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Essentie

Is tussen partijen gesloten overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling een arbeidsovereenkomst als bedoeld in
art. 7A:1637a (oud) BW? Geen aanvulling van feitelijke stellingen.

Samenvatting

Een belastingadviseur drijft zijn onderneming in de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap. Hij verricht ingevolge
een mondelinge overeenkomst als docent onderwijswerkzaamheden voor een opleidingsinstituut. Ingevolge de
overeenkomst wordt steeds aan de C.V. betaald op de door de vennootschap maandelijks verzonden facturen waarop ook
BTW in rekening wordt gebracht. Het instituut zegt de overeenkomst op. De docent stelt dat de overeenkomst moet worden
aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en betwist de rechtsgeldigheid van de opzegging.
Partijen die een overeenkomst sluiten die strekt tot het verrichten van werk tegen betaling kunnen deze overeenkomst op
verschillende wijzen inrichten. Wat tussen hen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hun bij het sluiten van de
overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering
hebben gegeven en aldus daaraan inhoud hebben gegeven. Aan de hand van de op deze wijze vastgestelde inhoud van de

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019F3C2&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 17-09-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 1/14

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019F3C2&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


overeenkomst kan de rechter vervolgens bepalen of de overeenkomst behoort tot een van de in de wet geregelde
bijzondere overeenkomsten. Daarbij is niet één enkel kenmerk beslissend maar moeten de verschillende rechtsgevolgen die
partijen aan hun verhouding hebben verbonden in hun onderling verband worden bezien. Aldus heeft de rechtbank
vastgesteld dat de voor de arbeid verschuldigde tegenprestatie op grond van hetgeen partijen daaromtrent hebben geregeld
zodanige afwijkingen vertoont van hetgeen bij een arbeidsovereenkomst gebruikelijk is, dat geen sprake is van loon.
Vervolgens heeft de rechtbank de vraag of sprake was van een zodanige gezagsverhouding — welk kenmerk sedert de
inwerkingtreding van titel 10 van Boek 7 BW besloten ligt in de zinsnede ‘in dienst van de andere partij’ in art. 7:610 BW —
dat niettemin van een arbeidsovereenkomst moet worden gesproken, ontkennend beantwoord. Zij heeft de omstandigheid
dat de docent op vastgestelde tijden aanwezig diende te zijn en door het opleidingsinstituut gegeven richtlijnen diende te
respecteren, in het licht van de overige door haar vastgestelde omstandigheden onvoldoende geacht voor een bevestigende
beantwoording van voormelde vraag, waarbij zij kennelijk en met juistheid mede van betekenis heeft geacht dat ook in geval
van een overeenkomst van opdracht de opdrachtgever bevoegd is de opdrachtnemer aanwijzingen te geven (vgl. art. 7:402
BW). Door op grond van deze overwegingen — waarbij de rechtbank kennelijk mede rekening heeft gehouden met de
maatschappelijke positie van de docent en met name in aanmerking heeft genomen dat de wijze van betaling van de
tegenprestatie op zijn initiatief is tot stand gekomen — in onderling verband bezien tot de slotsom te komen dat tussen
partijen geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan, heeft de rechtbank niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
De rechter mag aan stukken die een partij ter ondersteuning van haar stellingen heeft overgelegd, respectievelijk aan door
een partij gestelde en door de wederpartij niet betwiste omstandigheden, zodanige gevolgtrekkingen verbinden als hij juist
acht, zulks ook ten nadele van de partij die het stuk heeft overgelegd, respectievelijk die omstandigheden heeft gesteld.[1]

Partij(en)

Marten Jan Groen, te Groningen, eiser tot cassatie, adv. mr. E. van Staden ten Brink,
tegen
Instituut Schoevers B.V., handelend onder de naam Schoevers Opleidingen, te 's‑Gravenhage, tevens kantoorhoudende te
Groningen, verweerster in cassatie, adv. mr. H.A. Groen.

Voorgaande uitspraak

Rechtbank:

Rechtsoverwegingen

(…)

3
Groen heeft tegen het vonnis van de kantonrechter vier grieven aangevoerd, die allen betrekking hebben op (de motivering
van) het oordeel van de kantonrechter, dat op grond van deze vaststaande feiten geen sprake is van een
(arbeids)overeenkomst tussen partijen.

4
Ter onderbouwing van zijn grieven heeft Groen — zakelijk weergegeven — het navolgende aangevoerd.
Voldaan is aan alle vereisten van een arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 7A:1637a BW. Sedert 1 maart 1991 heeft
Groen krachtens mondelinge overeenkomst onderwijswerkzaamheden voor Schoevers verricht.
Tussen partijen bestond een gezagsverhouding. Als tegenprestatie heeft Groen hiervoor ook loon ontvangen. Het stond
Groen vrij ingevolge artikel 7A:1638 lid 1 BW te bedingen dat zijn loon diende te worden betaald aan Groen
Belastingadviseurs CV (hierna: de Vennootschap), waarvan Groen vennoot is.
Dat ook Schoevers die mening was toegedaan, blijkt uit het feit dat haar ontslagbrief van 26 augustus aan Groen zelf is
gericht. Ten onrechte heeft de kantonrechter dit slechts als een slordigheid afgedaan. Ingeval van onduidelijkheid of
samenloop dient voorts een uitleg ten gunste van de arbeidsovereenkomst te prevaleren.

5
Schoevers heeft zich als volgt verweerd. Niet Groen maar de Vennootschap is steeds de contractspartij van Schoevers
geweest. Tussen Schoevers en de Vennootschap bestond een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW, krachtens
welke de Vennootschap Groen tegen betaling aan Schoevers ter beschikking stelde voor het verrichten van
onderwijswerkzaamheden. Groen trad daarbij op als vennoot van de Vennootschap, althans Schoevers mocht hier van uit
gaan. Met Groen privé had Schoevers geen enkele contractuele relatie. Voorzover die contractuele relatie tussen partijen
wel heeft bestaan, was geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
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Tussen partijen bestond geen gezagsrelatie. Schoevers maakte uitsluitend gebruik van haar instructiebevoegdheid in de zin
van 7:402 BW.
Schoevers betaalde ook geen loon aan Groen, doch voldeed — op verzoek van Groen — declaraties, belast met BTW, aan
de Vennootschap.
Nimmer heeft Groen aanspraak gemaakt op een schriftelijke arbeidsovereenkomst, vakantiebijslag, eindejaarsuitkering,
alsmede alle overige conform de binnen het bedrijf van Schoevers toepasselijke Arbeidsvoorwaardenregeling voor
werknemers geldende rechten. Evenmin heeft Groen bezwaar gemaakt tegen het feit dat Schoevers geen inhoudingen
pleegde ingevolge de loonbelasting en sociale verzekeringswetgeving.
Dit alles duidt er op dat Groen geen arbeidsovereenkomst beoogde. Die bedoeling had Schoevers evenmin.

Beoordeling van het geschil

6
Centraal in deze zaak staat de vraag of tussen partijen een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7A:1637a BW heeft
bestaan.

7
Vast staat dat tussen partijen geen schriftelijke arbeidsovereenkomst, zoals — gelijk Schoevers onweersproken heeft
gesteld — gebruikelijk, is opgemaakt.
Of niettemin sprake was van een arbeidsovereenkomst in de zin der wet zal daarom aan de hand van de gestelde en
gebleken feiten en/of omstandigheden moeten worden beoordeeld.
De rechtbank zal daarbij doorslaggevende betekenis toekennen aan de vraag of partijen de totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst hebben beoogd.

8
Als een van de door artikel 7A:1637a BW gestelde criteria geldt de betaling van loon als tegenprestatie voor verrichte
arbeid.
Partijen verschillen van mening hoe de door hen overeengekomen wijze van betaling te duiden. Schoevers stelt, dat sprake
was van betaling uit hoofde van een overeenkomst tussen Schoevers en de Vennootschap voor de werkzaamheden van de
'ingeleende' Groen.
Groen ziet deze betaling evenwel als tegenprestatie voor zijn arbeid ingevolge zijn recht om te bedingen dat Schoevers zijn
loon diende te voldoen in de vorm van vergoeding van declaraties aan de Vennootschap.

9
In casu staat vast dat Schoevers nimmer rechtstreeks aan Groen in privé loon heeft betaald. Maandelijks (althans 11 maal
per jaar) stuurde de Vennootschap facturen aan Schoevers terzake verrichte werkzaamheden op basis van door Groen
gewerkte uren, welke vervolgens door Schoevers aan de Vennootschap werden voldaan.
Over de gevorderde bedragen werd door de vennootschap BTW berekend. Schoevers hield over de uitbetaalde bedragen
geen loonbelasting of premies werknemersverzekeringen in. De bij Schoevers toepasselijke Arbeidsvoorwaardenregeling,
op grond waarvan haar werknemers onder andere aanspraak konden maken op een eindejaarsuitkering, een bijdrage in de
ziektekostenverzekering, pensioenregeling en aanvullende betalingen in geval van ziekte, werd niet ten behoeve van Groen
toegepast. Evenmin heeft Groen in de betreffende periode vakantiebijslag of betaling bij ziekte ontvangen. Groen was van
het vorenstaande volledig op de hoogte. Hij noch de Vennootschap heeft hiertegen ooit bezwaar gemaakt.

10
Op grond van vorenstaande feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel, dat geen sprake was van loon in de zin
van een door Groen als werknemer uit hoofde van een tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst bedongen
tegenprestatie en dat uit het handelen van partijen kan worden afgeleid dat zij een dergelijke beloning op grond van een
arbeidsovereenkomst ook niet hebben beoogd.
Voorzover de stellingen van Groen zo moeten worden begrepen dat hij wel de bedoeling heeft gehad om een
arbeidsovereenkomst tot stand te brengen met een ingevolge die overeenkomst toegestane wijze van tegenprestatie, heeft
Schoevers terecht aangevoerd dat zij op grond van bovenomschreven omstandigheden op de — in een andere richting
wijzende — gedragingen van Groen mocht afgaan.
De rechtbank betrekt bij haar oordeel dat de overeengekomen wijze van betaling tot stand is gekomen op initiatief van
Groen, terwijl — naar vaste jurisprudentie — een werkgever het recht ontbeert om achteraf niet ingehouden loonbelasting
en sociale verzekeringspremies alsnog op de werknemer te verhalen.
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11
Het bestaan van een arbeidsovereenkomst kan naar het oordeel van de rechtbank evenmin worden afgeleid uit een tussen
partijen bestaand hebbende gezagsverhouding. Dat Groen op vastgestelde tijden aanwezig diende te zijn en door
Schoevers gegeven richtlijnen diende te respecteren schept onder de gegeven omstandigheden onvoldoende basis om een
gezagsverhouding aan te nemen.
Groen kon immers — zo blijkt uit de stukken — aan het begin van de cursus de door hem gewenste lesdagen opgeven; in
geval van zijn vacantie kon hij zijn lessen verschuiven, terwijl voorts de mogelijkheid om zich te laten vervangen — mits na
toestemming — door Schoevers niet was uitgesloten. Niet betwist is voorts dat Groen als zelfstandig gevestigd
belastingadviseur naast de 2 dagen per week bij Schoevers ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verrichtte.

12
Op grond van het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat tussen partijen geen arbeidsovereenkomst in de zin der
wet heeft bestaan. Nu de grieven falen zal de rechtbank het vonnis van de kantonrechter bekrachtigen. Groen zal als de in
het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
(enz.)

Cassatiemiddel:

Schending van het recht en/of verzuim van vormen, waarvan niet-inachtneming nietigheid medebrengt, doordat de
Rechtbank bij vonnis onder Reg.nr. 14479/HA ZA 95–720 gewezen en uitgesproken op 24 mei 1996, op het door Groen
tegen het vonnis van de Kantonrechter te Groningen d.d. 20 april 1995 ingesteld hoger beroep en de tegen dat vonnis
aangevoerde grieven heeft overwogen en beslist, gelijk in der Rechtbank vonnis vermeld — hier als herhaald en ingelast te
beschouwen —, ten onrechte om één of meer van de navolgende — zonodig in onderling verband en samenhang te
beschouwen — redenen.

1. Totstandkoming arbeidsovereenkomst beoogd

1.1
Zoals de Rechtbank in rov. 6 terecht overweegt staat in deze zaak centraal de vraag of tussen partijen een
arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7A:1637a BW heeft bestaan.
De Rechtbank overweegt, dat zij, bij haar beoordeling — naar zij overweegt: aan de hand van de gestelde en gebleken
feiten en omstandigheden — of een arbeidsovereenkomst tussen partijen bestaat, doorslaggevende betekenis zal
toekennen aan de vraag of partijen de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst hebben beoogd.
Aldus overwegende geeft de Rechtbank blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans van een te beperkte, resp. te
eenzijdige, invalshoek ten opzichte van de haar ter beslissing voorgelegde vraag.

1.2
Vooropgesteld daarbij zij, dat de inhoud van de overeenkomst, en de verplichtingen die de bij die overeenkomst betrokken
partijen daarbij over en weer op zich namen, in ieder geval mede, en mogelijk ook, althans soms, doorslaggevend aan de
hand van de bedoeling van partijen
'— nader geobjectiveerd gelijk in art. 3:35 BW — en in rov. 10, 2e al., 1e volzin — aangegeven — dient te worden

vastgesteld. Voor de daaropvolgende vraag, hoe de aldus inhoudelijk vastgestelde overeenkomst dient te
worden gequalificeerd, is de bedoeling van partijen evenwel niet relevant. Althans en in ieder geval is de
bedoeling van partijen in dit opzicht minder relevant, althans slechts één van de bij het oordeel daaromtrent in
aanmerking te nemen factoren, en is het in ieder geval onjuist (ook) in dit opzicht doorslaggevende betekenis toe
te kennen aan hetgeen partijen hebben beoogd, d.w.z. of zij hebben bedoeld een bepaalde benoemde
overeenkomst, dan wel een andere te sluiten.

In concreto: ook al blijkt dat partijen hebben bedoeld geen arbeidsovereenkomst te hebben gesloten, doch blijkt dat de
overeenkomst die zij de facto zijn aangegaan, alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst bezit, dan zal hun
overeenkomst, in weerwil van hun bedoeling — waaraan dan in ieder geval geen doorslaggevende betekenis toekomt — als
arbeidsovereenkomst moeten worden gequalificeerd.'

1.3
Het vorenstaande spreekt temeer indien men zich voorstelt, dat partijen zich bij het sluiten van hun overeenkomst hebben
voorgesteld hun overeenkomst zoveel mogelijk te kleden in het gewaad ener andere overeenkomst, teneinde de door de
wet aan het sluiten van de gecamoufleerde overeenkomst (dwingendrechtelijk) verbonden gevolgen zoveel mogelijk te
ontgaan. Het is evident, dat voor de qualificatie van de overeenkomst aan de bedoeling van partijen op dat punt in een
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dergelijk geval geen, en zeker geen doorslaggevende, betekenis kan worden toegekend.
Maar ook indien partijen zonder een dergelijke toeleg zich hebben voorgesteld een bepaald benoemd contract aan te gaan,
terwijl het overeengekomene de kenmerken van een ander benoemd contract in zich draagt, kan de bedoeling van partijen
niet medebrengen dat de overeenkomst van partijen overeenkomstig die bedoeling wordt gequalificeerd, althans en in ieder
geval komt aan die bedoeling van partijen geen doorslaggevende betekenis toe.

1.4
Bij de qualificatie van hetgeen partijen zijn overeengekomen speelt althans niet alleen de bedoeling van partijen een rol,
maar ook de beoordeling van alle feitelijke omstandigheden waaronder de betrokken overeenkomst is gesloten, en alle
omstandigheden welke verband houden met het karakter van de gesloten overeenkomst en met de vraag hoe de
overeenkomst moet worden geduld. Bij de qualificatie van de overeenkomst kan tenslotte nog worden betrokken de
maatschappelijke en economische strekking van de betrokken overeenkomst. Bij de afweging van al deze factoren is er in
ieder geval geen grond aan de bedoeling van partijen bij het sluiten ervan een doorslaggevende betekenis toe te kennen
voor het antwoord op de vraag hoe de betrokken overeenkomst gequalificeerd dient te worden.

2. Methode van de Rechtbank

2.1
In rov. 8/9/10 komt de Rechtbank tot de conclusie, dat geen sprake was van loon in de zin van een door Groen als
werknemer uit hoofde van een arbeidsovereenkomst tussen partijen bedongen tegenprestatie. In rov. 11 komt de
Rechtbank tot het oordeel, dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst evenmin kan worden afgeleid uit een tussen
partijen bestaand hebbende gezagsverhouding.
Aldus oordelende en beslissende heeft de Rechtbank geen juiste maatstaf aangelegd, resp. geen juiste methode gevolgd,
bij het beantwoorden van de in dit geding centraal staande vraag, n.l. of de in geding zijnde overeenkomst aangemerkt moet
worden als een arbeidsovereenkomst.

2.2
De Rechtbank had moeten nagaan of de overeenkomst de voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende eigenschappen
bevatte.
Als één van die eigenschappen had de Rechtbank te beoordelen of sprake was van betaling door Schoevers als
tegenprestatie voor de door Groen verrichte arbeid. Voorts had de Rechtbank te beoordelen of sprake was van een
gezagsverhouding. Ook andere vaststaande c.q. ten processe blijkende feiten en omstandigheden
'b.v. dat Groen arbeid voor Schoevers heeft verricht; de maatschappelijke en economische strekking van de gesloten
overeenkomst, de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering is gegeven, de mate waarin Groen instructies van
Schoevers kreeg; alsmede de bijzonderheden, die hierna sub 5 nader zullen worden besproken'
kunnen en dienen vervolgens te worden meegewogen bij het uiteindelijk oordeel, of de bedoelde overeenkomst, alle feiten
en omstandigheden die betrekking hebben op het karakter daarvan in aanmerking genomen, als een arbeidsovereenkomst
dient te worden aangemerkt.

3. Betaling

3.1
Uit het vorenstaande, met name het in onderdeel 2 betoogde, volgt, dat de Rechtbank ten onrechte uit de feiten en
omstandigheden weergegeven in rov. 9 tot het oordeel is gekomen, 'dat geen sprake was van loon in de zin van een door
Groen als werknemer uit hoofde van een tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst bedongen tegenprestatie en dat uit
het handelen van partijen kan worden afgeleid dat zij een dergelijke beloning op grond van een arbeidsovereenkomst ook
niet hebben beoogd'.

3.2
In dit kader zou relevant kunnen zijn een evt. vaststelling van de Rechtbank dat de door Schoevers betaalde bedragen niet
strekten tot tegenprestatie voor de door Groen verrichte werkzaamheden. Voorzover het vonnis van de Rechtbank in die zin
moet worden begrepen is het oordeel van de Rechtbank — althans zonder nadere redengeving — echter onbegrijpelijk.
Reeds uit de stellingname van Schoevers is te begrijpen, dat ook Schoevers de betalingen beschouwde als tegenprestatie
voor de werkzaamheden van Groen, met dien verstande, dat Schoevers stelde die betalingen te hebben gedaan aan Groen
CV voor werkzaamheden van de 'ingeleende' Groen.

3.3
Voorgeval de Rechtbank tot het oordeel is gekomen, dat de overeengekomen wijze van uitbetaling van de overeengekomen
beloning aan het aannemen van een arbeidsovereenkomst, alsmede de bedoeling van partijen tot het sluiten daarvan, in de
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weg staat, gaat de Rechtbank uit van een onjuiste rechtsopvatting. Een werknemer kan immers verzoeken het hem
toekomende loon aan een ander — een gemachtigde — uit te betalen.
Bovendien is het zeer wel mogelijk — en door geen van der Rechtbank overwegingen wordt zulks uitgesloten — dat partijen
weliswaar hun gedragingen (al dan niet met opzet) hebben gericht op het totstandkomen van een andere overeenkomst,
dan een arbeidsovereenkomst, maar dat die overeenkomst desondanks anders moet worden gequalificeerd, vgl. hiervoor
sub 1.3.
In ieder geval vergt der Rechtbank oordeel op dit punt dan nadere motivering.
Voorzover de Rechtbank de feiten, als bedoeld in rov. 9 hanteert ten betoge, dat uit de betreffende betalingen nog geen
arbeidsovereenkomst kan worden afgeleid, miskent de Rechtbank dat niet die vraag — geïsoleerd — aan de orde is, maar
de vraag of uit het geheel van feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat partijen een arbeidsovereenkomst hebben
gesloten; vgl. onderdeel 2.

3.4
In rov. 9 waar de Rechtbank overweegt, dat de facturen door Schoevers aan de Vennootschap werden voldaan, miskent de
Rechtbank dat het bedrag van die facturen — naar ten processe vaststaat — tweemaal op verzoek van Groen, dan wel
Groen CV, is uitbetaald aan (d.w.z. overgeschreven is op de girorekening van) de echtgenote van Groen. Der Rechtbank
vonnis is op dit punt dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

3.5
In rov. 10 overweegt de Rechtbank nog dat zij bij haar oordeel heeft betrokken, dat de overeengekomen wijze van betaling
(de Rechtbank bedoelt kennelijk: hetgeen is overeengekomen met betrekking tot de wijze van betaling) is tot stand
gekomen op initiatief van Groen.
Deze omstandigheid had de Rechtbank echter bij het vormen van haar oordeel buiten beschouwing behoren te laten,
aangezien de vraag op wiens initiatief de betrokken regeling is getroffen, van geen belang is voor het antwoord op de vraag
of het overeengekomene als een arbeidsovereenkomst dient te worden gequalificeerd.
In ieder geval heeft de Rechtbank miskend, dat er geen reden is om ten detrimente van de werknemer te oordelen dat het
overeengekomene niet als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt, mede omdat de werknemer een wijze van
betaling heeft voorgesteld, die zich — volgens de Rechtbank — niet met een arbeidsovereenkomst verdroeg, omdat het (in
ieder geval: óók) aan de werkgever, resp. in casu aan Schoevers, is, resp. was, zelfstandig na te gaan of de gesloten
overeenkomst al dan niet als arbeidsovereenkomst diende te worden aangemerkt.

3.6
In rov. 10 overweegt de Rechtbank nog dat zij bij haar oordeel heeft betrokken, dat naar vaste jurisprudentie een werkgever
het recht ontbeert om achteraf niet ingehouden loonbelasting en sociale verzekeringspremies alsnog op de werknemer te
verhalen.
Ook deze omstandigheid had de Rechtbank echter bij het vormen van haar oordeel buiten beschouwing behoren te laten,
aangezien de gevolgen van het aannemen van een arbeidsovereenkomst van geen belang zijn voor het antwoord op de
vraag of het overeengekomene als een arbeidsovereenkomst dient te worden gequalificeerd.
In ieder geval heeft de Rechtbank miskend, dat er geen reden is om ten detrimente van de werknemer te oordelen dat het
overeengekomene niet als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt, mede omdat een werkgever het recht ontbeert
om achteraf niet ingehouden loonbelasting en sociale verzekeringspremies alsnog op de werknemer te verhalen.
Ook hier miskent de Rechtbank dat het primair, (in ieder geval: óók) aan de werkgever, resp. in casu aan Schoevers, is,
resp. was, zelfstandig na te gaan of de gesloten overeenkomst al dan niet als arbeidsovereenkomst diende te worden
aangemerkt. En daarbij, dat de vaste jurisprudentie (van de Hoge Raad), welke verhaal achteraf op de werknemer van niet
ingehouden premies en belastingen onmogelijk doet zijn — omdat het inhouden daarvan primair een taak van de werkgever
is — geen argument kan vormen in voorkomend geval tot afwezigheid van een arbeidsovereenkomst te concluderen.

4. Gezagsverhouding

4.1
Uit het vorenstaande, met name het in onderdeel 2 betoogde, volgt tevens dat de Rechtbank ten onrechte geïsoleerd heeft
onderzocht of en ten onrechte geïsoleerd tot de conclusie is gekomen dat 'het bestaan van een arbeidsovereenkomst
evenmin kan worden afgeleid uit een tussen partijen bestaand hebbende gezagsverhouding'.
Wèl geldt (ook) hier dat de Rechtbank te beoordelen had of te dezen sprake was van een gezagsverhouding en dat haar
oordeel daaromtrent (mede) van belang zou kunnen zijn voor haar (eerst uiteindelijk, met inachtneming van alle omtrent het
karakter van de overeenkomst ten processe gebleken feiten en omstandigheden) te nemen beslissing of te dezen al dan
niet sprake was van een arbeidsovereenkomst.

4.2
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Voorgeval der Rechtbank vonnis evenwel zo moet worden verstaan, dat zij tot het oordeel is gekomen, dat te dezen van
een gezagsverhouding geen sprake is geweest (en dat dààrom van een arbeidsovereenkomst tussen partijen geen sprake
kon zijn) geeft der Rechtbank vonnis blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de gezagsverhouding, welke (als
besloten in het wettelijk begrip 'in dienst van') als element voor het aannemen van een dienstbetrekking kan worden
beschouwd.

4.3
De Rechtbank stelt immers zelf vast, dat Groen op vastgestelde tijden aanwezig dient te zijn en door Schoevers gegeven
richtlijnen heeft te respecteren.
Bovendien heeft Groen ten processe (met name bij Repliek sub 9) en détail het navolgende gesteld:
'— Groen is steeds ingeroosterd geweest op vaste dagen en tijdstippen. Hij was verplicht op deze dagen en

tijdstippen aanwezig te zijn: hij had niet de mogelijkheid om te komen en te gaan, wanneer hem dat schikte;
— Groen diende zich te houden aan de voorgeschreven vakantieperioden;
— examenroosters werden door Schoevers opgelegd;
— Schoevers gaf aanwijzingen met betrekking tot de inhoud van de door Groen te verrichten werkzaamheden:

Groen diende gebruik te maken van de voorgeschreven leermiddelen, het opgegeven lesprogramma, het
examenreglement en diende zich te houden aan overige richtlijnen in de ruimste zin des woords;

— Groen diende zijn onderwijs af te stemmen op de doelstellingen van het Instituut: zie artikel 1 van het
Huishoudelijk Reglement, onderdeel van de Arbeidsvoorwaardenregeling Schoevers waarin ook de docenten die
op declaratiebasis werken expliciet worden genoemd ...;

— De dagelijkse leiding berustte bij de Heer Koster of Mevrouw Den Boef, die letten op de kwaliteit en de voortgang
van de lessen: zo dienden bijvoorbeeld presentielijsten te worden ingevuld en had Groen de plicht om aan hen te
rapporteren over cursisten, met name indien het niet goed ging met de betrokken cursist.'

Met deze elementen is, althans in beginsel, een gezagsverhouding gegeven,
'— welke aanwezig is, indien krachtens de overeenkomst de werkgever het recht heeft toezicht uit te oefenen,

leiding te geven en door aanwijzingen of instructies een nadere taakomschrijving te geven en de werknemer
verplicht is een en ander te aanvaarden, waarbij het irrelevant is of het recht geëffectueerd, dan wel de plicht
nagekomen wordt —'

zodat de Rechtbank daaromtrent kennelijk een onjuiste rechtsopvatting heeft en in ieder geval haar afwijkend oordeel nader
had te motiveren.

4.4
Ook de door de Rechtbank gegeven redenen van het tegendeel geven aan dat de Rechtbank een onjuiste rechtsopvatting
heeft omtrent het begrip 'gezagsverhouding' (resp. 'in dienst van' als bedoeld in art. 7A:1637a BW) en wel m.b.t. de vraag
op grond van welke feiten en omstandigheden tot afwezigheid van een gezagsverhouding kan, resp. behoort te, worden
geconcludeerd.
Dat een leraar aan het begin van de cursus de door hem gewenste lesdagen kan opgeven, ingeval van vacantie lessen kan
verschuiven en zich, na toestemming van (i.c.) Schoevers, kan laten vervangen, zijn immers in het geheel geen elementen,
die aan het aannemen van een gezagsverhouding in de weg staan. Voor wat betreft de eerste twee elementen reeds,
omdat souplesse bij het bepalen van lesdagen en het mogelijk maken van vacanties een gezagsverhouding t.a.v. de inhoud
van de te verrichten werkzaamheden geenszins uitsluiten; voor wat betreft het eerste element reeds omdat de mogelijkheid
tot het kenbaar maken van voorkeur aan een gezagsverhouding niet afdoet, zeker niet, indien van een verplichting die
kenbaar gemaakte voorkeur te volgen niet blijkt; voor wat betreft het derde element niet, omdat het nodig zijn van
toestemming van Schoevers de gezagsverhouding eerder wel, dan niet impliceert.

4.5
Dat de Rechtbank de omstandigheid:
'dat de mogelijkheid om zich te laten vervangen, mits na toestemming van Schoevers, niet was uitgesloten'
laat meewegen als contra-indicatie tegen het bestaan van een gezagsverhouding resp. het aannemen van het bestaan van
een arbeidsovereenkomst is voorts rechtstreeks in strijd met de wet, met name met art. 7A:1639a BW, in welke bepaling
immers met zoveel woorden staat vermeld, dat 'De arbeider ... zich niet dan met toestemming des werkgevers door eenen
derde (kan) doen vervangen', zodat hetgeen de Rechtbank tegen het bestaan van een gezagsverhouding en daarmede een
arbeidsovereenkomst laat wegen in de regel voor iedere arbeidsovereenkomst geldt.
Reeds op die enkele grond kan het vonnis van de Rechtbank niet in stand blijven.

4.6
Overigens geldt, zowel t.a.v. de mogelijkheid de gewenste lessen op te geven, als t.a.v. het verschuiven van lessen i.v.m.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019F3C2&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 17-09-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 7/14

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0019F3C2&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


vacantie en de mogelijkheid zich (mits met toestemming van Schoevers) te laten vervangen, dat deze feiten en
omstandigheden (althans één of meer daarvan) niet door Schoevers aan haar processueel standpunt ten grondslag zijn
gelegd. Derhalve heeft de Rechtbank in strijd met art. 176 Rv. en tredende buiten hetgeen haar ingevolge art. 48 Rv. was
toegestaan, het verweer, resp. de feitelijke stellingen van Schoevers aangevuld en mitsdien haar taak als appèlrechter
miskend.
De betreffende gegevens heeft de Rechtbank kennelijk uit de beschikking van de BVG d.d. 18 november 1993 gehaald (zij
het soms a contrario en niet zonder het daarin gestelde deerlijk te verminken) maar (nog daargelaten, dat die beslissing
door Groen ten processe is overgelegd): het overleggen van een productie betekent niet, dat alle daaruit (al dan niet
verminkt en a contrario) te putten stellingen geacht moeten worden door partijen (resp. een van partijen) te zijn aangevoerd
en aan haar processueel standpunt ten grondslag te zijn gelegd.
In de betrokken beschikking staat vermeld:
'In verband met zijn vakantie zijn lessen verschoven, aldus betrokkene'. De Rechtbank heeft hiervan gemaakt: 'In geval van
zijn vacantie kon hij zijn lessen verschuiven'. De gedachtensprong van de Rechtbank als zou Groen zijn lessen hebben
kunnen verschuiven volgt echter niet — begrijpelijk — uit de bedoelde beschikking, en is ook al niet anderszins voldoende
begrijpelijk omdat ieder processueel debat op dit punt heeft ontbroken. Bovendien conflicteert de bedoelde overweging op
onbegrijpelijke wijze met de stelling van Groen ten processe dat Groen zich diende te houden aan de voorgeschreven
vacantie (vgl. b.v. Repliek sub 9).
De betrokken beschikking vermeldt: 'Hij (d.w.z. Groen, StB.) verklaart, dat hij de cursussen persoonlijk dient te geven. Hij
kan zich niet willekeurig laten vervangen. Hiervoor is toestemming nodig. In dringende gevallen is vervanging mogelijk,
hetgeen nooit is voorgekomen'. De Rechtbank heeft hiervan gemaakt, gelijk hiervoor al — sub 4.4 en 4.5 — weergegeven
en bestreden. Deze a contrario weergegeven gevolgtrekking van de Rechtbank is rechtens onjuist, maar zij is ook qua
strekking onbegrijpelijk naast de bron, waaraan de Rechtbank haar overweging (overigens ten onrechte) kennelijk heeft
ontleend.'

4.7
Tenslotte overweegt de Rechtbank nog, dat niet betwist is dat Groen als zelfstandig gevestigd belastingadviseur naast de
twee dagen per week bij Schoevers ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verrichtte.
Het is echter niet duidelijk, waarom en op welke gronden de Rechtbank aan deze omstandigheid betekenis heeft toegekend
voor de vraag of er tussen Schoevers en Groen sprake was van een gezagsverhouding, resp. van een
arbeidsovereenkomst. Het gaat immers juist om de werkzaamheden die Groen gedurende twee dagen per week voor
Schoevers verrichtte. Dat Groen mogelijk gedurende de overige werkdagen van de week niet in dienstbetrekking voor
anderen arbeid verrichtte kan daaraan dus niet afdoen, waarbij (voorzoveel nodig) nog valt te bedenken, dat de
werkzaamheden, die Groen voor derden verrichtte, naar de vaststelling van de Rechtbank, werkzaamheden waren, die
Groen als zelfstandig gevestigd belastingadviseur verrichtte, dus niet als docent.
In ieder geval staat hetgeen de Rechtbank hier overweegt aan het aannemen van een gezagsverhouding, dan wel een
arbeidsovereenkomst, geenszins in de weg.

4.8
Ook ten aanzien van deze omstandigheid geldt, dat Schoevers deze niet aan haar processueel standpunt ten grondslag
heeft gelegd. Derhalve heeft de Rechtbank in strijd met art. 176 Rv. en tredende buiten hetgeen haar ingevolge art. 48 Rv.
was toegestaan, het verweer, resp. de feitelijke stellingen van Schoevers aangevuld en mitsdien haar taak als appèlrechter
miskend.

4.9
Voorzover de Rechtbank al gelegitimeerd was deze omstandigheid als contra-indicatie te bezigen, geldt hetgeen hiervoor
als sub 2 is betoogd: dan had deze omstandigheid niet alleen moeten worden meegewogen bij een bespreking van de
vraag of het bestaan van een arbeidsovereenkomst kon worden afgeleid uit een tussen partijen bestaand hebbende
gezagsverhouding, maar vormde deze omstandigheid hooguit één van de vele, die kunnen en dienen te worden
meegewogen bij het uiteindelijk oordeel, of de bedoelde overeenkomst, alle feiten en omstandigheden die betrekking
hebben op het karakter daarvan in aanmerking genomen, als een arbeidsovereenkomst dient te worden aangemerkt.

5. Andere omstandigheden

5.1
Verdere omstandigheden, die de Rechtbank bij de vorming van haar uiteindelijk oordeel of te dezen van een
arbeidsovereenkomst sprake was, had behoren te betrekken, zijn in ieder geval de navolgende:
* Groen was, persoonlijk, niet als vennootschap, vermeld op een lijst met vaste medewerkers;
* Schoevers vermeldde Groen persoonlijk, niet als vennootschap, op de afvloeiingslijst voor voltijddocenten;
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* de opzegging geschiedde aan Groen persoonlijk en niet aan de c.v.;
* Groen heeft een belangrijk deel van zijn werktijd gedurende lange tijd bij Schoevers gewerkt;
* Groen CV had geen uitleenvergunning voor uitlening van personeel, maar zou een dergelijke vergunning in casu,

indien er inderdaad van uitlening sprake was geweest, wel nodig hebben gehad.

5.2
Deze omstandigheden had de Rechtbank niet (althans niet alle) buiten beschouwing mogen laten bij het vormen van haar
uiteindelijk oordeel, of te dezen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

5.3
Voorzover de Rechtbank van oordeel was aan één of meer van deze omstandigheden voorbij te kunnen gaan omdat zij
doorslaggevende betekenis toekende aan de vraag of partijen de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst hebben
beoogd, verwijst Groen ter bestrijding daarvan kortheidshalve naar het onderdeel 1. In ieder geval legitimeert zulks niet het
— zonder enige motivering — voorbijgaan aan zovele feiten en omstandigheden, die op het bestaan van een
arbeidsovereenkomst wijzen, die de Rechtbank mitsdien bij haar oordeelsvorming had moeten betrekken en waaraan de
Rechtbank — althans op één of meer punten — niet (althans niet zonder enige motivering) voorbij had mogen gaan.

5.4
Voorzover de Rechtbank van oordeel was aan één of meer van deze omstandigheden voorbij te kunnen gaan omdat zij van
oordeel was zich te kunnen beperken tot een oordeel over de vraag of het bestaan van een arbeidsovereenkomst kon
worden afgeleid uit de tegenprestatie voor het leveren van arbeid, resp. het bestaan van een gezagsverhouding, verwijst
Groen ter bestrijding daarvan kortheidshalve naar het onderdeel 2. In ieder geval legitimeert zulks niet het — zonder enige
motivering — voorbijgaan aan zovele feiten en omstandigheden, die op het bestaan van een arbeidsovereenkomst wijzen,
die de Rechtbank mitsdien bij haar oordeelsvorming had moeten betrekken en waaraan de Rechtbank — althans op één of
meer punten — niet (althans niet zonder enige motivering) voorbij had mogen gaan.

Hoge Raad:

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie — verder te noemen: Groen — heeft bij exploit van 13 oktober 1993 verweerster in cassatie — verder te
noemen: Schoevers — gedagvaard voor de Kantonrechter te Groningen en na diverse wijzigingen en vermeerderingen van
eis en voorzover in cassatie nog van belang gevorderd:
I. te bepalen dat het door Schoevers aan Groen verleende ontslag onrechtmatig c.q. kennelijk onredelijk is;
II. Schoevers te veroordelen om aan Groen te betalen (a) een schadevergoeding van ƒ 55 000 bruto, (b) een

immateriële schadevergoeding van ƒ 15 000 dan wel een billijke materiële en immateriële schadevergoeding, en
(c) een bedrag aan openstaande declaraties van ƒ 21 642,35 bruto, vermeerderd met de wettelijke verhoging en
rente.

Schoevers heeft de vorderingen bestreden.
De Kantonrechter heeft bij vonnis van 20 april 1995 aan Groen diens vorderingen ontzegd.
Tegen dit vonnis heeft Groen hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te Groningen.
Bij vonnis van 24 mei 1996 heeft de Rechtbank voormeld vonnis van de Kantonrechter bekrachtigd.
(…)

2. Het geding in cassatie

(…)

3. Beoordeling van het middel

3.1
In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
i. Groen is verbonden aan de commanditaire vennootschap Groen Belastingadviseurs CV in die zin, dat hij zijn

onderneming in deze rechtsvorm drijft.
ii. Groen heeft sinds 1 maart 1991 ingevolge mondelinge overeenkomst onderwijswerkzaamheden bij en voor

Schoevers verricht.
iii. Ingevolge voormelde overeenkomst heeft Schoevers steeds betaald aan Groen Belastingadviseurs CV (met

uitzondering van tweemaal op verzoek aan anderen gedane betalingen).
iv. De betalingen vonden steeds plaats op door de vennootschap maandelijks (althans 11 maal per jaar) aan

Schoevers gezonden facturen ter zake van verrichte werkzaamheden op basis van door Groen gewerkte uren,
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waarop ook BTW aan Schoevers in rekening werd gebracht.
v. Door Schoevers werden geen inhoudingen — zoals premie AOW, loonbelasting en premie sociale verzekeringen

— gedaan.
vi. De bij Schoevers toepasselijke Arbeidsvoorwaardenregeling, op grond waarvan haar werknemers onder andere

aanspraak konden maken op een eindejaarsuitkering, een bijdrage in de ziektekostenverzekering,
pensioenregeling en aanvullende betalingen in geval van ziekte, werd niet ten behoeve van Groen toegepast.
Evenmin heeft Groen in de betreffende periode vakantiebijslag of betaling bij ziekte ontvangen.

vii. Voormelde overeenkomst is in deze vorm gesloten op voorstel van Groen.
viii. Groen was van het onder (iii)—(vi) vermelde volledig op de hoogte. Hij noch de vennootschap heeft daartegen

ooit bezwaar gemaakt.
ix. Bij brief van 26 augustus 1993 heeft Schoevers de overeenkomst beëindigd per 1 november 1993.

3.2
Naar aanleiding van de beëindiging van de overeenkomst heeft Groen tegen Schoevers de hiervoor onder 1 vermelde
vorderingen ingesteld, die alle berusten op het standpunt dat de overeenkomst moet worden aangemerkt als een
arbeidsovereenkomst tussen hem en Schoevers.

3.3
De Kantonrechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een (arbeids)overeenkomst tussen Groen en Schoevers,
maar van een overeenkomst tussen Schoevers en de vennootschap, welke ertoe strekte, dat de vennootschap Groen ter
beschikking van Schoevers stelde voor het verrichten van onderwijswerkzaamheden.

3.4
De Rechtbank heeft blijkens rov. 6 van haar vonnis als de centrale vraag in deze zaak beschouwd of tussen partijen een
arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 7A:1637a (oud) BW heeft bestaan.
De Rechtbank heeft, nu — anders dan bij Schoevers bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten gebruikelijk — geen
schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgemaakt, deze vraag beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van
het geval, waarbij zij doorslaggevende betekenis heeft toegekend aan de vraag of partijen totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst hebben beoogd. Hiermee heeft de Rechtbank kennelijk en terecht tot uitgangspunt genomen dat
partijen die een overeenkomst sluiten die strekt tot het verrichten van werk tegen betaling, deze overeenkomst op
verschillende wijzen kunnen inrichten, en dat wat tussen hen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hun bij het sluiten
van de overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst
uitvoering hebben gegeven en aldus daaraan inhoud hebben gegeven. Aan de hand van de op deze wijze vastgestelde
inhoud van de overeenkomst kan de rechter vervolgens bepalen of de overeenkomst behoort tot een van de in de wet
geregelde bijzondere overeenkomsten.
De Rechtbank heeft in het onderhavige geval onderzocht op welke wijze partijen hun overeenkomst hebben ingericht, welk
onderzoek haar tot de slotsom heeft geleid dat niet van een arbeidsovereenkomst sprake was. Daarbij is de Rechtbank met
juistheid ervan uitgegaan dat niet één enkel kenmerk beslissend is, maar dat de verschillende rechtsgevolgen die partijen
aan hun verhouding hebben verbonden in hun onderling verband moeten worden bezien.
Aldus heeft de Rechtbank in de eerste plaats vastgesteld dat de door Schoevers voor de arbeid van Groen verschuldigde
tegenprestatie op grond van hetgeen partijen daaromtrent hebben geregeld en de wijze waarop zij aan die regeling
uitvoering hebben gegeven (rov. 9), zodanige afwijkingen vertoont van hetgeen met betrekking tot loon bij een
arbeidsovereenkomst gebruikelijk is, dat geen sprake was van loon als bij een arbeidsovereenkomst tussen Schoevers en
Groen zou passen.
Vervolgens heeft de Rechtbank in rov. 11 van haar vonnis de vraag onder ogen gezien of sprake was van een zodanige
gezagsverhouding — welk kenmerk sedert de inwerkingtreding van titel 10 van Boek 7 BW besloten ligt in de zinsnede 'in
dienst van de andere partij' in art. 7:610 BW — dat niettemin van een arbeidsovereenkomst moet worden gesproken, welke
vraag de Rechtbank ontkennend heeft beantwoord. Zij heeft de omstandigheid dat Groen op vastgestelde tijden aanwezig
diende te zijn en door Schoevers gegeven richtlijnen diende te respecteren, in het licht van de overige door haar
vastgestelde omstandigheden onvoldoende geacht voor een bevestigende beantwoording van voormelde vraag, waarbij zij
kennelijk en met juistheid mede van betekenis heeft geacht dat ook in geval van een overeenkomst van opdracht de
opdrachtgever bevoegd is de opdrachtnemer aanwijzingen te geven (vgl. art. 7:402 BW).
Door op grond van deze overwegingen — waarbij de Rechtbank kennelijk mede rekening heeft gehouden met de
maatschappelijke positie van Groen en met name in aanmerking heeft genomen dat de wijze van betaling van de
tegenprestatie op zijn initiatief is tot stand gekomen — in onderling verband bezien tot de slotsom te komen dat tussen
partijen geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan, heeft de Rechtbank niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

3.5
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Voor zover het middel uitgaat van een andere lezing van het vonnis van de Rechtbank dan hiervoor in 3.4 is aanvaard, kan
het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.
De in het middel aangevoerde motiveringsklachten falen eveneens, aangezien het bestreden vonnis niet onbegrijpelijk is en
voldoende is gemotiveerd. Met betrekking tot de in onderdeel 3.4 en onderdeel 5 opgeworpen klachten wordt nog het
volgende aangetekend.
Onderdeel 3.4 miskent dat de Rechtbank in de bestreden overweging slechts heeft vastgesteld dat 'Schoevers nimmer
rechtstreeks aan Groen in privé loon heeft betaald'. Overigens blijkt uit rov. 2 van het vonnis van de Rechtbank, in
verbinding met rov. 2 onder 3 van het vonnis van de Kantonrechter, dat het in het onderdeel gereleveerde detail niet aan de
aandacht van de Rechtbank is ontsnapt.
Voorzover onderdeel 5 de Rechtbank verwijt de omvang van de werkzaamheden buiten beschouwing te hebben gelaten,
mist het feitelijke grondslag, omdat in de overwegingen van de Rechtbank besloten ligt dat zij ook die omvang in
aanmerking heeft genomen. De klacht dat de Rechtbank ten onrechte niet is ingegaan op de stelling dat de vennootschap
geen uitleenvergunning had, stuit hierop af dat de Rechtbank niet heeft aangenomen dat van uitlening sprake was. De
overige in onderdeel 5 genoemde stellingen van Groen betreffen omstandigheden waaraan rechtens niet meer betekenis
zou kunnen worden toegekend dan die van aanwijzingen dat Schoevers de rechtsverhouding als een arbeidsovereenkomst
beschouwde. Nu de Rechtbank op grond van de door haar vermelde omstandigheden tot de conclusie kwam dat dit laatste
niet het geval was, behoefde zij niet met zoveel woorden aan te geven waarom de in het onderdeel genoemde
omstandigheden haar niet tot een ander oordeel hadden gebracht.

3.6
De onderdelen 4.6 en 4.8 strekken ten betoge dat de Rechtbank in strijd met art. 176 Rv. en tredende buiten hetgeen haar
ingevolge art. 48 Rv. was toegestaan, het verweer van Schoevers heeft aangevuld door betekenis te hechten aan een door
Groen in het geding gebracht stuk, respectievelijk door in aanmerking te nemen dat niet betwist is dat Groen als zelfstandig
gevestigd belastingadviseur naast de twee dagen per week bij Schoevers ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden
verrichtte. Dit betoog faalt. Het miskent dat de rechter aan stukken die een partij ter ondersteuning van haar stellingen heeft
overgelegd, respectievelijk aan door een partij gestelde en door de wederpartij niet betwiste omstandigheden, zodanige
gevolgtrekkingen mag verbinden als hij juist acht, zulks ook ten nadele van de partij die het stuk heeft overgelegd,
respectievelijk die omstandigheden heeft gesteld.

3.7
Uit het vorenoverwogene volgt dat het middel in zijn geheel faalt, zodat het cassatieberoep moet worden verworpen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Groen in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Schoevers begroot op
ƒ 717,20 aan verschotten en ƒ 3000 voor salaris.

Conclusie

Conclusie

A-G mr. De Vries Lentsch-Kostense

Inleiding

1
In deze zaak gaat het om de vraag of tussen thans eiser tot cassatie, Groen, en thans verweerster in cassatie, Schoevers,
een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7A:1637a (oud) BW heeft bestaan.
Schoevers stelt dat geen sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst tussen haar en Groen. Zij betoogt dat niet Groen
haar contractspartij is geweest doch Groen Belastingadviseurs CV, hierna ook: de vennootschap, waarvan Groen vennoot
is; zij stelt dat tussen haar en de vennootschap een overeenkomst van opdracht bestond — een overeenkomst die zij per 1
november 1993 heeft beëindigd — krachtens welke overeenkomst de vennootschap Groen tegen betaling aan Schoevers
ter beschikking stelde om onderwijswerkzaamheden te verrichten.
Groen daarentegen betoogt dat wel degelijk tussen hem en Schoevers een arbeidsovereenkomst heeft bestaan; hij voert
daartoe aan dat tussen Schoevers en hem een gezagsverhouding bestond en dat hij als tegenprestatie loon heeft
ontvangen dat aan de vennootschap werd betaald ingevolge zijn bevoegdheid zulks te bedingen. Hij vordert in het
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onderhavige geding — kort gezegd — Schoevers te gelasten de dienstbetrekking te herstellen met veroordeling van
Schoevers tot (aanvullende) schadevergoeding, subsidiair Schoevers te veroordelen tot een billijke schadevergoeding.
Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep is geoordeeld dat tussen partijen geen arbeidsovereenkomst in de zin der wet
heeft bestaan. Het cassatieberoep moet mijns inziens stranden. Voordat ik hierop inga geef ik eerst een overzicht van de
feiten en het verloop van het geding.

2
In eerste aanleg en in appel is van het volgende uitgegaan:
— Groen is een zelfstandig gevestigd belastingadviseur; hij drijft zijn onderneming in de rechtsvorm van een

commanditaire vennootschap, de c.v. Groen Belastingadviseurs voornoemd.
— Groen heeft sinds 1 maart 1991 uit hoofde van een mondelinge overeenkomst onderwijswerkzaamheden voor en

bij Schoevers verricht.
— Schoevers heeft ingevolge die overeenkomst, behoudens twee maal, steeds betaald aan de vennootschap na

door deze gezonden facturen waarbij ook BTW in rekening werd gebracht; door Schoevers werd noch
loonbelasting ingehouden noch premies sociale verzekeringen of premies AOW; door Schoevers werd geen
vakantiegeld uitbetaald. Een en ander is aldus overeengekomen op voorstel van Groen.

3
De Kantonrechter heeft op grond van bovenvermelde feiten geoordeeld dat in casu geen sprake is van een
(arbeids)overeenkomst tussen Schoevers en Groen, doch van een overeenkomst tussen Schoevers en de vennootschap
welke ertoe strekte dat de vennootschap Groen ter beschikking stelde voor het verrichten van onderwijswerkzaamheden.
Overwogen werd in dat verband:
'4. Dat eiser (Groen; DVL) zich in menig opzicht had te gedragen overeenkomstig hem door of namens gedaagde

(Schoevers; DVL) gegeven aanwijzingen ligt in de lijn van de overeenkomst tussen de vennootschap en
gedaagde. Dat de uitzendkracht zich heeft te gedragen naar de aanwijzingen van de inlener heeft ook niet ten
gevolge dat zijn verhouding tot de inlener een dienstverhouding wordt.'

Groens vorderingen werden mitsdien door de Kantonrechter afgewezen.

4
De Rechtbank heeft dit vonnis bekrachtigd. Verworpen werden Groens grieven, onder meer inhoudende dat de
Kantonrechter ten onrechte oordeelde dat tussen Schoevers en de vennootschap een overeenkomst tot stand is gekomen.
De Rechtbank overwoog daartoe — kort samengevat — het volgende.
In rechtsoverweging 7 stelde zij voorop:
'7. Vast staat dat tussen partijen geen schriftelijke arbeidsovereenkomst (…) is opgemaakt.
Of niettemin sprake was van een arbeidsovereenkomst in de zin der wet zal daarom aan de hand van de gestelde en
gebleken feiten en/of omstandigheden moeten worden beoordeeld.
De rechtbank zal daarbij doorslaggevende betekenis toekennen aan de vraag of partijen de totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst hebben beoogd.'
Daarop concludeerde de Rechtbank dat geen sprake is geweest van loon in de zin van een door Groen als werknemer uit
hoofde van een tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst bedongen tegenprestatie en dat uit het handelen van partijen
kan worden afgeleid dat zij een dergelijke beloning op grond van een arbeidsovereenkomst ook niet hebben beoogd. Tot die
conclusie kwam de Rechtbank op grond van — kort gezegd — de hiervoor onder 2 genoemde vaststaande feiten met
betrekking tot de door Schoevers gedane betalingen. Daarbij nam zij in aanmerking
'dat de overeengekomen wijze van betaling tot stand is gekomen op initiatief van Groen, terwijl — naar vaste jurisprudentie
— een werkgever het recht ontbeert om achteraf niet ingehouden loonbelasting en sociale verzekeringspremies alsnog op
de werknemer te verhalen'.'
In rechtsoverweging 11 overwoog de Rechtbank — onder meer — nog het volgende:
'Het bestaan van een arbeidsovereenkomst kan evenmin worden afgeleid uit een tussen partijen bestaand hebbende
gezagsverhouding. Dat Groen op vastgestelde tijden aanwezig diende te zijn en door Schoevers gegeven richtlijnen diende
te respecteren schept onder de gegeven omstandigheden onvoldoende basis om een gezagsverhouding aan te nemen.'

5
Groen heeft tijdig cassatieberoep ingesteld; Schoevers heeft geconcludeerd tot verwerping. Beide partijen hebben de zaak
schriftelijk toegelicht waarna Schoevers nog heeft gedupliceerd.

Het cassatiemiddel
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6
Het cassatiemiddel dat ruim 9 bladzijden beslaat, bevat 5 middelonderdelen die elk uit een aantal subonderdelen bestaan.
Ik behandel de diverse subonderdelen steeds gezamenlijk in het kader van de door 'hun' middelonderdeel aangesneden
kwestie.

7
Middelonderdeel 1 richt zich tegen rechtsoverweging 7 van het bestreden vonnis waar de Rechtbank overweegt dat zij bij de
beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin der wet doorslaggevende betekenis zal
toekennen aan de vraag of partijen de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst hebben beoogd. Geklaagd wordt —
kort gezegd — dat de Rechtbank aldus ten onrechte geen onderscheid heeft gemaakt tussen enerzijds het vaststellen van
de inhoud van de overeenkomst, een kwestie van uitleg waarbij de partijbedoeling een prominente rol speelt, en anderzijds
de kwalificatie van het overeengekomene, waarbij de bedoeling van partijen geen, althans geen doorslaggevende, rol
speelt.
Dit middelonderdeel faalt. Uit de bestreden overwegingen van de Rechtbank blijkt geenszins dat de Rechtbank niet ervan is
uitgegaan dat aan de hand van objectieve criteria, waaronder met name het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding,
moet worden beoordeeld of een tussen twee partijen gesloten overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden
gekwalificeerd. Dat de Rechtbank in haar gewraakte rechtsoverweging 7 vooropstelt dat zij aan de partijbedoeling
doorslaggevende betekenis zal toekennen, kan worden verklaard door de omstandigheid dat de rechtsstrijd in casu ook
betrof de vraag tussen welke partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, tussen Schoevers en Groen dan wel tussen
Schoevers en de vennootschap (vertegenwoordigd door Groen). Met name bij de beantwoording van de in dat kader
belangrijke vraag of de betalingen van Schoevers aan de vennootschap konden worden aangemerkt als betalingen (van
loon) aan Groen in privé, kon de Rechtbank doorslaggevende betekenis toekennen aan de bedoeling van partijen
gerelateerd aan de omtrent die betaling vaststaande feiten.

8
Middelonderdeel 2 mist feitelijke grondslag aangezien het ten onrechte veronderstelt dat de Rechtbank ervan is uitgegaan
dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen en dat slechts ter discussie stond of deze overeenkomst als
arbeidsovereenkomst gekwalificeerd diende te worden. De Rechtbank heeft geconcludeerd dat tussen partijen geen
(arbeids)overeenkomst tot stand is gekomen omdat de door Schoevers aan de vennootschap verrichte betalingen niet
konden worden aangemerkt als betalingen (van loon) aan Groen en omdat tussen Schoevers en Groen geen
gezagsverhouding bestond die noopte tot het oordeel dat tussen deze partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was
gekomen. In de gegeven omstandigheden kon de Rechtbank reeds op grond van haar overwegingen omtrent de aan de
vennootschap verrichte betalingen tot de slotsom komen dat tussen Groen en Schoevers geen (arbeids)overeenkomst is
gesloten. In zoverre kan haar overweging omtrent het ontbreken van een gezagsverhouding tussen Schoevers en Groen
worden gekwalificeerd als een tweede zelfstandige grond voor haar oordeel dat geen arbeidsovereenkomst tussen
Schoevers en Groen heeft bestaan.
Het is mij overigens niet geheel duidelijk of de Rechtbank deze laatste overweging ook als zodanig heeft bedoeld.
Schoevers suggereert in haar schriftelijke toelichting dat de Rechtbank met bedoelde overweging heeft willen
onderschrijven het oordeel van de Kantonrechter dat het enkele feit dat Schoevers aan de door de vennootschap krachtens
contract ter beschikking gestelde Groen instructies kon geven op zichzelf niet impliceert dat tussen Groen en Schoevers
een arbeidsovereenkomst bestond. Is deze suggestie juist, dan falen de tegen deze overweging in de middelonderdelen 4
en 5 gerichte klachten wegens een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. Bevat bedoelde overweging echter een
zelfstandig dragende grond, dan kunnen deze middelonderdelen reeds niet tot cassatie leiden omdat de overige
overwegingen de beslissing van de Rechtbank kunnen dragen en de tegen die overwegingen gerichte klachten moeten
falen.

9
Middelonderdeel 3 mist feitelijke grondslag voor zover het veronderstelt dat de Rechtbank ervan is uitgegaan dat de door
Schoevers aan de vennootschap verrichte betalingen niet zijn gedaan als tegenprestatie voor de werkzaamheden van
Groen. Hetzelfde geldt voor zover het middel ervan uitgaat dat de Rechtbank heeft verondersteld dat een werknemer niet
kan verzoeken het hem toekomende loon aan een ander — een gemachtigde — uit te betalen. Voor het overige bouwt het
middelonderdeel voort op middelonderdeel 2.
De klacht dat de Rechtbank heeft miskend dat vaststaat dat twee door de vennootschap verzonden facturen — op verzoek
van Groen — aan Groen en niet aan de vennootschap zijn voldaan ziet eraan voorbij dat uit de overgelegde produkties blijkt
dat de betreffende betalingen zijn verricht ten behoeve van de vennootschap. Evenmin doel treft de klacht dat de Rechtbank
niet in aanmerking had mogen nemen op wiens initiatief de betalingsregeling is getroffen. Met name bij de beantwoording
van de vraag of tussen Groen en Schoevers een overeenkomst tot stand is gekomen mocht de Rechtbank in aanmerking
nemen dat op initiatief van Groen is overeengekomen dat niet Groen doch de vennootschap recht op de bedongen
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tegenprestatie had. De klacht dat de Rechtbank niet bij haar beoordeling mocht betrekken dat naar vaste jurisprudentie een
werkgever het recht ontbeert om achteraf alsnog niet ingehouden loonbelasting en sociale verzekeringspremies te verhalen
op de werknemer, ziet eraan voorbij dat in de overwegingen van de Rechtbank kennelijk ligt besloten dat Schoevers niet
met het initiatief van Groen zou hebben ingestemd ingeval zij niet ervan overtuigd was geweest dat zij met Groen zelf geen
arbeidsovereenkomst had gesloten. Het stond de Rechtbank vrij deze laatste omstandigheid mee te wegen bij de
beantwoording van de vraag of tussen Groen en Schoevers een overeenkomst tot stand was gekomen.

10
De middelonderdelen 4 en 5 falen op de gronden als hiervoor aan het slot van nr. 8 aangegeven.

Conclusie

Nu ik het middel in al zijn onderdelen ongegrond acht, concludeer ik tot verwerping van het beroep.

 
Voetnoten

[1]
Zie ook JAR 1997/263; red.
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