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Uitzendbeding waardoor uitzendovereen-
komst eindigt bij ziekte vernietigbaar

Gerechtshof Den Haag 
17 maart 2020, nr. 200.228.162/01, 
ECLI:NL:GHDHA:2020:460
(Van der Hoeven-Oud, Joustra, Fluit)
Noot mr. E.C.A. Pronk

Uitzendbeding. Einde bij ziekte. Opzegver-
bod bij ziekte. Beding vernietigbaar. Fase 
3-overeenkomst. 

[BW art. 3:40, 7:629, 7:670 lid 1, 7:690, 7:691]Noot mr. E.C.A. Pronk

Tussen de werknemer en zijn werkgever, een uit-
zendbureau, bestaat discussie over de vraag of de 
arbeidsovereenkomst van de werknemer al dan 
niet moet worden aangemerkt als een fase 3-over-
eenkomst voor de bepaalde tijd tot 2  oktober 
2016. De werknemer is vanaf 24 maart 2016 ziek 
geweest. De werkgever stelt dat de werknemer 
vanaf die datum geen recht meer op loon heeft. 
De werknemer betwist dat sprake is van een fase 
3-overeenkomst die van rechtswege eindigt op 
2  oktober 2016 en stelt dat het uitzendbeding, 
waarin is bepaald dat de overeenkomst eindigt bij 
ziekte, vernietigbaar is. Bij tussenuitspraak heeft 
het hof de beslissing over de rechtsgeldigheid 
van het uitzendbeding bij ziekte aangehouden in 
afwachting van bewijslevering over de fase 
3-overeenkomst.
Bij einduitspraak overweegt het hof dat uit diver-
se getuigenverklaringen volgt dat de werkgever 
niet in het bewijs is geslaagd dat partijen een uit-
zendovereenkomst fase 3 hebben gesloten voor 
de bepaalde tijd tot 2 oktober 2016. Daarom moet 
de vraag worden beantwoord of het uitzendbe-
ding dat bepaalt dat de overeenkomst eindigt bij 
ziekte (art.  13 lid 3 NBBU-cao) rechtsgeldig is. 
Art.  7:670 lid 1 BW bepaalt, kort gezegd, dat de 
werkgever de arbeidsovereenkomst in beginsel 
niet mag opzeggen tijdens ziekte. In art. 7:670 lid 
13 (oud), zoals het gold tot de inwerkingtreding 
van de Wwz, was bepaald dat hiervan bij cao kon 
worden afgeweken. Het uitzendbeding van art. 13 
lid 3 van de NBBU-cao vormde hiervan een toe-

passing. Lid 13 is echter komen te vervallen, zodat 
het niet meer mogelijk is om bij cao af te wijken 
van het opzegverbod tijdens ziekte. Art.  13 lid 3 
NBBU-cao is daarom vanaf 1 juli 2015 in strijd met 
het opzegverbod bij ziekte van art. 7:670 lid 1 BW. 
Dit artikel is van dwingend recht en strekt uitslui-
tend ter bescherming van de werknemer. Derhal-
ve is het uitzendbeding vernietigbaar op de voet 
van art.  3:40 lid 2 BW. De werknemer heeft be-
toogd dat art. 13 lid 3 NBBU-cao in strijd is met 
het opzegverbod van art. 7:670 BW. In dit betoog 
ligt een beroep van de werknemer op vernietiging 
besloten. De werknemer heeft dan ook vanaf 
24 maart 2016 recht op loondoorbetaling op basis 
van een werkweek van 40 uur.

NB. Zie «JAR» 2019/12, m.nt. Zondag voor de tus-
senuitspraak van het hof. In zijn noot betoogde 
Zondag, in aansluiting op het artikel van R.H.M. 
Kroese in TRA 2018/57, dat het uitzendbeding bij 
ziekte niet aanvaardbaar is, gelet op de wettekst 
en wetsgeschiedenis, de rechtspraak over de ont-
bindende voorwaarde en het opzegverbod bij 
ziekte van art. 7:670 lid 1 BW. In onderhavige uit-
spraak baseert het hof zijn oordeel met name op 
deze derde pijler, het opzegverbod bij ziekte.

De werknemer te (...),
verzoeker in hoger beroep,
advocaat: mr. D. Vaniĉková te Rotterdam,
tegen
Uitzendbureau Solutions BV te De Lier,
verweerster in hoger beroep,
advocaat: mr. D.A.M. Lagarrigue te ’s-Hertogen-
bosch.

Het verdere verloop van het geding
(...)

Beoordeling van het hoger beroep
1. Het hof blijft bij hetgeen is vermeld in zijn tus-
senbeschikking van 4  december 2018. Het ver-
zoek van de werknemer aan het hof in zijn memo-
rie na getuigenverhoor om terug te komen op de 
beslissing dat de werknemer behoorde te worden 
verloond conform de CAO Kartonnage wordt 
verworpen.
2. In zijn tussenbeschikking heeft het hof Soluti-
ons toegelaten te bewijzen dat partijen op 27 juni 
2016 een uitzendovereenkomst fase 3 hebben ge-
sloten voor bepaalde tijd tot 2 oktober 2016.
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3. Solutions heeft als getuigen doen horen: de heer 
M., de heer N., de heer O. De werknemer heeft in 
contra-enquête als getuigen doen horen: de heer 
P., de heer Q., de heer R., en zichzelf. Het hof heeft 
de getuigenverklaringen zelfstandig, en in samen-
hang met de overige door partijen in deze proce-
dure overgelegde stukken, gewaardeerd en over-
weegt hierover het volgende.

Bewijswaardering
4. De heer M. heeft als getuige verklaard – kort en 
zakelijk weergegeven – dat hij planner en coördi-
nator is voor Solutions, en dat hij op 27 juni 2016 
opdracht heeft gekregen van de heer O. en de heer 
N. om de werknemer na zijn werkzaamheden 
naar het kantoor van Solutions te brengen om zijn 
contract te tekenen. Dit was op een maandag rond 
10 uur ’s ochtends, want de werknemer moest vier 
uur werken en hij was die morgen om 6 uur be-
gonnen. De heer M. heeft verklaard dat hij de 
werknemer die ochtend rond 5.00 uur, misschien 
tien minuten later, van huis had opgehaald te Rot-
terdam om te werken, en dat hij de werknemer 
rond 10.00 uur naar de balie in het kantoor heeft 
gebracht waar de heer O. en de heer N. ook kwa-
men. Hij verklaart te hebben gezien dat de werk-
nemer zijn handtekening heeft gezet op het con-
tract, waarop fase 3 stond en dat een contract voor 
bepaalde tijd was. Op de vraag van mr. Vanickova 
hoe zijn verklaring zich verhoudt tot de door S. 
gemaakte werkplanning waaruit blijkt dat de 
werknemer op 27  juni 2016 moest werken van 
18.00 uur tot 22.00 uur, heeft de heer M. verklaard 
dat hij niet weet of deze planning klopt, en dat de 
planning vaak werd aangepast.
5. De heer N. heeft als getuige verklaard – kort en 
zakelijk weergegeven  –  dat hij directeur groot 
aandeelhouder is bij Solutions, en dat hij op 
27 juni 2016 rond de middag, tussen 14.00 uur en 
17.00 uur, kwam binnenlopen op het kantoor, 
waar hij de werknemer zag zitten met de heer O. 
en de heer M. Alle bladzijdes van het contract la-
gen toen naast elkaar open op tafel. Ze moesten 
worden vertaald en er werd altijd uitgelegd wat 
fase 3 betekende. De heer N. heeft verklaard dat 
hij alle bladzijdes heeft gezien, ook de laatste blad-
zijde met de handtekeningen erop. Hij heeft ver-
der verklaard dat de werknemer die dag had ge-
werkt van 10.00 uur tot 14.00 uur. Vanwege de 
re-integratie begon de werknemer toen om 10.00 
uur in plaats van normaal om 6.00 uur. Het is 
noodzakelijk dat er in dit soort gevallen leiding en 

begeleiding aanwezig is bij de werkzaamheden, en 
dat kan alleen overdag. Re-integratiewerkzaam-
heden zijn dus nooit in de avond, volgens de ver-
klaring van de heer N. Op de vraag hoe het kan 
dat de werknemer volgens de werkplanning van S. 
moest werken van 18.00 uur tot 22.00 uur, heeft 
de heer N. verklaard dat door S. telefonisch aan de 
heer M. was doorgegeven dat de werknemer niet 
om 6.00 uur moest beginnen maar om 10.00 uur, 
en dat hij dit had nagevraagd bij zowel S. als de 
heer M. Op vragen van mr. Vanickova heeft de 
heer N. nog verklaard dat ook de werkplanningen 
over de weken na week 26 (productie 27) niet 
kloppen, omdat het onmogelijk is dat de werkne-
mer ’s avonds heeft gewerkt of om 6.00 uur in de 
ochtend is begonnen. De planningen worden 
volgens de heer N. gekopieerd van oude plannin-
gen naar een nieuwe week, daardoor kon dit fout 
gaan, en Solutions heeft S. hier op aangesproken.
6. De heer O. heeft als getuige verklaard – kort en 
zakelijk weergegeven – dat hij operation manager 
is bij Solutions, en dat hij zich nog kan herinneren 
dat de fase 3 overeenkomst op 27 juni 2016 door 
de werknemer is getekend. De werknemer is na 
zijn werkzaamheden naar kantoor gekomen, wat 
zal zijn geweest tussen 11 en 12 uur in de ochtend 
want hij had van 6.00 uur tot 10.00 uur gewerkt. 
De werkplanning van S. waarop andere werktij-
den van de werknemer zijn vermeld moet volgens 
de heer O. een eerste planning zijn geweest die 
later is gewijzigd. Hij verklaart zeker te weten dat 
de werknemer die dag van 6.00 uur tot 10.00 uur 
heeft gewerkt. Het is volgens hem gebruikelijk dat 
planningen op het laatste moment nog worden 
gewijzigd. Bij het ondertekenen van het contract 
was volgens de heer O. ook de heer M. aanwezig, 
verder niemand. De werknemer heeft de beide 
exemplaren van het contract, die in een plastic 
mapje zaten, ondertekend. Tegen de werknemer is 
wel gezegd dat het een fase 3-contract betrof voor 
drie maanden en ook wat het salaris was, maar 
verder is dit contract niet echt met hem doorge-
nomen of aan hem uitgelegd. Daarvoor is de taal-
barrière te groot. De heer N. is later binnengeko-
men, toen de werknemer in de herinnering van 
de heer O. net had getekend of er alleen nog een 
paraafje moest worden gezet en men bezig was de 
contracten op te bergen. De heer O. heeft verder 
verklaard dat de aanvang van de werkzaamheden 
bij re-integratiewerkzaamheden, zoals de werkne-
mer die toen uitvoerde, altijd aan het begin van 
een shift is, dus om 6.00 uur of om 14.00 uur, en 
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dat deze werkzaamheden nooit ’s  avonds plaats-
vinden. Op de vraag van mr. Vanickova hoe het 
kan dat op de weekplanningen van de weken 24, 
26, 28, 29, 31 en 32 van 2016 (productie 27) als 
aanvangstijd van de werkzaamheden van de 
werknemer regelmatig 18.00 uur of 16.00 uur 
staat, heeft de heer O. verklaard dat hij geen idee 
heeft van planningen en dat hij het niet weet. Hij 
blijft bij zijn verklaring dat de werknemer op 
27 juni 2016 heeft gewerkt van 6.00 uur tot 10.00 
uur. S., die de planningen aan de werknemer 
stuurde, is werkzaam bij bedrijf X. Volgens de 
heer O. vonden en vinden er bij Solutions op zon-
dagavond nog wijzigingen plaats in de planning 
voor maandag.
7. In de contra-enquête heeft de heer P. ver-
klaard – kort en zakelijk weergegeven – dat hij in 
de periode van ongeveer januari 2015 tot januari 
2016 ook voor Solutions heeft gewerkt bij bedrijf 
X, en vaak met de werknemer heeft samenge-
werkt. Over de werkplanning heeft hij verklaard 
dat hij aan het einde van het weekend via een 
email van S. hoorde wanneer hij moest werken. 
Dit was een planning voor de hele week. Hij kan 
zich niet herinneren dat het ooit is voorgekomen 
dat zijn werkplanning vervolgens nog werd gewij-
zigd, noch dat hij dit heeft gehoord van collega’s.
8. De heer Q. heeft als getuige verklaard – kort en 
zakelijk weergegeven – dat hij (onder meer) van 
week 4 van 2016 tot in de zomer van 2017 ook via 
Solutions voor bedrijf X heeft gewerkt. Hij deed 
hetzelfde werk als de werknemer. Zij werkten niet 
samen, maar wisselden elkaar af aan dezelfde ma-
chines. Hij heeft verklaard dat hij zich het ar-
beidsongeval van de werknemer uit 2016 nog kon 
herinneren, en ook dat de werknemer in mei/juni 
2016 weer 4 uur per dag werkte. De werknemer 
werkte volgens de planning van S. In die tijd 
kwam het ook wel voor dat de werknemer 
’s  avonds moest werken van 18.00 uur tot 22.00 
uur. Het is niet zo dat hij altijd in de ochtend 
werkte. De planning voor de werkzaamheden 
kreeg de heer Q. altijd via een e-mail van S., 
meestal in het weekend op zaterdag of zondag. 
Het gebeurde wel eens dat deze planning werd 
gewijzigd als iemand ziek werd, maar voor 98% 
bleef de planning staan. De getuige de heer Q. 
heeft vervolgens in zijn telefoon de werkplanning 
laten zien die hij destijds heeft ontvangen voor 
week 26 in 2016, de week waarin de datum 27 juni 
2016 valt. De raadsheer-commissaris heeft vastge-
steld dat deze werkplanning overeenkomt met de 

werkplanning zoals deze in de procedure is over-
gelegd als productie 27. De heer Q. heeft op 
27 juni 2016 gewerkt van 6.00 uur tot 18.00 uur, 
waarna de werknemer hem volgens de planning 
om 18.00 uur heeft afgelost tot 22.00 uur. De heer 
Q. heeft verklaard dat hij zich niet kan herinneren 
dat de werknemer ooit op een andere tijd is ko-
men werken dan de tijd waarop hij was ingeroos-
terd. Evenmin kan hij zich herinneren dat S. op 
zondagavond nog de werkplanning van de week 
erna wijzigde. Als de planning eenmaal was vast-
gesteld, veranderde hij in beginsel niet meer. Als 
er iemand ziek was loste S. het op. Er werd geen 
nieuwe planning rondgestuurd.
9. De heer R. heeft als getuige verklaard – kort en 
zakelijk weergegeven – dat hij ook via Solutions 
bij bedrijf X heeft gewerkt en een collega was van 
de werknemer. In de periode na het arbeidsonge-
val werkte de werknemer volgens de heer R. van 
18.00 uur tot 22.00 uur. Zelf werkte hij altijd van 
6.00 uur tot 18.00 uur, maar soms werkte hij ook 
door tot 20.00 uur of 22.00 uur. Hij heeft daar heel 
lang gewerkt en heeft altijd die werktijden gehad. 
Hier waren nooit wijzigingen in. S. stuurde altijd 
op zondag de werkplanning. De roosters werden 
nooit gewijzigd. Hij kan zich niet herinneren dat 
de werknemer, zoals uit de overgelegde werkplan-
ningen blijkt, ook soms wel eens om 6.00 uur be-
gon. Kort na het ongeval heeft de werknemer, die 
zijn salarisstrookjes aan het nakijken was, tegen 
hem gezegd dat hij er verbaasd over was dat er 
fase 3 op zijn loonstrookje stond. Hij was hier 
verbaasd over, omdat het fase 3-contract van te 
voren besproken zou moeten worden vanuit het 
kantoor van Solutions. Zelf had de heer R. ook 
een fase 3-contract. Daarover is hij destijds door 
Solutions gebeld en hij is op kantoor geweest om 
dit te ondertekenen. De werknemer heeft in het 
gesprek tegen hem gezegd dat niemand hem hier-
over had gebeld en dat niemand hem had ge-
vraagd een fase 3-contract te ondertekenen.
10. De werknemer tenslotte heeft als getuige ver-
klaard – kort en zakelijk weergegeven – dat hij op 
27  juni 2016 geen fase 3-contract heeft onderte-
kend bij Solutions, en ook niet op een ander mo-
ment. Hij heeft uitdrukkelijk ontkend dat de 
handtekening op het contract zijn handtekening 
is. De eerste keer dat hij het fase 3-contract zag, 
was in juni 2017 op kantoor bij zijn advocaat. Een 
tijdje na zijn arbeidsongeval zag hij, toen hij op 
zijn werk was, opeens op zijn salarisstrookje fase 3 
staan. Het bleek hem toen dat dit ook al op eerde-
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re salarisstrookjes stond. Hij heeft toen Solutions 
gebeld om te vragen of hij zijn contract mocht 
inzien, maar kreeg te horen dat dat niet kon. Na 
het arbeidsongeval werkte de werknemer volgens 
zijn verklaring vier uur per dag, meestal van 18.00 
uur tot 22.00 uur, want dat kwam het beste uit met 
het transport naar zijn werk. Op zondagavond 
kreeg hij van S. de werkplanning en die wijzigde 
nooit. Hij heeft verder verklaard dat hij nooit 
door de heer M. naar het werk is gebracht. Hij 
reed mee met de medewerker van de avondploeg 
van bedrijf Y die ook direct de chauffeur was en 
reed om 22.00 uur met een andere ploeg weer mee 
terug. Op 15 augustus 2016 heeft hij wel een ge-
sprek gehad met de heer de heer O. en mevrouw 
T. van Solutions, maar in dat gesprek is niet over 
het fase 3-contract gesproken maar over de vraag 
van Solutions of de werknemer zijn ziektewetuit-
kering wilde ruilen voor een ww-uitkering tegen 
een vergoeding van € 1500,=, wat hij heeft gewei-
gerd.
11. Het hof is, alles afwegende, van oordeel dat 
Solutions niet in het bewijs is geslaagd dat partij-
en op 27 juni 2016 een uitzendovereenkomst fase 
3 hebben gesloten voor bepaalde tijd tot 2 oktober 
2016. De verklaringen van de getuigen de heer M., 
de heer N. en de heer O. wijken op essentiële pun-
ten van elkaar af. Zo verklaart de heer M. dat hij 
de werknemer rond 10 uur in de ochtend naar het 
kantoor heeft gebracht, waar op dat moment ook 
de heer O. en de heer N. kwamen, terwijl de heer 
N. verklaart dat hij pas later rond de middag bin-
nenkwam. Verder verklaart de heer N. dat alle 
bladzijdes van het contract open op tafel lagen om 
te worden vertaald en besproken, terwijl de heer 
O. verklaart dat er twee contracten waren in plas-
tic mapjes die, afgezien van een korte toelichting, 
verder niet vertaald of besproken werden. Het hof 
kan niet uitsluiten dat de herinneringen van de 
getuigen op deze punten door het tijdsverloop 
kunnen verschillen en dat zij zich daarom niet 
meer goed kunnen herinneren of (bijvoorbeeld) 
de ondertekening in de loop van de ochtend 
plaatsvond of juist in de middag, en of de contrac-
ten wel of niet in plastic mapjes zaten en/of zijn 
vertaald en besproken met de werknemer. Echter, 
dit zijn niet de enige punten waarop twijfel bestaat 
over de juistheid van de verklaringen. De getui-
gen verklaren alle drie dat de werknemer op die 
27e juni niet in de avond heeft gewerkt, maar uit 
de overgelegde werkplanningen uit die periode, 
die wekelijks gemaakt werden door S. van bedrijf 

X en die meestal op zondag aan alle werknemers 
werden gestuurd, blijkt dat de werknemer op 
27  juni 2016 stond ingeroosterd om te komen 
werken van 18.00 uur tot 22.00 uur. Dat dit op een 
vergissing van de zijde van S. berustte en dat deze 
werkplanning op zondagavond 26 juni nog moet 
zijn gewijzigd, zoals de heer M., de heer N. en de 
heer O. hebben verklaard, is naar het oordeel van 
het hof onaannemelijk in het licht van alle andere 
werkplanningen uit die periode waarin de werk-
nemer ook vaak op deze zelfde werktijden staat 
ingeroosterd. Daarbij komt dat de in contra-en-
quête gehoorde getuigen hebben bevestigd dat de 
werkplanningen van S. in beginsel niet meer wij-
zigden, en dat de werknemer in die tijd vaak 
werkte van 18.00 uur tot 22.00 uur. Het hof gaat er 
daarom van uit dat de werknemer op 27 juni 2016 
heeft gewerkt van 18.00 uur tot 22.00 uur. Dit be-
tekent dat de verklaringen van de heer M., de heer 
N. en de heer O. dat de werknemer die dag na zijn 
werk op kantoor is geweest om het fase 3-contract 
te ondertekenen, niet kunnen kloppen. Dat hun 
verklaringen niet juist zijn, wordt ondersteund 
door de verklaringen van de getuigen die in con-
tra-enquête zijn gehoord, waaronder de verkla-
ring van de werknemer dat hij nooit een fase 
3-contract heeft getekend en de verklaring van de 
heer R. dat de werknemer hem op het werk vertel-
de dat hij verbaasd was dat er opeens fase 3 op zijn 
loonstrookje stond, zonder dat hij hierover was 
gebeld en zonder dat hij een contract had onder-
tekend.

Tussenconclusie
12. Aangezien Solutions naar het oordeel van het 
hof niet is geslaagd in het bewijs dat partijen op 
27 juni 2016 een uitzendovereenkomst fase 3 heb-
ben gesloten voor bepaalde tijd tot 2  oktober 
2016, doet zich niet de situatie voor dat de 
uitzend overeenkomst met de werknemer op 2 ok-
tober 2016 rechtsgeldig tot een einde is gekomen.

De rechtsgeldigheid van het uitzendbeding bij ziek-
te
13. Het hof heeft in zijn tussenbeschikking van 
4 december 2018 overwogen dat de vraag of het 
uitzendbeding als vermeld in (het hier toepasselij-
ke) artikel 13 lid 3 van de NBBU-CAO ingeval 
van ziekte rechtsgeldig is, bij wege van prejudicië-
le vraag zou kunnen worden voorgelegd aan de 
Hoge Raad. Alles afwegende is het hof van oor-
deel dat dit niet nodig is. Het hof acht zich vol-
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doende in staat om deze vraag zelf te beslissen en 
overweegt hierover als volgt.
14. Artikel 7:670 lid 1 BW bepaalt, kort gezegd, 
dat de werkgever de arbeidsovereenkomst in be-
ginsel niet mag opzeggen tijdens ziekte. In artikel 
7:670 lid 13 BW (oud), zoals dit gold tot de inwer-
kingtreding van de WWZ per 1  juli 2015, was 
bepaald dat hiervan bij (onder meer) CAO kon 
worden afgeweken. Het uitzendbeding, zoals ver-
meld in artikel 13 lid 3 van de NBBU-CAO, vorm-
de hiervan een toepassing. Met de invoering van 
de WWZ per 1 juli 2015 is lid 13 van artikel 7:670 
BW echter komen te vervallen. Dit betekent dat 
het thans niet meer mogelijk is om bij CAO af te 
wijken van het opzegverbod tijdens ziekte. Voor 
zover het uitzendbeding in artikel 13 lid 3 sub a 
van de NBBU-CAO bepaalt dat de uitzendover-
eenkomst in fase 1 en 2 ten einde komt doordat de 
uitzendkracht de bedongen arbeid als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid niet langer kan verrichten, 
en voor zover daarin wordt bepaald dat in geval 
van ziekte of ongeval van de uitzendkracht de 
terbeschikkingstelling in fase 1 of 2 direct na de 
melding van de ziekte/het ongeval geacht wordt 
met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op 
verzoek van de inlener, is het daarom vanaf 1 juli 
2015 in strijd met het opzegverbod bij ziekte als 
vermeld in artikel 7:670 lid 1 BW. Aangezien arti-
kel 7:670 lid 1 BW van dwingend recht is en uit-
sluitend strekt ter bescherming van de werkne-
mer, is het uitzendbeding in zoverre vernietigbaar 
op de voet van artikel 3:40 lid 2 BW. In het be-
roepschrift van de werknemer is onder meer be-
toogd dat artikel 13 lid 3 sub a van de NBBU-CAO 
(einde uitzendovereenkomst met uitzendbeding 
tijdens ziekte) in strijd is met het opzegverbod 
van artikel 7:670 BW. In dit betoog ligt, naar het 
hof begrijpt, een beroep van de werknemer op 
vernietiging besloten. Dit beroep slaagt.

Conclusie
15. Uit r.o. 13 van de tussenbeschikking van het 
hof in combinatie met het bovenstaande volgt, dat 
de uitzendovereenkomst met de werknemer op de 
datum van het arbeidsongeval, 24  maart 2016, 
niet is geëindigd, en dat deze dus per 1 juli 2016 
voor de volle 40 uur per week is overgegaan in een 
fase 3-overeenkomst. In fase 3 geldt op grond van 
artikel 14 lid 2 sub c van de NBBU-CAO geen 
uitzendbeding en heeft de werkgever een loon-
doorbetalingsverplichting.

16. De werknemer heeft dan ook in beginsel vanaf 
24 maart 2016 recht op loondoorbetaling op basis 
van een werkweek van 40 uur. Over de uren dat 
hij arbeidsongeschikt is geweest, heeft hij in be-
ginsel recht op loondoorbetaling conform artikel 
25 lid 1 sub b van de NBBU-CAO. De loondoor-
betalingsverplichting van Solutions eindigt in be-
ginsel pas op het moment waarop de arbeidsover-
eenkomst rechtsgeldig eindigt/wordt beëindigd 
dan wel wanneer de werknemer gedurende een 
periode van twee jaar arbeidsongeschikt is. Uit 
artikel 14 van de NBBU-CAO vloeit voort dat in 
fase 3 in beginsel sprake is van één of meer ar-
beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Echter, 
het hof merkt op dat, aangezien Solutions niet 
geslaagd is in het bewijs dat partijen op 27  juni 
2016 een uitzendovereenkomst fase 3 hebben ge-
sloten voor bepaalde tijd tot 2  oktober 2016, en 
Solutions evenmin heeft gesteld dat partijen na-
dien op enig ander moment een arbeidsover-
komst voor bepaalde tijd hebben gesloten, in dit 
geval uit moet worden gegaan van een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Nadere inlichtingen
17. Om de vorderingen van de werknemer in deze 
procedure te kunnen beoordelen, heeft het hof 
behoefte aan nadere informatie van de werkne-
mer op de volgende punten:
a) Wat is vanaf 24 maart 2016 tot heden de ont-
wikkeling geweest van de arbeids(on)geschikt-
heid van de werknemer, en in hoeverre had/heeft 
de werknemer in deze periode beperkingen op 
grond waarvan hij (tijdelijk of blijvend) geheel of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt was/is voor zijn 
eigen werk bij bedrijf X?
b) Wenst de werknemer op dit moment alsnog 
toelating tot de werkzaamheden bij bedrijf X via 
Solutions?
Het hof merkt hierbij op dat als de werknemer dit 
wenst, maar nog niet volledig arbeidsgeschikt is, 
voor zijn vordering tot wedertewerkstelling inge-
volge artikel 7:658b BW overlegging van een des-
kundigenoordeel van het UWV noodzakelijk is. 
Indien de werknemer op dit moment nog (gedeel-
telijk) arbeidsongeschikt is, verzoekt het hof de 
werknemer toe te lichten wat de reden is dat hij 
een dergelijk deskundigenoordeel niet heeft over-
gelegd.
c) Welke inkomsten heeft de werknemer sinds 
24 maart 2016 gehad uit hoofde van een Ziekte-
wet- of enige andere uitkering? Welke inkomsten 
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heeft hij sinds 24 maart 2016 gehad uit werk (als 
zzp-er of anderszins)?
18. Het hof verzoekt de werknemer om boven-
staande informatie zoveel mogelijk deugdelijk te 
onderbouwen met stukken. Solutions mag hierop 
vervolgens reageren.
19. Het hof overweegt reeds thans dat de door de 
werknemer gevorderde wettelijke verhoging zal 
worden gematigd tot 10%, aangezien Solutions er 
in redelijkheid van uit heeft mogen gaan dat het 
uitzendbeding in de NBBU-CAO rechtsgeldig 
was.
20. Elke verdere beslissing wordt aangehouden.

Beslissing
Het hof:
– bepaalt dat de werknemer binnen zes weken na 
heden nadere informatie dient te verstrekken over 
de hierboven in r.o. 17 onder a) tot en met c) ge-
noemde punten, voor zover mogelijk onder-
bouwd met stukken;
– bepaalt dat Solutions hier binnen vier weken op 
mag reageren;
– houdt iedere verdere beslissing aan.

NOOT

Al sinds de invoering van de Wet flexibiliteit en 
zekerheid en de vaststelling van de cao voor uit-
zendkrachten (ABU-cao) per 1 januari 1999 be-
staat discussie over de positie van de zieke uit-
zendkracht. De vraag is of Hof Den Haag deze 
discussie met zijn oordeel definitief heeft be-
slecht.
In art. 7:691 lid 2 BW is opgenomen dat in de uit-
zendovereenkomst gedurende de eerste 26 we-
ken een uitzendbeding opgenomen kan worden. 
Met het uitzendbeding eindigt de uitzendover-
eenkomst van rechtswege als de terbeschikking-
stelling van de werknemer door de werkgever 
aan de inlener op verzoek van die inlener tot een 
einde komt. Bij cao kan de periode van 26 weken 
verlengd worden tot 78 weken. In de ABU-cao en 
de NBBU-cao is gebruik gemaakt van deze moge-
lijkheid. In de onderhavige uitspraak draait het 
om art. 13 lid 3 sub a van de NBBU-cao. Daarin is 
opgenomen dat in geval van ziekte of ongeval 
van de uitzendkracht de terbeschikkingstelling 
direct na de melding daarvan geacht wordt met 
onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op ver-
zoek van de inlener. De ABU-cao bevat in art. 15 

lid 1 sub b een soortgelijke bepaling. Belangrijk 
verschil tussen art. 7:691 lid 2 BW en art. 13 lid 3 
sub a NBBU-cao is dat deze laatste niet daadwer-
kelijk een verzoek van de inlener tot beëindiging 
van de terbeschikkingstelling van de uitzend-
kracht vereist. Een ziekmelding leidt tot de fictie 
dat een verzoek tot beëindiging van de terbe-
schikkingstelling is gedaan. Met andere woorden: 
of de inlener daadwerkelijk een verzoek tot be-
eindiging van de terbeschikkingstelling heeft ge-
daan, is niet relevant voor het intreden van het 
einde van de uitzendovereenkomst.
De vraag die al lange tijd wordt bediscussieerd in 
de literatuur, maar bij mijn weten niet eerder in 
de rechtspraak aan de orde is geweest, is of het 
ontbreken van een verzoek tot beëindiging van 
de terbeschikkingstelling door de inlener de 
rechtsgeldigheid van de genoemde bepalingen 
in de NBBU-cao en de ABU-cao in de weg staat. 
Verhulp (E. Verhulp, ‘De uitzendkracht in het 
Flex(s)t(r)ijdperk’, SR 1998, 11 en E. Verhulp, ‘De 
ondergeschiktheid, het belemmeren en de ziekte 
van de uitzendkracht’, SR 2001, 4), Kroese (R.H.M. 
Kroese, ‘Het zieke uitzendbeding in de uitzend-
cao’, TRA 2018/57) en Zondag (»JAR» 2019/12, 
m.nt. W.A. Zondag), menen van wel. Zij verwijzen 
naar de wetsgeschiedenis waarin uitdrukkelijk 
aan de orde is geweest dat een verzoek van de 
inlener tot beëindiging van de terbeschikkingstel-
ling noodzakelijk is om tot een einde van de uit-
zendovereenkomst te komen. Bovendien wijst 
onder meer Verhulp erop dat een uitzendbeding, 
opgenomen in de arbeidsovereenkomst, een ont-
bindende voorwaarde is (zie hierover ook S.W. 
Kuip, ‘Uitzendovereenkomst onder ontbindende 
voorwaarde’, ArbeidsRecht 1998, 62). De voor-
waarde voor het einde van de arbeidsovereen-
komst moet dan ook intreden door een omstan-
digheid die is ontstaan buiten de directe 
beïnvloedingssfeer van de uitzendwerkgever. 
Aan die eis wordt voldaan als het verzoek tot be-
eindiging van de terbeschikkingstelling daadwer-
kelijk wordt gedaan door de inlener. Grapper-
haus en Janssen zijn een andere mening 
toegedaan. Zij wijzen erop dat het bij ziekte van 
de uitzendkracht wel degelijk mogelijk moet zijn 
om een verzoek van de inlener tot beëindiging 
van de terbeschikkingstelling impliciet aan te ne-
men, omdat een inlener een dergelijk verzoek bij 
ziekte van de uitzendwerknemer toch wel zou 
doen (F.B.J. Grapperhaus & M. Janssen, ‘De uit-
zendovereenkomst’, Monografieën Sociaal Recht, 
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nr. 15, Deventer: Kluwer 1999, p. 196). Die aanna-
me lijkt echter niet in alle gevallen juist; een inle-
ner kan er bij ziekte onder omstandigheden voor 
kiezen om de terbeschikkingstelling niet te beëin-
digen, bijvoorbeeld om het aantal schakels voor 
de toepassing van art. 7:668a zo laag mogelijk te 
houden.
Een andere discussie die speelt rondom de posi-
tie van de zieke uitzendkracht is of het opzegver-
bod tijdens ziekte (art. 7:670 lid 1 BW) in de weg 
staat aan de hiervoor weergegeven bepalingen 
in de NBBU-cao en de ABU-cao. Voor die discus-
sie is relevant dat vóór de inwerkingtreding van 
de Wwz (1 juli 2015) art. 7:670 lid 13 BW de mo-
gelijkheid kende om bij cao af te wijken van het 
opzegverbod tijdens ziekte. Hof Den Haag oor-
deelt met de onderhavige uitspraak dat art. 13 lid 
3 sub a NBBU-cao in strijd is met het opzegver-
bod tijdens ziekte, voor zover daarin is bepaald 
dat de terbeschikkingstelling na de ziekmelding 
geacht wordt met onmiddellijke ingang te zijn 
beëindigd op verzoek van de inlener. Het oordeel 
van het hof dat de genoemde bepaling uit de 
 NBBU-cao in strijd is met het opzegverbod tij-
dens ziekte lijkt daarom mede geënt te zijn op 
het feit dat de NBBU-cao geen verzoek van de 
inlener vereist, maar dat het einde van rechts-
wege intreedt als direct gevolg van een ziekmel-
ding. Dat acht het hof in strijd met het opzegver-
bod tijdens ziekte. De vraag die dit oproept is of 
in geval van (een cao-bepaling die uitgaat van) 
een verzoek van de inlener tot beëindiging van 
de terbeschikkingstelling bij ziekte van de uit-
zendkracht, ook sprake is van strijdigheid met het 
opzegverbod tijdens ziekte. Het einde van de ar-
beidsovereenkomst treedt dan namelijk niet in 
als gevolg van ziekte, maar als gevolg van een 
handeling van de inlener. Uit de wetsgeschiede-
nis van de Wet flexibiliteit en zekerheid volgt dat 
de inlener de terbeschikkingstelling op grond van 
art. 7:691 lid 2 BW om ‘welke reden dan ook’ 
mag beëindigen en dat daarmee de uitzendover-
eenkomst eindigt (Kamerstukken II 1996/97, 
25262, nr. 6). Tanja meent dat dit ook geldt bij een 
dergelijk verzoek van de inlener in geval van 
ziekte van de uitzendkracht. (M. Tanja, Flexibele 
arbeidsrelaties, 5.5.2, Opzegverboden van toe-
passing tijdens looptijd uitzendbeding?). Als deze 
aanname juist is, is het de vraag wat de wetgever 
heeft beoogd met het schrappen van de moge-
lijkheid om bij cao af te wijken van het opzeg-
verbod tijdens ziekte per 1 juli 2015. Indien het de 

bedoeling was van de wetgever om de werking 
van art. 7:691 lid 2 BW in te perken, dan volgt dat 
in ieder geval niet uit de summiere toelichting 
(Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3).
De uitspraak van het hof is van grote betekenis 
voor het uitzendwezen. Het is dan ook te hopen 
dat de Hoge Raad zich snel over deze materie zal 
kunnen uitlaten.

mr. E.C.A. Pronk
advocaat bij Van Doorne NV
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Vervangende toestemming voor invoering en 
wijziging beoordelingssysteem

Gerechtshof Den Haag 
24 maart 2020, nr. 200.264.961/01, 
ECLI:NL:GHDHA:2020:472
(mr. Joustra, mr. Mellema, mr. Heerma van 
Voss)

Invoering beoordelingssysteem. Instem-
mingsrecht OR. Vervangende toestemming. 
Weigering instemming door OR onredelijk. 

[WOR art. 27 lid 1 sub c en sub g, lid 4]

De ondernemer heeft op 30 oktober 2018 aan de 
GOR instemming gevraagd voor het voorgeno-
men besluit tot (1) de invoering van een nieuw 
performance managementsysteem voor de me-
dewerkers die nog onder het oude systeem val-
len, en (2) de invoering van een nieuw rating sys-
teem. De GOR heeft instemming geweigerd. Het 
eerste voorgenomen besluit kan volgens de GOR 
niet los worden gezien van de gehele beoorde-
lingssystematiek. Waar het gaat om het tweede 
besluit merkt de GOR op dat de rating voor nor-
maal functioneren verdwijnt en dat onduidelijk is 
op welke wijze het nieuwe systeem is gekoppeld 
aan het recht op salarisverhogingen. De kanton-
rechter heeft geoordeeld dat het weigeren van 
instemming door de GOR niet redelijk is en heeft 
de ondernemer vervangende toestemming ver-
leend voor het doorvoeren van de wijzigingen.
Op het hoger beroep van de GOR overweegt het 
hof dat de ondernemer heeft aangevoerd dat het 
eerste besluit erop neerkomt dat het papieren 


