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De besloten vennootschap met tleperkte aanspra-
kelijkheid KPN 8V te Den Haag,
verzoekende partij,
gemachtigde: nrr. M.A. Schneider,
teSen

Ii. Bies te Banholt,
verwerende partij,
gemachtigde: rnr. R.L.A. Neven.

Het verloop van dt procedure
(; red.)

I)e motivering
I . l. NetCo Fixed Operation.s Business ïixsellence
Improvements is het bedrijfsonderdeel binnen
KPN waarin de technieh netwerken, IT-infra.struc:-
tuur, glebouwen en bijvoorbeeld rnonteurs eijn
ondergebracht. Het geiloemde segment is verant-
woordelijk r.oor de operationcle activiteiten van
KPN, voor de Nederlandse netwerken, zorvel vast
als nrobiel, en voor de wholesale klanten en who-
lesaleportlirlio in Nederland. Het doel is het bie-
den van het beste netwerk en de beste I'f tegen
een optimale prijs. Getracht wordt het doel te be-
reiken door zich te richten op netwerken en
diensten, een volgende generatie dienstverlening
en klantervaring. Deze Íbcus betekent ook dat het
bedrijfsonderdeel moet worden aangepast aan de
nieuwe organisatie. f)e werkzaamheden worden
niet meer allernaal zelf uitgevoerd, maar de regie
wordt gevoerd over een kleire groep strategische
partners die de dienstverlening zullen uitvoeren
en er zal ook een kleinere organisatie worden in-
gericht. Ten gevolge daaruan is llies boventallig
gewortlen.
I .2. Bies, geboren op 25 juli 195 l, is op I f'ebruari
1997 in dienstvan (de rechtwoorgangervan) KPN
getreden en was laatsteliik werkraam in de functie
van architect. Het laatstgenoten brutoloon be-

draagt € 4.752,32 per maand, te vermeerderen
met vakantiebijslag.
1.3. I'ussen Koninklijke KPN N.V. enerz-ijds en
AbvaKabo FNV, QIL\, CNV Publieke Zaak en
VPP anderzijds is een sociaal plan gesloten. Art.
1.3. van dit plan bepaalt dat het sociaai plan loopt
van I april 2012 tot en met 3l oktober 2013 en
dan automati.sch eindigt, waarvoor geen opzeg-
ging nodig is. Het sociaal plan heeft geen nawer-
king.
2. KPN verzoekt ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst wnwege gewichtige redenen, bestaande
in veranderingen in de onrstandigheden die bll-

lijkheidshalve spoedig tot een einde van de arbeids-
overeenkomst rnoeten leiden. Binnen KPN doen
zich de afgelopen jaren voortdrrrend reorganisaties
voor als gevolg van veranderende m*rktomstan-
digheden en de lbcus op kernactiviteiten. Bies is

als gevolg var zo'n reorganisatie boventallig ge-
worden, onder toepassing van het sociaal plan,
en er is geen passende functie meer beschikbaar.
tsen vaststellingsovereenkomst met een vergoe-
ding conf<rrm het sociaal plan heeft Bies niet wil-
len ondertekenen en derhalve wordt thansontbin-
ding verzocht. Ëen vergoeding wordt aangeboden
ter hoogte van € 34.41 2,65 bruto. Dat bedrag kan
door Bies gebruikt worden om de WW uitkering
dan wel elders te verdienen lager ltlon aan te vul-
len en gedurende die termijn te kunnen uitzien
naar ecn ilieuwe baan. Bovendien is Bies reeds
geruime tijd vrijgesteld van werkzarmhederr.
Bies voert verweer en stelt een groot aaDtal Punten
aan de orde, waaronder de segmentering, de
functie-inhoud, de uitwisselbaarheid ran functies,
de aanwez.igheid van passende arbeid en de
hoogte van aangeboden vergoeding. (ieconclu-

deerd wordt om - primair - het verzoek ai'te
wijzen en KPN te veroordelen in de kosten van
deze procedure en subsidisir de arbeidsovereetr-
komst te ontbinden tegen een datum op of na I
december 2013 en aan Bies ten laste van KPN een

vergoeding ten bedrage van € 130.000,= hruto toe
te kennen ter compen$atie van de door llies te
lijden inkomstenderving, pensioenschade en
noodzakelijke kosten van rechtsbijstand.
4. De kantonrechter kornt tot het volgende oor-
deel.
4.1. Bies heefi in z.ijn verweerschrift aangevoerd
dat de klachtencommissie heeft geoordeeld dat
Bies niet correct was gesegmenteerd op basis van
zijn werkzaamheden, dat Bies voorts boventallig
was verklaard op basis van onvolledige informatie
en bovendien niet tijdig en correct was geïnfor-
meerd over zijn boventalligheid eu de verdere
stappen. Naar het oordeel van de kantonrechter
is evenwel voldoende aannemelijk gemaakt dat
het feit dat desegmettatie en de boventalligheids-
verklaring niet geheel correct vedopen is, gecom-
penseerd is doordat Bies een verlengde bovental-
ligheidsverklaring heeft verkregen over de periode
I oktober 2012 tot I juli 2013. Bovendien is aan-
nemelijk geworden dat hij daarmee ookeen perio-
de van driekwartjaar langer gebruik heeft kunnen
maken van de geboden faciliteiten, waaóij ten
slotte nog wordt opgemerkr dat het dienswe$and,
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+.2. Íoorts heeft llies aangevoerd dat de door

KPN bii het verz<rekschrift beschreven functie-

inhoud onvolledig is en niet althans slechts in

beperkte mate oveieenkomt rrret de daadwerkelij-

ke inhoud van de functie architect. De door KPN

overgelegde planningsaíspraken- en. twee zoge-

noeride bila's (bilaterale gesprekken) kunnen, zo

srelt Bies, bezwaarlijk als functieomschriiving
gelden.
Éies r-niskent evenwel naar het oordeel van de

kantonrechter dat gebruik gemaakt wordt van

generieke functieomschrijvingen die met plan-

iing,safspraken nader worden ingevuld' Onvol-

anÀ.te is gebleken dat deze methode ongcnoeg-

zaanr obleitiefis' Verder is naar het oordeel van

de kantonrechter door Ilies ten aanzien van de

soecifieke door hem benoemde onderdelen van

ziin functie. zr:rals daar is $oubleshooter, onvol-

doende aannenreliik geu'orden dat deze tot de

functie behoren-
Verder is voldoende door KPN aannemelijk ge-

maakt dat na I I maart 20t 3 door Bies werkzaanr-

heden (securitvtool en gebouwenregister) zijn

uitgevoertl, clie voor een korte tijd golden en op

een veel lager niveau lagen.

4.3. Voor wat betreft de uitwisselbaarheid van

ftrncties is rioor Bies aangel'oerd dat, na de conclu-

sie van de klachtenconrmissie, KPN verzuilrrd

heeft alsnog deugdelijk onderzoek te verrichten

naar cle uitriisselbaarheid van f'uncties' Voldoende

is evenwel aannemelijk geworden dat geen uitwis-

selbaarheid van functies bestaat met betrekking

tot Meinclerts en Van der Linden (en De Koning)

alsmede lr{e6eh en Hoffnrans. 'l'enslotte is de

kantonrechter van oordeel dat, met betrekking

tot de uitrvisselbaarheid van functies, door KPN

voldoende is aangetoond dat het verschil tussen

l)e Vrede en Bies verklaard wordt door een ver-

schil in schaal l0 en I 2, hetgeen voldoende is om

uitwisselbaarheid níet aan te nemen.

4.4. Bies heeft ten aanzien van de door KPN ver-

richte herplaatsingsinspanningen aangevoerd dat

er juist onvnldoer, de inspanningen zijnwerricht
en dat van KPN veel meer verwacht had mogen

worden. Naar het oordeel van de kantonrechter

zijn evenwel voldoende activiteiten ondernomen'

zoals de uitbesteding aan KPN Perspectiefen de

door deze aan Bies gedane aansporingen en hulp'

Verder is onvoldoende door Sies bestreden dat

hij te weinig gesolliciteerd heeft en dat hij er ook

er niet in gisiaagd is onr andere passende arbeid

te vinden.
4.5.1. Bies is van mening dat hem een hogere

versoeding toekomt dan op grond van het voor

heÀ eel.tJnde sociaal plan' Artikel -3'5 van het

sociai plan is volgens Bies in strijd *,tt i: Wï
gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de

arbeid {WGBL) en daarom nielig'

Artikel 3.5 van het sociaal plan luidt dat de beëin-

disingsvergoeding en cle mohiliteitsvergoeding

.oirl.i nunit hoger zijn dan nodig is om' vanaf

het ontslag tot de maand waarin de werknemer

65 wordt, àe wettelijke uitkeringer"r aan te vullen

tot 108% van het laatstverdiende maandsalaris bij

KPN. De beëindigingsvergoedingwordt dus afge-

toDt en wel tot l08o/o van het laatst genoten

rnaandsalaris, tot de maand waarin de werknemer

65 wordt.
Bies stelt zich op het standprrnt dat artikel 3'5 van

het sociaal plan ongerechfvaardigd onderscheid

naar leeftijd maakt en daarmee in strijd is met

artikel 7 van de WGBI-. Bies verwiist naar de uit-

spraak van de kantonrechter Maastricht van 20

,lecenrber 2012, JAR 2A]83197. De kantonrechter

heeli in die uitspraak een bevestigend antn'oord

gegeven op de vraag ofartikel 3'5 van hct socital

irlin onderscheid mlakt naar leettiid. I)e Maas-

irichtse kantonrechter stelt venolgens va'st dal

sprake is van een legitiem doel te weten dat voor-

ànlen *orclt dat werknemers als gevolg van het

ontslag in een betere situatie komen dan waarin

zii zou-hebben verkeerd ais het dienstverband niet

zou zijn beëindigd. Maar het mitldel van maxime-

ring staat niet in een evenredige verhouding tot

het'ïegirieme doel, aldus nog steeds de kentonrech-

ter in Maastricht'
KPN wijst ter bestrijding van dit oordeel op de

uitspraal van het Hof van Justitie (HvJ) virrl de

ËU van 6 decenrber 2012, IAR 201-1/19

(0dar/Baxter).

4.5.2. Met tretrekking tot het antwoord op de waag

ofsprake is van (direct) r:nderscheid overweegt

de Ëantonrechter dat de regeling die neergelegd

is in anikel 3.5 van hetsociaal plan en die, samen-

eevat, bepaalt dat nooit meer vergoeding, kan

iurden ontvangen dan het ínkomen dat tot het

bereiken van de 65-jarige leeftijd zou zijn genoten'

verschil in behandeling oplevert dat rechtstreeks

is gebaseerd op leeftijd' want jongere weíl$emers

kan dlt, per delinitie varr leeftijd, niet overkomen'

wrjaronlina.nl ry6,.111ronline.ttl SrJí LiiÍ3ever-t lerisPr{ldtli(Arbeidsrs(hl lt-01-lt)14'otl l l5



l)e kantonrechter overweeÍit vervolgens dat vol-
doende aannemelijk is geworden dat het sociaal

plan tot doel heeft, welk doel ook voorkomt in de

Wet Melding Collectief Ontslag, de nadelige ge-

vo.lgen van een herstructurering van werknemers

te compenseren althans te vsrzachten. Vergoedin-
gen uit het sociaal plan behoeven derhalve niet
enkel te zien op het opnieuw virrden van werk en

op re-integratie in het arbeidsproces. De kanton-
rechter acht voldoende aannemelijk dat de partij-
en bij het sociaal plan (als uitzondering op het
verbod van nngelijke Lrehandeling op grond van
leettijd) t{oelstellingen hebben geftrrmuleerd, die
verschil in de behrndeling rechtvaardigen. Deze

houden verbantl met het scheppen van bijzondere
arbeidsvoorwaa rdeir en bijzondere arbeidsonrstan-

digheden, rTref inbegrip van lrí)orwaarden voor
ontslag voor jongeren en oudere werknerncrs,
tcnernde hun opnenrirrg in het arbeidsproces te
bevordercn cn hurl hescherming te verztkeren
z.oels brd{reld in artikel 6 tid 1 lweede alinea
Richtlijn 2000/?8. In hetoogis immers gehouden
dat bepaalde werknemi:rs die geen of in vergelij-
kingmet anderen weinig nadeel ondervinden van
verlies varr de dienstbetrekking, rnet een bijzonde-
re regeling te maken krijgen als opgenomen in
artikel .1,5 van heÍ vigerende socioal plan. Een

zijdelingse maar ger;orlootde doelstelling kar: bo-
vendien beperkingen stellen aan de mogelijkheid
van - zoals het Hvl het noemt - rnistrruik, narne-

lijk dat een rverknerner een vergoeding krijgt die
bedoeld is om te helpen bij het z.oeken naar nieu-
we dienstbetreRing, hoewel hij met pen.sioen

gaat. Bovendien moet als legitiem doel worden
gezien te voorkomen dat de ontslagivergoeding
ten goede konrt aan person€n die geen nieuwe
dicnstbetrekking zoeken maàr een vcrvangingsin-
konren voor ouderdomspensioen zuilen ontvan-
gen.

Vr;or wat bctreti het antwoord op de vraag of de

nriddelen voor het bereiken van hct doel possend

zijn overweegt de kantonrechter allereerst dat
werknenrers ten tijde l-an ontslag economisch
beschermd zijn, zowel door de rechter in het kader
van 68I en ó85 als door de btstaande werkloos-
heidsuitkering bij bedrijtseconomisch ontslag"

Verlaging van de ontsiagvergoeding li.ikt dan niet
onredelijk met het oog op het doel van dergelijke
sociale plannen. l)eze bestaat erin werknemers
voor wie de overgilng naar een nieuwe werkkring
vanrvege beperkte fi nanciêle middelen moeizaam
zal verlopen" beter te bescheruretr,

'l'en aanzien van het antwoord op de vraag of de

rnaatregeien noadzakelij k zl1n, is de kantonrechter
van oordeel dat allereerst het tiidstip waarop de

werknemer voor het eerst aanspÍaak kan maken
op een van de weltelijke ouderdonrspensioenen
in dit geval niet inhoudt een pcnsioen wi,lilr()P

wegens vervrr:egde pensionering wordt gekort,

maar de volledige periode betreft totdat betrokke-
ne AOW ontvangt. I3ovendien blijft het, rnede

door het sociaal plan aangevulde, inkornen I 08?ir

var: het laatstverrliende salaris tot die daturn van

het pensioen bevatten.
Voorts kan niet, ten eanzien van een orteveltlvic*-
rrgÀeid, worden gezegd, mede gelet op het ièit dat
de regeling in artikel 3.5 van het sociaal plan het

resuhaat van onderhandelingen is tussen de vene-
genwoordigers van werknemers en werkgevers
die aldus eerr recht op collectieve ernderhandelin-
gcn hebben uitgeoefend, dat zij geen ofonvoldoen-
de evenwicht hebben bepaald tussen hun respec-

tieve belangen. De kantonrechter hecli vetler niet
vastgssteld dat sprake is vun een onevenrediE;

sterke veronachtzarning in de vorm van een evi-

dente onbillijkheid, zoals van een bijz.onder
slechte regeling vr;or ecn gehandicapte rverknemer
of een oudere rverknemer.
'foepassing van dc uitspraak van het Hof van

tustitie van 2ó septernber 2013, (inmiddels ver-

schenen in IAR 201312ó6) in de zaak'fohgaard,
brengt in het bovetrstaande geen verandering.
Kort samengevat oordeelt het hof daarin dat, in
het kadcr van de onevenredigheid van het nriddel,
geconcludeerd kan worden dat soms meer speci-

hekc en subtielere nraatregelen nodig ziin, biivoor-
beeld bepalingen die in individuele gevallen meer
toelaten, maar ook misbruik bestralïbn. Maar in
het algemeen kan volgens het HvI niet worden
geëist dat de maatregel irhoudt dat elk geval at-
zonderiijk worclt onderzocht, om te bepalen wat
het best aaÀ de speci{ieke behoeften van elke
(werknemer maar in casu) ambtenaar beant-
woortlt. De regeling dient, zo oordeelt het LIof
van lustitie, immers zowel vanuit tech.nisch als

economi.sch oogputt beheersbaar te blijven.
Derhalve kan naar het oordeelvan de kantonrech-
ter ook in het kader van deze - in beginsel nog
steeds een eenvoudige en op een snelle beslissing
gerichte * ontbindingsprocedure ex artikel 7: 685

BW nietonderzocht worden nfeen daadwerkelij-
ke bereidheid bestaat door te werken tot 65 en of
claar wellictrt misbruik van wordt gemaakt in de

zin van rechtsoverweging 69 van meergenoemd
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arrsst van het Hof van Justitie' Het bovenstaande

betekent dat in de ogen van de kantonrechter het

sociaal plan niet vanwege leeftijdsdiscrininatie

nietig is en dat dus niet op grond van leeftiidsdis-

crimïnatie aan de tussen KPN en de bonden

overeengekomen vergoeding getornd kan worden'

De vergàeding die door KPN aan Bies is voorge-

steld en aangeboden is derhalve voldoende'

4,6. Het boienstaande leidt tot de conclusie dat

alle venveren van Bies dienen te worden verwor-

nen. l)e ontbinding van de arbeidsovereenkolllst

tussen partiien is geindiceerd en de aangeboden

ïersoeàins is gelei op de omstandigheden billijk
t.,io.,r',.n] t>erhalt e behoeft aan KPN niet meer

een termiin te worden gegund om het verz'oek-

schrift in te trekken.
4.7. De kantonrechter ziet termen de proceskosten

geheel te compenseren, in die zin dat elkvan de

iiartilen de eigen kosten draagt'

De àe.slíssírrg

L)e kantonrechter:
ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen Partijen
met ingang van 15 december 2013;

kent uu'n Èies ten laste van KPN een Yergoeding

toe van € 34.412,65 bruto en veroordeelt KPN tot

betaling van dez,€ vergoeding aan-Bies;

compeiseert de proceskosten in die z'in' clat par-

tijen de eigcn kosten dragen.

NOOT

De vraag of maximering van de vertrekvPrgoe-

ding in een met representatieve vakbonden

oveieengekomen sociaal plan in sfiiid is met de

WGBL is meerdere keren in de rechtspraak be-

vestigend beantwoord {zie onder meer Ktr'

Groningen,3l mei 2012, (JARD 2012/231 en Ktr'

Maasticht, 20 december, .JARr 2013/97)'

De ka nton rechter te Amersfoort oordeelt anders'

De kantonrechter verweÍpt de stelling van de

boventallige werknemer van KPN dat artikel 3'5

van het sociaal plan (waarin een maximering is

opgenomen tot 108% van het laatstgenoten

maandsalaris tot de maand waarin de werkne-

mer 65 wordt) in strijd is met de WGBL' De

werknemêr verwiist zonder succes naar de uit-

spraak van de kantonrechter Maastrlcht waarin

is geoordeeld dat artikel 3.5 van het sociaal plan

van KPN wél onderscheid maakt naar leeftijd'

KPN wijst op haar beurt (terecht) naar de uit-

spraak van het HvJEU inzake Odar (HvJEU' 6

december 2012, <JARr 2013/19, m€l noot van

M. Koster). In dat arrest oordeelde het Hof onder

meer dat leeftiidsonderscheid door het opnemen

van een pensioenplafo nd obiectief gerechtvaar-

digd is en dus niet in strijd met artikel 2lid 2 en

artikel 6 lid 1 van de BichtÍijn 2000/78/ÊG' De

kantonrechter Amersfoort verwiist in het kader

van de vraag of het gaat om een legitiem doel

naar artikel 6 lid 1 van de richtliin en voegt eÍ

aan toe dat als legitiem doel wordt gezíen te

voorkomen dat de ontslagvergoeding ten goede

komt aan personen die geen nieuwe dienstbe-

trekking zoeken maar een vervangingsinkomen

voor ouderdomspensioen zullen ontvangen (zie

ook r.o. 44 van het Odar arrest)' Koster merkt in

haar noot bii het arrest Odar op dat a contrario

de enkele mogeliikheid om met (vroeglpensioen

te gaan geen objectieve rechwaardiging is voor

aftopping van de ontslagvergoeding tot de ver-

wachte inkomensschade tot aan die

(vroeg)pensioendatum. Het moetwel zo ziin dat

de werknemer ook daadwerkeliik met

{vroeg)pensioen zou ziin gegaan indien geen

sprakê zou zijn geweest van voortitdig ontslag'

Waar het Hof in het arrest Odar oordeelde dat

het is toegestaan om bii de berekening van een

ontslagvergoeding rekening te houden met het

recht op pensioen, oordeelde het Hof in het ar-

rest ïoftgaard (26 september 2013, <JARr

2013/266. met noot van M-S.A' Vegter) dat een

reorganisatieontslag op een moment dat de

ambtenaar in Denemarken de pensioenleeftiid

van 65 iaar had bereikt eonder toekenning van

wachtgeld verboden leeftijdsonderscheid ople-

verde. Het gekozen middel 'geen wachtgeld op

65-jarige teeftiid - was volgens het HoÍ niet

noodzakeliik omdat ambtenaren in Denemarken

niet verplicht ziin om met 65 iaar met pensioen

te gaan. Zii mogen doorwerken tot 70 iaar' Het

Hoí overwoog dat de doelstellingen ook bereikt

konden worden door het wachtgeld alleen toe

te kennen aan die ambtenaren die daadwerkeliik

bereid waren een anclere post te bekleden' Het

Hof hanteerde hier dezelÍde overweging als in

het aÍrest Andersen (HvJEU 12 oktober 2010,

<JARr 20101296) waàrin het Hof over een even-

eens Deense wetteliike regeling oordeelde dat

het middel niet noodzakelijk was. VegteÍ vraagt

zich in haar noot bij het arrest ïoftgaard af of

het verschil maakt oÍ sprake is van veÍvroegd
pensioenontslag of van ontslag op de pensioen-

tinronline.nl
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gerechtigde leeftiid en welke rol de reden van

het ontslag speelt. In gevallen waarín sprake is

van een pensioenontslag heeft het Hof immers

steeds geoordeeld dat het ontslag obiectiêf ge-

rechtvaardigd is zonder daï daarbij de beschik-

baarheid van de werknerRer voor de arbeids-

markt en ziin mogetiikheden om een noger
pensioen op te bouwen bil langer doorwerken,
meegewogen hoeven te worden {vgl' cJAR"

2O1Ol27g inzake Rosenbladt en cJARn 2AO7l28B

inzake Patacios de Villa). In het arrest ïoftgaard
oordeelde het Hof echter dat sprake is van ver-

boden leeft ijdsdiscriminatie terwiil de ontslagda-

tum samenviel met de pensioenleeftiid' Vêgter

denk dat dit is te verklaren omdat bii Ïoftgaard
sorake was van een reorganisatieontslag en niet

van een pensioenontslag. Anders gezegd: als

Toftgaard was ontslagen vanwege het bereiken

van de pensÍoengerechtigde leeftijd dan was

vermoedelijk geen sprake geweest van verboden

leeftildsonderscheid, aldus Vegter' De kanton-

rechter te AmersÍoort overweegt dat toepassing

van het arêst Toftgaard geen verandering
brengt in de vaststelling dat in het geval van de

regeling van artikel 3'5 van het sociaal plan

sprake is van een legitiem doel en een geschikt

en noodzakeliik middel om dat doel te bereiken'

In het algemeen kan volgens het Hof irnmers

niet worden geèist dat €lk geval afzonderlijk
moet worden onderzocht omdat de regeling

zowel vanuit technisch als economisch oogpunt

beheersbaar moet bliiven. Een ontbindingspro-

cedure leent zich niet voor een onderzoek of er

daadwerkelifk bereidheid bestaat door tê werken

na 65 iaar, aldus de kantonrechteÍ.

Er is nog een verschil Íussen het anest Toftgaard

en het aÍrest Odar. In Odar was sprake van een

met de vakbonden overeengekomen sociaal plan

{evena}s in de beschikking van de kantonrechtêr

te Arnersfoorl) terwiil in ïoftgaard sprake was

van een wettelilke regoling waarin het recht op

wachtgeld wordt uitgesloten indien de ambte-

naar de leeftiid van 65 jaar heeft bereíkt. Het Hof

meíkt in het arrest Odar op dat het recht op

collectieve onderhandelingen van werkgevêfs
en werknemers dient te worden erkend als een

gíondrecht en dat het overlaten aan sociale

partners van het vinden van een evenwicht tus-

sen hun beider belangen een niet te verwaarlo-

zen flexibilireit biedt. De kantonrechter te
Amersfoort overweegt op ziin beurt dat niet kan

worden gezegd. gelet op het Íeit dat de regeling

in artikel 3.5 van het sociaal plan van KPN het

resultaat is van onderhandelingen tussen de

vertegenwoordigers van werknemer en werkge-

vers, dat zii geen oÍ onvoldoende evenwicht
hebben bepaald tussen hun respectieve belan-

gen. Dat is terecht. Overeenstemming met de

{representatieve) vakbonden impliceert immers

dat de belangen van alle betrokken werknemers

zijn meegewogen (zie C.S. Kehrer-Bot ên E.L.J'

Bruyninckx,'Leeftijdsondersohêid in een sociaal

plan: de laatste stand van zaken', TAP Special

2, december 2010).

lk juich de goed gemotiveeÍde beschikking van

de kantonrechter te AmersfooÍt toe en ben met

de kantonrechter van meníng dat het aftoppen

van een vertrêkvergoeding in h€t ínet de vakbon-

den overeengekomen sociaal plan tot 1087o van

het laatstgenoten maandsalatis tot de pensioên-

gerecÈtigde leeftiid geen strijd met de WGBL

oplevert.

E.L.J. Bruyninckx

Kantonrechter Amsterdam
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De werkneemster is op 7 maaft 2007 in dienst ge-

treden bii de werkgever, taatstelíik ín de functie

van bedriifsanalist. ln november 2011 heeft de

werkneemster een zware hersenschudding gehad

waarna zii contínu êen hevige hooídpiin is bliiven

ervaren. De we*neemstar heeft zich op 17 januari

2012 ziek gemeÍd. De werkhewatting is niet voor'

spoedig verlopen waardaor de bedriiísarts cle

werkneemster ap 28 februari 2012 heeft aangemeld

voor een onafhankeliik onderzoek bii een extern

medisch centrum. De werkneemster haeft gewei'

gerd hieraan mee te werken, De werkgever heeft

vervol gens meerdere malen getracht de werkíteem-

ster te prikketen tot het meewerken aan haar re'

integratie door middel van verschillende waarschu'

wingen en uíteindelíik door een \aonsanctie en

flft
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