
– de leerlingen moeten in het kader van hun
MBO-opleiding verplicht ervaring opdoen binnen
bedrijven;
– daartoe geeft de onderwijsinstelling waar de
leerlingen zich hebben ingeschreven, de lijst met
ingeschreven leerlingen aan Logidex met het ver-
zoek leerwerkplekken voor hen te regelen;
– het leerbedrijf stelt de leerlingen in staat om alles
te doen, te leren en te ondergaan wat door hun
onderwijsinstelling wordt voorgeschreven en biedt
daartoe de nodige ondersteuning en faciliteiten;
– het leerbedrijf schakelt de leerlingen niet anders
dan als leerling in en bevordert dat de leerlingen
alle instructies van hun onderwijsinstelling zullen
opvolgen;
– de plaatsingen van leerlingen duren voort tot
het moment waarop de onderwijsinstelling oor-
deelt dat de leerling geen vaardigheden meer hoeft
op te doen bij het leerbedrijf;
– de onderwijsinstelling bepaalt en controleert
welke vaardigheden iedere leerling wanneer en
op welke wijze moet verwerven en wanneer die
vaardigheden op welke wijze moeten worden ge-
toetst (proeve van bekwaamheid) en wanneer de
leerling naar een andere afdeling of een ander
bedrijf moet worden overgeplaatst, en de school-
docenten zijn daartoe feitelijk binnen het leerbe-
drijf aanwezig;
– voor Logidex bestaat geen verplichting een
leerling bij het leerbedrijf te plaatsen en Logidex
vindt niet op verzoek van de leerbedrijven leerlin-
gen maar zoekt juist, uitgaande van de leerlingen-
lijsten die zij van de onderwijsinstelling ontvangt,
leerbedrijven aan;
– Logidex ondersteunt beroepsopleidingen en
leerlingen bij het vinden van stageplaatsen, het
leerbedrijf is bereid een bijdrage te leveren aan
het opleiden van leerlingen teneinde een kwanti-
tatief en kwalitatief voldoende instroom op de
arbeidsmarkt te bevorderen, onder meer door het
bieden van aantrekkelijke stageplaatsen, en partij-
en onderkennen dat het in dit kader noodzakelijk
is leerlingen een vergoeding te betalen gedurende
hun plaatsing;
– de school kan de plaatsing van een leerling bij
een leerbedrijf (met een opzegtermijn van één
maand) beëindigen;
– dat bbl-leerlingen zijn gemiddeld slechts 55%
van de betaalde dagen productief en kosten het
leerbedrijf per saldo meer dan zij opleveren en er
zijn (door Logidex nader opgegeven) redenen
waarom de leerbedrijven niettemin tot het aan-

gaan van de stageovereenkomsten en tot het beta-
len van het minimumloon en een opslag bereid
zijn.
3.4.3. Het middel, dat in de onderdelen 3, 4, 6-9,
12 en 13 hierop gerichte klachten bevat, is in zo-
verre terecht voorgesteld. Het behoeft voor het
overige geen behandeling.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag
van 18 maart 2014;
verwijst het geding naar het gerechtshof Amster-
dam ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt de Stichting in de kosten van het ge-
ding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Logidex begroot op € 2.716,70 aan verschotten
en € 2.600,= voor salaris.

NOOT

Het hof stelt dat de relatie tussen Logidex en
leerlingen die in het kader van de beroepsbege-
leidende leerweg (BBL) worden geplaatst bij een
leerbedrijf, dient te worden gezien als een ar-
beidsovereenkomst en daarmee, in dit geval,
als een uitzendovereenkomst. De relatie tussen
de onderwijsinstelling en Logidex wordt door
het hof gezien als een overeenkomst van op-
dracht. Deze laatste zienswijze wordt door de
Hoge Raad niet bestreden.
Voor wat betreft de kwalificatie van de relatie
tussen Logidex en de leerlingen (de onderwijs-
instelling en het leerbedrijf) vernietigt de Hoge
Raad, mijns inziens, terecht het arrest van het
hof, nu het hof onvoldoende inzichtelijk heeft
gemaakt hoe het tot voornoemde conclusie - dat
er sprake is van een arbeidsovereenkomst en
derhalve van een uitzendovereenkomst – is ge-
komen.
Om van een uitzendovereenkomst te kunnen
spreken moet eerst zijn voldaan aan de wettelijke
criteria van artikel 7:610 BW. Kortom, er moet
sprake zijn van een werknemer die zich jegens
een werkgever verbindt tot het gedurende zekere
tijd verrichten van arbeid in dienst van de
werkgever (gezagsrelatie). Bij het antwoord op
de vraag welke overeenkomst tot het verrichten
van werk tegen betaling is gesloten, heeft in de
eerste plaats – aldus de Hoge Raad – te gelden
hetgeen partijen bij het sluiten van de overeen-
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komst voor ogen stond, mede in aanmerking
genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de
overeenkomst uitvoering hebben gegeven en
aldus daaraan inhoud hebben gegeven. Gelet
op het arrest Beurspromovendi (HR 14 april
2006, «JAR» 2006/119) dient eerst een standpunt
over de partijbedoeling te worden ingenomen,
alvorens de feitelijke situatie in ogenschouw te
nemen.
Op grond van het Haviltex-criterium dient te
worden beoordeeld of de betrokken partijen zich
jegens elkaar hebben verbonden. Indien het
antwoord bevestigend luidt, moet vervolgens
de vraag worden gesteld en beantwoord wat
partijen zich voor ogen hebben gesteld bij het
sluiten van de overeenkomst van werk (partijbe-
doeling). Op basis van de vastgestelde partijbe-
doeling dient in de derde plaats te worden
vastgesteld hoe partijen feitelijk uitvoering aan
de overeenkomst hebben gegeven en of aan de
hand daarvan kan worden geconcludeerd dat
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 7:610
BW (zie mr. E.S. de Jong, SDU Arbeidsrecht
Thematisch, Den Haag, SDU Uitgevers 2014, p.
242 en p. 247). Kort gezegd, de feitelijke omstan-
digheden dienen te worden gewogen, tezamen
met de partijbedoeling (holistische benadering).
In onderhavig arrest zijn de volgende vier par-
tijen betrokken bij de overeenkomsten die wor-
den gesloten in het kader van de beroepsprak-
tijkvorming van de leerling en die aangeduid
kunnen worden als de vierpartijenovereenkom-
sten: Logidex, de leerling, het leerbedrijf en de
onderwijsinstelling.
Het hof heeft, mijns inziens, in zijn overweging
de partijbedoeling onvoldoende meegenomen.
De considerans van de overeenkomst tussen
Logidex en het leerbedrijf (mede relevant voor
de partijbedoeling) is daar nu juist heel expliciet
over: “dat (….) Logidex beroepsopleidingen en
leerlingen ondersteunt bij het vinden van stage-
plaatsen, dat het leerbedrijf bereid is een bijdra-
ge te leveren aan het opleiden van leerlingen
onder meer door het bieden van aantrekkelijke
stageplaatsen, .” Ook zijn partijen overeengeko-
men dat het leerbedrijf de opgevangen leerling
in staat zal stellen om in het kader van BBL alles
te doen, te leren en te ondergaan wat door hun
onderwijsinstelling wordt voorgeschreven.
De considerans verwijst dus niet naar het be-
staan van een arbeidsovereenkomst. Het hof
lijkt echter niet te hebben stilgestaan bij de aldus

duidelijk omschreven partijbedoeling, maar heeft
zich hoofdzakelijk gericht op de vraag of voldaan
is aan de vier essentiële voorwaarden om te
kunnen spreken over een arbeidsovereenkomst.
Daarbij heeft het hof zich geconcentreerd op de
voorwaarde: het verrichten van arbeid. Bij arbeid
moet sprake zijn van een productieve arbeids-
prestatie of ‘voor de werkgever waardevolle ar-
beid’. De werkgever moet economisch belang
hebben bij de verrichte arbeid. Zo heeft de Hoge
Raad in zijn arrest van 29 oktober 1982 geoor-
deeld dat een stagiair die in het kader van een
te verrichten stagejaar van zijn dagopleiding in
een bedrijf werkzaamheden verricht die erop
zijn gericht eigen kennis en ervaring uit te brei-
den, geen arbeid verricht in de zin van artikel
7:610 BW (Hoge Raad 29 oktober 1982, NJ 1983,
230 m.nt. PAS). Deze werkzaamheden leveren
immers geen ‘productieve arbeidsprestatie’ op
voor de werkgever. In dezelfde zin oordeelde de
kantonrechter te Utrecht over een assemblage-
medewerker die op basis van een leerarbeids-
overeenkomst arbeid verrichte (Ktr. Utrecht 3
mei 2007, «JIN» 2007/241). De kantonrechter
stelde zich op het standpunt dat onvoldoende
aannemelijk was geworden dat de door de me-
dewerker verrichte werkzaamheden als productie
voor de ‘werkgever’ dienden te worden aange-
merkt.
In casu heeft het hof, mijns inziens, ten onrechte
geoordeeld dat de werkzaamheden die de leer-
lingen bij het leerbedrijf verrichten als ‘arbeid’
dienen te worden aangemerkt, althans het hof
heeft niet inzichtelijk gemaakt hoe het tot dit
oordeel is gekomen. Het hof heeft voornamelijk
benadrukt dat, nu het leerbedrijf een vergoeding
betaalt aan Logidex en Logidex de leerlingen
een vergoeding betaalt, het leerbedrijf wel dege-
lijk profijt moet hebben van de arbeid van de
leerlingen, daar het leerbedrijf – kort gezegd –
anders niet bereid zou zijn een vergoeding te
betalen. Wie de vergoeding betaalt is echter niet
zo relevant, het gaat om de aard en inhoud van
de werkzaamheden. Wat het hof mijns inziens
echter had moeten doen, is beoordelen of de
verrichte werkzaamheden primair waren gericht
op het vergroten van de eigen kennis van en het
opdoen van werkervaring door de leerling. Zo
ligt het voor de hand dat leerlingen die BBL
volgen, wel in enige mate nuttige of productieve
arbeid verrichten. De vraag die beantwoord had
moeten worden is of de verrichte werkzaamhe-
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den primair zijn gericht op het vergroten van de
eigen kennis van en het opdoen van werkerva-
ring door de leerling en niet de vraag welke
partij welke vergoeding aan wie betaalt.
Ook als het zo zou zijn dat, in de loop van de
uitvoering van een leerovereenkomst, het accent
komt te liggen op productieve arbeid, betekent
dat overigens niet dat de rechtsverhouding stil-
zwijgend wordt omgezet in een afzonderlijke
arbeidsovereenkomst, naast of los van de leer-
overeenkomst. De aard van de op de praktijk
gerichte leerovereenkomst brengt volgens de
Hoge Raad meet dat de leerling geleidelijk
(meer) productieve arbeid gaat verrichten
waarbij de Hoge Raad opmerkt dat de rechtsze-
kerheid zich verzet tegen een geruisloze over-
gang van een leerovereenkomst naar een ar-
beidsovereenkomst (Verhoef/Van Zuijlen; HR 28
juni, 1996, ECLI:NL:HR:ZC2118, NJ 1996, 711).
Overigens speelt dit laatste niet in onderhavige
uitspraak nu het hof ervan lijkt te zijn uitgegaan
dat er vanaf het begin sprake is geweest van een
arbeidsovereenkomst.

E.S. de Jong

278
Hoge Raad
16 oktober 2015, nr. 15/02202,
ECLI:NL:HR:2015:3095
(mr. Van Buchem-Spapens, mr. Snijders, mr.
Van den Brink)
(Concl. A-G Timmerman)

Werkgever is terecht failliet verklaard. Geen
overgang van onderneming.

[BW art. 7:662 e.v.]

Op verzoek van verweerster in cassatie (de werk-
nemer) is verzoekster in cassatie (HEMS) door de
rechtbank in staat van faillissement verklaard.
HEMS had een loonvordering van de werknemer
onbetaald gelaten.
In hoger beroep heeft HEMS onder meer betoogd
dat er in het verleden wel een tijdelijke dienstbe-
trekking heeft bestaan tussen de werknemer en
HEMS, maar dat deze niet is verlengd. Vervolgens
zou een nieuwe arbeidsovereenkomst zijn gesloten
met een dochteronderneming van HEMS, HEMS

nieuw. HEMS nieuw zou de activiteiten van HEMS
hebben overgenomen. Er zou sprake zijn van
overgang van onderneming in de zin van art. 7:662
BW. De werknemer zou volgens HEMS daarom
niet meer in dienst zijn van HEMS.
Het hof overweegt dat voor de vraag of de werkne-
mer een vorderingsrecht heeft, van belang is met
welke partij de arbeidsovereenkomst is gesloten.
Uit de in de arbeidsovereenkomst gekozen bewoor-
dingen blijkt eenduidig dat de tussen HEMS en de
werknemer gesloten overeenkomst met een jaar
werd verlengd. De werknemer had niet hoeven
begrijpen dat een overeenkomst werd gesloten
met een andere werkgever, HEMS nieuw. Onvol-
doende is gebleken dat van overgang van onder-
neming sprake is geweest. Niet is gebleken dat de
onderneming van HEMS in HEMS nieuw werd in-
gebracht en daarnaast zijn er nog diverse feiten
die tegen overgang van onderneming pleiten. De
conclusie is dat een arbeidsovereenkomst bestond
tussen de werknemer en HEMS. Niet in geschil is
dat de werknemer nog recht heeft op loon. Daarom
is summierlijk gebleken van het vorderingsrecht.
Er is ook sprake van pluraliteit van schuldeisers,
onder meer omdat ook vorderingen van andere
werknemers onbetaald zijn gebleven. Verder is
duidelijk dat HEMS verkeert in de toestand dat zij
heeft opgehouden te betalen. Het hof bekrachtigt
de faillietverklaring.
De Hoge Raad verwerpt de cassatieklachten met
toepassing van art. 81 lid 1 RO.

NB. De art. 7:662 BW e.v. over overgang van onder-
neming zijn bedoeld om de positie van werknemers
te beschermen. In dit atypische geval beriep juist
de werkgever zich erop dat er sprake was van
overgang van onderneming, echter tevergeefs.

Horeca Exploitatie Maatschappij Sibculo Holding
BV te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente
Twenterand,
verzoekster tot cassatie,
advocaat: mr. P.J.Ph. Dietz de Loos,
tegen
Gea Alfing e/v Sluijer te Vroomshoop, gemeente
Twenterand,
verweerster in cassatie,
advocaat: mr. R.F. Thunnissen.

Hof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem
7 mei 2015

(...; red.)

1933Jurisprudentie Arbeidsrecht 07-11-2015, afl. 15Sduwww.sdujurisprudentie.nl

278«JAR»


