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~r<r~~aas ia~ kord ~ecling span cDe kaa~ton~-~c~tter, zitding h~ude~ti~e ie Ra~it~rtlaaa~
in de z~iak vain

~vo~~endE to Lekkerkcrk.
eiseres,
~emachtigde: ntr. t~.J.M.M. Vertivijmeren,
tegen
de besbten ve~mo~tschap met beperkte aansprakclijkheid
~d~Tti~ SCHtD~N~-I~ATI9EN I3.V..
geciaagde,
gemachti~dc: mr. F,.D. €3reugelmans - "Ca«is

Flierr~a warden eis~res als~en ~*eciaa~;de als "Gon3" aaitg~duid.

I~a:t a~erl~~p va~a d~ prmceda~~-e
I3e kantonreahter h~.ef~ ke~nis ~enc~men pan het exploe~t van dauvaarditag vas t4
1.1.
4
aktaber 2015, met praducties.
I.2. De mondelinge behandelin~, heeft plaatsgevonden op 2~ okt~ber ?0 t 5, altivaar p~rtijen
en hun gemachtigden zijn verschenen en, mr. Bre~~~eimans -Tanis aan de hand van
~aver~elevde plcitnotikies, hun standpunten hebben toege#icht.
1.3.
2,

E7e datum voor de tritspraat: ~~an dit var~nis is done de kantanrechter bepaald op 13eden.
~e Peaten

tlls enerzijds gesteld en anderzijds nice of onvaldoende gemotiveerd ~veersprohen, alsmede
«p grond van de inhoE~ci van de over,etegde groducties, voor zover niet berivist, ~iordt in
deze procedure van de ~~olgende feiten uitgegaan.
is op 29januari 2007 in dienst getreden van Gom in de functie van
?.1.
medewerkster al~,emeen schaonmaakonderhoud vfl~r (laat~tetijk} 127 uur per ~ weken
!o vakantietoeslag.
periode,teen een peri~deloon van € 1.~27,~8 bruto exclusief $°
heeft zich c~~ 2jiili 2013 arbeidsongeschikt ~emeld croor de bedongen
2.2.~
~v~rkzaamheden rvegens ernstige tichamelijke klachten.
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2.3.
Bij beslissin~ van 2=~ April 2015 vaii }tet UtZ'V is hepaald dat ~~geet3 recl~t
hceft op ecn WlA-uitkering. In de hieraan ten ~rf~ndsiag lin~~ende, arbeidsdesk~zndiae
rripportage is gec~ordeelc~ dat Naar eigen everk ats schoartma~kster niet Langer `pas end' is,
maar is v<3ne4~e~c ~;esehiktheid voor andere passcnde arbi;id het per4entlge
arbeids~n,=eschiktheid van~~p 0,0% vastgeste(d.
2.4.
Bij brief van 9juni 201 ~ heeft Gvm ~ian~een vvorsteE tot beeii~iii~ia~
~~<in het dienstverbancl met een beeindi~ingsovereenkomst ~ed<~an.~heeh dit~
voorstel zfaetiveze~i.
2.5.
Sii brief van 9 septe~~lber 2O15 l~eeft~aat~ Goth verzoeht am binnen een
week to berichten of zij ~~oornemetts is het eiienstverband met~apto ze~~:er~
u~e~ens langdurige arbcidson_escl~iktheid, en binnen Welke ter~nijn dit X11 geschieden. Goi~i
heeft hierop niet ~ereageerd.~
3.

~l~t gesc~il

3.L
~uordert om bij ~tie~e van vaorlopige voorzieniag, voor zover mc~~elijk
uitvoerbaar bij ~~c~orraad, Ciom to veroardelen Eot opzeg~ing 4an hei tussen partijen
bes[aaride diensh~erband c~nFoem het bepaalcle in artikel 7:669 lid 3 sub b) Burgerlijk
Wetboek, op strafFe ~~an de in het petittim genoe~~~cle d~van,som, rnet verovrdeling van Gom
in cie proeeskostett_
3:?.
~vc~ert ter ~nderbau~ving van de varderin~ aan dat Naar belang bij de
vordering is gelegen in de transitiever~oeding waarop zij bij opze~~ging door Gom recht
heeft. Gom handelt in strijd met hoed werkgeverschap door eerst aan ~een
beeindigingsvoorstel to doers, maar ~~ervolnens alsnog van beeindigino van l et
dienstverband of tc zien en de arbeidsuvereenkomst inhotadstoos to Jaten vo~rtbestaan, er~kel
{gym aan de verschuldigdheid van een fransiti~vergoeding to ontkc~men.
<~ndervindt nod steeds beperkingen ten aa~zien van het schoonmaak~verk in hear functie e:~
heeft tat op heden gees nieuwe betrekkina oCpassend werk elders kunnen vinden. f}e
transitiev°ergoedind wens[~zo snel n~ageli}k ears to ~venden voor her- en
bi}schvlina om haar k~nsen ~p de arbeidsmarkt to ver~r~ten. Het belang van
bij
c~pze~gina vary het dienstverband door C3~m is ~~oorts gelegen in haar eer~t dan «it to kere~a
te~aed aan ~~akanti~da~en, dat aan verjarin~ anderhevic is.
3._~.

Op iict ~emotiveerde vern~eee van Ciom zai, ti.aar nodi;. hierna w«rden ingegaan.

~4.

~9e ~foorde~ang

4.1.
~%c~or toer~vijzing van een vordering it1 E:ort ~edrng is sleehts plants, indien vo(de~end~
aannemelijk is dai de vordering in een bademprocedure zai ~vorden toe~e~vezen, ter~vijl
worts uit haofde van onver4a-ijtde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is.
~.2.
Hoewel begrijpe(ijk is dat~zichzelf mgt de middelen uit een
trar~sitievergoeding wenst bij to schoten naar ander passend werk (dat bij Gom niet
voorhanden is), acht de kantonrechter dit belang niet zodanig spoedessend dal een
bodempr~cedare niet kan ~vorden afger~vacht.~heeft Naar voornemen tot
her-,~bijscholing hiertoe niet geconcretiseecd en met de geyteld~ spcedeisendheid rijmt riiet
~at~tijdens de mandelinge behandeling desgeveaagd niet heeft kt~nnen
aangegeven Welke scholingsactiviteiten zij op het jog heeft. In het gestelde te~aed aan
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vlkantiedagen aclit do kantonrechter ~~~etimin een zelfstaa5di~ spoedeisencl belang gcle~en.
Gvm Ileeft tijdens do rnoi~delinge behandclin.; ~an~c~~even een verzoek van~tot
uitbetaling vast Itaar openstaande tesoed aan vakantieda~ea~ to zulten in~vilfi~e~z. Indie~3 zij
zich Ilieraan niet houdt, kan~zelf door beeirtdi~ing van het diensiverband
uitkering hiervan be~verksteltiger~. Qverioens is I~et tttt~ment waarc~p de ~~estclde ~~erjarin~_
ecn feit gal zijn nog geenszins nabij.
43.
C)p frond van het voorgaande dient~ de vorderin~ rtl door ~ebrek aan spo~deisend
bclan~= to ~e~orden afg~isezen. Ten over~~loede overwee~t c!e kantanreehter ni~~ het volge~2cie_
~.4.
Het~een~vraa~t verdraa+~t zich niet met hct karakter va~~ een vuor~lopi~e
v~orrienin~en pri~cedure. Hetgeen~ver(~~ngt is immers Been ordenitt~smastregel
zolaq~ tussen partijen een reehts~<erh~uding nog niet in rechte vast staat, maar een
verc~ordelin; een, op zich niet iii discussie 2ijnde, rect~tsvenc~~ucling (blijvend)to be~indi~en.
Bovendien is de vordeein~ van~c~m Csom to ~~eroordelen tot opzegging ~a~t de
aebeidsovereenkomst ook in e;en bndemprc~ce~ure niet tc~e~vijsbaar. Gotn voert terecht a<v~
dat zij nict gerechtelijk tot op2e~inG kan u°orden gedwonge~i, ntt in artik~l 7:6b9 B~~'
verntctd is dat de ~verk,ever de arbeidsrn~ereeisk~mst kc7n opze~gen indien char een
redelljke grand <<oor is~t>aaruit volt dat ecn werk~ever niet veiplict~t is op to zegtren en
hi~:r om hem moverende redetien (zoals bijvoorbeeld het niet ver~el~uldigd ~~~itlen zijn van
eei~ transitie~°ergoeding) van of kar~ zi~:n. DiE geldt ook in de onderha~Figc situatie waarin
~arbeidsongeschikt is v~~or Naar functie-uitoefenina bi} Ciotn en Been passer~d
Fverk voorhanden is. Het is ter ~~rijc bepaling van Ci~m om het hierdaar feitelijk inhotEdslaze
dienstv~rband in stand to laten, ~~°aarbij zij ~vel het risicu neemt dat ~vel~ indietx
er weer re-inte~rat_~_ ie~lijkheden zijn, aanspraak kan maker ~p ~verkhervatCin~. Voorts
past I~et door~gevraa~de niet in het huidi~~ ~~~etteEiike systeem nu Gom v~c~r een
rechtsge►dige apze~~ine ee~t vc>orafgaand verkregzn ontsia~vcr•,unning vin het U Wei
WerkE~ec~rijf nodib heeft. Ond~udclijk is dan ook nod* Bens hoe de vorderin~ vanin dit licht moet iF~orden verstaan.
Indien~in de onderhavi~?e situatie beeindiging van het dienstverbattc~ wenst of to
dwin~en, met een aan tt~ar tozk«mende 4~er~oedin~. client zij al i~~et al een
c~tttbindings~Ferzoek ex arfikel 7:671 c B~~ in xe dienen. Zij kan zich clan grander op slecht
~verkaeverschap en een billijke verg~~eding ~~orderen.
z<il xls cle in tiet ongelijk gestelde partij ~vorden veroordeeld in de
~-5. ~
proceskosten.
5.

~3e bes[~sseaag

Dc k~nt~nrcchter, rechtdoende in kort ceding
~vijst de vordering af;
veroc~rdeett~in de proceskosten, taY aan deze uitspraak aan de zijde van Gom
vastgesteld op € ~00,~4 aan salaris voor de gemaehti~de.
Lit vannis is ~ewe2en door mr. C.~ ~, van Breevoc~rt - de Bruin en uitgespr~ken ter upenE~are
terechtzitSsr~:
__~ _ __
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