de orde is,
staat de bescherming van de werknemer centraal. Voor-
zichtigheid dient uiteraard betracht te worden bij het
vaststellen van een tendens, maar duidelijk lijkt dat het
Hof van Justitie een belangrijke bijdrage levert aan de
bescherming van de werknemer, zowel op individueel
als collectief niveau.

1. Vgl. J. Hensius, ‘Drie HvJ EG-arresten inzake de richtlijn collectief ont-
slag. Gevolgen voor de uitleg van de WMCO?’, ArA 2005, afl. 3, p. 65.
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De interpretatie van ‘collectief
ontslag’: de eerste en tweede
vraag

Bij de beantwoording van de eerste vraag merkt het Hof
van Justitie op (punt 35) dat de interpretatie volgens
welke werknemers die werken op grond van een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een bepaald
werk niet zouden moeten worden meegeteld voor het
aantal in de organisatie werkzame werknemers, afbreuk
zou doen aan het nuttig effect van de richtlijn.2 Met het
antwoord op deze vraag kan ik slechts instemmen. Een
ontkennend antwoord op deze vraag zou in feite beteke-
nen dat een werkgever ‘beloond’ zou worden voor het in
dienst nemen van zulke werknemers, omdat het voor
hem eenvoudig zou worden om de regeling voor collec-
tief ontslag te omzeilen.3 Een dergelijke interpretatie
zou ook in strijd zijn met het beleid van de Europese
Unie om het verschil tussen de positie van werknemers
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en
werknemers met een flexibel contract te beperken.4
Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het
begrip ‘werknemer’ als bedoeld in artikel 1 lid 1, eerste
alinea, onder a) van Richtlijn 98/59/EG op een autono-
me en uniforme manier moet worden uitgelegd in de
rechtsorde van de Europese Unie.5
Dat aan de andere kant voor de vraag of sprake is van
een collectief ontslag de flexibele contracten niet moeten
worden meegeteld bij het aantal werknemers dat wordt
ontslagen (voor zover die contracten verstrijken of de
specifieke opdracht waarvoor men is aangesteld is ver-
richt) volgt uit het feit dat het op dat punt meetellen van
dergelijke werknemers het onderscheid tussen arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd op dit
punt onbegrijpelijk zou maken. Los daarvan is de richt-
lijn op dit punt helder.6
Wat betreft de tweede vraag: het Hof van Justitie geeft
aan dat de richtlijn geen uitdrukkelijke definitie geeft
van het begrip ‘ontslag’ en dat het eenvormig (commu-
nautair) moet worden uitgelegd.7 Voor de Nederlandse
situatie heeft de afbakening van het begrip ‘(collectief)
ontslag’ geen gevolgen, omdat de vereiste waarborgen
voor werknemers reeds zijn gerealiseerd. De Nederland-

2. Het zou ook niet stroken met art. 153 lid 1 onder d VWEU, waar het
belang van de bescherming van de werknemers bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wordt benadrukt.

3. Het zou ook niet stroken met art. 153 lid 1 onder d VWEU, waar het
belang van de bescherming van de werknemers bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wordt benadrukt.

4. Europese Commissie, Towards Common Principles of Flexicurity: More
and Better Jobs through Flexibility and Security, Luxemburg: Bureau
voor publicaties van de Europese Unie, 2007, p. 20.

5. HvJ 9 juli 2015, zaak C-229/14, Ender Balkaya - Kiesel Abbruch- und
Recycling Technik GmbH, ECLI:EU:C:2015:455, punt 33, tevens aange-
haald in de onderhavige zaak.

6. Dit werd reeds duidelijk in HvJ 13 mei 2015, zaak C-392-13, Andrés
Rabal Cañas - Nexea Gestión Documental SA en Fondo de Garantía
Salarial, ECLI:EU:C:2015:318, punten 60-67.

7. HvJ 12 oktober 2004, zaak C-55/02, Commissie /Portugal, ECLI:EU:C:
2004:605, punten 44, 45, 49.

se wetgever heeft daarbij, gelet op de betekenis van arti-
kel 3 lid 1 Wet melding collectief ontslag (WMCO), met
de introductie van de frase ‘te beëindigen’, zelfs een gro-
tere waarborg in het leven geroepen dan Europeesrech-
telijk vereist is. Het Hof van Justitie heeft immers
bepaald dat het begrip ‘ontslag’ zoals dat in de richtlijn
wordt gebruikt ‘(…) elke beëindiging van de arbeids-
overeenkomst omvat die de werknemer niet heeft gewild
en waarmee hij dus niet heeft ingestemd.’8 Aangezien de
WMCO ook betrekking heeft op de gevallen waarin de
werknemer wel instemt met de beëindiging, is het aantal
werknemers dat wordt meegeteld om van een collectief
ontslag te kunnen spreken groter dan vereist is op grond
van de richtlijn (zoals uitgelegd door het Hof van Justi-
tie).9
Het beperken van ‘collectief ontslag’ tot daadwerkelijke
ontslagen strookt met artikel 1 lid 1 van Richtlijn
98/59/EG. Deze strikte lezing moet voor de Neder-
landse situatie worden gelezen tegen de achtergrond van
de uitbreiding van de werknemersbescherming in de
WMCO.10 Terwijl artikel 3 lid 1 (oud) sprak van de ver-
plichtingen van een werkgever die voornemens was om
dienstbetrekkingen ‘te doen eindigen’, bepaalt het hui-
dige artikel 3 dat deze gelden voor een werkgever die
voornemens is om dienstbetrekkingen ‘te beëindigen’.
In de praktijk betekent dit dat beëindigingen met
wederzijds goedvinden voor de bepaling relevant zijn,
zodat (ceteris paribus) eerder sprake is van collectief ont-
slag dan voorheen. Het zou echter te ver gaan om – nu
vanuit Europees perspectief – in de richtlijn een bedoe-
ling te willen lezen die een verdere bescherming zou
geven dan daar aangegeven, temeer gelet op de duidelij-
ke redactie, zodat het Hof van Justitie zich terecht heeft
beperkt tot een grammaticale uitleg.

De beëindiging van de
arbeidsovereenkomst naar
aanleiding van de eenzijdige
wijziging: de derde vraag

De kwestie welke beëindigingen moeten worden meege-
teld om vast te kunnen stellen of sprake was van collec-
tief ontslag, was voor Pujante Rivera van belang. De
relevantie van de uitspraak blijkt echter ook uit de con-
clusie die het Hof van Justitie bereikt met betrekking tot

8. HvJ 12 oktober 2004, zaak C-55/02, Commissie /Portugal, ECLI:EU:C:
2004:605, punt 50.

9. Het verschil tussen het ‘ontslag’ en het ‘gelijkgestelde ontslag’ is subtiel
en ligt hierin: ‘Een gelijkgesteld ontslag hoeft (…) niet te worden
behandeld als ware het een gewoon ontslag. Dat volgt ook uit de
bewoordingen van de Richtlijn: voor de berekening van het aantal
gewone ontslagen tellen gelijkgestelde ontslagen mee. Er volgt dus niet
uit deze tekst dat de verplichtingen uit de Richtlijn – waaronder de
wachttijd – ook ten aanzien van gelijkgestelde ontslagen gelden.’
J. Even en B. Filippo, ‘Collectief ontslag niet meer omzeild’, ArA 2011,
afl. 2, p. 10.

10. Wijzigingswet Wet melding collectief ontslag (uitbreiding reikwijdte en
bevordering naleving), d.d. 17 november 2011, Stb. 2011, 597.

111

doi: 10.5553/NtER/138241202016022003006 NtEr mei 2016 | nr. 3



de werkneemster die, geconfronteerd met een substanti-
ele loondaling, verzocht tot een beëindiging van haar
arbeidsovereenkomst.11 Terecht ziet het Hof van Justitie
deze beëindiging als ‘ontslag’: een alternatieve interpre-
tatie zou eenvoudig tot misbruik van de omstandigheden
kunnen leiden. Dit valt eenvoudig te begrijpen: een
werknemer zou anders immers machteloos staan tegen-
over een werkgever die, met een beroep op verslechter-
de bedrijfseconomische omstandigheden, het salaris kan
verlagen.
Ondertussen moet de ‘macht’ die de werknemer op deze
manier verwerft natuurlijk wel worden gerelativeerd:
door de verkozen beëindiging verliest hij immers zijn
werk. In het onderhavige arrest ontving de werkneem-
ster een schadevergoeding (omdat dergelijke wijzigingen
niet in overeenstemming waren met de vereisten van art.
41 ET). Dat van een belangrijke, ingrijpende wijziging
sprake is in het geval van de werkneemster, lijkt duide-
lijk. De vraag of sprake is van een substantiële wijziging
zal vanzelfsprekend van geval tot geval moeten worden
beantwoord; hetzelfde geldt voor de kwestie van de vast-
stelling van de ingrijpendheid.
Het valt te betogen dat een soortgelijke situatie als die
welke in het beschreven geval aan de orde is volgens
Nederlands recht zou moeten gelden, zoals ik verderop
zal aangeven. Eerst moet worden vastgesteld wanneer
een werknemer een wijziging van de arbeidsvoorwaar-
den moet aanvaarden. Daartoe moet duidelijk worden of
het voorstel van de werkgever redelijk is, waarbij de aard
en ingrijpendheid daarvan en de positie van de werk-
nemer bepalend zijn.12 Daartoe is het van belang om de
genoemde ingrijpendheid te concretiseren. Zo oordeelde
de kantonrechter in een zaak waarin sprake was van een
loonsverlaging van dezelfde omvang als in het geval van
de Spaanse werkneemster (namelijk 20 tot 25 procent)
dat, hoewel het voorstel van de werkgever – in het licht
van de bedrijfseconomische omstandigheden – niet
onredelijk was, dit voorstel niet in redelijkheid door de
werknemers hoefde te worden aanvaard; daarbij was ook
het feit dat ze door de wijziging niet meer in hun levens-
onderhoud zouden kunnen voorzien van belang.13 Ook
significant lagere percentages kunnen als substantiële
wijzigingen worden beschouwd. Zo oordeelde de kan-
tonrechter dat dit ook bij een loonsverlaging van 5,8
procent in een periode van twee jaar aan de orde was; in
dit geval werden de kosten van het levensonderhoud in
zoverre in de overwegingen betrokken dat de rechter

11. Dat de eenzijdige wijziging onder de noemer ‘ontslag’ wordt gebracht,
is overigens van belang voor de Nederlandse situatie, omdat deze cate-
gorie niet onder art. 3 lid 1 WMCO valt.

12. HR 11 juli 2008 ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet Transport
B.V.), punt 3.3.2. Het zou te ver voeren om hier in te gaan op de ver-
houding tussen art. 7:611 en 7:613 BW.

13. Rb. Overijssel 13 november 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5041, punt
5.5.

belang toekende aan het spoedeisend belang om over het
salaris te kunnen beschikken.14

Om vast te kunnen stellen of een dergelijke – lage –
drempel om te kunnen spreken van een substantiële wij-
ziging die de werknemer niet hoeft te aanvaarden accep-
tabel is, moeten zijn belangen worden afgewogen tegen
die van de werkgever (waarbij het gewoonlijk om de
bedrijfseconomische omstandigheden gaat, zoals in het
onderhavige geval). Ik zou deze situatie willen onder-
scheiden van die waarbij de werknemer in de gewijzigde
omstandigheden aanleiding ziet om over te gaan tot een
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor dat geval
zou hoe dan ook een lage drempel moeten gelden. Wat
betreft het belang van de werkgever: omdat deze kenne-
lijk aanleiding vindt om het loon te verlagen, zal zijn
belang om de werknemer in dienst te houden vermoede-
lijk zijn afgenomen.
Met de introductie van een recht van de werknemer op
een door de werkgever te betalen vergoeding wordt het
belang van de laatste uiteraard wel een relevante factor.
Zou een dergelijke vergoeding aan de orde moeten zijn?
Om hierover helderheid te verkrijgen, is het van belang
te weten dat de Spaanse werkneemster recht had op een
specifiek op deze situatie gerichte vergoeding die bestaat
onder het Spaans recht en waarvoor het Nederlands
recht geen alternatief biedt. Artikel 7:671c lid 2 BW
geeft de kantonrechter de bevoegdheid om de werk-
nemer die de arbeidsovereenkomst door hem laat ont-
binden een billijke vergoeding toe te kennen als deze tot
het verzoek om ontbinding is overgegaan ten gevolge
van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werk-
gever’. Opmerking verdient echter dat dit een minder
specifieke bepaling is dan het Spaanse equivalent (art.
50 lid 1 ET), dat duidelijk spreekt van ‘causas justas
para que el trabajador pueda solicitar la extinción del
contrato’ (‘gerechtvaardigde gronden voor de werkne-
mer om te verzoeken de overeenkomst te beëindigen’)
om het recht op een schadeloosstelling te doen ontstaan.
Daarnaast is het nuttig om te wijzen op een speciale
situatie, te weten die waarbij sprake is van een overgang
van overneming; daarin kan de – met de Wet werk en
zekerheid ingevoerde – transitievergoeding toegekend
worden. Deze wordt (in beginsel) toegekend als een
werknemer ten gevolge van een overgang van onder-
neming die ‘een aanmerkelijke wijziging van de arbeids-
voorwaarden ten nadele van de werknemer tot gevolg
heeft’ de arbeidsovereenkomst beëindigt (art. 7:665 jo.

14. Rb. Amsterdam 23 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:899, punt 33.
Voor een aantal werknemers in deze zaak zou een aanvullende loons-
verlaging volgen (tot 10 procent), maar de uitspraak heeft op alle werk-
nemers betrekking, dus ook op degenen voor wie slechts de loonsverla-
ging van 5,8 procent zou gelden. S. van der Meer merkt terecht op (Bb
2015, afl. 41, p. 144) dat de uitkomst van deze zaak niet verrassend is
en aansluit bij een duidelijk in de rechtspraak waarneembare lijn. Hier-
mee wordt bevestigd dat aan de eis om te kunnen spreken van substan-
tiële wijzigingen relatief eenvoudig kan worden voldaan.
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673 BW).15 In dat geval gaat het niet om de aanpassing
van de arbeidsvoorwaarden; deze mogen immers niet
worden gewijzigd ten gevolge van die overgang (art.
7:663 BW), zodat substantiële wijzigingen a fortiori niet
aan de orde zouden kunnen zijn.16

Het zou vreemd zijn om een dergelijke werknemer een
transitievergoeding toe te kennen en een werknemer die
niet met de genoemde gevolgen van een overgang van
onderneming wordt geconfronteerd maar wel met de
genoemde substantiële wijzigingen deze vergoeding te
onthouden. Het valt immers moeilijk te ontkennen dat
datgene wat voor de laatstgenoemde werknemer op het
spel staat (een primaire arbeidsvoorwaarde) minstens
even belangrijk moet worden geacht te zijn als de pro-
motiekansen en toegenomen reistijd die voor de ander
als legitieme reden worden gekenmerkt om de arbeids-
overeenkomst zonder verval van het recht op de vergoe-
ding te beëindigen.
Op deze manier kan aan de belangen van de werknemer
voldoende tegemoet worden gekomen.17 Deze hoeft niet
de gehele last te dragen van de beëindiging die resulteert
uit het niet aanvaarden van een loonsverlaging, terwijl
het nadeel van de werkgever kan worden gerelativeerd
door het feit dat deze, bij het voortduren van de arbeids-
overeenkomst, in de toekomst mogelijk alsnog een (op
dat moment bovendien mogelijk hogere) transitiever-
goeding aan de werknemer verschuldigd zou zijn.

Besluit

De relevantie van het arrest voor de Nederlandse situ-
atie wordt met name duidelijk uit de beantwoording van
de derde vraag. Als een werknemer wordt geconfron-
teerd met gevolgen die hem er redelijkerwijs toe kunnen
doen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen,
zal het eveneens redelijk zijn om de vergoeding die
bedoeld is om de gevolgen daarvan op te vangen en de
transitie naar een nieuwe baan ter vergemakkelijken toe
te kennen, temeer als een vergoeding die de werknemer
bij een beëindiging door de werkgever ook zou hebben
ontvangen aan de orde is. Op deze manier komt het risi-
co voor de oorzaken die hebben geleid tot het voorstel
om het loon te verlagen niet terecht bij de partij die
hierop weinig tot geen invloed kan uitoefenen, terwijl

15. In dat geval wordt in art. 7:665 BW de fictie gehanteerd dat de arbeids-
overeenkomst geldt ‘als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de
werkgever’. Dit strookt met art. 4 lid 2 van Richtlijn 2001/23/EG, waar-
in wordt bepaald dat de arbeidsovereenkomst dan wordt ‘geacht te zijn
verbroken door toedoen van de werkgever’.

16. Bij de ‘aanmerkelijke wijziging’ moet men, aldus de memorie van toe-
lichting bij de aanpassingswet naar aanleiding van Richtlijn 77/187/EEG
(een van de voorlopers – de andere is Richtlijn 98/50/EG – van Richtlijn
2001/23/EG), denken aan het verloren gaan van reële promotiekansen
of het zodanig vergroten van de woon-werkafstand dat hierdoor een
‘aanmerkelijk nadeel’ ontstaat (Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nr. 3,
p. 10; dit zijn ook de factoren die in Kamerstukken II 2013/14, 33 818,
nr. 3, p. 92 worden genoemd).

17. Volledigheidshalve merk ik op dat aan de voorwaarde moet zijn voldaan
dat de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden moet hebben
geduurd (art. 7:673 lid 1 BW).

met de belangen van de wederpartij voldoende rekening
wordt gehouden. Bij dat laatste moet in het geval van
het (collectief) ontslag van een aantal van de collega’s
van de werknemer in aanmerking worden genomen dat
het belang van de werkgever om de arbeidsovereen-
komst in stand te houden in het licht van die omstandig-
heden kan worden gerelativeerd. Een controversiële uit-
spraak heeft het Hof van Justitie niet gedaan; deze biedt
wel helderheid met betrekking tot de betekenis van het
begrip ‘collectief ontslag’ en de positie van de werk-
nemer die zelf opzegt ten gevolge van een substantiële
wijziging.
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