Commissie van Beroep
BVE

SAMENVATTING
104864 - Beroep tegen reorganisatieontslag; vereenvoudigde behandeling; BVE
Op grond van artikel 8 lid 5 van het reglement van de Commissie dient het beroepschrift te worden
ingediend bij de Voorzitter van de Commissie binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die
waarop het besluit van de werkgever waartegen het beroep wordt ingesteld, aan appellant is
verzonden. Vast staat dat appellante de schriftelijke beslissing van 30 november 2011 op woensdag
1 december 2010 heeft ontvangen. De beroepstermijn is op woensdag 1 december gaan lopen. De
termijn, binnen welke het beroep diende te worden ingesteld, eindigde op dinsdag 11 januari 2011.
Het beroepschrift d.d. 12 januari 2011 is dan ook buiten de beroepstermijn verzonden. Niet gebleken
is van omstandigheden op grond waarvan de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar is.
Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.

U I T S P R A A K I N V E R E E N V O U D I G D E B E H AN D E L I N G
in het geding tussen:
mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A
gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen
en
het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij beroepschrift van 12 januari 2011, ingekomen op 14 januari 2011 en aangevuld bij brief van
20 januari 2011, heeft A beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever d.d. 30 november
2010, inhoudende de opzegging van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang
van 1 augustus 2011 wegens opheffing van de betrekking (artikel H-57 onder c CAO BVE).
Bij schrijven van 28 februari 2011, ontvangen op 2 maart 2011, heeft de werkgever verweer gevoerd,
zich daarbij op verzoek van de Commissie vooralsnog beperkend tot de ontvankelijkheid van het
beroep.

2.

DE FEITEN

In het kader van een reorganisatie van de afdeling Educatie van C heeft de werkgever in overleg met
de vakbonden een afvloeiingssysteem voor het personeel vastgesteld. Op basis van die systematiek
heeft de werkgever het dienstverband met A opgezegd. A is het niet eens met het door de werkgever
berekende aantal dienstjaren en heeft op die grond beroep ingesteld tegen de beslissing van de
werkgever om het dienstverband op te zeggen.
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3.

STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

A stelt dat het beroep tijdig is ingediend. Zij heeft de beslissing van 30 november 2010 op
1 december 2010 ontvangen, zodat zij tot en met 12 januari 2011 beroep kon instellen. Bij brief van
12 januari 2011, diezelfde dag per post bezorgd, heeft zij beroep ingesteld. Per abuis is het
beroepschrift op 12 januari 2011 niet (ook) per fax aan de Commissie gestuurd. Niettemin is het
beroep tijdig ingesteld, want dat is binnen de beroepstermijn ter post bezorgd, aldus A.
Verweerder stelt dat het beroep te laat is ingesteld. A ontving de beslissing op woensdag 1 december
2010, zodat de beroepstermijn die dag is gaan lopen. De termijn eindigde derhalve op woensdag 12
januari 2011. Indien ervan wordt uitgegaan dat het beroep tijdig is ingesteld indien het binnen de
beroepstermijn ter post is bezorgd, had het beroepschrift uiterlijk op 12 januari 2011 ter post moeten
zijn bezorgd. Niet is gebleken, bijvoorbeeld uit een datumstempel van het postkantoor of een bewijs
van aangetekende verzending, dat het beroepschrift tijdig ter post is bezorgd. Zeker van een
beroepsmatig werkende jurist mocht verwacht worden het beroepschrift tijdig per fax of e-mail te
verzenden ten einde de termijn van indiening van het beroep veilig te stellen.

4.

OVERWEGINGEN VAN DE VOORZITTER
De ontvankelijkheid van het beroep

Aangezien de instelling is aangesloten bij de Commissie en er sprake is van één van de beslissingen
op grond waarvan ingevolge artikel 4.1.5 WEB beroep bij de Commissie openstaat, is de Commissie
bevoegd kennis te nemen van het beroep.
Ingevolge artikel 10 van het Beroepsreglement van de Commissie, kan de Voorzitter onmiddellijk
uitspraak doen indien hij van oordeel is dat de Commissie kennelijk onbevoegd is of het beroep
kennelijk niet-ontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond is.
De Voorzitter van de Commissie heeft geoordeeld dat het beroep zich leent voor vereenvoudigde
behandeling als bedoeld in artikel 10 van het Beroepsreglement van de Commissie en zal daarom
onmiddellijk uitspraak doen.
Op grond van artikel 8 lid 5 van het reglement van de Commissie dient het beroepschrift te worden
ingediend bij de Voorzitter van de Commissie binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die
waarop het besluit van de werkgever waartegen het beroep wordt ingesteld, aan appellant is
verzonden. De bestreden beslissing dateert van 30 november 2010. Onweersproken is dat A de
beslissing op 1 december 2010 heeft ontvangen. Zodoende is de beroepstermijn gaan lopen op
(woensdag) 1 december 2010. Een beroepstermijn van zes weken die aanvangt op een woensdag
eindigt op een dinsdag. Derhalve eindigde de termijn, binnen welke A beroep diende in te stellen, op
dinsdag 11 januari 2011. Het beroepschrift d.d. 12 januari 2011 is dan ook buiten de beroepstermijn
verzonden. Derhalve heeft A niet tijdig beroep ingesteld.
Op grond van artikel 9 lid 2 van het reglement van de Commissie, laat de Commissie nietontvankelijkverklaring wegens termijnoverschrijding achterwege indien de appellant aantoont dat hij
het beroep heeft ingesteld, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijze verlangd kon worden. A heeft
daartoe niets aangevoerd, doch zich uitsluitend op het standpunt gesteld dat het beroep tijdig is
ingesteld.
Nu niet gebleken is van omstandigheden, op grond waarvan de overschrijding van de beroepstermijn
verschoonbaar is, zal de Voorzitter het beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaren wegens niet
verschoonbare termijnoverschrijding.
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5.

OORDEEL

Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Voorzitter het beroep kennelijk nietontvankelijk.
Aldus gedaan te Utrecht op 18 mei 2011 door mr. W.H.B. den Hartog Jager, voorzitter, in
aanwezigheid van mr. M. Smulders, secretaris.

mr. W.H.B. den Hartog Jager
voorzitter

mr. M. Smulders
secretaris

Tegen de uitspraak van de Voorzitter kan de werknemer op grond van artikel 10 lid 3 Reglement van
de Commissie binnen veertien dagen na de dag waarop de uitspraak aan haar is toegezonden, verzet
doen bij de Commissie. Het verzet wordt gedaan bij een met redenen omkleed ondertekend geschrift.
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