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 POLEMIEK OVER HET SOcIAAL PLAN

  Voorwoord  

Tijdens het cabaret ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 2018-2019 
werd het belang van mr. J.J.M. de Laat in de Rechtbank Midden-Nederland en in de 
ontwikkeling van het arbeidsrecht zeer beeldend weergegeven: de foto van het portret 
van de Koning veranderde heel langzaam in het portret van Sjef.

Na zijn studie rechten aan de Universiteit van Utrecht was hij 17 jaren advocaat bij het 
Advokatenkollektief. Hij was in de periode 1984 tot 1990 tevens actief als gemeente-
raadslid in Utrecht en hij was kantonrechter(-plaatsvervanger) in Rotterdam, Gouda, 
Brielle en Sommelsdijk. Bij zijn aanstelling als kantonrechter in de Rechtbank Utrecht 
werd hij aanbevolen met: ‘De Laat geniet reeds goede bekendheid als advocaat in 
Utrecht’ en ‘lijkt goed te passen in het geheel van bestaande kantonrechters’.

Sjef is een van de laatste kantonrechters ‘pur sang’. Zijn sociale bewogenheid, zijn grote 
liefde voor het vak en zijn passie om die liefde uit te dragen zijn bekend in het hele 
land. De manier waarop Sjef in gesprek gaat en zijn mening uitdraagt, leidt er vaak toe 
dat uiteindelijk niemand hem meer tegenspreekt. De deining die hij veroorzaakt, zet 
mensen in elk geval aan tot denken. Naast zijn meer dan volwaardige ambt van kanton-
rechter, docent en opleider is Sjef gepromoveerd op een door anderen soms als een 
hopeloos traject omschreven onderwerp op het snijvlak tussen consumentenrecht en 
arbeidsrecht. Dat dwingt groot respect af. Tijdens de openbare verdediging van zijn 
proefschrift viel mij op dat hij zo ontspannen vertelde over zijn onderzoek dat het leek 
alsof hij in de zittingszaal met partijen sprak in plaats van met de promotiecommissie. 
Geheel in zijn element omdat het over zijn vak ging.

Sjef heeft in zijn lange loopbaan vanuit verschillende rollen en maatschappelijke be-
trokkenheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het arbeids-
recht. Dit liber amicorum bevat bijdragen van vele mensen die met Sjef hebben samen-
gewerkt en vaak ook zelf een autoriteit zijn op het gebied van het arbeidsrecht. De 
warme reacties op het verzoek tot het schrijven van een bijdrage zijn alweer een bewijs 
van de impact die Sjef heeft op zijn omgeving, op inhoud en als mens.

Voor de rechtbank is het onvoorstelbaar dat Sjef vertrekt. Hij moet nu eenmaal on-
danks zijn onverminderde energie op zijn 70e verjaardag de rechtertoga aan de wilgen 
hangen. Hij was in al die jaren toonaangevend in het arbeidsrecht en als kantonrechter 
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cEES LOONSTRA

dwong hij respect af. Zijn passie voor het vak heeft hij als docent op velen overgebracht, 
zowel binnen als buiten de rechtspraak. Hij heeft veel betekend voor de modernisering 
van de rechtspraak en was van belang als adviseur voor mijn voorgangers en mij rond-
om de optimale inrichting van de rechtspraktijk en elementen van de organisatie van 
de rechtbank. Gelukkig heeft hij al aangekondigd bereid te zijn af en toe les te komen 
geven of jonge medewerkers tips mee te geven uit zijn mooie carrière, zodat het af-
scheid niet te abrupt is.

Dag Sjef, heel veel dank voor alles wat je ons hebt gebracht. Het ga je goed en tot ziens!

Utrecht, maart 2019

mr. J. (Julia) Mendlik
President Rechtbank Midden-Nederland
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 ADVOKATENKOLLEKTIEf (MET DRIE K’S)

  Advokatenkollektief (met drie k’s)  

Bernard Tomlow1

Voordat we in 1974 met het Advokatenkollektief begonnen, hadden we, Sjef de Laat, 
Lili van der Brugghen, Annemarie Bos, Wout van Veen en ik, al twee jaar intensief op 
een bijzondere manier met elkaar gestudeerd. We kenden elkaar van de faculteitsraad, 
de Wetswinkel, de Gamma cyclus en gaandeweg deden we allerlei vakken als project. 
Administratief recht werd een onderzoek in drie steden naar de uitvoering van de 
ruimtelijke ordening. Opeens zaten we bijvoorbeeld bij Max van den Berg, die toen 
wethouder in Groningen was, of in Rotterdam en vergeleken de situatie daar met de 
Utrechtse stedelijke ontwikkeling. Verbintenissenrecht werd een onderzoek naar 
15 huurkoopcontracten. We onderzochten de Bijstandswet en studeerden af op kern-
energie en multinationals. We vonden het vanzelfsprekend dat we op het Instituut voor 
Staatsrecht aan het Oorsprongpark een eigen ruimte hadden. Ton Rensen, die daar 
doceerde, was al die tijd onze tutor. We kopieerden er zonder vergoeding, maakten 
gebruik van de telefoon en iedereen vond het prachtig. De verbeelding aan de macht.

In die periode vroegen we ons natuurlijk af hoe we onze ambitie om de wereld te ver-
beteren inhoud konden geven. We zagen dat afgestudeerde vrienden, die bijvoorbeeld 
bij een ministerie gingen werken, zich heel snel aanpasten. Zo ontstond eind 1973 het 
idee ‘Advokatenwinkel’, als opvolging van onze ‘Wetswinkel’. Lili van der Brugghen was 
een superorganisator met een enorm netwerk binnen de faculteit. We hadden geen 
cent. Geen probleem. Op 29 oktober 1974 verzochten wij het bestuur van de faculteit 
der Rechtsgeleerdheid om een tijdelijke arbeidsplaatsing ten behoeve van het project 
‘Sociale Advocatuur.’ In de toelichting schreven we:

‘Jarenlange werkzaamheden in het Wetswinkelwerk en een daarmee verband hou-
dende groeiende belangstelling voor het functioneren van het recht in onze samenle-
ving deden ondergetekenden tot de conclusie komen, dat het noodzakelijk is daadwer-
kelijk bezig te zijn met een probleem dat de Nederlandse Balie reeds enige jaren 
intensief bezighoudt, te weten het onderscheid tussen de “sociale” en “commerciële” 
advocatuur.’

1 Advocaat te Utrecht.
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BERNARD TOMLOW

We wezen op een leemte in de rechtshulp, speciaal ten aanzien van on- en minvermo-
genden. Weliswaar vond uitbreiding van de rechtshulpverlening buiten de advocatuur 
om plaats door vakbondsjuristen, rechtskundige adviseurs van belangengroepen en 
wetswinkeliers. Echter, deze pogingen om de leemte op te vullen werden belemmerd 
door het procesmonopolie van de commerciële advocatuur. En omdat opheffing van 
dit procesmonopolie voorlopig niet te verwachten was en de leemte schrijnend, was 
dus de prangende vraagstelling: heeft de sociale advocatuur, dat wil zeggen sociale 
rechtshulpverlening binnen de bestaande organisatie van de advocatuur, in de praktijk 
levensvatbaarheid?

Om dit te onderzoeken, vroegen wij die tijdelijke arbeidsplaatsing en binnen twee da-
gen kregen we per kerende post van de directeur de mededeling dat het bestuur zich 
met de inhoud kon verenigen en onderschreef de faculteit de noodzaak tot het onder-
zoeken van de genoemde mogelijkheden. We kregen de aanstelling in het kader van de 
Regeling Tijdelijke Arbeidsplaatsen 1973, maar met de uitdrukkelijke waarschuwing 
ons niet tegen de faculteit aan te bemoeien. Opeens hadden we een salaris van 
ƒl. 22.000. Al enige maanden later, in februari 1975, moest de heer mr. S. de Laat door 
de faculteit der Rechtsgeleerdheid tot de orde geroepen worden. Hij had zich, in strijd 
met de afspraak dat hij zich op geen enkele manier bezig zou houden met facultaire 
aangelegenheden, op de kieslijst van de Universiteit respectievelijk faculteit geplaatst.

Huisvesting was ook geen probleem. De gemeente had nog drie aansluitende enorme 
grachtenpanden (ik schat zo’n 600 m2) leegstaan aan de Oudegracht 213, 215 en 217 en 
die konden we voor ƒl. 1 huren. Terugkijkend was het een soort antikraak ‘avant la 
lettre’. Enthousiast plakten we een groot bord voor het raam: ‘Advokatenwinkel’. We 
botsten al meteen. Op 9 oktober 1974 schreef de Deken dat een dergelijke wijze van 
adverteren of aanduiden van een advocatenkantoor behalve ongebruikelijk ook niet 
passend was en in strijd met de geldende Ereregelen.

Op 20 november 1974 deelde de Deken mee dat de vraag van mr. De Laat was of toe-
gestaan zou kunnen worden het kantoor te noemen: ‘Utrechts Advokatenkollektief ’. 
Na rijp beraad had de Raad van Toezicht gemeend negatief op deze vraag te moeten 
antwoorden, omdat een advocaat bij het naar buiten optreden bijzondere zorg moet 
besteden aan de juistheid van de naamvoering en dat in de naamvoering van de advo-
catenkantoren ten minste één naam van een maat moet voorkomen. Tevens strookt het 
kollektief behandelen van zaken niet met de uitoefening der advocatenpraktijk. Die 
moet namelijk door iedere advocaat voor zichzelf geschieden. Hij is zelf verantwoorde-
lijk voor de behandeling van de zaak. Natuurlijk mochten we met het begrip ‘kollek-
tief ’ uitdrukking geven aan het feit dat we een moderne opvatting hadden over de be-
oefening van de advocatenpraktijk, zijnde een groep progressieve lieden die op andere 
wijze dan voorheen gebruikelijk wilden optreden, onder andere de drempelvrees wil-
den bestrijden, etc., maar door het woord ‘Advokatenkollektief ’ zou er sprake zijn van 
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 ADVOKATENKOLLEKTIEf (MET DRIE K’S)

een vorm van reclame maken en dat is in de advocatuur niet toegestaan. We gingen in 
beroep bij de Algemene Raad en uiteindelijk werd het toch ‘Advokatenkollektief ’.

Tot vandaag strijden we met de Amsterdammers over de vraag wie het eerste advoka-
tenkollektief begon. Op 12 augustus 1974 dienden wij bij de President van de recht-
bank onze aanvraag in om beëdigd te worden als advocaat. feitelijk waren we al geo-
pend, voor zover ik mij herinner. Onze constructie was dat we een eigen kantoor 
hadden met buitenpatronen, mrs. J. Bijkerk, J.J. Bertrams en E. van Rossum, die ons 
drie jaar lang voortreffelijk als patroon hebben ondersteund.

Wij waren in 1973 afgestudeerd en moesten natuurlijk allerlei voorbereidingen treffen 
voor de opening van het kantoor. We klopten bij de Sociale Dienst aan, die terecht 
enthousiast was en ons – ik denk – een jaar lang een RWW-uitkering verstrekte. Ik zal 
nooit vergeten dat de betreffende ambtenaar opmerkte dat we maar langs moesten 
komen als we dachten dat we de bijstand niet meer nodig hadden. Wat een tijden! 
Achteraf waarschijnlijk een van de beste investeringen die de gemeente ooit gedaan 
heeft.

In een brief aan de voorzitter van de Raad van Beroep verzochten wij om een kennis-
makingsgesprek en afficheerden wij ons als een eigen advokatenkantoor met het doel:

‘de teoretise inzichten over recht en maatschappij, zoals wij die gezamenlijk in studie-
projecten hebben opgedaan, in de praktijk gestalte te geven. In concreto betekent dit 
dat onze praktijk zich voornamelijk bezighoudt met echtscheidingen, ontslagen, soci-
ale verzekeringsproblemen en huurzaken.’

Wij waren in onze opvattingen en uiterlijk vertoon (klompen, houthakkershemden, 
bretels, corduroy broeken, baarden) vreemde eenden in de bijt. De houding van de 
Orde was weliswaar kritisch, maar liberaal nieuwsgierig. Onze patroons waren con-
structief, inspirerend en probeerden zo veel mogelijk mee te denken. Waarschijnlijk 
vonden ze het wel spannend.

Uitgangspunt was dat de drempelvrees weg moest, dus iedereen kon binnenvallen. We 
waren van ’s ochtends 07.00 tot ’s avonds 19.30 uur open (de arbeider had dan de kans 
ons vóór of na het werk te bezoeken) en wat ik vergeten was, iedere dag was één van 
ons gastheer of gastvrouw, die aanwezig was voor bezoekers, doorgeleiding van post en 
het maken van afspraken. In navolging van de Wetswinkel en Advokatenwinkel noem-
den wij die persoon: ‘de winkelier’.

In het begin deden we alle zaken ten minste met zijn tweeën en ergens lees ik dat we 
werkten voor een vast tarief: een eerste advies langer dan een kwartier, tenzij pro deo 
ad ƒl. 10, tenzij duidelijk rijk of arm. Verder: eerste advies aan hulpverlenende tussen-
personen niet (waarschijnlijk bedoelden we dat we hun niets in rekening brachten; 
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‘netwerken’, zou je vandaag de dag zeggen), eerste advies aan actiegroepen per geval 
bekijken en eerste advies aan vriendjes, als ze hier komen: betalen. Lili organiseerde 
dat we binnen de kortste keren een enorm netwerk opbouwden, van arbeidsbureau tot 
allerlei welzijnsinstellingen met allerlei afkortingen, gemeente, huisvesting, en noem 
maar op. Personeel was taboe. We moesten alle taken (backoffice, frontoffice, schoon-
maak, bestellingen) zelf doen en binnen een paar maanden waren we bijna overspan-
nen. Iedere ochtend moest er om 09.30 uur vergaderd worden, op vrijdag moest de 
boekhouding gedaan worden. De openingstijden (‘unique selling point’) werden uit-
drukkelijk op ons briefpapier vermeld. Betreffende de klantenverwerking was het cri-
terium: 1) inkomen, 2) machtelozen, 3) soort zaak.

De Orde eiste dat we onze samenwerking contractueel vastlegden. Het maatschapscon-
tract had twee inhoudelijke regels, namelijk dat ieder zijn volle arbeid en vlijt, alsmede 
het gebruik en het genot van zijn rechtskundige bibliotheek inbracht en verder was 
ieder der maten bevoegd ten name van de maatschap beheershandelingen te verrich-
ten. Artikel 4 luidde: ‘Wat niet in dit kontrakt op uitdrukkelijke wijze is geregeld, is in de 
artikelen 1655 e.v. BW aangegeven.’

Zo ging dat. Het advokatenkollektief heeft in ieder geval één verandering teweegge-
bracht. Annemarie Bos had de beste ‘plume’. We vonden de stijl waarin dagvaardingen 
opgesteld werden onleesbaar, dus arbeidersvijandelijk. Op een middag gingen we bij 
elkaar zitten, pakten het Wetboek van Rechtsvordering erbij en componeerden een 
dagvaarding die onze klanten konden begrijpen. feiten, juridisch kader, in gewoon 
Nederlands. Later is onze stijl overgenomen. Toen we begonnen, waren er circa 2.000 
advocaten. En niet te vergeten, wij hadden niet gewoon briefpapier, nee, wij gebruikten 
gerecycled papier, wat een beetje deed denken aan wc-papier (onbestemd grijs). De 
grootste innovatie in die tijd was de korrektieknop op je Olivetti-typemachine. Als je 
een fout tikte, kon je het direct herstellen.

Vanaf dag één was onze praktijk een magneet. Binnen de kortste keren liepen we over 
van klanten en kregen we last van uitputtingsverschijnselen en dus ook spanningen. 
Het gestalte geven aan de theoretische inzichten over rechten en maatschappij eiste zijn 
tol. Sjef, Lili en Wout vonden dat er andere oplossingen gevonden moesten worden dan 
het aannemen van personeel, wat ik bepleitte. Ook al besloten we principieel geen Or-
devergaderingen te bezoeken, het bleef te druk. Toen één van ons het na een jaar voor 
gezien hield, duurde het maanden voordat afgerekend werd, omdat we geen tijd had-
den voor de boekhouding. Drie maandsalarissen werden gewoon niet uitbetaald, ter-
wijl we buiten moord en brand schreeuwden als iemand een week te laat was met het 
betalen van loon.

De verslagen lezend, bleek Sjef toen al enorm systematisch te werken. Hij introduceer-
de 1, 2, 3: Wat voor zaak doen we, wie doet ’m, wat moet er gedaan worden? Later 
kwam daarbij: via wie komt de zaak? In het kollektief was inkomen, geld geen item. Na 
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een halfjaar konden we onszelf bedruipen. We verdienden in die tijd geloof ik ƒl. 15.000 
per persoon per jaar. We liepen een maand onverzekerd rond, omdat we van de pri-
véverzekering naar het ziekenfonds wilden. We hadden het er steeds over dat wij niet 
zoveel verdienden, maar wel een enorm psychisch inkomen hadden en zo voelde dat 
ook. Wij deden praktisch alleen toevoegingen en stonden tegenover advocaten die 
soms tien keer zoveel verdienden in een kort geding, dat wij dan ook nog wonnen. 
Niemand lette erop dat we soms tienduizenden guldens op onze rekening-courant 
hadden. Op een dag vertelde een vriend mij over deposito. Je kreeg dan wel 11%. Bib-
berend belde ik onze bank en vroeg wat de depositorente was. Vanaf die dag ging het 
overschot naar de spaarrekening tegen 11, 12 of 13%. Nooit had de bank ons hierover 
geïnformeerd. Het was geen aandachtspunt. Niet voor de bank en ook niet voor ons.

Het tussenrapport van onze patroons van 24 november 1976 is ontroerend. Uitgangs-
punten: a) een zo laag mogelijke drempel, b) rechtshulp uitsluitend aan sociaal zwak-
keren, c) het begeleiden en/of zelf voeren van sociale actie en d) zo veel mogelijk kol-
lektieve behandeling van zaken. De patroons noteren dat door gebrek aan tijd het 
open-huis-systeem niet vol bleek te houden. De kollektieve behandeling van zaken is 
beperkt tot moeilijke kwesties. Geconstateerd wordt dat het kollektief nog steeds deel-
neemt aan sociale acties. Genoemd wordt de kwestie rond de legalisering van illegale 
buitenlandse arbeiders. En het uitgangspunt rechtshulp aan sociaal zwakkeren is nog 
steeds onverkort gehandhaafd, zij het dat het kollektief zich daarbij selectiever opstelt 
dan aanvankelijk het geval was. Voorts wordt opgemerkt dat het enthousiasme nog 
steeds aanwezig is en de leden steeds meer oor krijgen voor de juridische kant van de 
door hen behandelde zaken, zonder dat zij overigens de sociale kant daarvan uit het 
oog verliezen.

Over Sjef wordt aangegeven dat hij zich tot een belangrijk lid van het kollektief heeft 
ontwikkeld en zich bezighoudt met een veelsoortigheid van zaken. Als enige had hij 
ervaring als curator in een faillissement en ook houdt hij zich bezig met incassozaken. 
Zijn produktie is relatief hoog: ongeveer 65 zaken. De dossiervoering van Sjef is zorg-
vuldig en overzichtelijk. Vermeld wordt dat de hem voorgelegde zaken op degelijke en 
adequate wijze aangepakt worden. Met enige verbazing constateren de patroons dat ik 
een telefonische regelaar ben, die gewaarschuwd is voor de gevaren die zijn verbonden 
aan een overmatig gebruik van het apparaat dat telefoon heet. Weliswaar heb ik zeker 
een open oog voor de juridische kant van de zaak, maar het mag best wat dieper gra-
ven. De dossiers zijn geen voorbeeld van ordelijkheid en overzichtelijkheid. Daar 
wordt al duidelijk waarom ik praktisch uitsluitend kort gedingen doe.

Sjef en ik waren de katholieken in het kollektief, Wout en Annemarie de protestanten. 
Sjef en ik hadden dezelfde achtergrond: bemiddeld gezin, kostschool, waarbij Sjef in de 
pas en ik uit de pas opgroeide. Aanvankelijk was er grote vrijheid in het kollektief bin-
nen bovengenoemde criteria. Binnen de kortste keren had ik een activistische huur-, 
kraak- en vreemdelingenpraktijk, terwijl Sjef, Wout en Annemarie zich steeds meer op 
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arbeidszaken en sociaal verzekeringsrecht gingen oriënteren. Wout en Sjef wilden 
steeds meer met de vakbonden optrekken, terwijl ik inmiddels huisadvocaat van het 
Nederlands Verbond van Huurders, thans Woonbond, was en een totaal ander soort 
advocatuur uitoefende met steeds minder raakvlakken. Op een gegeven moment be-
zocht ik zo’n 50 kantongerechten. In de zomer van 1978 leidde dat tot mijn vertrek. 
Emotioneel een knauw, maar achteraf zakelijk juist. Ik ging verder, in kollektiefvorm, 
met het kantoor van Erik Hummels. Het advokatenkollektief ontwikkelde zich als een 
gerenommeerd, op arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen georiënteerd kantoor waar 
onder andere Willem Duitemeijer, de latere President van de Rechtbank Groningen, en 
Loe Sprengers instapten. Zelf ging ik in het huurrecht door in de traditie van het kol-
lektief. In 1979 herschreven we, samen met een aantal huurrechtadvocaten, waaronder 
Dolf Rueb en Dolf Hartkamp, het huurrecht via het PvdA-Tweede Kamerlid Nora Sa-
lomons. Het wetsontwerp ging uit van liberalisatie. Wij introduceerden allerlei be-
schermingsbepalingen, die de Kamer tot onze verrassing overnam. Minister De Ruiter 
merkte in de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsontwerp ‘Bepalingen met 
betrekking tot huur verhuur van woonruimte’ (14 249) op:

‘Wij zaten in een trein, die ging in de richting van liberalisatie en wij zijn terechtgeko-
men in een trein, die de andere kant uitgaat, namelijk in de richting van een nogal 
strikt stelsel van huurbescherming.’

Sjef vertelde mij een paar weken geleden dat we begin tachtiger jaren ieder op een 
dubbele pagina een interview hadden gegeven in het blad Bondig van de vakbond, 
waarin we zonder rancune op het advokatenkollektief terugkeken. Zo was het: een 
fantastische tijd, waarin wij ons konden ontplooien als advocaat en we naast individu-
ele rechtshulp voor de machtelozen ons overal theoretisch en praktisch mee bemoei-
den. Zo stuurden we op 2 september 1975 namens het kollektief een telegram aan de 
President van Spanje, waarin we in de franco-tijd protesteerden tegen de aangekon-
digde doodvonnissen tegen twee jonge Basken door de wurgpaal. Ook demonstreer-
den we samen met in kerken in hongerstaking zijnde illegale gastarbeiders die een ge-
neraal pardon eisten. En toen de Utrechtse politiecommissaris Van Doesburg in 
september 1977 bezwaar maakte tegen een muurschildering door een chileense kun-
stenaarsgroep, aangebracht op een schutting van betonnen platen die de achterkant 
van het hoofdbureau van de politie scheidde van de straat, meende het kollektief dat de 
commissaris met zijn beroep op strikte neutraliteit die de politie in acht diende te ne-
men, een duidelijke politieke keuze had gemaakt, namelijk de keuze om te zwijgen als 
het gaat om het vernietigen van een democratische orde. Juist door deze keuze, de 
impliciete partijdigheid, is bij het Utrechts kollektief twijfel gerezen over de inhoud die 
de Utrechtse politie geeft aan het begrip neutraliteit. Het kollektief verlangt niet dat de 
Utrechtse politie zich mengt in binnenlandse en buitenlandse politieke kwesties. Dat is 
niet haar taak. Maar door haar roep om verwijdering kiest zij tegen de democratische 
besluiten van de Utrechtse overheid en daarmee ook voor het regime in chili. En dat is 
niet de taak van de politie, aldus het kollektief. Kom daar vandaag eens om: ‘Advoca-
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tenkantoor protesteert tegen Kim Jong-un.’ Overigens was met diezelfde commissaris 
wel een deal te maken tegen de woonmaffia, die knokploegen inzette toen in de zeven-
tiger jaren de huizenprijzen explodeerden. Andere tijden. Toen de RAf (voor de jon-
geren: Rote Armee fraktion) het kollektief vroeg om rechtsbijstand, maar aangaf dat 
de RAf de strategie dicteerde, was dat een brug te ver.

Recent las ik dit citaat van Sjef:

‘Als je met advocaten praat over de oude generatie kantonrechters, dan regent het al-
tijd anekdotes over de legendarische eigenwijsheid van die rechters. Vroeger gebeurde 
het nog wel eens dat een kantonrechter echt disfunctioneerde, dat zie je nu niet meer. 
De jongere kantonrechters zijn veel beter opgeleid. Maar ze zijn ook wat vlakker, wat 
grijzer. Het zijn niet meer zulke persoonlijkheden. (mr. Sjef de Laat, kantonrechter 
rechtbank Utrecht)’

Zo is het maar net. Advokatenkollektief met drie k’s, een prachtige tijd!
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  De voor- en achterkant van Sjef de Laat  

Loe Sprengers1

1. Inleiding 

Met veel genoegen ga ik in op het verzoek om een bijdrage te leveren aan de afscheids-
bundel voor Sjef de Laat. Anders dan de titel mogelijkerwijs doet bevroeden, zal ik het 
niet hebben over de uiterlijke kenmerken, van voren en achteren, van deze bijna zeven-
tigjarige. Ik wil het hebben over zijn verschillende hoedanigheden in zijn werkzame 
leven: als advocaat voor de rechter staand (de voorkant) en als rechter achter de tafel 
zitting nemend (de achterkant). Ik wil hierna de voor- en achterkant aan de hand van 
de volgende thema's belichten: mijn persoonlijke ervaringen met die voor- en achter-
kant (paragraaf 2), en het inhoudelijk thema van deze bijdrage: de betrokkenheid van 
Sjef de Laat bij rechtszaken op het terrein van de WOR (paragraaf 3).

2. Persoonlijke ervaringen 

De voorkant
Sjef de Laat is een van de medeoprichters van het Advokatenkollektief in Utrecht in 
1974. In 1979, met de grote wetswijziging van de Wet op de ondernemingsraden, waar-
bij onder meer de beroepsgang bij de Ondernemingskamer is geïntroduceerd, is het 
Advokatenkollektief zich volledig gaan toeleggen op het terrein van het arbeidsrecht en 
in het bijzonder het medezeggenschaprecht. Vanaf 1984 ben ik daar gaan werken, 
waarbij Sjef de Laat mijn patroon is geworden.

Het waren andere tijden, ook in de advocatuur. Tijdens het sollicitatiegesprek probeer-
de ik als sollicitant een beeld te krijgen of het hier ging om mensen die door dogmatis-
me verblind waren voor de goede zaak of vooral met passie, maar ook deskundigheid, 
de advocatuur uitoefenden. Het dogmatisme viel wel mee, hetgeen onder andere bleek 
uit het feit dat ik tijdens het sollicitatiegesprek de spelregels van ‘ultimate frisbee’, een 
sport die ik op dat moment beoefende, uitgebreid heb uitgelegd en Marx daarentegen 
niet ter sprake is gekomen. Na drie maanden op basis van een arbeidsovereenkomst 
gewerkt te hebben met als beloning het minimumloon ‘moest’ ik lid van de maatschap 
worden, omdat dergelijke ‘exorbitante’ loonkosten te zwaar drukten. Nu, in 2019, be-

1 Advocaat te Utrecht en verbonden aan de Erasmus School of Law.
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sluit een van mijn collega’s om een Tesla te gaan rijden. Beter kan niet geïllustreerd 
worden dat tijden veranderen.

In het begin ben ik veel met Sjef op stap geweest naar gesprekken met ondernemings-
raden en naar zittingen. Vaak was de advocaat aan de andere kant Rogier Duk, die 
zichzelf in een artikel – met gevoel voor ironie, maar zeker niet bezijden de waarheid 
– als ‘advocaat van de bazen’ neerzette. Voor een beginnend advocaat kreeg Rogier 
Duk mythische proporties, de verpersoonlijking van de tegenstand van de goede zaak. 
De uil van Minerva was daar niks bij. Inmiddels is ook dat beeld bijgetrokken, alleen al 
door alle cursussen die ik in de loop van de tijd samen met Rogier Duk gegeven heb. In 
die tijd heb ik met bewondering gekeken naar hoe De Laat en Duk volledig aan elkaar 
gewaagd waren.

Sjef was iemand die goed kon delegeren, zeker als de vakantieperiode eraan kwam. Ik 
was als beginnend advocaat meegelopen in een geschil van de ondernemingsraad van 
het Radboudziekenhuis en toen de zitting bij de Ondernemingskamer tijdens de va-
kantie van Sjef gepland werd, was het dan ook voor hem een uitgemaakte zaak dat ik 
die zitting moest doen. Ik kende de feiten immers al. Dat ik nog nauwelijks proceser-
varing had, deerde de goede zaak niet. Het persoonlijk belang van vakantie vieren als 
vader van een opgroeiend gezin moet immers niet onderschat worden.

In het eerste jaar dat ik werkzaam was bij het Advokatenkollektief heb ik het hele land 
rondgereisd vanwege het feit dat het kabinet-Lubbers I jongeren van 16 tot 18 jaar niet 
of in veel beperktere mate in aanmerking liet komen voor een eenmalige uitkering, een 
niet-welvaartsvast doekje voor het bloeden om de gevolgen van de achteruitgang in de 
inkomens van uitkeringsgerechtigden te compenseren. In alle uithoeken van het land 
heb ik namens jongeren op verzoek van de fNV Jongerenbeweging bezwaarschriften 
ingediend. Toen minister Ruding later in een interview in Het Vrije Volk de uitlating 
had gedaan dat jongeren liever thuisbleven bij tante Truus in plaats van werk te gaan 
zoeken, was dat reden voor de fNV Jongerenbeweging om contact op te nemen of hier 
geen juridische stappen tegen gezet konden worden. Uiteindelijk werd besloten om een 
kortgedingprocedure te starten. Omdat fNV Jongerenbeweging op dat moment mijn 
klant was, lag het binnen de verhoudingen van het Advokatenkollektief, die geken-
merkt werden door gelijkwaardigheid en gebrek aan hiërarchie, voor de hand dat ik dat 
kort geding ook zou doen. Ware het niet, dat ik nog nooit een kort geding gevoerd had. 
Op subtiele wijze loste Sjef dat op door voor te stellen om het kort geding samen te 
doen en het verhaal te verdelen in een meer algemeen juridisch deel en een concreet 
voorbeeld, het relaas van een werkloze jongere uit Helmond die moeite had om aan 
een baan te komen. Dat laatste deel zou ik voor mijn rekening nemen. Mijn eerste kort 
geding met ronkende camera’s waar ik toch probleemloos doorheen gekomen ben, 
vanwege de zekerheid dat Sjef wél wist wat hij deed.
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Ik heb veel geleerd in de periode dat ik met Sjef als advocaat heb samengewerkt. De 
belangrijkste aspecten zijn: doorzettingsvermogen om niet bij een eerste juridische te-
genslag de handdoek in de ring te gooien, maar te volharden met extra inzet en juridi-
sche spitsvondigheid. Je realiseren dat zonder lef en creativiteit jurisprudentie nimmer 
zal veranderen. En bovenal het besef dat in de rechtszaal meer nodig is dan een strijd-
kreet, maar dat het juist aan een advocaat is om gewenste veranderingen, met als uit-
gangspunt ongelijkheidscompensatie, te vertalen in juridische stellingnames en rede-
neringen die (voldoende) hout snijden. En tot slot: blijven relativeren en het belang 
onderkennen van humor in de rechtszaal alsook daarbuiten.

De achterkant
Ik schat dat ik in vijf zaken met Sjef als rechter te maken heb gehad. De eerste keer in 
een arbitragezaak, met Rogier Duk aan de andere kant, die speelde bij de politie, waar-
bij ik ongenadig ongelijk heb gekregen, waardoor duidelijk was dat persoonlijke rela-
ties geen rol spelen bij de beoordeling van een zaak. Een ervaring die ik in mijn latere 
loopbaan ook als voorzitter van allerlei geschillencommissies steeds weer heb bemerkt.

Wat ik bijzonder opvallend heb gevonden is de wijze waarop de zittingen bij Sjef plaats-
vonden. Zowel bij een stakingskortgeding als in een geschil over het instemmingsrecht 
van nieuwe werkroosters bij Rijkswaterstaat die op zeer veel bezwaren van de betrok-
ken ambtenaren stuitten, was de publieke belangstelling erg groot. Tegen waarschijn-
lijk allerlei veiligheids- en brandweervoorschriften in had Sjef er geen bezwaar tegen 
dat alle mensen die de moeite genomen hadden om naar de rechtbank te komen ook 
de gelegenheid kregen om erbij te zijn. Mensen konden tegen de zijmuren staan, achter 
de tafel van de rechter, waarbij hij hen aanraadde om op de grond te gaan zitten omdat 
zijn ervaring was dat advocaten nogal lang van stof kunnen zijn, waaraan hij toevoegde 
– zo staat mij bij – ‘zeker deze advocaten’. Op het moment dat een van de zwaar betrok-
ken werknemers begon te sputteren naar aanleiding van onjuistheden die van de kant 
van de werkgever naar voren werden gebracht, greep Sjef meteen in en gaf aan dat het 
debat op een ordelijke wijze gevoerd moest worden. De zitting verliep zonder proble-
men. Ik bemerkte bij mijn cliënten dat ze deze aanpak zeer waardeerden. Een rechter 
die doorheeft dat voor iemand die misschien één keer in zijn leven in een rechtszaal 
komt, dit een heel bijzondere dag is. Op dit punt heeft Sjef zonder meer zijn ervaringen 
met de ‘voorkant’ tot aan het eind goed meegenomen bij zijn functioneren aan de ‘ach-
terkant’ van het recht.

3. Medezeggenschapsrecht 

Op een aantal deelterreinen van het medezeggenschapsrecht heb ik gekeken naar uit-
spraken waarbij Sjef de Laat als advocaat betrokken was en uitspraken op hetzelfde 
deelterrein waar hij als rechter over heeft geoordeeld. Het betreft geen volledig over-
zicht, maar geeft een indruk van de voor -en achterkant van De Laat op het terrein van 
de WOR.
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3.1 Verkiezingen/reglementen 

De voorkant
In 1983 heeft De Laat een kortgedingprocedure gevoerd voor de Voedingsbond fNV 
en een aantal werknemers van het Nederlands congresgebouw, omdat de onderne-
mingsraad besloten had een zestal ambulante werknemers niet op te nemen in de lijst 
met de in de onderneming werkzame personen. Zij konden daardoor zowel het actief 
als passief kiesrecht niet uitoefenen. De president oordeelde dat deze ambulante mede-
werkers ten onrechte gepasseerd waren en dat de verkiezingen overgedaan moesten 
worden (President Rechtbank ’s-Gravenhage 20 december 1983, KG 1984/17). Ik her-
inner mij dat dit een van de eerste zaken was waarin ik meegelopen heb en dat mij 
duidelijk werd hoe zwaar de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verkiezin-
gen en de bepalingen in het reglement worden getoetst. Er kan niet lichtvaardig van 
afgeweken worden en gebeurt dat toch dan zijn nieuwe verkiezingen op z’n plaats.

De achterkant
Het gewicht dat toekomt aan de formaliteiten ten aanzien van de verkiezingen of het 
instellen van een ondernemingsraad is ook door De Laat als rechter zwaar meegewo-
gen.

In 2012, in een artikel 96 Rv-procedure, was fNV Bondgenoten gaan procederen om-
dat een ondernemingsraad op een aantal punten het eigen reglement niet naleefde. 
Onder meer was er een verkiezing gehouden met vijf kiesgroepen, terwijl er in het re-
glement slechts twee vermeld stonden. In de uitspraak is deze overweging terug te le-
zen: ‘Nu naar het oordeel van de kantonrechter verkiezingen precies volgens de regels 
moeten geschieden en vaststaat dat bij de onderhavige verkiezingen in ieder geval niet het 
reglement gevolgd is.’ Sjef oordeelde dat de verkiezingen moesten worden overgedaan 
(Kantonrechter Utrecht 22 juli 2012, EcLI:NL:RBUTR:2012:BX6054).

In 2012 heeft hij geoordeeld in een geschil dat een werknemer aanhangig maakte tegen 
Ormit B.V. (Kantonrechter Utrecht 31 augustus 2012, EcLI:NL:RBUTR:2012:BX6615) 
over het feit dat er geen ondernemingsraad op grond van de WOR was ingesteld. Er 
was wel een Raad voor Medezeggenschap die op een aantal punten ook afwijkende 
bevoegdheden had ten aanzien van de WOR. De ondernemer werd verplicht alsnog 
een ondernemingsraad in te stellen met inachtneming van de bepalingen van de WOR. 
Een bijzonder aspect in deze zaak was dat de werknemer een contract voor bepaalde 
tijd had dat op 31 december 2012 van rechtswege zou eindigen en dat niet verlengd zou 
worden. Voor de ondernemer was dit reden om te stellen dat deze werknemer daarmee 
onvoldoende belang had bij het verzoek. De werknemer werd echter als belanghebben-
de aangemerkt, omdat hij op het moment dat de procedure startte een werknemer was.

Op het terrein van verkiezingen en reglementen is er weinig rekkelijkheid. Daarvoor is 
het belang van dergelijke formele voorschriften te groot.
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3.2 Individuele rechtspositie/faciliteiten 

De voorkant
In 1990 heeft De Laat een procedure gevoerd voor een voorzitter van de onderne-
mingsraad van de Stichting Schooladvies Begeleidingsdienst Oostelijk Groningen. De 
beëindiging van de subsidie voor een van de projecten waaraan de ondernemer deel-
nam was in de optiek van de rechter niet te beschouwen als beëindiging van (een on-
derdeel van) de onderneming in de zin van het toenmalige artikel 21 lid 4 WOR. Daar-
om was hij ten onrechte ontslagen omdat bijvoorbeeld de toen nog voorgeschreven 
procedure om voorafgaand toestemming aan de kantonrechter te vragen tot beëindi-
ging van de dienstbetrekking was nagelaten (Rechtbank Groningen 7 december 1990, 
OR Informatie, 1991-4, p. 31).

In 1989 heeft De Laat een procedure gevoerd voor de ondernemingsraad van Stichting 
Nederlands Balletorkest over de vraag hoe het OR-werk ingepast moest worden in de 
arbeidstijd van de orkestleden. Vraag was hoe OR-uren verrekend moesten worden 
met de reguliere orkestwerkzaamheden. De Rechtbank Amsterdam was van mening 
dat de inpassing zodanig moet gebeuren dat de OR-leden in de gelegenheid worden 
gesteld tot een behoorlijke deelname aan het OR-werk. De ondernemingsraad had ech-
ter onvoldoende gesteld voor de conclusie dat bij de toepassing van de door de onder-
nemer aangeboden regeling geen behoorlijke deelname aan het OR-werk mogelijk was 
(Rechtbank Amsterdam 5 april 1989, ROR 989/2).

De achterkant
Als kantonrechter heeft De Laat in 2011 het verzoek van Super de Boer tot opzegging 
van de arbeidsovereenkomst met een secretaris van de OR afgewezen, omdat het toen 
in artikel 7:670a BW opgenomen voorschrift, dat zonder voorafgaande toestemming 
van de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met bepaalde werknemers niet kan 
worden opgezegd, niet gold voor de secretaris van de ondernemingsraad. Deze letter-
lijke uitleg van de wetsbepaling leidde tot afwijzing van het verzoek. Ook hier maar 
weer een voorbeeld van een strikte toepassing van de bepalingen met betrekking tot de 
formaliteiten van de WOR.

Een andere, recente, uitspraak wil ik er nog uitlichten. De zaak heeft betrekking op het 
verzoek van een OR-lid om minder te gaan werken. Dit verzoek zou er feitelijk op 
neerkomen dat de werknemer alleen nog 16 uur als OR-lid actief zal zijn. Alle verwe-
ren van de werkgever worden terzijde geschoven, zoals dat een werknemer die dan al-
leen nog 16 uur per week voor de OR werkt niet langer de gewenste verbinding met de 
onderneming heeft, dit vanwege het uitgangspunt dat OR-werk ook werk is. Het argu-
ment dat er een zwaarwichtig belang is dat een OR-lid voeding houdt met het reguliere 
werk wordt verworpen, omdat het in de ondernemingsraadpraktijk regelmatig voor-
komt dat bepaalde OR-leden niet alleen lid zijn van de ondernemingsraad, maar ook 
van de GOR en/of de cOR. Hierdoor besteden dergelijke OR-leden een groot deel van 
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hun werkweek, zo niet de volledige werkweek, aan OR-werk (Rechtbank Midden-Ne-
derland 28 februari 2018, EcLI:NL:RBMNE:2018:755). Dit is in ieder geval een waar-
neming die Sjef in zijn werk aan de voorkant geregeld heeft kunnen doen.

In 2013 toetst De Laat de spelregels die bij Strukton Worksphere B.V. zijn gemaakt, 
waarin onder meer staat dat de voorzitter en de secretaris van de OR voor de helft van 
hun arbeidstijd zijn vrijgemaakt voor het medezeggenschapsrecht. Het feit dat de on-
dernemer deze spelregels eenzijdig gewijzigd heeft zonder voorafgaand overleg met de 
ondernemingsraad en zonder dat er gebleken is van zwaarwichtige redenen voor een 
dergelijke eenzijdige aanpassing, is voor de ondernemer fataal (Rechtbank Mid-
den-Nederland 5 november 2013, EcLI:NL:RBMNE:2013:5497).

3.3 Adviesrecht 

De voorkant
Het belang van een gedane toezegging is in het medezeggenschapsrecht van grote be-
tekenis in de relatie tussen ondernemingsraad en de ondernemer. In een van de zaken 
uit de beginperiode van de Ondernemingskamer is dit door De Laat ook aan de orde 
gesteld namens de ondernemingsraad Paktank. Tussen directie en de ondernemings-
raad werd na langdurig overleg afgesproken dat per november 1982 het beveiligings-
personeel in vaste dienst zou worden uitgebreid van 5 naar 10. De Ondernemingska-
mer geeft aan dat in het licht van die toezegging ook de zinsnede in het negatief advies 
van de OR ‘geen inhuur, maar vast personeel’ moet worden gezien. De Ondernemings-
kamer geeft aan dat met die afspraak door de ondernemer een toezegging is gedaan 
met betrekking tot zijn beleid ten aanzien van inlening van arbeidskrachten waaraan 
rechtens betekenis moet worden toegekend (Hof Amsterdam (OK) 24 mei 1984, ROR 
1971-1984/94).

Hoe de limitatieve opsomming van artikel 25 lid 1 WOR over het adviesrecht moet 
worden geïnterpreteerd is een vraag waar in de jurisprudentie gezocht is naar de gren-
zen. In een procedure die door De Laat namens de ondernemingsraad Unilever Re-
search Laboratorium is gevoerd bij de Ondernemingskamer werd ten eerste geoor-
deeld dat het besluit tot verzelfstandiging van de testweefselproductie geen 
overeenkomst is tot het aangaan van een duurzame samenwerking, omdat het gelijk te 
stellen is met de relatie die bestaat tussen een afnemer en een onafhankelijke toeleve-
rancier. Evenmin is er sprake van een beëindiging van een belangrijk onderdeel van de 
werkzaamheden of een belangrijke wijziging of inkrimping van de werkzaamheden nu 
het besluit betrekking heeft op twee werknemers van de in totaal 1.100 werknemers 
(Hof Amsterdam (OK), 23 november 1989, ROR 1989/31).

In een procedure die De Laat voor de cOR Unilever gevoerd heeft, kwam de vraag aan 
de orde wanneer een ondernemingsraad heeft afgezien van het adviesrecht. De Onder-
nemingskamer geeft aan dat de ondernemingsraad op grond van artikel 25 WOR de 
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bevoegdheid heeft advies uit te brengen. Indien een ondernemingsraad ervan afziet 
advies uit te brengen kan hij zich er in het algemeen niet op beroepen dat de onderne-
mer het besluit neemt zonder het advies van de ondernemingsraad af te wachten. Zo 
ook niet in dit geval, waar een door de cOR geschreven brief aan de ondernemer mede 
in de context van hetgeen daarover in de overlegvergadering aan de orde was geweest 
geen andere conclusie toelaat dan dat de cOR geen gebruik zou maken van zijn be-
voegdheid. Indien hij dan vervolgens toch in beroep gaat, leidt dat tot een niet-ontvan-
kelijkheid (Hof Amsterdam (OK) 4 juni 1987, NJ 1988, 454).

Terugkijkend in de oude rechtspraak, niet alleen in deze uitspraak maar ook in andere 
uitspraken waar De Laat bij betrokken was, valt op dat dezelfde vragen speelden die nu 
in de medezeggenschapjurisprudentie ook nog wel aan de orde komen.

De achterkant
Voor een kantonrechter komt het minder vaak voor dat hij een oordeel moet geven in 
geschillen over het adviesrecht, gezien de bijzondere rechtsgang bij de Ondernemings-
kamer die de WOR daarvoor kent. Ik heb twee uitspraken van kantonrechter De Laat 
uitgekozen waar thematiek aan de orde komt die ook in het adviesrecht heden ten dage 
nog van grote betekenis is.

De eerste beschikking heeft betrekking op het adviesrecht in een geschil van de onder-
nemingsraad van de voorziening tot samenwerking Politie Nederland. Deze procedure 
ging over de vraag of het inschakelen van een externe deskundige ter advies voorgelegd 
moet worden aan deze koepelorganisatie in de politiewereld. Kantonrechter De Laat 
(Rechtbank Utrecht 4 maart 2011, EcLI:NL:RBUTR:2011:BR5829) komt tot de con-
clusie dat het besluit voor een goede toepassing van de WOR toegerekend moet wor-
den aan de ondernemer, mede gezien het feit dat het korpsbeheerdersberaad een per-
sonele unie vormt met het bestuur van de ondernemer. In dat kader is het argument 
dat het korpsbeheerdersberaad een bredere taak vervult niet doorslaggevend. Wel is de 
kantonrechter van mening dat het een aangelegenheid is die valt onder het primaat van 
de politiek als bedoeld in artikel 46d sub b WOR. Met verwijzing naar Hoge Raad-ju-
risprudentie concludeert de kantonrechter dat het voldoende aannemelijk is dat het 
hier, mede gelet op het onderwerp, gaat om een publiekrechtelijke taak, te weten de 
politie en haar taken alsmede de betrokkenheid van verschillende ministeries met mo-
gelijke (grote) verschuiving van taken en verantwoordelijkheden.

In een andere procedure waarover De Laat geoordeeld heeft ging het om mede-onder-
nemerschap (Rechtbank Utrecht 29 augustus 2012, EcLI:NL:RBUTR:2012: BX6091). 
De ondernemingsraad van Novio had de holding connexxion als mede-ondernemer 
in een procedure bij de kantonrechter betrokken zonder de eigen ondernemer daarin 
mee te nemen. Het geschil had betrekking op de medezeggenschapsrechten vóór en na 
een concessie-overgang. De Laat ziet geen reden om de figuur van mede-ondernemer-
schap te beperken tot uitsluitend het in de WOR gewaarborgde advies- en instem-
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mingsrecht. Ook wanneer het gaat om andere bevoegdheden, zoals met betrekking tot 
de medezeggenschapsstructuur, kan daar reden toe zijn. Dit is de eerste uitspraak 
waarbij het een ondernemingsraad is toegestaan om louter tegen de mede-ondernemer 
een procedure aanhangig te maken.

4. Instemmingsrecht 

De voorkant
De Laat heeft als advocaat met name in kortgedingprocedures geprocedeerd over het 
instemmingsrecht. Bijvoorbeeld in een geschil in 1980, aanhangig gemaakt namens de 
ondernemingsraad van Texas Instruments Holland B.V. In een eerste geschil had de 
kantonrechter te Almelo op 14 februari 1980 geoordeeld dat er geen instemmingsrecht 
voor de ondernemingsraad was omdat er geen algemene vakantieregeling gold, maar 
dat de vakantie tussen het bedrijf en zijn werknemers in afzonderlijk, vrij overleg 
moest worden vastgesteld. Vervolgens is daarna door de ondernemingsraad en een 
aantal werknemers een tweede procedure gestart die geleid heeft tot een vonnis van de 
rechtbank Almelo van 17 juli 1980. Daarin werd geconcludeerd dat er bij de uitvoering 
sprake geweest is van onzorgvuldig beleid en dat daarbij toch door de ondernemer 
sterk het accent gelegd is op een algemene bedrijfssluiting in week 31. De president was 
van mening dat bij een aantal medewerkers de indruk kan zijn ontstaan dat week 31 
een uitgemaakte zaak was en dat hun vrije keuze zich alleen tot de andere weken zou 
uitstrekken. Dit is reden geweest voor de voorzieningenrechter om Texas Instruments 
op te leggen om binnen een bepaalde termijn alsnog met de betrokken werknemers 
opnieuw in overleg te treden. Een voorbeeld van standvastigheid, dat ervoor zorgde 
dat de ondernemer niet enerzijds in het collectieve geschil kan stellen dat er geen spra-
ke is van een regeling en anderzijds in de individuele afspraken toch op zijn minst 
suggereert dat er sprake is van collectieve regeling, namelijk een collectieve vakantie-
sluiting.

In een procedure die De Laat aanhangig gemaakt heeft voor de ondernemingsraad van 
Philips components blijkt de dubbele toetsing in het kader van een kort geding over 
het instemmingsrecht. Ten eerste stelt de president vast dat het niet onaannemelijk is 
dat de ondernemer met betrekking tot de nadere uitwerking van de verletregeling de 
instemming van de OR had moeten vragen. Maar vervolgens wordt bij de vraag of er 
voorzieningen opgelegd moeten worden geconcludeerd dat de OR niet een aanmerke-
lijk spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen heeft (President Rechtbank 
Zwolle 10 maart 1989, KG 1989/147).

Bij wetswijzigingen kunnen overgangsbepalingen, of het ontbreken daarvan, een rol 
spelen in het juridisch debat, zoals onder meer bleek in een procedure die De Laat ge-
voerd heeft voor de ondernemingsraad van frico Opslag- en Distributiebedrijven in 
1990. De Wet op de ondernemingsraden had een wijziging ondergaan waardoor de 
kantonrechter de bevoegdheid kreeg om een beslissing te nemen over het verzoek tot 
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vervangende toestemming, en niet meer zoals daarvoor de Bedrijfscommissie en daar-
na in beroep de minister van SZW. De ondernemer had vóór de wetswijziging groen 
licht gekregen van de Bedrijfscommissie. De rechter geeft aan dat hij de overtuiging 
heeft dat als de wetgever hier aandacht aan zou hebben besteed, de mogelijkheid van 
beroep bij de minister als overgangsmaatregel zou zijn blijven gelden. De president 
concludeert dat, hoe onbevredigend ook, aan het besluit tot verlenen van vervangende 
toestemming van de Bedrijfscommissie geen betekenis meer toekomt en dat partijen 
van voren af aan moeten beginnen, en legt een verbod op tot doorvoering van de wij-
ziging van tweeploegendienst voor heftruckchauffeurs (President Rechtbank Leeuwar-
den 3 september 1990, SR 1990-11, p. 324/325). Ervaringen met gebrekkig overgangs-
recht die voor De Laat als rechter als een goede leerschool hebben kunnen dienen, 
bijvoorbeeld bij de Wwz-overgangsrechtelijke vraagstukken.

De achterkant
Als kantonrechter heeft De Laat over de verschillende aspecten die bij het instem-
mingsrecht spelen geoordeeld. De invoering van nieuwe normroosters bij Rijkswater-
staat wordt als nietig beschouwd, omdat deze niet voorgelegd zijn aan de OR. In deze 
zaak speelde met name het probleem welke voorzieningen opgelegd moeten worden 
op het moment dat er ten onrechte geen instemming aan de OR gevraagd is over de 
nieuwe roosters, maar door veranderingen in de organisatie met de oude roosters ook 
niet meer gewerkt kan worden. Als oplossing koos De Laat ervoor om de zaak aan te 
houden en partijen alsnog de gelegenheid te geven om binnen een kort tijdsbestek met 
elkaar in overleg te gaan (Rechtbank Midden-Nederland 6  maart 2015, 
EcLI:NL:RBMNE:2015:1348 en 1349).

In de procedure over het verzoek tot verlenen van vervangende toestemming dat speel-
de bij de Ravu in Utrecht bestond er veel weerstand bij de achterban van de onderne-
mingsraad over de nieuw voorgestelde roosters. De kantonrechter oordeelt dat het 
standpunt van de ondernemingsraad om geen instemming te verlenen, gezien deze 
weerstand, niet als onredelijk kan worden bestempeld, maar wel zijn er zwaarwegende 
redenen aan de kant van de ondernemer om het rooster toch door te mogen voeren om 
op die wijze het aantal overtredingen van de Arbeidstijdenwet, die bij het oude rooster 
speelden, terug te kunnen dringen (Rechtbank Utrecht 29  november 2012, 
EcLI:NL:RBUTR:2012:BY4610).

In een geschil dat speelde bij Qbuzz B.V. heeft De Laat het verzoek om vervangende 
toestemming afgewezen (Rechtbank Midden-Nederland 3  mei 2017, EcLI: NL: 
RBMNE:2017:223). In dit geval had Qbuzz bij de overname van een concessie geen 
afwijkende afspraken gemaakt en daarom was de kantonrechter van mening dat er 
onvoldoende reden was om de oude afspraken met betrekking tot inroostering van 
herstel- en correctietijden te wijzigen. In deze zaak speelt vervolgens weer de proble-
matiek met betrekking tot de voorzieningen. Omdat de winterdienstregeling liep tot 
begin juli 2017 vindt de kantonrechter dat in redelijkheid niet meer van Qbuzz ver-
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langd kan worden om vanaf medio juni 2017 alsnog deze regeling voor ruim twee 
weken te vervangen door andere roosters vanwege het handelen in strijd met de voor-
schriften van het instemmingsrecht (Rechtbank Midden-Nederland 3  mei 2017, 
EcLI:NL:RBMNE:2017:2223).

Als laatste een uitspraak op het terrein van de extra bevoegdheden. Indien aan een 
ondernemingsraad een bevoegdheid wordt toegekend om in overeenstemming met de 
ondernemer regelingen vast te stellen, staat het de ondernemer vervolgens niet vrij om 
vervangende instemming bij de kantonrechter te vragen. Dan, zo concludeert De Laat, 
had deze uitdrukkelijk aan de ondernemingsraad als bevoegdheid het instemmings-
recht moeten toekennen en niet enige andere bevoegdheid (Rechtbank Midden-Ne-
derland 12 februari 2016, EcLI:NL:RBMNE:2016:717).

5. Slot 

De betekenis van Sjef de Laat voor het arbeidsrecht, zowel in de advocatuur als in de 
rechterlijke macht, is groot geweest en daarbinnen heeft het medezeggenschapsrecht 
altijd zijn bijzondere interesse gehad. Over zijn bijdrage, op zijn eigen manier, aan de 
rechtsontwikkeling in het arbeidsrecht kan daarom alleen maar met bewondering ge-
sproken worden.

Jarenlang was het zo dat het rechters was toegestaan om vijf jaar langer dan de 
AOW-leeftijd door te werken, tot 70-jarige leeftijd. De AOW-leeftijd schuift inmiddels 
steeds verder op, maar er is niet voor gekozen om daarmee ook de leeftijdsgrens voor 
rechters door te laten schuiven. In het geval van Sjef de Laat betreur ik dat zonder meer. 
De rechterlijke macht, en het hele arbeidsrecht, had dan nog langer van zijn werkzaam-
heden profijt kunnen hebben.

Sjef, hora est, het ga je goed!
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  Enquêterecht, medezeggenschap en Sjef de Laat  

Rogier Duk1

Inleiding 

1. Met degene aan wie dit liber is gewijd, deel ik flink wat ervaringen. Ik noem er drie, 
in omgekeerd chronologische volgorde.

1.1 Bij de promotie van Sjef mocht ik deel uitmaken van de promotiecommissie. Ik 
weet niet meer precies wat ik Sjef vroeg, maar ik dacht dat ik enkele kritisch-construc-
tieve vraagtekens zette bij de wenselijkheid van toepassing van de regeling van algeme-
ne voorwaarden op arbeidsovereenkomsten als door hem in zijn proefschrift bepleit. 
Gelet op de inhoud van zijn dissertatie moest Sjef dat uiteraard verdedigen. Dat deed 
hij zeer welbespraakt, zó welbespraakt dat ik na zijn reactie niet goed wist waarom deze 
mij in het geheel niet overtuigde. Gelukkig had ik geen ruimte voor repliek.

1.2 Rond de eeuwwisseling maakten Sjef en ik beiden deel uit van de commissie-Rood, 
die over het ‘duaal ontslagrecht’ moest adviseren. Daarvan herinner ik mij in de eerste 
plaats de even charmante als effectieve wijze van leiding geven van Max Rood als voor-
zitter, zowel op vergaderingen van de commissie als in zijn hoedanigheid van leiding-
gevende van de twee bekwame secretaressen van de commissie. Ex aequo op die plaats 
staat echter het spelen van de drie musketiers in relatie tot de D’Artagnan die Max 
Rood was: samen met Guus Heerma van Voss trokken Sjef en ik als whizzkids van leer. 
Spreken wij drieën elkaar bij gelegenheid, dan halen wij altijd weer op hoeveel beter het 
met het ontslagrecht zou zijn gesteld als de commissie door de wetgever zou zijn ge-
volgd in plaats van straal genegeerd. Maar ja, ondank is nu eenmaal ’s werelds loon, 
zeker als het gaat om weldoordachte adviezen. (De sociaal-economische inbreng van 
Henriëtte Maassen van den Brink in het werk van de commissie mag hier niet onver-
meld blijven.)

1.3 De in de tijd eerste herinnering die ik wil noemen, betreft het voorjaar van 1981, 
toen Sjef nog advocaat was. Sleutelwoord: Texas Instruments. De ondernemingsraad 
van dat Almelose bedrijf had met 7 tegen 6 stemmen besloten ingevolge artikel 26 
WOR beroep op de Ondernemingskamer in te stellen tegen een besluit dat zou leiden 

1 Mr. R.A.A. Duk is sinds 1972 advocaat in Den Haag.
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tot verlies van veel arbeidsplaatsen. De personeelsdirecteur van Texas Instruments wist 
de zevende stem om te praten, zodat het beroep moest worden ingetrokken. De toen-
malige Industriebonden fNV en cNV (samen de minderheid van zes in de raad) ga-
ven zich zo gemakkelijk niet gewonnen en vorderden in kort geding schorsing van (de 
uitvoering van) het betrokken besluit, met als juridische grondslag van de vorderingen 
dat er sprake was van wanbeleid, althans van gegronde redenen om aan een juist beleid 
te twijfelen.

2. Tony Huydecoper, die ik had ingeschakeld voor de behandeling van de feiten, en ik 
maakten onze agenda’s leeg en bereidden op de voorafgaande donderdag en op vrij-
dagochtend op een fraaie locatie in de buurt van Almelo de zitting van vrijdagmiddag 
drie uur voor, geassisteerd door secretaresses van de directie van het bedrijf. De zaak 
diende voor mr. H.J.J. van den Biesen, een groot, maar nogal ouderwets man. De drie 
advocaten werden voor de aanvang van de zitting in het kabinet van de President ge-
roepen, zonder hun cliënten. Van den Biesen hield een pakket stukken omhoog, keek 
nogal vies en vroeg: ‘Wat zijn dit?’ Sjef antwoordde: ‘Dat zijn de producties die ik u 
gisteren per bode liet bezorgen.’ Die mededeling was feitelijk juist, maar het ontging 
Sjef in eerste instantie dat hij het slachtoffer was van een ontgroeningsritueel, waarbij 
hem door mr. Van den Biesen stap voor langzame stap duidelijk werd gemaakt dat 
producties (toen nog) door tussenkomst van een procureur behoorden te worden in-
gediend. Ik kreeg zowaar enig (onnodig) medelijden met Sjef.

3. Sjef liet zich door die behandeling niet uit het veld slaan, maar bleef – als steeds – 
opgewekt en alert. Na pleidooien over en weer van in totaal zo’n twee uur stelde Van 
den Biesen voor op dat moment niet door te gaan met re- en dupliek, maar de zaak te 
schorsen en maandagochtend voort te zetten. Daarvoor waren de advocaten echter 
niet met schoongeveegde agenda’s (en dientengevolge allerlei verplichtingen juist op 
die maandag) naar Twente gekomen. Van den Biesen zag blijmoedig af van, naar ik 
veronderstelde, de gang naar zijn herensociëteit, en liet partijen tot een uur of negen 
’s avonds doorpleiten. Na een tussenvonnis van een paar dagen later, waarin partijen 
werden opgeroepen de kwestie nog eens goed uit te praten, volgde een eindvonnis 
waarbij de eisen van de twee bonden van de hand werden gewezen.2 Van dat vonnis is 
niet geappelleerd, en een enquêteverzoek is niet ingediend.

Samenloop: algemeen 

4. In die tijd kende het enquêterecht nog niet de mogelijkheid van onmiddellijke voor-
zieningen. Alleen al daarom stond de gang naar de gewone rechter in kort geding, als 
restrechter, open. Daardoor was ook de vraag aan de orde of deze reeds mocht ingrij-
pen als er gronden voor twijfel aan het beleid en de gang van zaken zijn of eerst als, 

2 President Rechtbank Almelo 13  mei 1981, KG 1981/63 en President Rechtbank Almelo 29  mei 1981, NJ 
1983/748 (met zéér instructieve noot van J.M.M. Maeijer).
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naar voorlopig oordeel, van wanbeleid sprake is. Dat is een in de loop van inmiddels 
vele jaren gepasseerd station.3

5. Zeker nog wel actueel is de vraag naar de verhouding tussen enerzijds de gegronde 
redenen en het wanbeleid van Boek 2 en anderzijds de ‘kennelijke onredelijkheid’ van 
artikel 26 WOR. Er zijn zeker relevante verschillen aan te wijzen. Zo wordt in een en-
quêtezaak grosso modo achteraf geoordeeld over beleid, terwijl het in het medezeggen-
schapsrecht op materieel gebied veeleer om voorspellingen gaat. cruciale vraag in het 
enquêterecht: zijn elementaire grondbeginselen van goed ondernemerschap geschon-
den? Wanbeleid kan daarbij (ook) bestaan uit een reeks van nalatigheden (bijvoorbeeld 
uit nalaten te besluiten), die door de rechter vooral in samenhang behoren te worden 
bezien.4 Bij procedures ingevolge artikel 26 WOR gaat het slechts om specifieke – en 
dan ook nog slechts ‘belangrijke’ – besluiten. In beide gevallen beperkt de rechter zich 
echter – en vandaar de principiële gelijkenis – op inhoudelijk vlak tot (wat wordt ge-
noemd) marginale toetsing.5 Wel is er, vooral onder artikel 26 WOR, een sterke proce-
durele toetsing. De verschillen tussen de procedures nemen echter niet weg dat het in 
beide gevallen gaat om rechterlijke toetsing van ondernemersbeleid.

6. Opmerkelijk is dat in de afgelopen veertig jaar door de vakbonden nauwelijks ge-
bruik is gemaakt van de bevoegdheid een enquête te verzoeken. Een uitzondering is de 
PcM-zaak, waarin de enquête toegewezen en uitgevoerd is, en op grond daarvan ook 
voorzieningen zijn getroffen.6 De gemaakte fouten betroffen in dat geval in de eerste 
plaats de verkopende stichting, die wel erg weinig onderzoek had gedaan naar de ver-
onderstelde voordelen van de overname, en in mindere mate de (buitenlandse) koper, 
die er overigens door de gekozen wijze van financiering van de transactie de financiële 
boter uit had weten te braden.

7. Hoe die terughoudendheid van de vakbeweging te verklaren? Navraag leert dat nog 
steeds met een zekere regelmaat de eerste stappen op het enquête-pad worden gezet, 
met name bij ingrijpende reorganisaties, en dat dit vaak ook wel iets oplevert. Mede 
daardoor komt het slechts zelden tot een procedure bij de Ondernemingskamer. Om-
gekeerd zullen ondernemingsraden vaak niet bevroeden tot welke – altijd achteraf ge-
zien – calamiteiten besluiten kunnen leiden, en daarom niet negatief adviseren of, na 
negatief advies, geen beroep instellen. Ook is het goed mogelijk dat wel beroep wordt 

3 Vooral doordat de Ondernemingskamer thans wel onmiddellijke voorzieningen kan treffen en van die be-
voegdheid een ruim en creatief gebruik maakt; zie met name J.H.M. Willems, ‘De enquêteprocedure: een ef-
ficiënte dienstmaagd’, in: Conflicten rondom de rechtspersoon (2000), p. 38 e.v.

4 Zie P. van Schilfgaarde c.s., Van de BV en de NV (17e druk, 2017), §11-123, met name §122 waarin het gaat om 
‘elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap’. Over de marginaliteit van de rechterlijke toet-
sing met name B.f. Assink en M.J. Kroeze, ‘Rechterlijke toetsing van ondernemingsbeleid in het enquêterecht’, 
in: K.M. van Hassel en M.P. Nieuwe Weme (red.), Willems’ wegen (2010), p. 11-32.

5 Zie daarover mijn artikel ‘De zachte kern van het medezeggenschapsrecht’, in: f. Pennings (red.), Een inspire-
rende Fase in het sociaal recht (2007), p.183-197.

6 OK 27 mei 2010, JOR 2010/189 m.nt. Stevens (PcM).
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ingesteld, maar dat verloren wordt omdat de bezwaren door de ondernemingsraad nog 
onvoldoende kunnen worden uitgewerkt.

8. Dat roept twee, hierna kort te bespreken vragen op. De eerste is hoe in beide types 
procedures de – vaak ter discussie staande – feiten door de rechter worden vastgesteld 
(en beoordeeld), de tweede of er aanleiding is om toekenning van het enquêterecht aan 
de ondernemingsraden alsnog te bewerkstelligen.

Feitenvaststelling 

9. Het bewijsrecht is in een civiele procedure, waaronder ook procedures bij de Onder-
nemingskamer, van toepassing, tenzij de aard van de procedure zich daartegen verzet.7 
Zo geldt het bewijsrecht niet bij procedures in kort geding. Daartoe kan men ongetwij-
feld rekenen de onmiddellijke voorzieningen van artikel 2:349a BW en de voorlopige 
voorzieningen van artikel 26 lid 8 WOR. Dat beantwoordt echter niet de vraag of het 
bewijsrecht wél toepasselijk is bij beslissingen van de Ondernemingskamer ten gronde. 
Het punt verdient enige aandacht omdat, voor zover mij bekend, de Ondernemingska-
mer tot nu toe in de hier bedoelde typen procedures geen bewijsopdrachten gegeven 
heeft, maar de mogelijkheid daartoe ook niet met zoveel woorden heeft uitgesloten.

10. Tot 1 juli 2015 gold dat bij ontbindingsverzoeken ex artikel 7:685 BW (oud) het 
bewijsrecht niet behoefde te worden toegepast.8 Sinds de invoering van de Wet werk en 
zekerheid (Wwz) op die datum is dat anders.9 Aan een bewijsopdracht behoeft de rech-
ter echter niet toe te komen als geen bewijsaanbod is gedaan of, vooral, als het gedane 
aanbod niet relevant of te vaag is.10

11. Ik zie geen argumenten die zouden kunnen rechtvaardigen dat de leer voor de Wwz 
niet kan (en behoort te) worden doorgetrokken naar het enquêterecht en het medezeg-
genschapsrecht. Wellicht kan men in dit verband nog vraagtekens plaatsen bij de be-
slissing tot het bevelen van een onderzoek, maar die beslissing valt, zo dunkt mij, in 
redelijkheid niet te zien als een soort voorlopige maatregel. Veeleer combineert zo’n 
beslissing de eigenschappen van een interlocutoir en van een einduitspraak. Dat geldt 
a fortiori voor de beslissingen waarbij, in de ‘tweede fase’, wanbeleid wordt vastgesteld 
(of juist niet) en voor die waarbij intrekking van een belangrijk besluit wordt bevolen 
(of juist niet).

7 Vgl. A.I.M. van Mierlo en c.J.J.c. van Nispen (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (6e 
druk, 2014), aantekening 2 op artikel 284.

8 HR 22 november 1996, NJ 1997/205 (Martinair) en HR 29 september 2000, NJ 2001/302 (ING).
9 HR 23 december 2016, JAR 2017/19 (Mediant). Zie voor een toepassing daarvan HR  29  juni 2018, JAR 

2018/185 (certe).
10 Vgl. voor de Wwz HR 16 februari 2018, JAR 2018/72 en 73 (bij gesteld disfunctioneren resp. een verstoorde 

verhouding).
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12. Zou het aanvaarden van de toepasselijkheid van het bewijsrecht ongewenste com-
plicaties kunnen meebrengen, met name: tot ernstige vertraging van de betrokken pro-
cedures kunnen leiden? Ik verwacht dat niet. In de beschikkingen, bedoeld in de vori-
ge paragraaf, benadrukt de Hoge Raad, zich baserend op de wetsgeschiedenis, dat bij 
individuele ontslagbesluiten de werkgever ‘een zekere mate van beoordelingsvrijheid’ 
heeft.11 Bij het enquêterecht en het medezeggenschapsrecht is de beleids- én beoorde-
lingsruimte voor de ondernemer eerder (veel) groter. Een vakbond of een onderne-
mingsraad zal dan ook (concrete) feiten en omstandigheden moeten stellen (en te be-
wijzen aanbieden) die duidelijk maken dat de aan de ondernemer gelaten ruimte niet 
in acht genomen is. (Aldus is de stelplicht zwaar en komt men niet snel aan bewijsop-
drachten toe.) Daarbij kan men zich voorstellen dat een partij het gemotiveerd oneens 
is met een feitelijke bevinding van de onderzoeker(s) of dat het rapport vermeldt dat 
een punt niet tot klaarheid is gebracht.

13. Is het denkbaar dat vakbond of ondernemingsraad aan die (zware) stelplicht kan 
voldoen? Ja, zeker. Zo kan voor de rechterlijke beoordeling van een besluit of van ge-
voerd beleid van belang zijn of zekere toezeggingen zijn gedaan of te honoreren ver-
wachtingen zijn gewekt.12 Dat zijn vragen waarbij bewijslevering op zijn minst nuttig 
kan zijn.

14. In enquêteprocedures wordt ‘bewijs’ verzameld door de aangewezen onderzoe-
ker(s). Het rapport van die onderzoeker(s) wordt door de wet gezien als basis voor het 
oordeel dat wel of juist niet van wanbeleid sprake is. De rechtspraak maakt duidelijk 
dat de rechter bij het geven van een oordeel daarover niet beperkt is tot wat uit het 
onderzoeksrapport blijkt.13 Omdat het onderzoek het gevolg is van de eerdere beslis-
sing van de Ondernemingskamer tot het bevelen van een enquête, zal men in redelijk-
heid niet aan bewijslevering (mogen) toekomen voordat het onderzoek is uitgevoerd 
en het rapport beschikbaar (en door partijen becommentarieerd) is. Maar het is zeer 
wel denkbaar dat een partij die het niet met de onderzoeker(s) eens is, aan hem (of 
hen) een (ernstige) misslag kan verwijten.

15. conclusie: zowel in enquêteprocedures als bij beroepen ex artikel 26 WOR is het 
goed denkbaar dat een partij voor de beslissing relevante feiten aanvoert (of juist be-
twist). Er is geen redelijke grond om in dergelijke gevallen af te wijken van de hoofdre-
gel van het burgerlijk procesrecht dat het bewijsrecht van toepassing is, of het nu gaat 
om bewijs of, zoals wellicht vaker het geval zal zijn, om tegenbewijs.

11 Daarvan mijn artikel ‘Een zekere mate van beoordelingsruimte en het bewijsrecht bij de beoordeling van “een 
redelijke grond” voor ontslag’, ArbeidsRecht 2018/42.

12 Zie bijvoorbeeld OK 16 oktober 1997, JAR 1997/22 (NS Infra Services). Andere voorbeelden in mijn in noot 5 
bedoelde bijdrage, 1. onder 6.

13 HR 18 april 2003, NJ 2003/286 en JAR 2003/110 (RNA).
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Medezeggenschaprecht en enquêterecht 

16. De verhouding tussen en de samenloop van medezeggenschapsrecht en enquête-
recht kwamen medio 2018 aan de orde in een zaak waarin de ondernemer, Eneco, het 
enquêterecht contractueel aan zijn (centrale) ondernemingsraad had toegekend. Bij de 
betrokken groep was, zoals wel vaker, sprake van belanghebbenden, met name be-
stuurders en commissarissen, die elkaar (afgaande op de beschikking van de Onderne-
mingskamer) op allerlei manieren de tent uit vochten. Met de bestuursvoorzitter, die 
een centrale rol had in de conflicten, was op een gegeven moment overeenstemming 
bereikt over een vertrekregeling zonder dat ter zake advies ex artikel 30 WOR was ge-
vraagd. Bij haar beslissing om een enquête te gelasten betrok de Ondernemingskamer 
(onder meer) dat – in haar visie – dat artikel was geschonden ondanks dat (uiteinde-
lijk) overeenstemming over het vertrek was bereikt met de betrokken bestuurder. Im-
mers, al voordien zou de Raad van commissarissen, het in dat geval tot ontslag bevoeg-
de orgaan, tot de slotsom zijn gekomen dat de positie van de bestuurder onhoudbaar 
was geworden, en daarmee zou het ontslagbesluit genomen zijn c.q. onafwendbaar zijn 
geworden.14

17. De beschikking heeft kritische aandacht in de vakliteratuur gekregen.15 Daarbij is 
in het bijzonder aan de orde gesteld wanneer sprake is van – materieel gezien – een 
besluit tot ontslag van een bestuurder. De kritiek leidt uit de beschikking af dat al snel 
– volgens de een nog sneller dan volgens de ander – het adviesrecht ex artikel 30 WOR 
geschonden is. Ik plaats daarbij hier twee kanttekeningen: (1) het enkele feit dat artikel 
30 WOR geschonden is, zal niet steeds ‘gegronde redenen’ opleveren en dus een enquê-
te rechtvaardigen. Er was (ook) bij Eneco meer aan de hand. (2) Het advies ex artikel 
30 WOR behoeft niet reeds gevraagd te worden zodra sprake is van een voornemen tot 
ontslag. Later mag ook, mits het advies nog maar wezenlijke invloed op de besluitvor-
ming kan hebben, en dat kan óók het geval zijn als er enige tijd ligt tussen voorgeno-
men besluit en adviesaanvraag. Ik plaats die twee kanttekeningen omdat er goede rede-
nen kunnen zijn om voldoende ruimte te laten voor een oplossing in der minne, 
ruimte die al snel verloren gaat als er een adviesaanvraag is uitgegaan, al was het maar 
omdat in zo’n situatie – terecht of niet – de medezeggenschap zich al snel met de ont-
slagvoorwaarden zal gaan bemoeien en dit het proces niet zal vereenvoudigen. Ik heb 
dat, wellicht wat Jezuïtisch, in mijn advisering in het verleden wel zo geformuleerd dat 
er eerst ‘alleen maar’ een voornemen is om de relatie met wederzijds goedvinden te 
beëindigen.

18. Ik werk de voorgaande beschouwingen over de vraag waar de grens ligt tussen een 
gegeven bestuurdersontslag en een ontslag met wederzijds goedvinden, hier niet uit, 

14 OK 18 juli 2018, JAR 2018/217 (Eneco).
15 Zie o.m. I. Zaal en c. van Tuyl, ‘De OR en de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen’, 

TvO 2018/4 en S.J. Sterk, ‘Het OR-adviesrecht bij een bestuurdersontslag na Eneco: (on)afwendbaar?’, TAP 
2019/1.
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omdat het mij in deze bijdrage om een ander punt gaat. Dat punt is dat de uitspraak 
inzake Eneco bevestigt dat enquêterecht en medezeggenschapsrecht vaak communice-
rende vaten zijn. Een enquête kan aan de orde komen niet alleen bij wanbeleid in de 
‘klassieke’ zin des woords, maar ook bij op zichzelf staande besluiten bij het nemen 
waarvan zekere (formele óf materiële) rechtsregels zijn geschonden. Omgekeerd kan 
het feit dat besluiten moeten worden geplaatst tegen de achtergrond van wanbeleid bij 
de beoordeling ex artikel 26 WOR van de (kennelijke on)redelijkheid van zulke beslui-
ten mogen meespelen (en dat ook behoren te doen).

19. Bij de herziening van het enquêterecht is de vraag gesteld, en ontkennend beant-
woord, of dat recht ook aan de medezeggenschap moet worden toegekend. Willems 
heeft wat mij betreft overtuigend aangetoond dat de argumenten tegen het toekennen 
van dat recht – zoals het feit dat een ondernemingsraad geen vermogen heeft om de 
kosten van een enquête te dragen – niet erg sterk zijn.16 Dat die argumenten niet deu-
gen, is op zichzelf nog geen ‘positieve’ reden om dat recht toe te kennen.

20. Dergelijke positieve redenen zie ik wél. In de eerste plaats lijkt mij niet goed uit te 
leggen waarom het enquêterecht wel contractueel, maar niet wettelijk aan de medezeg-
genschap kan worden toegekend. Zo groot zijn de bezwaren tegen toekenning blijk-
baar niet. Bovendien: in de gevallen waarin dat in het verleden is gebeurd en dat con-
tractuele recht vervolgens werd uitgeoefend, is uit de rechtspraak van misbruik van die 
bevoegdheid niet gebleken. Belangrijker is echter de verwevenheid van beide rechtsge-
bieden, zoals die bijvoorbeeld in de Eneco-zaak aan de orde was. Het is op zijn minst 
merkwaardig dat de medezeggenschap zich in beginsel niet zelf kan beroepen op 
schending van artikel 30 WOR, maar daarvoor van een vakbond afhankelijk is, terwijl 
een vakbond ook andere belangen kan hebben en daarom niet kiest voor het doorzet-
ten van een enquête. En bovendien: het zou aardig zijn om te inventariseren wanneer 
eerst door de medezeggenschap positief is geadviseerd of een na negatief advies inge-
steld beroep is verworpen en vervolgens van de rampzaligheid van het betrokken be-
sluit blijkt.17 Ook kan wanbeleid hieruit voortvloeien dat juist niet wordt besloten en, 
bijvoorbeeld, in dat kader ook nog eens een initiatiefvoorstel van de medezeggenschap 
wordt genegeerd. Verder kan sprake zijn van een geheel van op zichzelf niet ‘belangrij-
ke’ – en dus door de ondernemer niet voor advisering voorgelegde – besluiten die, te-
zamen genomen, een desastreus effect hebben.

21. Breidt de wetgever het enquêterecht aldus alsnog tot de medezeggenschap uit, dan 
kan er aanleiding zijn daarbij te bezien of er grond is méér sancties te creëren dan op 
dit moment voortvloeien uit het enquêterecht en de WOR. De vlucht die de onmiddel-

16 J.H.M. Willems, ‘Het enquêterecht in de revisie’, in: G. van Solinge c.s., Geschillen in de vennootschap (2010), 
p. 223-234 (m.n. onder 2.).

17 Een enkel voorbeeld: de zaak-Laures; zie OK 17 september 2001, JOR 2001/260, met afwijzing van de verzoe-
ker, en vervolgens beslissingen in enquêteprocedures van 22 mei 2002, JOR 2002/116 (bevel tot onderzoek) 
en 16 oktober 2003, JOR 2003/260 (vaststelling van wanbeleid en het bevelen van nader onderzoek).
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lijke voorzieningen in de enquêteprocedure hebben genomen, rechtvaardigt het te 
overwegen de langs die weg gegeven bevelen en verboden ook als beslissing ten gronde 
mogelijk te maken.

22. De lezer mag, met mij, vrezen dat op dit punt sprake is van een vrome wens mijner-
zijds, maar mijn conclusie is desalniettemin dat er gegronde redenen zijn om, via een 
wetswijziging, het enquêterecht ook aan ondernemingsraden toe te kennen.

Renvooi 

23. In het voorgaande is verzwegen dat de jubilaris en ik elkaar in 1981, mede naar 
aanleiding van de vonnissen inzake Texas Instruments, te vuur en te zwaard bestreden 
hebben en daarbij een scherpe toon niet hebben geschuwd.18 Onze discussie betrof 
vooral de vraag hoe om te gaan met ‘centrale’ besluitvorming, op het niveau van een 
buitenlandse holding, van multinationals met gevolgen voor Nederlandse dochteron-
dernemingen. (Natuurlijk had ik gelijk.19 Of was het ‘slechts’ het verschil tussen een 
idealistische en een realistische invalshoek?) Kleinere geesten dan Sjef zouden kunnen 
menen dat dat aan een vriendschappelijke verhouding in de weg zou moeten staan. 
Zoals zo vaak hebben die kleine geesten groot ongelijk.

18 SMA, 1981, p. 499-505, 888-893 en 894-897.
19 Zie mijn bijdrage ‘WOR en internationale (on-)toerekeningsvatbaarheid’, in: Geschriften vanwege de Vereni-

ging corporate Litigation, 2001-2002, p. 5-13.
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  Werkgeversaansprakelijkheid  

Wout van Veen1

Op 1 juli 1967 werd in Nederland de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) ingevoerd als een van de hoofdstukken van de opbouw van de solidaire samen-
leving. Tegelijkertijd werd daarmee het onderscheid tussen het risque professionel en 
risque social losgelaten; het tot dan toe bestaande systeem van risicoafdekking van ar-
beidsongevallen en beroepsziekten, zoals dat (grotendeels) in Europa bestond, middels 
publiekrechtelijk georganiseerde sociale zekerheid (Ongevallenwet) met de daarbij be-
horende immuniteit van werkgevers. Het BW-artikel over de zorgverplichting van de 
werkgever voor veilige werkomstandigheden (artikel 1638x) herleefde. Het duurde, 
zoals ook nu nog gebruikelijk, geruime tijd totdat het tot werknemers, werkgevers en 
de rechterlijke macht doordrong dat dit artikel zware verplichtingen legde op de werk-
gever. Nog in 1992 baarde een arrest van de Hoge Raad2 over een nu vanzelfsprekend 
geval van werkgeversaansprakelijkheid opzien. Zeker vanuit het heden kan geconsta-
teerd worden dat de Hoge Raad de juiste aandacht heeft gehad voor de strenge eisen 
die uit de wet voortvloeiden aan de zorgverplichting van de werkgever voor de preven-
tie van arbeidsongevallen.3

Ook de wat verlate invoering van het Nieuw BW per 1 januari 1997 heeft de ontwikke-
ling van werknemersbescherming, zoals al in artikel (7A:)1638x BW opgenomen, niet 
in de weg gestaan. Voor de bescherming positieve interpretaties van de Hoge Raad, 
zoals die over de invulling van het begrip ‘grove schuld’ door opzet of bewuste roeke-
loosheid, werden gecodificeerd en de stelplicht en bewijslast over het ontstaan en de 
gevolgen van een arbeidsongeval werden ingericht conform de richting die de juris-
prudentie van de Hoge Raad aangaf. De wetgever zette ook nog de stap die de Hoge 
Raad als rechter niet kon nemen, door de werkgever te belasten met de stelplicht en de 
bewijslast, niet alleen van de toedracht van het ongeval maar ook van de invulling en 
de nakoming van zijn zorgverplichtingen, de zogenaamde ‘gecodificeerde omkerings-
regel.’ Dit betekende uiteraard voor de werknemer, die het slachtoffer geworden was 
van een arbeidsongeval, een grote verbetering. In de praktijk bleek echter (te) vaak dat 

1 Advocaat te Utrecht.
2 HR 27 maart 1992, NJ 1992, 496, over de timmerman die tussen gebouw en steiger valt.
3 HR 19 oktober 2001, JAR 2001, 218 (Baas/PTT Post).

22815_Liber Deining.indd   37 05-06-19   15:04



38

WOUT VAN VEEN

lagere rechters niet konden omgaan met deze afwijking van een leerstuk dat zij te diep-
gaand geïnternaliseerd hadden (hebben?), het leerstuk van ‘wie stelt bewijst’, zoals 
blijkt uit Rechtbank Rotterdam in Unilever/Dikmans4 en Hof Arnhem5 in Pelowski.6 
Merkwaardig is dit toch wel, omdat ook artikel 150 Rv al jarenlang een mogelijkheid 
geeft om aan de ongewenste gevolgen van een mechanische toepassing van het leerstuk 
te ontkomen en dus wetgeving zoals de gecodificeerde omkeringsregel soepel toege-
past zou behoren te worden. De algemene rechtsontwikkeling met betrekking tot (de 
sanctionering van) de preventieplicht van de werkgever voor individuele arbeidsonge-
vallen is echter goed, zoals ook Hartlief terloops opmerkt.7 De vraag die hier niet be-
antwoord wordt, is of deze positieve situatie niet onder druk komt te staan doordat het 
werknemersbegrip ex Titel 10 Boek 7 BW aan grote corrosie onderhevig is, bijvoor-
beeld door payrolling en platformisering, en de wetgever tot nu toe, anders dan door 
de invoering van artikel 7:658 lid 4 BW, niet in staat is deze ontwikkelingen te regule-
ren.

Afwijkend van deze positieve ontwikkeling en huidige situatie met betrekking tot ar-
beidsongevallen is de problematiek van de ontwikkeling van de aansprakelijkheid voor 
het ontstaan en de (schadelijke) gevolgen van beroepsziekten8, hoewel deze aansprake-
lijk door hetzelfde artikel (7:658 BW) wordt bestreken. Ook Hartlief heeft dit onder-
kend. Uiteraard behoort een werkgever zijn werknemers in algemene zin te bescher-
men tegen de gevaren in de vorm van beroepsziekten die de arbeid met zich brengt. 
Maar de gevolgen van deze gevaren komen pas langzaam (sluipend) en soms pas na 
vele jaren tot uiting. Het duurt soms tientallen jaren totdat duidelijk wordt dat een 
ziekte samenhangt met de arbeid en de werkgever in het verleden zijn zorgplicht heeft 
geschonden. Zie daarvoor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de asbest-jurisprudentie9 
en de chroom6-blootstelling bij Defensie.10 Dat geeft zowel problemen bij de beoorde-
ling of sprake is van aansprakelijkheid als dat verjaring van toepassing kan zijn. Maar 
ook als in algemene zin de samenhang tussen de blootstelling en de aandoening be-
kend is, dan blijkt dit regelmatig op individueel niveau onvoldoende om tot aansprake-
lijkheid van de werkgever te kunnen komen. Bij die ontwikkeling heeft de Hoge Raad 
tot nu toe geen positieve rol gespeeld. In hetzelfde arrest11 als waarin de Hoge Raad 
duidelijk maakt dat de wet voorschrijft dat de werkgever de bewijslast heeft van toe-
dracht en nakoming van de zorgplicht (de gecodificeerde omkeringsregel), wordt aan 
de werknemer een causaliteitsbewijs in de vorm van bewijs van het condicio-si-
ne-qua-non-verband opgelegd. De Hoge Raad heeft in dat arrest en in een later op dit 

4 HR 17 november 2000, NJ 2001, 596, JAR 2000, 261 (Unilever/Dikmans I).
5 Hof Arnhem 30 november 2010, EcLI:NL:GHARN:2010:2944, vernietigd door EcLI:NL:HR:2014:3519.
6 HR 5 december 2014, EcLI:NL:HR:2014:3519.
7 NJB 2019-10 #10.
8 Ziekte die mede door de arbeid wordt veroorzaakt (SER-commissie Arbeidsomstandigheden, januari 2014).
9 Zie R.f. Ruers, Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering, Bju 2012.
10 RIVM-rapport 2018-0061.
11 Unilever/Dikmans I.
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punt gelijkluidend arrest12 geoordeeld dat het op de weg van de werknemer ligt om te 
stellen en aannemelijk te maken dat de ziekte het gevolg kan zijn van de werkomstan-
digheden, de blootstelling. Deze samenhang kan op grond van algemeen bekende, we-
tenschappelijk kennis door de rechter beoordeeld worden, eventueel met behulp van 
een of meer deskundigenberichten. Als de Hoge Raad het daarbij had gelaten dan was 
deze barrière voor de werknemer, mits voorzien van bijstand van specialistische medi-
sche en juridische deskundigheid, nog wel te nemen geweest. Dat was een moeilijke 
maar te nemen barrière voor de werknemer geweest en de situatie had positief beoor-
deeld moeten worden, als de Hoge Raad het hof te Leeuwarden had gevolgd in een 
(nog steeds) geruchtmakende zaak. In die zaak, waarin aan de orde was dat een schil-
der tijdens zijn werkzaamheden (‘in de uitoefening van zijn dienstbetrekking’) gewerkt 
had met materialen/verven waarvan vaststaat dat deze blaaskanker kunnen veroorza-
ken, had het hof geoordeeld dat deze algemeen bekende samenhang voldoende was en 
dat op individueel niveau geen ondergrens van waarschijnlijkheid van toepassing 
was.13 Dit oordeel is helaas door de Hoge Raad vernietigd, waarbij is geoordeeld dat bij 
de beoordeling van het individuele geval gekeken moet worden of het causale verband 
niet ‘te onzeker of te onbepaald’ is.14

Hiermee heeft de Hoge Raad voor de individuele werknemer een dikwijls te hoge bar-
rière opgeworpen. Nog afgezien van het feit dat de werknemer meestal niet in staat zal 
zijn de voor het nemen van deze barrière noodzakelijke deskundigheid te betalen, is 
ook uit het oogpunt van verdelende rechtvaardigheid een dergelijke bewijslastverde-
ling onnodig en onterecht. Naar mijn mening had het hof goed onderbouwd dat vanuit 
het stelsel van het arbeidsrecht als beschermingsrecht de door het hof gegeven bewijs-
lastverdeling goed paste. Het is immers de werkgever die de werknemer blootstelt aan 
de – in dat geval kankerverwekkende – stof en het is vanouds, te meer sinds de invoe-
ring van de Arbeidsomstandighedenwet, de werkgever die zich op de hoogte dient te 
stellen van de risico’s die het werk en de daarbij te gebruiken stoffen met zich brengen. 
De Hoge Raad heeft zich met deze ‘nuancering’ op de weg begeven van de toenemende 
ontoegankelijkheid van het recht door te streven naar een ‘fijnmazigheid’ die het zicht 
op de materiële rechtvaardigheid belemmert, zo niet geheel verduistert.15

Het bewijs van deze stelling wordt gevormd door de voorlopige afloop van de zaak van 
de schilder. Na cassatie heeft het Hof Den Bosch maar liefst acht tussenarresten nodig 
gehad om in februari 2019 tot een uitspraak te komen, waaruit blijkt dat het hof met de 
criteria van de Hoge Raad (ook) niet uit de voeten kan en gevlucht is in de toepassing 
van de proportionele leer.16 Hiermee is (waarschijnlijk) in deze in principe eenvoudige 
zaak, de schilder is immers tijdens het werken blootgesteld aan een kankerverwekken-

12 HR 23 juni 2006, EcLI:NL:HR:2006:AW6166 (Havermans/Luycks), onder 3.4.2.
13 Hof Arnhem (nevenzittingsplaats Leeuwarden) 27 maart 2012, EcLI:NL:GHARN:2012:BW0025.
14 HR 7 juni 2013, EcLI:NL:HR:2013:BZ1721.
15 f.J. de Vries, ‘Ontregel het recht’, NTBR 2018/31.
16 Hof Den Bosch 5 maart 2019, EcLI:NL:GHSHE:2019:780.
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de stof en heeft vervolgens deze ziekte gekregen, dezelfde situatie bereikt als ooit de 
heer cijsouw en zijn nabestaanden in de laatste twee decennia van de vorige eeuw 
hebben ervaren, namelijk voor de tweede maal een gang naar de Hoge Raad.17 Het 
failliet van de huidige civiele rechtspraak met betrekking tot de werkgeversaansprake-
lijkheid voor beroepsziekten is daarmee gegeven.

De huidige situatie is niet onopgemerkt gebleven. Van diverse kanten wordt thans ge-
vraagd om actie van overheid en wetgever. Het Ministerie van Defensie heeft al het 
goede voorbeeld gegeven om schade van de werknemers (voor een groot gedeelte) te 
vergoeden door het in overleg met de vakbonden opstellen van een Uitkeringsregeling 
voor de slachtoffers van chroom6-blootstelling. Ook het Ministerie van SZW heeft een 
plan aangekondigd om tot een verbetering van de situatie van werknemers/slachtoffers 
te komen.18 Dit zijn allemaal positief te beoordelen initiatieven. Het is echter aan de 
Hoge Raad om terug te komen op de dwalingen zijns weegs door in de eerstvolgende 
zaak opnieuw de aansluiting tot stand te brengen met het systeem van het arbeidsrecht 
als werknemersbeschermingsrecht en dus terug te komen op zijn huidige jurispruden-
tie ex artikel 7:658 BW, met name met betrekking tot beroepsziekten. In het licht van 
100 jaar Lindenbaum/cohen moet dat mogelijk zijn.

Epiloog 

In 1978 hebben Sjef de Laat en schrijver dezes tezamen met de andere leden van het 
(toenmalige) Advokatenkollektief Utrecht een artikel geschreven over de positie van 
de rechter in de industriële kapitalistische maatschappij. Dit artikel was een recht-
streeks vervolg op onze grotendeels gezamenlijke afstudeerprojecten, waarin naast de 
bestudering van het (positieve) recht grote aandacht bestond voor de (rechts)theoreti-
sche achtergrond van het recht en de daaruit voortvloeiende maatschappelijk beroeps-
praktijk. Het artikel is gepubliceerd in de bundel Rechter en Politiek (H.D. Tjeenk Wil-
link, Alphen aan den Rijn 1978) en draagt de titel ‘Onpartijdigheid is een keuze’. Voor 
schrijver dezes zijn de in dit artikel beschreven uitgangspunten nog steeds levend, hoe-
wel het heel vaak moeilijk is om concreet vorm te geven aan de theoretische uitgangs-
punten. De leden van het Advokatenkollektief zijn in de loop der jaren ieder hun eigen 
weg gegaan. Opvallend is wel dat van de zes leden twee, onder wie Sjef de Laat, volledig 
tot de rechterlijke macht zijn toegetreden en één gedeeltelijk (als plaatsvervanger). 
Voor schrijver dezes staat vast dat Sjef de Laat gedurende zijn beroepsleven als rechter 
de keuze voor onpartijdigheid ten volle heeft waargemaakt.

17 HR 2 oktober 1998, JAR 1998, 228 (na vijftien jaar procederen over de gevolgen van asbestblootstelling en de 
ziekte mesothelioom).

18 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/05/kamerbrief-chroom-6.
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  Actie, actie, actie!  

Rudi van der Stege1

‘Wie behandelt de zaak’, vroeg een kantoorgenoot, toen de concept-dagvaarding uit de 
fax rolde. De Bazen wilden een verbod op de door de vakbond(en) aangekondigde 
collectieve actie. ‘De Laat’, zo luidde niet zelden het antwoord. Enerzijds was dat ge-
ruststellend, omdat er immers van uit kon worden gegaan dat we met een rechter te 
maken kregen die van ‘de hoed en de rand’ wist, anderzijds was er toch altijd weer het 
beklemmende gevoel of Sjef de spreekwoordelijke lat niet een klein beetje hoger zou 
leggen bij een confrontatie met een advocaat van het kantoor waarvan hij ooit, alweer 
lang geleden, deel uitmaakte. Zoals gezegd, lang geleden. Al in september 1991, nog 
geen halfjaar na mijn intrede bij het toen geheten Advokatenkollektief Burgemeester 
Reigerstaat, verliet Sjef het kantoor. Gedachten over enig causaal verband tussen mijn 
intrede en dat plotselinge vertrek heb ik altijd maar vermeden. Toeval, zo houd ik tot 
op heden vol. Wat mij nog wel bijstaat van het leerproces gedurende dat halve jaar in 
1991, was de stimulans van Sjef te proberen om iedere voorgelegde zaak van een crea-
tief denkproces te voorzien. De wet en de rechtspraak was één, maar deze leidden niet 
noodzakelijkerwijs tot een voorzienbare uitkomst. Voor die stimulans ben ik Sjef nog 
altijd dankbaar. Sla ik de vele vonnissen en beschikkingen erop na die hij de afgelopen 
decennia heeft gewezen, om maar niet te spreken van zijn promotieonderzoek, dan is 
de conclusie dat hij zelf in ieder geval het creatieve denkproces altijd hoog in het vaan-
del heeft gehouden. Was Sjef tot 1991, vanuit zijn rol als advocaat van vakbonden met 
name behept met de verheffing van de positie van de factor arbeid, daarna werd zijn 
gezichtsveld logischerwijs verbreed. Groot was de ontzetting op mijn kantoor toen de 
eerste uitspraken van Sjef ons onder ogen kwamen, waarin hij werknemers, vakbonden 
of ondernemingsraden in het ongelijk stelde. Dit kon toch niet waar zijn! De kwaliteit 
van zijn uitspraken deed ons al snel milder stemmen en heden ten dage hebben wij 
hem volledig vergeven.

Het leek mij aardig om in deze bijdrage enige woorden te wijden aan het collectieve 
actierecht van vakbonden, een rechtsterrein dat – zoals bekend – de bijzondere aan-
dacht heeft van Sjef. Ik wil daarbij een aantal uitspraken op dit terrein, gewezen na de 

1 Advocaat te Utrecht.
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Enerco- en Amsta-arresten2, de revue laten passeren en mij daarbij aan het eind de 
vraag stellen of deze arresten teweeg hebben gebracht wat sommigen veronderstelden, 
namelijk een sterkere positie voor de vakbonden.

De Hoge Raad wees in 2014 het Enerco-arrest en in het jaar daarna het Amsta-arrest, 
verder ‘Enerco/Amsta’. In deze arresten neemt de Hoge Raad tot op zekere hoogte af-
stand van eerdere rechtspraak, zoals het NS-arrest uit 19863 en het Douwe Egberts-ar-
rest uit 2000.4 In Enerco overweegt de Hoge Raad allereerst dat de strekking van artikel 
6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest (ESH) – het waarborgen van de doeltreffen-
de uitoefening van het recht op collectief onderhandelen – geen aanleiding geeft om 
het begrip ‘collectief optreden’ beperkt uit te leggen. Dit brengt met zich mee dat een 
vakbond in beginsel vrij is in de keuze van de middelen om haar doel te bereiken. Een 
collectieve actie zal onder de beschermende werking van artikel 6 lid 4 ESH vallen 
wanneer de collectieve actie redelijkerwijs kan bijdragen tot de doeltreffende uitoefe-
ning van het recht op collectief onderhandelen. Hiervan zal onder meer sprake kunnen 
zijn wanneer de actie een bestaakte werkgever, of een derde tegen wie de actie zich 
(mede) keert, zal prikkelen om op de eisen van de vakbonden in te gaan, respectievelijk 
druk zal uitoefenen op de partij tegen wie de collectieve actie zich richt. Was dit op 
basis van Enerco niet volledig duidelijk, in Amsta neemt de Hoge Raad een beetje af-
scheid van de spelregels, het ultimum-remediumvereiste en de aanzeggingsregel. Deze 
zijn geen zelfstandige voorwaarde meer voor de rechtmatigheid van een collectieve 
actie. Zij zullen voortaan nog als gezichtspunten dienen bij de beoordeling van de 
vraag of een collectieve actie moet worden beperkt aan de hand van artikel G ESH, 
waarbij alleen van een verbod of beperking van een collectieve actie sprake kan zijn 
indien dit in het concrete geval maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is. Bij 
deze afweging kan aan onder meer de aard en de duur van de actie, de verhouding 
tussen de actie en het daarmee nagestreefde doel, de schade aan de belangen van de 
werkgever en/of derden, de aard van die belangen en schade, alsmede aan de hiervoor 
genoemde spelregels, belang worden gehecht.

In de periode na Enerco/Amsta zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, 26 uitspraken 
gedaan op het terrein van collectieve acties, waarvan vijf in hoger beroep.

In september 20155 is het Hof Den Haag van mening dat het niet dringend noodzake-
lijk is de actie van de politievakbonden, die bestaat uit het niet meer ondersteunen van 
deurwaarders, te verbieden. Hiermee blijft het vonnis in eerste aanleg in stand. Vreemd 

2 HR 31 oktober 2014, EcLI:NL:HR:2014:3077 (fNV Bondgenoten en Het Zwarte Korps/Enerco) en 
HR 19 juni 2015, EcLI:NL:HR:2015:1687 (Abvakabo fNV/Amsta).

3 HR 30 mei 1986, EcLI:NL:HR:1986:Ac9402 (Vervoersbond fNV e.a./Nederlandse Spoorwegen).
4 HR 28 januari 2000, EcLI:NL:HR:2000:AA4618 (fNV en cNV/Douwe Egberts e.a.).
5 Hof Den Haag 22 september 2015, EcLI:NL:GHDHA:2015:2555 (Staat en beroepsorganisatie deurwaarders/

acp e.a.).
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genoeg beoordeelt het hof de zaak louter in het kader van ‘oude’ rechtspraak, zonder 
aandacht te schenken aan Enerco en Amsta.

De voorzieningenrechter in Utrecht vindt in oktober 20156, mede met het oog op Ener-
co/Amsta, dat de door vakbond aangekondigde actie bij het vervoersbedrijf Qbuzz 
rechtmatig is. De vakbond beoogt door de actie, een staking op 15 oktober 2015, on-
derhandelingen over arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel af te dwingen. 
De actie richt zich tegen de overheidswerkgevers, doch keert zich tegen Qbuzz. In de 
lijn van Enerco/Amsta overweegt de voorzieningenrechter dat het aan de vakbond is 
om het middel van collectieve actie te kiezen. Er is ook geen sprake van een ‘zuivere’ 
politieke actie, noch leidt de afweging in het licht van artikel G ESH tot een verbod.

In de zaak die speelt tussen fNV Bondgenoten en Holland casino met betrekking tot 
een aangekondigde staking wordt door de voorzieningenrechter7 ingegaan op de stel-
ling van Holland casino dat de aangekondigde acties prematuur zijn. De rechter over-
weegt dat de omstandigheid dat de collectieve acties prematuur (niet als laatste red-
middel) zouden worden gevoerd, nog niet per definitie meebrengt dat sprake is van de 
uitzondering zoals bedoeld in artikel G ESH en verwijst hier uitdrukkelijk naar het 
Amsta-arrest. Hier is enige invloed van het Amsta-arrest zichtbaar.

De Utrechtse Voorzieningenrechter8 acht een door de vakbond aangekondigde werk-
onderbreking bij connexxion rechtmatig. De vakbond eist dat het cashless betalen in 
de bussen door de gemeente Almere bij de komende aanbesteding in het pakket van 
eisen wordt opgenomen. De actie richt zich tegen de gemeente, doch keert zich tegen 
connexxion. Mede aan de hand van Enerco/Amsta vindt de rechter dat de aangekon-
digde werkonderbreking kan bijdragen aan een doeltreffende uitoefening van het recht 
op collectief onderhandelen en dat de hinder voor de reizigers geen reden is om de 
aangekondigde actie te verbieden.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam9 vindt dat, alhoewel de aange-
kondigde collectieve actie in beginsel rechtmatig is, het belang van (kwetsbare) leerlin-
gen om naar school te worden vervoerd prevaleert boven de door de vakbonden aan-
gekondigde collectieve actie. Er is sprake van een dringende maatschappelijke 
noodzaak die leidt tot een verbod. De vakbonden eisen dat de arbeidsvoorwaarden van 
chauffeurs bij de opvolgende werkgever gelijk zijn aan de arbeidsvoorwaarden bij de 
vorige werkgever. Het Hof Amsterdam10 meent echter dat de omstandigheid dat gedu-

6 Rechtbank Midden-Nederland 14 oktober 2015, EcLI:NL:RBMNE:2015:7579 (QBuzz Groningen Utrecht/
fNV).

7 Rechtbank Midden-Nederland 4 december 2015, EcLI:NL:RBMNE:2015:8687 (Stichting tot exploitatie van 
casinospelen in Nederland/fNV).

8 Rechtbank Midden-Nederland 4 april 2016, EcLI:NL:RBMNE:2016:1899 (connexxion/fNV).
9 Rechtbank Amsterdam 22 juni 2016, EcLI:NL:RBAMS:2016:3995 (gemeente Schagen c.s./fNV).
10 Hof Amsterdam 25 april 2017, EcLI:NL:GHAMS:2017:1644 (fNV/gemeente Schagen c.s.).
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rende een enkele dag geen onderwijs kan worden gevolgd, niet maakt dat op grond 
daarvan de inperking van het stakingsrecht maatschappelijk gezien dringend noodza-
kelijk is.

De fNV krijgt op 3 augustus 201611 een ordemaatregel, in feite een ‘tijdelijk’ verbod om 
collectieve actie te voeren, aan de broek omdat de Haarlemse voorzieningenrechter 
nog eens goed wil nadenken over de zaak. Gezien de vermoedelijk enorme schade die 
de aangekondigde staking tot gevolg zal hebben en gezien de extra veiligheidsmaatre-
gelen die dan sinds enige dagen van kracht zijn in verband met terrorismedreiging, legt 
de voorzieningenrechter bij wijze van ordemaatregel een tijdelijk stakingsverbod op 
voor de duur van de procedure, namelijk tot 11 augustus, de datum waarop vonnis zal 
worden gewezen. Het gaat om stakingen en werkonderbrekingen van het KLM-grond-
personeel. Op 11 augustus 201612 verbiedt de voorzieningenrechter de actie tot en met 
4  september 2016. De voorzieningenrechter meent dat sprake is van een dringende 
maatschappelijke noodzaak vanwege de vakantiedrukte en de terreurdreiging. Te veel 
reizigers zullen hinder ondervinden en dat, gecombineerd met de terreurdreiging, 
leidt tot een (tijdelijk) verbod van de actie. KLM voert ook aan dat de vakbond het ul-
timum-remediumvereiste niet in acht heeft genomen. De voorzieningenrechter merkt 
op dat de vraag of dit vereiste in acht wordt genomen, gelet op het Amsta-arrest, geen 
zelfstandige maatstaf (meer) is om te beoordelen of een collectieve actie onrechtmatig 
is. In het pre-Enerco-tijdperk zou de actie wellicht al verboden zijn op grond van dit 
vereiste. In hoger beroep blijft het vonnis in stand. Het hof13 meent dat de gevolgen die 
een staking op de door fNV voorgestane wijze gedurende de periode tot en met 4 sep-
tember 2016 zal hebben, ingrijpend zullen zijn en dat hierom een beperking van het 
collectieve actie recht gerechtvaardigd is. Het hof vindt dat fNV vanaf 5 september 
2016 nog voldoende mogelijkheden heeft om haar doelen na te streven. Ook in deze 
zaak is het aannemelijk dat voorafgaand aan Enerco/Amsta de uitkomst hetzelfde zou 
zijn geweest. Zowel de rechtbank als het hof komen op basis van een belangenafweging 
tot het oordeel dat langs de band van artikel G ESH een (tijdelijk) verbod op de collec-
tieve actie gerechtvaardigd is. De vraag die hierbij zou kunnen worden gesteld is of een 
dergelijke belangenafweging de juiste methodiek is die moet worden gehanteerd, nu 
een dergelijke belangafweging ten principale een andere is dan de vraag of er sprake is 
van een dringende maatschappelijke noodzaak.

De terreurdreiging, gecombineerd met de drukte op Schiphol, waarvan wordt aange-
nomen dat deze zal voortduren tot begin september 2016, wordt ook de pilotenvak-
bond fataal. De rechter14 verbiedt (verdere) acties in de weekenden in de maand augus-

11 Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2016, EcLI:NL:RBNHO:2016:6520 (KLM, Luchthaven Schiphol/
fNV).

12 Rechtbank Noord-Holland 11 augustus 2016, EcLI:NL:RBNHO:2016:6696 (KLM, Luchthaven Schiphol/
fNV).

13 Hof Amsterdam 26 augustus 2016, EcLI:NL:GHAMS:2016:3472 (KLM, NV Luchthaven Schiphol/fNV).
14 Rechtbank Noord-Holland 12 augustus 2016, EcLI:NL:RBNHO:2016:6755 (EasyJet/VNV).
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tus en het eerste weekend van september, waarbij zwaar weegt dat terugkerende 
reizigers voor transportproblemen en langdurige vertragingen dienen te worden be-
hoed. Ook hier weer een afweging binnen het kader van artikel G ESH die voorheen 
vermoedelijk niet anders uitgevallen zou zijn.

KLM wendt zich tot de Rechtbank Noord-Holland15 omdat zij wordt geconfronteerd 
met acties van het cabinepersoneel. KLM vraagt een in haar ogen minieme beperking 
van het actierecht, namelijk een voorafgaande registratie bij KLM van actievoerders, 
zodat de operatie beheersbaar blijft. De voorzieningenrechter acht de registratie geen 
minieme beperking, maar vindt dat de gevraagde registratie voor werknemers intimi-
derend is en een grote invloed kan hebben op de actiebereidheid. Daarmee grijpt de 
beperking diep in in de verhouding tussen actievoerders en KLM. De door KLM ge-
stelde hinder leidt niet tot de conclusie dat zich een onaanvaardbaar veiligheidsrisico 
voordoet. De eerdere zaken waarin het veiligheidsrisico wel doorslaggevend werd ge-
acht, vonden plaats in een periode waarin sprake was van topdrukte op Schiphol we-
gens zomervakantie en tevens sprake was van een verhoogde terrorismedreiging. Hier-
van is in november geen sprake meer.

Op 22 december 201616 wordt een actie bij het spoor verboden. Vanwege het nog niet 
bereikt hebben van een akkoord over goede werkpakketten kondigt de VVMc een 
werkonderbreking aan voor 23 december 2016 tot 11.00 uur op de standplaatsen Rot-
terdam, Amsterdam en Hoofddorp. Ook hier geven de veiligheidsaspecten de door-
slag. NS stelt dat er onvoldoende orde- en veiligheidshandhavers beschikbaar zijn om 
de veiligheid van grote mensenmassa’s op de door de staking te treffen grote stations 
(Amsterdam, Rotterdam en Schiphol) te kunnen waarborgen. De rechter meent verder 
dat partijen nog in onderhandeling zijn en dat een onderhandelingsresultaat nog tot de 
mogelijkheden behoort. Dit maakt het belang van de vakbond bij een stakingsactie op 
23 december 2016 minder groot. Er wordt een verbod uitgesproken tot 6 januari 2016. 
Wederom een vonnis dat in het bijzonder op basis van een G-toetsing is gebaseerd.

De voorzieningenrechter in Arnhem17 past loepzuiver de relevante criteria toe. Het 
betreft hier een klassiek cao-geschil. Vermeldenswaard is nog dat de voorzieningen-
rechter voorbijgaat aan de stelling van Recticel dat er van de collectieve actie geenszins 
een prikkel zal uitgaan, nu zij in geen geval zal ingaan op de eisen van de vakbond. Ook 
dit vonnis zou in 2014 vermoedelijk hetzelfde hebben geluid.

In het geschil tussen Jumbo en de vakbonden18 staat allereerst centraal of de aangekon-
digde acties binnen de reikwijdte van artikel 6 lid 4 ESH vallen. Jumbo meent dat dit 

15 Rechtbank Noord-Holland 8 november 2016, EcLI:NL:RBNHO:2016:9238 (KLM/fNV, VNc).
16 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 december 2016, EcLI:NL:RBZWB:2016:8222 (NSR/VVMc).
17 Rechtbank Gelderland 15 februari 2017, EcLI:NL:RBGEL:2017:1419 (Recticel/fNV).
18 Rechtbank Midden-Nederland 13 april 2017, EcLI:NL:RBMNE:2017:1989 (Jumbo Distributiecentrum/fNV, 

cNV).
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niet het geval is, nu de bonden zich hebben gecommitteerd aan de afspraak dat er 
sprake zal zijn van een nivellering van de lonen in de bedrijfstak. Een looneis van 2,5% 
verhoudt zich daar niet goed mee. De voorzieningenrechter meent dat de bonden zich 
tot niet meer verplicht hebben dan om de uitkomsten van een AWVN-onderzoek te 
betrekken bij het cao-overleg. Er spelen ook nog andere zaken, zoals werkdruk en de 
‘vast/flex’-verhouding. Nog los van de looneisen, kunnen de acties in de visie van de 
voorzieningenrechter redelijkerwijs bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het 
recht op collectief onderhandelen, nu de acties ten doel hebben om te proberen Jumbo 
allereerst te bewegen om met hen afspraken te maken over onder meer de werkdruk en 
de ‘flex/vast’-verhouding.

Enig creatief denken kan de voorzieningenrechter in Noord-Holland19 niet ontzegd 
worden. Holland casino verzoekt om, met het oog op de veiligheid, de vakbonden te 
gebieden iedere werkonderbreking/staking uiterlijk zes uur van tevoren aan te zeggen. 
De voorzieningenrechter is gedeeltelijk vatbaar voor het veiligheidsargument en ge-
biedt de bonden uiterlijk één uur voor de aanvang van iedere collectieve actie deze 
schriftelijk aan te kondigen. Deze termijn wordt verlengd tot twee uur, indien en zodra 
Holland casino schriftelijk toezegt dat ze de extra tijd niet zal gebruiken om personeel 
van elders in te zetten. Verder moeten de vakbonden de acties zodanig vormgeven dat 
er tussen de aankondiging van de sluiting van speeltafels en de daadwerkelijke sluiting 
daarvan minimaal 30 minuten verstrijken en dat er minimaal twee kassa’s openblijven 
om bezoekers in staat te stellen zonder veel wachttijd hun geldzaken te regelen. Gede-
tailleerd creatief, dat moet gezegd worden, doch de vraag kan worden opgeworpen hoe 
dit oordeel zich verhoudt tot het uitgangspunt dat de vakbonden de regie dienen te 
hebben over de door hen georganiseerde collectieve actie.

In de Easyjet-zaak oordeelt het hof20 dat Easyjet voldoende aannemelijk heeft gemaakt 
dat stakingen gedurende het weekend van 8 en 9 juli 2016 en de daaropvolgende drie 
weekenden grote gevolgen zullen hebben voor de passagiers. Deze nadelige gevolgen 
voor veel passagiers, en hun belang om hun vakantieplannen uit te voeren, brengen in 
dit geval met zich mee dat het maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is om 
VNV te verbieden gedurende het weekend van 8 en 9 juli 2016 en de drie daaropvol-
gende weekenden, telkens van vrijdag 06:00 uur tot zondag 06:00 uur, te staken. Op-
merkelijk in dit arrest is dat de vakanties van passagiers belangrijker zijn dan het 
grondrecht van vakverenigingen om collectieve acties te organiseren.

In april 2018 is sprake van collectieve acties in het openbaar vervoer. Er wordt een 
staking aangekondigd voor 30 april en 1 mei 2018. De werkgevers stellen dat de onder-
handelingen nog volop bezig zijn en dat de acties niet als ultimum remedium zijn in-

19 Rechtbank Noord-Holland 26 april 2017, EcLI:NL:RBNHO:2017:3553 (Holland casino/fNV, Unie, Bond 
voor casinopersoneel).

20 Hof Amsterdam 6 februari 2018, EcLI:NL:GHAMS:2018:398 (VNV/Easyjet).
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gezet. Verder zouden de acties voor de vervoersbedrijven en voor de reizigers grote 
nadelige gevolgen hebben. De rechter21 meent dat de werkgevers door de staking zullen 
worden geprikkeld. De acties zullen nadelige gevolgen en hinder veroorzaken, maar er 
doet zich geen maatschappelijk dringende noodzaak voor dat een verbod of beperking 
van de staking rechtvaardigt. Het beroep van de werkgevers op het ultimum-remedi-
umvereiste wordt van de hand gewezen.

Bij de beveiligingsbedrijven op Schiphol22 is er geen discussie over de vraag of de werk-
onderbrekingen worden gedekt door artikel 6 lid 4 ESH. Schiphol wenst wel een beper-
king van de aangekondigde collectieve actie, waarbij zij wijst op de veiligheidsrisico’s in 
de drukke periode augustus. Gevreesd wordt voor opeenhopingen van reizigers met 
alle gevaarzettende situaties van dien. Geoordeeld wordt dat er sprake is van een maat-
schappelijk dringende noodzaak om de acties te beperken. De beperking houdt in dat 
het de vakbond wordt verboden om langer dan 15 minuten per keer, met een maxi-
mum van vijf keer per dag, het werk te onderbreken tot en met 2 september.

De luchtvaart is in 2018 prominent aanwezig op het terrein van de collectieve actie. 
Ryanair tracht acties in de weekenden van augustus en begin september 2018 te laten 
verbieden. Dat de collectieve actie in beginsel rechtmatig is, staat niet ter discussie. De 
voorzieningenrechter23 meent dat Ryanair er niet in is geslaagd om aan te tonen dat er 
sprake is van een maatschappelijk dringende noodzaak die een beperking van de aan-
gekondigde acties rechtvaardigt. De vakbond moet wel elke concrete staking tijdig 
aankondigen, echter onder de voorwaarden dat Ryanair zich onthoudt van stakingbre-
kende activiteiten en vluchten, in geval van stakingen, zal annuleren.

Bij Pro-check is een geschil ontstaan over het sociaal plan. Pro-check levert specialisti-
sche beveiligingswerkzaamheden op Schiphol, onder meer ter beveiliging van hoog-ri-
sicovluchten. De voorzieningenrechter24 loopt keurig de Enerco/Amsta-criteria af en 
acht de collectieve acties gedekt door artikel 6 lid 4 ESH. Bij de G-toets komt de rechter 
tot het oordeel dat is gebleken dat partijen de veiligheidsrisico’s op afdoende wijze in 
kaart hebben gebracht en daar goede afspraken over hebben weten te maken. Hierbij 
spelen de afspraak met betrekking tot de maximumduur van de werkonderbrekingen 
en enkele andere veiligheidsbevorderende afspraken mee.

De werknemers bij PostNL krijgen eind 2018 toestemming van de voorzieningenrech-
ter25 om de werkzaamheden 15 minuten per dag te onderbreken. Verdere werkonder-

21 Rechtbank Midden-Nederland 26 april 2018, EcLI:NL:RBMNE:2018:1786 (VWOV/fNV, cNV).
22 Rechtbank Noord-Holland 1 augustus 2018, EcLI:NL:RBNHO:2018:6807 (Royal Schiphol Group/fNV, 

cNV).
23 Rechtbank Noord-Holland 9 augustus 2018, EcLI:NL:RBNHO:2018:7026 (Ryanair DAc/VNV).
24 Rechtbank Midden-Nederland 13 september 20118, EcLI:NL:RBMNE:2018:4399 (Procheck International/

fNV, cNV).
25 Rechtbank Den Haag 13 december 2018, EcLI:NL:RBDHA:2018:15444 (PostNL Pakketten, Kon. Post NL, 

Sorgente/fNV).
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brekingen worden tot 6 januari 2019 verboden. De vakbond wil in het kader van het 
cao-conflict in de SKNJ-periode (Sinterklaas, kerst en nieuwjaar) actie voeren bij Post-
NL. De artikel 6 lid 4 ESH-discussie is tussen partijen niet aan de orde. De acties wor-
den verboden op grond van door de rechter aangenomen ingrijpende financiële en 
maatschappelijke gevolgen van het niet (tijdig) bezorgen van pakketten en briefpost 
gedurende de SKNJ-periode. Hierbij is onder meer van belang dat ook zakelijke klan-
ten van PostNL schade zullen lijden en zendingen met medische hulpmiddelen en me-
dische post zullen worden vertraagd. Dit, gecombineerd met de aanname dat PostNL 
ook een behoorlijke schade zal lijden als gevolg van de collectieve actie en het risico dat 
klanten van PostNL zullen weglopen naar andere bedrijven, levert voor de voorzienin-
genrechter voldoende grond op voor een verbod van de aangekondigde acties. Hierbij 
speelt verder mee dat er nog maar kort is onderhandeld tussen partijen en er volgens 
de rechter nog voldoende mogelijkheden zijn om tot een behoorlijk onderhandelings-
resultaat te komen. Ook het gegeven dat andere vakbonden (nog) niet tot het voeren 
van actie willen overgaan speelt een rol. Het is denkbaar dat in deze zaak in het 
pre-Enerco-tijdperk de zaak voor de vakbond al fout was gelopen op grond van het 
ultimum-remediumvereiste. De uitkomst zou overigens vrijwel dezelfde zijn geweest.

De voorzieningenrechter in Limburg26 vreest voor de werkgelegenheid in Limburg. In 
het kader van een cao-conflict in de metaalsector hebben de vakbonden op 10 en 11 ja-
nuari 2019 stakingen aangekondigd bij VDL Nedcar. De staking wordt verboden. Voor 
de voorzieningenrechter is van groot belang dat er een aannemelijk risico bestaat dat 
BMW, de enige klant van VDL Nedcar, binnen enkele maanden, vanwege de stakingen, 
zal beslissen om in de toekomst niet meer verder te gaan met de productie van auto-
modellen bij VDL. Als gevolg hiervan zal de werkgelegenheid in Limburg in gevaar 
komen. Hetgeen verder nog meespeelt, is dat het hier gaat om stakingen met het oog 
op een bedrijfstak-cao en niet om onderhandelingen over een ondernemings-cao 
waarop VDL Nedcar een directe invloed zou kunnen uitoefenen. De staking wordt 
verboden, nu er sprake is van een dringende maatschappelijke noodzaak om collectie-
ve acties te verbieden.

Een aardig lijstje aan stakingsrechtspraak in Polderland. Wat opvalt is dat in de meeste 
zaken op keurige wijze wordt gerefereerd aan Enerco/Amsta. De aangekondigde col-
lectieve acties worden al snel ‘in beginsel’ rechtmatig geacht, wanneer de collectieve 
actie redelijkerwijs kan bijdragen aan de doeltreffende uitoefening van het recht op 
collectief onderhandelen. Dit wordt in alle stakingsgeschillen, voor zover al in geschil 
tussen de partijen, aangenomen. De drempel van artikel 6 lid 4 ESH lijkt dus eenvoudig 
te kunnen worden genomen. Van de spreekwoordelijke prikkel zal snel sprake zijn.

Het ligt anders bij de afwegingen die plaatsvinden in het licht van artikel G ESH. In de 
hiervoor genoemde uitspraken werd in veel gevallen overgegaan tot een beperking of 

26 Rechtbank Limburg 9 januari 2019, EcLI:NL:RBLIM:2019:382 (VDL Nedcar/fNV, cNV, Unie, VHP2).
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verbod van de collectieve actie. Wat opvalt in de uitspraken is dat het erop lijkt dat er 
telkenmale sprake is van een min of meer zuivere belangenafweging tussen het recht 
van de vakverenigingen tot het voeren van collectieve actie enerzijds en de belangen 
van de werkgever en derden anderzijds. De vraag die gesteld kan worden is of dit wel 
een juiste maatstaf is voor de beoordeling van een collectieve actie in het kader van 
artikel G ESH, de conclusions van het European committee for Social Rights waarin 
gesproken wordt over ‘pressing social need’ en de dringende maatschappelijke nood-
zaak. Ik durf dit te betwijfelen. Ik zal de laatste zijn die vakantiegangers hun vakantie 
wil ontzeggen, noch vind ik het prettig om in de kerstperiode mijn jaarlijkse groet van 
tante Annie niet te mogen ontvangen. De vraag is echter of dergelijke omstandigheden 
leiden tot een dringende maatschappelijke noodzaak die een beperking van een grond-
recht als dat van het voeren van collectieve actie billijkt. Ik ben benieuwd hoe Sjef 
daartegenaan kijkt.

De recente rechtspraak overziend denk ik, dat de uitspraken die zijn gewezen na Ener-
co/Amsta in het verleden niet anders zouden hebben geluid. Dit zal met name te ma-
ken hebben met het gegeven dat de collectieve acties werden beperkt of verboden op 
grond van artikel G van het ESH. Hier lijkt wel meer de nadruk op komen te liggen, 
maar of dit te maken heeft met Enerco/Amsta is de vraag.

Alhoewel Enerco/Amsta meer ruimte lijkt te bieden aan vakbonden om invulling te 
geven aan het middel van collectieve actie, zowel met betrekking tot het moment waar-
op de collectieve actie plaatsvindt als wat de vorm van de collectieve actie betreft, lijkt 
het erop dat de vakbonden zeer voorzichtig en terughoudend blijven bij het organise-
ren van collectieve acties. Dit is aan de ene kant begrijpelijk, gezien het ‘G-gevaar’ voor 
de vakbonden, aan de andere lijkt dit vooralsnog een gemiste kans, omdat de reikwijd-
te van Enerco/Amsta vooralsnog niet duidelijk is.

Sjef, ik wens je het allerbeste toe!
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  Sjef de Laat in Suriname  

Joost Berculo1

Introductie2 

Als men de steile trap van het kantoor van de Stichting Juridische Samenwerking Suri-
name-Nederland (SJSSN) aan de Klipstenenstraat 33 in het centrum van Paramaribo 
beklimt, dan wacht op de eerste verdieping een bibliotheek waarvan de inhoud de (ou-
dere) Nederlandse jurist een nostalgisch gevoel zal geven. De bibliotheek omvat veel 
Nederlandse juridische literatuur van voor 1999, aangevuld met boeken van na die 
datum. Een aantal Nederlandse advocatenkantoren en rechtbanken zond in de loop 
der jaren bij vervanging hun oude drukken van boeken naar de stichting SJSSN en al-
daar bewaart men deze schat van boeken zorgvuldig.

Op initiatief van mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You is de SJSSN in 1989 in Suriname 
opgericht. Deze organisatie is een onafhankelijk documentatie- en postacademisch op-
leidingsinstituut en ontplooit activiteiten ter ondersteuning van praktijkjuristen, zulks 
ter versterking van de rechtsstaat en ter bevordering van goed bestuur. Een reeks van 
Nederlandse hoogleraren, rechters en advocaten heeft op uitnodiging van de stichting 
SJSSN cursussen gegeven aan – en samengewerkt met – onder meer Surinaamse rech-
ters, Surinaamse rechters in opleiding, advocaten, advocaten in opleiding en juristen 
uit het bedrijfsleven.

Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke staat. Er bestaat ruim 43 jaar 
nadien nog een zekere invloed van het Nederlands recht op de Surinaamse rechtsple-
ging. Dat geldt ook voor de inhoud en de toepassing van het arbeidsrecht. Die invloed 
blijkt uit verwijzingen in uitspraken van Surinaamse rechters naar relatief recente uit-
spraken van de Nederlandse Hoge Raad en uit nieuwe Surinaamse regelgeving die ge-
inspireerd is door ontwikkelingen in Nederland.

1 Advocaat te Utrecht.
2 Ik ben mr. Nancy Tai Apin, Universitair Algemeen docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, 

veel dank verschuldigd voor het zoeken en ter beschikking stellen van uitspraken van Surinaamse rechters, 
voor het aanleveren van achtergrondinformatie en voor het kritisch meelezen bij het tot stand komen van dit 
artikel.
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In dit artikel wordt geïllustreerd hoezeer het Surinaams arbeidsrecht en het Neder-
lands arbeidsrecht tot op de dag van vandaag verweven zijn. Dat gebeurt aan de hand 
van de regelgeving op het gebied van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Be-
schreven wordt hoe de Surinaamse wetgever recent door middel van een nieuwe wet 
de ontslagbescherming voor Surinaamse werknemers bij opvolgende arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tijd heeft verbeterd.

Kenbron 

De bepalingen in het Surinaams Burgerlijk Wetboek (hierna ook: SBW) betreffende 
het arbeidsrecht, vinden hun oorsprong in het Nederlands recht.3 Sinds de onafhanke-
lijkheid is het Surinaams Burgerlijk Wetboek onderdeel van een nationaal en soeverein 
stelsel van regelgeving.4 Het Nederlands recht wordt door Surinaamse juristen sinds-
dien als ‘kenbron’ beschouwd. Het Surinaams arbeidsrecht van heden vertoont gelijke-
nis met het Nederlands arbeidsrecht van vóór 1999. De wijzigingen op grond van de 
Wet flexibiliteit en zekerheid in 1999 en nadien in het kader van de Wwz per 1 juli 
2015 (en de komende wijzigingen in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans) 
maken gaandeweg de inhoudelijke verschillen tussen het Surinaams arbeidsrecht en 
het Nederlands arbeidsrecht groter. Dat betekent dat ook Nederlandse bronnen van 
vóór 1999 voor de Surinaamse arbeidsrechtjurist van belang kunnen zijn.

De geest van de Nederlandse Hoge Raad zweeft boven Paramaribo 

Het Surinaams recht behoorde tot 1975 tot de Nederlandse rechtsfamilie, waarbinnen 
uitspraken van de Hoge Raad richtinggevend waren. Suriname kent sindsdien het 
Kantongerecht als instantie in eerste aanleg en het Hof van Justitie als tweede feitelijke 
instantie. Suriname kent geen Surinaamse Hoge Raad en geen cassatierechtspraak. Dat 
heeft tot gevolg dat de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling en de rechtsbescherming 
niet door een Surinaamse Hoge Raad kunnen worden verzekerd en kunnen worden 
bevorderd.5

De rechtsontwikkeling in Suriname moet gezien worden tegen de achtergrond van een 
structureel onderbezette rechterlijke macht. Terwijl de Surinaamse regering op basis 

3 In Nederland is de zevende titel A ingevoegd bij de Wet van 13 juli 1907, Stb. 193, in Suriname geschiedde de 
invoeging bij Landsverordening van 8 september 1947, Gouvernementsblad (G.B.) 1947 no. 140, in werking 
getreden op 1 december 1947. De inhoud van deze titels is voor het grootste deel gelijkluidend.

4 Een belangrijke wijziging van de SBW-bepalingen in de vijfde afdeling van titel 7A, ‘Van de verschillende 
wijzen waarop de dienstbetrekking door arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt’, vond plaats bij de verorde-
ning van 14 februari 1975, G.B. 1975 no. 23 en trad in werking op 15 februari 1975. Deze wijziging gaf nieuwe 
regels voor ontslag bij arbeidsovereenkomsten. In Nederland werd een wijziging van de vijfde afdeling van de 
zevende titel A reeds doorgevoerd bij de Wet van 17 december 1953, S. 619.

5 Artikel ‘cassatierechtspraak in Suriname’ van mr. O.P.G. Vos, Trema nr. 8-2009.
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van beleidsvoornemens streeft naar 40 actieve rechters, zijn er maar 26 benoemd.6 Pro-
cedures duren over het algemeen lang. Niet iedereen in Suriname heeft een laagdrem-
pelige toegang tot de rechter. Er vindt geen dan wel beperkt gestructureerde publicatie 
van jurisprudentie plaats. De mogelijkheden tot specialisatie van Surinaamse advoca-
ten is beperkt. Omdat Surinaamse bronnen voor rechtsvinding op het gebied van het 
arbeidsrecht schaars zijn, is het voor de actoren in de Surinaamse rechtspleging van 
belang om houvast te vinden in de voor hen wel toegankelijke en voor hen toepasbare 
bronnen binnen het Nederlands arbeidsrecht.

De invloed van de Nederlandse arbeidsrechtspraak op de inhoud van uitspraken van 
Surinaamse rechters blijkt uit een reeks van uitspraken van Surinaamse rechters waar-
in naar uitspraken van de Nederlandse Hoge Raad wordt verwezen. Een paar voorbeel-
den. De kantonrechter verwijst in de zaak Prika tegen Greenheart Suriname van 5 ok-
tober 20157 over het al of niet bestaan van instemming van de werknemer met de 
beëindiging van een arbeidsovereenkomst naar HR 10 juni 2005, RAR 2005/79 (Ram-
ses Grillroom II). En in de uitspraak in kort geding in de zaak Haarloo tegen Surinam 
Aluminum company van 30 mei 20168 over de vraag of de werknemer een wijzigings-
voorstel betreffende zijn arbeidsvoorwaarden zou moeten accepteren, verwijst de kan-
tonrechter naar HR 11 juli 2008 (EcLI:NL:HR:2008:BD1847, inzake Stoof/Mammoet) 
en ook naar HR 26 juni 1998, JAR 1998, 199 (Taxi Hofman).

Preventieve ontslagtoets en nieuwe wetgeving 

Het Surinaams ontslagrecht kent net als in Nederland een preventieve ontslagtoets. 
Waar in Nederland in 1945 het BBA werd ingevoerd om na de Tweede Wereldoorlog 
de arbeidsmarkt te reguleren, trad in Suriname na de machtsovername door de militai-
ren op 25 februari 1980 per 27 januari 1983 het decreet Ontslagvergunning (met een 
aanvullend decreet van 11 december 1984) in werking om dezelfde reden.9 Het decreet 
Ontslagvergunning bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen rechtsgel-
dig kan opzeggen, indien daarvoor door de Ontslagcommissie namens de Minister een 
vergunning is verleend. Een opzegging door de werkgever zonder vergunning is nietig. 
Vanaf 2001 werden de genoemde decreten aangeduid als de ‘Wet ontslagvergunning’, 
welke wet per 25 oktober 2018 werd ingetrokken en vervangen door de ‘Ontslagwet 
2018’. De preventieve ontslagtoets is vanaf die datum verankerd in artikel 2 lid 1 van de 
Ontslagwet 2018 en de daarmee samenhangende nietigheid vindt zijn beslag in artikel 
12 van de Ontslagwet 2018. In de memorie van toelichting van deze wet staat beschre-

6 Suriname heeft ongeveer 650.000 inwoners, waarvan er ongeveer 350.000 in Paramaribo en aangrenzende 
districten wonen. Suriname is in oppervlakte ruim viermaal groter dan Nederland. Per 22 februari 2019 zijn 
er 7 nieuwe rechters geïnstalleerd zodat het aantal rechters van 19 naar 26 steeg. De President van het Hof van 
Justitie, de heer Iwan Rasoelbaks, heeft bij de installatie kenbaar gemaakt dat het streven is om binnen drie tot 
vijf jaar over het aantal van 40 rechters te kunnen beschikken.

7 Algemene Rol (A.R.) 153507.
8 A.R. 161693.
9 Decreet E-39, S.B. 1983 no. 10 met een wijziging in Decreet E-39A, S.B. 1984 no. 2.

22815_Liber Deining.indd   53 05-06-19   15:04



54

JOOST BERcULO

ven dat Suriname een gesloten stelsel van ontslaggronden kent. Dit stelsel komt over-
een met het Nederlandse stelsel. In de laatste drie jaar heeft de Surinaamse wetgever 
een aantal wetten op het gebied van het arbeidsrecht ingevoerd. De inhoud van deze 
regelgeving is voor een deel gebaseerd op Nederlandse regelgeving van na 1999.10

Voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 1615 e SBW en 
1615 f SBW) 

De gevolgen van de voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in 
het Surinaams Burgerlijk Wetboek geregeld in het derde boek, zevende titel, vijfde af-
deling waarin het bepaalde in artikel 1615 e SBW en 1615 f SBW grotendeels overeen-
komt met de artikelen 1639e BW (oud), artikel 1639f BW (oud) en met delen van de 
artikelen 7:667 en 7:668 lid 1 BW, zoals die luidden tot de invoering van de Wwz.

Het uitgangspunt van artikel 1615 f SBW is dat een overeenkomst voor bepaalde tijd 
die ‘zonder tegenspraak’ wordt voortgezet, geacht wordt ‘voor dezelfde tijd, doch telkens 
ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarde wederom te zijn aangegaan.’ Dit 
uitgangspunt is gebaseerd op vrijwel letterlijk de tekst van artikel 1639f BW (oud) en 
artikel 7:668 lid 1 BW (oud) en het huidige artikel 7:668 lid 4 sub b BW. Artikel 1615 f 
lid 2 SBW bepaalt: ‘Hetzelfde geldt in de gevallen, waarin tijdige opzegging, welke bij een 
dienstbetrekking aangegaan voor een bepaalde tijd behoort plaats te hebben, achterwege 
blijft en de gevolgen voor de voortzetting der dienstbetrekking niet opzettelijk zijn gere-
geld.’ Artikel 1639f BW (oud) bevat hetzelfde uitgangspunt en artikel 7:668 lid 5 BW 
kent dezelfde tekst, met dien verstande dat bij het invoeren van de Wwz de woorden 
‘niet opzettelijk’ werden vervangen door ‘niet uitdrukkelijk.’

Dat de door stilzwijgende voortzetting tot stand gekomen opvolgende arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd opzegging behoeft, volgt uit artikel 1615 e lid 2 sub 3 SBW 
waarin is vastgelegd dat de opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
‘alleen nodig is’ indien de dienstbetrekking ingevolge artikel 1615 f SBW geacht wordt 
voor een bepaalde tijd te zijn voortgezet. Artikel 1615 f lid 1 SBW regelt de voortzetting 
van de arbeidsovereenkomst ‘zonder tegenspraak’. Indien de arbeidsovereenkomst één 
of meerdere malen zonder tegenspraak is voortgezet, is voor de beëindiging van de 
opvolgende overeenkomst voor bepaalde tijd een ontslagvergunning nodig.

10 Ingevoerd werden de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, S.B. 2016 no. 152, de Wet arbeidsinspectie, 
S.B. 2017 no. 39, de Wet terbeschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs, S.B. 2017 no. 42, de Ar-
beidsbemiddelingswet 2017, S.B. 2017 no. 67, de Wet arbeid kinderen en jeugdige personen, S.B. 2018 no. 76, 
en de Wet conversie arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd, S.B. 2018, no. 93. Op dit mo-
ment zijn nog in voorbereiding de Wet bescherming moederschap, Wet gelijke behandeling arbeid, Wet ge-
weld en seksuele intimidatie arbeid, Wet nationaal productiviteitscentrum, Wet werktijdenregeling, Arbeids-
omstandighedenwet en Vakantiewet.
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Er bestaat binnen de Surinaamse rechtspleging een zekere controverse of opzegging 
óók vereist is indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uitdrukkelijk is voort-
gezet. Een aantal actoren in de rechtspraktijk is van mening dat het de bedoeling van 
de Surinaamse wetgever is om in alle gevallen van beëindiging van een voortgezette 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de opzegging verplicht te stellen. Dat alleen 
zou de ontslagbescherming voor Surinaamse werknemers effectief maken. Maar daar-
over wordt in Suriname ook anders gedacht. De voorstanders van de theorie inhou-
dende dat een uitdrukkelijk voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
rechtswege eindigt door het verstrijken van de tijd zonder dat opzegging vereist is, 
wijzen erop dat partijen het bij een uitdrukkelijke verlenging eens zijn over de termijn 
waarvoor de verlenging geldt. En waar men uitdrukkelijk een tijdstip overeenkomt 
waarop de opvolgende overeenkomst eindigt, is geen opzegging nodig. Dat leidde zo-
wel in de literatuur als in de rechtspraak tot uiteenlopende meningen.11

De rechtspraak over de artikelen 1615 e SBW en 1615 f SBW 

In de rechtspraak in Suriname bestaan over dit thema uitspraken met wisselende in-
houd. De grote lijn in de rechtspraak is de volgende. De eerste arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd en een uitdrukkelijk voortgezette arbeidsovereenkomst voor be-
paalde tijd eindigen van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd 
en behoeven niet te worden opgezegd. Dit ongeacht de lengte van de daardoor ontsta-
ne reeks van schakels in de keten.

In een uitspraak van de kantonrechter van 29 november 2007 in de zaak Blank tegen 
canadian Note Suriname N.V.12 overweegt de kantonrechter conform deze lijn het vol-
gende:

‘De wet maakt bij een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde 
tijd een onderscheid tussen enerzijds overeenkomsten die stilzwijgend zijn voortgezet 
en anderzijds overeenkomsten die uitdrukkelijk zijn voortgezet. In het eerste geval zal 
ingevolge artikel 1615 e lid 3 juncto 1615 f van het Burgerlijk Wetboek de overeen-
komst slechts door opzegging kunnen worden beëindigd waarvoor een ontslagvergun-
ning is vereist. Bij arbeidsovereenkomsten die steeds uitdrukkelijk zijn verlengd geldt 
artikel 1615 e lid 3 van het Burgerlijk Wetboek niet en eindigt de overeenkomst krach-
tens artikel 1615 e lid 1 van rechtswege wanneer de tijd is verstreken die bij de over-
eenkomst is bepaald.’

11 Zie het artikel ‘Twee vraagstukken in het Surinaams ontslagrecht: ontslag tijdens ziekte en de voorgezette 
overeenkomst voor bepaalde tijd’ van mr. J.R. Berculo en mr. N. Dullaert, Surinaams Juristenblad december 
2007, pagina 50 en verder, en de reactie daarop van mr. f. Kruisland in het Surinaams Juristenblad 2008, p. 16, 
en verder ‘Het verbod van opzegging van een dienstbetrekking tijdens ziekte van een werknemer, als bedoeld 
in artikel 1615 h lid 2 BW en voorts het karakter van de opzegging van de dienstbetrekking als bedoeld in 
artikel 1615 e lid 2 sub 3 SBW’.

12 A.R. 073973.
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In de zaak Lobo tegen Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij N.V. van 15 mei 199713 
overweegt de kantonrechter dat indien de opzegverplichting ontstaat als gevolg van 
voortzetting zonder tegenspraak, de werkgever vervolgens niet meer aan de verplich-
ting tot opzeggen ontkomt door daarna weer uitdrukkelijk voort te zetten:

‘Als een overeenkomst na het verstrijken van de tijd zonder tegenspraak wordt voort-
gezet, dan geldt volgens artikel 1639f lid 1 dat zij geacht wordt voor dezelfde tijd doch 
ten hoogste voor een jaar weer op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangege-
ven. Wordt de overeenkomst daarna weer voortgezet, dan heeft tegenspraak geen zin. 
Voor de beëindiging is dan in elk geval voorafgaande opzegging nodig. Het blijft echter 
een overeenkomst voor bepaalde tijd. Maar het bereiken van de einddatum doet de 
overeenkomst niet van rechtswege eindigen.’

Afwijkend van deze lijn is een uitspraak van de kantonrechter van 10 januari 2013 in 
de zaak Woolford tegen de Stichting Radio Omroep Suriname,14 waarin na een her-
haalde uitdrukkelijke verlenging voor bepaalde tijd de kantonrechter overweegt dat er 
sprake is van ‘conversie’ naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het Suri-
naams Burgerlijk Wetboek bood daarvoor tot 2018 echter geen grondslag. De kanton-
rechter schrijft:

‘De kantonrechter constateert dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen vijfmaal is 
verlengd zodat vanwege de aaneenschakeling van arbeidsovereenkomsten een conver-
sie heeft plaatsgevonden naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor 
het beëindigen van een dergelijke arbeidsovereenkomst is ingevolge de Wet Ontslag-
vergunning een ontslagvergunning vereist.’

Om de ontslagbescherming voor Surinaamse werknemers te verbeteren, heeft de Suri-
naamse wetgever per 25 oktober 2018 een nieuwe wet ingevoerd.

Wet Omzetting Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd in 
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd 

Per 25 oktober 2018 is de Wet Omzetting Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd in 
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd (hierna: ‘de Wet Omzetting’) van kracht.15 
Deze wet beoogt volgens de preambule ‘het realiseren van meer zekerheden en een bete-
re rechtspositie van werknemers met de tijdelijke dienstverbanden, met name als de ar-
beidsrelatie met de werkgever langer duurt.’ In de memorie van toelichting wordt de 
achtergrond van de wet nader toegelicht:

13 A.R. 971257.
14 A.R. 121242.
15 Staatsblad van de Republiek Suriname 2018 nr. 93 van 25 oktober 2018.
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‘Het komt in Suriname nog voor dat werknemers bij bedrijven in dienst zijn op basis 
van korte arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die jaren achter elkaar worden 
verlengd zonder dat er ooit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (de zoge-
naamde vaste dienstbetrekking) wordt gesloten. Het ongelimiteerd verlengen van 
kortlopende arbeidsovereenkomsten was niet onderworpen aan regulering tot de in-
stelling van de wet.’

Het voornemen om de ontslagbescherming te verbeteren wordt door de Surinaamse 
regering verwezenlijkt door in artikel 3 lid 1 en lid 2 van de Wet Omzetting16 een tekst 
op te nemen die vrijwel gelijkluidend is aan het huidige artikel 7:668a lid 1 BW, met 
dien verstande dat de ‘tussenpozen van ten hoogste zes maanden’ als bedoeld in artikel 
7:668a lid 1 sub b BW in het Surinaamse equivalent (artikel 3 lid 2 van de Wet Omzet-
ting) benoemd worden als ‘tussenpozen van ten hoogste drie maanden.’ Kortom en 
(heel) kort samengevat: bij meer dan drie opvolgende overeenkomsten voor bepaalde 
tijd of bij overschrijding van een periode van 24 maanden ontstaat op grond van de 
Wet Omzetting een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het invoeren van deze regelgeving is op het eerste gezicht een logische stap ter verbe-
tering van de ontslagbescherming van Surinaamse werknemers. Het is op grond van de 
Wet Omzetting voor werkgevers niet toegestaan om de ontslagbescherming te vermij-
den door jarenlang een reeks van uitdrukkelijk overeengekomen overeenkomsten voor 
bepaalde tijd te sluiten. Maar de wijze waarop de Surinaamse wetgever deze nieuwe 
regelgeving gestalte geeft, roept wel vragen op.

Hoewel het voor de hand liggend zou zijn om het gestelde in artikel 3 lid 1 en 2 van de 
Wet Omzetting in te voeren door een aanpassing van de artikelen 1615 e en 1615 f 
SBW, heeft de Surinaamse wetgever daarvoor niet gekozen. Het SBW blijft op dit punt 
ongewijzigd. In de memorie van toelichting wordt daarover geschreven:

‘Gekozen wordt tot het maken van een bijzondere wet met een publiekrechtelijk ka-
rakter waarbij, op straffe van een boete of hechtenis, het aan de werkgever verboden 
wordt om na een aantal verlengingen of een aantal maanden dienstbetrekking, nog 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden of een gebod om een ar-

16 Artikel 3 lid 1 en lid 2 van de Wet Omzetting:
 1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpo-

zen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen 
inbegrepen, hebben overschreden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd, 
met dien verstande dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat met ingang van de dag waarop 
de periode van 24 maanden is overschreden.

 2. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkom-
sten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt de laatste arbeidsover-
eenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat alsdan 
op de dag waarop de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werd aangegaan.
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beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden op straffe van een boete of 
hechtenis (…)’17

‘Deze wet geeft een publiekrechtelijke dimensie aan de regels met betrekking tot de 
voortzetting van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en kan naast de bepa-
ling in het burgerlijk wetboek bestaan, onder meer omdat de handhaving op een an-
dere wijze geschiedt.’

Artikel 3 lid 1 en 2 van de Wet Omzetting en de artikelen 1615 e en 1615 s SBW 
‘naast’ elkaar. 

Gelet op de memorie van toelichting is het de bedoeling van de Surinaamse wetgever 
om artikel 3 lid 1 en 2 van de Wet Omzetting en de artikelen 1615 e en 1615 s SBW 
‘naast’ elkaar te laten bestaan. Wat de wetgever daarmede beoogt, is niet duidelijk. De 
toepassing van beide regelingen in dezelfde casus leidt tot een verschillende en onder-
ling strijdige uitkomst. Wat bijvoorbeeld te denken van de stilzwijgend voortgezette 
overeenkomst voor bepaalde tijd die op grond van artikel 1615 e en f SBW leidt tot de 
verplichting tot opzegging (waarvoor een ontslagvergunning vereist is), maar die ex 
artikel 3 lid 1 en 2 van de Wet Omzetting (mits niet de vierde overeenkomst dan wel 
niet de termijn van 24 maanden overschrijdende) tot een einde van rechtswege zou 
leiden. Het kan in redelijkheid niet de bedoeling van de Surinaamse wetgever zijn ge-
weest dat er in eenzelfde casus verschillen bestaan tussen het civielrechtelijk rechtsge-
volg enerzijds en het rechtsgevolg op basis van een wet met een – volgens de memorie 
van toelichting – ‘publiekrechtelijk karakter’ anderzijds. Het ‘naast’ elkaar laten bestaan 
van deze regelgeving is geen gelukkige keuze. Deze keuze zal aanleiding zijn voor dis-
cussie, met name omdat er door de Surinaamse wetgever geen rangorde tussen de bei-
de regelingen is aangebracht.

Waarom heeft de Surinaamse wetgever gekozen voor deze publiekrechtelijke insteek, 
kan men zich afvragen. De memorie van toelichting geeft daarover maar beperkte in-
formatie. Er is een praktische reden. De Surinaamse wetgever heeft het ambitieuze plan 
om een nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek in te voeren. Men wil daarop niet voor-
uitlopen door thans incidentele wijzigingen in het SBW aan te brengen, zo bestaat de 
indruk. In de memorie van toelichting wordt ook een aantal keren naar het ontwerp 
voor het Nieuw Surinaams BW als zijnde toekomstige regelgeving verwezen. Maar be-
langrijker is in dit verband de wil van de Surinaamse overheid om ook zelf actief in-
vloed te hebben op de arbeidsmarkt. Door uitsluitend de artikelen 1615 e en f SBW aan 
te passen, zou de effectuering van deze regelgeving aan de partijen in het civiele geschil 
worden overgelaten. Men moet het publiekrechtelijke karakter van de Wet Omzetting 
zien in een maatschappelijke context. In een land waarin de mogelijkheden voor allen 

17 Het valt op dat de Strafbepalingen als verwoord in artikel 8 lid 1 van de Wet Omzetting betrekking hebben op 
artikel 4 e.v. van de Wet Omzetting en dat, anders dan deze tekst van de memorie van toelichting zou doen 
vermoeden, artikel 3 van de Wet Omzetting niet genoemd wordt.
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om binnen een redelijke tijd civiele rechten te effectueren om een aantal redenen be-
perkt is, kan de overheid zelf actief een rol spelen om de rechten van de werknemer te 
(doen) beschermen. In de memorie van toelichting staat daarover het volgende: ‘Van-
wege het wettelijk ingrijpen dat noodzakelijk is gebleken en om meer grip te geven aan de 
Arbeidsinspectie, wordt deze wettelijke maatregel van publiekrechtelijke aard genomen.’

Overigens is in Suriname het streven om aan in beginsel civielrechtelijke regelgeving 
op het gebied van het arbeidsrecht een publiekrechtelijk element toe te voegen een 
vaker voorkomend fenomeen. Een voorbeeld daarvan is dat op grond van artikel 2 
lid 2 van de Ontslagwet 201818 de werkgever het verlenen van ontslag op staande voet 
binnen vier dagen (thans werkdagen) ‘schriftelijk (dient) te melden bij het Hoofd van de 
Arbeidsinspectie onder opgave van de dringende reden.’ Daarna neemt – kort samenge-
vat – het Hoofd van de Arbeidsinspectie binnen veertien dagen namens de Minister 
het besluit of er bezwaren bestaan tegen het ontslag op staande voet. Bestaat er aan de 
zijde van het Hoofd van de Arbeidsinspectie bezwaar dan is – wederom kort samenge-
vat – het ontslag op grond van artikel 12 lid 2 van de Ontslagwet 2018 nietig. En inge-
volge artikel 15 is ‘degene die niet voldoet aan de verplichtingen ingevolge het bepaalde in 
artikel 2 leden 1 en 2’ strafbaar. Dat partijen de zaak tevens als civielrechtelijk geschil 
aan de Kantonrechter kunnen voorleggen, leidt overigens regelmatig tot procedurele 
complicaties.

De vraag die zich in het kader van de voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd opdringt, is in hoeverre een werknemer zich in een civiele procedure op het hier-
voor genoemde artikel 3 lid 1 en 2 van de Wet Omzetting jegens de werkgever kan 
beroepen. Artikel 3 lid 6 van de Wet Omzetting bepaalt dat ‘een beding in strijd met dit 
artikel (…) nietig (is), tenzij het ten voordele is van de werknemer, zulks ter beoordeling 
van het Hoofd van de Arbeidsinspectie of de kantonrechter’. In de memorie van toelich-
ting wordt lid 6 verder niet beschreven. Wat ten deze onder ‘beding’ wordt verstaan en 
welke rechtsgevolgen deze nader te beoordelen nietigheid heeft, is onduidelijk voor 
wat betreft de betekenis en de reikwijdte van lid 6.

De memorie van toelichting bij de Wet Omzetting schrijft over het rechtsgevolg van 
situaties als bedoeld in het bepaalde in artikel 3 lid 1 en lid 2 onder meer het volgende:

‘De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd vindt plaats op het omzettingsmoment in lid 1 en lid 2 
welke als eerste optreedt. Deze bepaling wordt de ketenregeling genoemd. (…) Gezien 
het voorgaande kan in de praktijk de omzetting van de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd naar de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vaste dienst) plaats-
vinden vanaf de 25e maand van het dienstverband of vanaf de vierde arbeidsovereen-
komst, afhankelijk van de tijdsoverschrijding die zich het eerst voordoet. (…) Voor de 

18 Voorheen artikel 3 lid 2 van het Decreet Ontslagvergunning E-39A van 11 december 1984, S.B. no. 102.
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beëindiging van de aldus ontstane arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ook 
opzegging vereist, hetgeen betekent dat ook hier een ontslagvergunning conform de 
Wet Ontslagvergunning dient te worden aangevraagd door de werkgever, en zullen de 
opzegtermijnen in acht dienen te worden genomen.’

Uit het voorgaande blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat op grond van de Wet Om-
zetting bij de vierde overeenkomst of bij overschrijding van 24 maanden een rechtstoe-
stand ontstaat waaraan de werknemer rechten kan ontlenen. De altijd praktisch inge-
stelde Surinaamse rechter zal – naar men redelijkerwijs kan verwachten – alsdan op 
basis van de maatstaven van het genoemde artikel 3 lid 1 en 2 van de Wet Omzetting 
het ontstaan van een overeenkomst voor onbepaalde tijd als uitgangspunt nemen. Ge-
let op het oogmerk van de Wet Omzetting en gelet op het gestelde in de memorie van 
toelichting kan verwacht worden dat de Surinaamse rechter het gestelde in artikel 3 
lid 1 en lid 2 beschouwt als een lex specialis waarvan de inhoud prevaleert boven de 
inhoud van de artikelen 1615 e en f SBW. De bepaling in een vierde opvolgende over-
eenkomst dat deze overeenkomst van rechtswege eindigt, zal de rechter naar verwach-
ting als een ‘nietig beding’ beschouwen en hetzelfde is te verwachten voor de bepaling 
op basis waarvan het einde van de opvolgende overeenkomst voor bepaalde tijd van 
rechtswege eindigt terwijl alsdan de tijdsduur van 24 maanden is overschreden.

Slotopmerking 

Uit dit artikel blijkt dat het Surinaams arbeidsrecht nauw verweven is met het Neder-
lands arbeidsrecht. Dat blijkt uit een reeks van uitspraken van Surinaamse rechters en 
uit nieuwe Surinaamse regelgeving. Voor wat betreft de voortgezette arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd is door de invoering van de Wet Omzetting de ontslagbe-
scherming voor Surinaamse werknemers verbeterd. De toekomst zal leren of de Suri-
naamse wetgever erin zal slagen om een onvermijdelijke verdere ontwikkeling van 
flexibilisering, zoals wij die inmiddels in Nederland kennen door bijvoorbeeld zzp-con-
structies, detachering, payrolling, uitzendarbeid en platformisering, voor Surinaamse 
werknemers in goede banen te leiden.

Sjef de Laat in Suriname 

Sjef de Laat en ik zijn docent arbeidsrecht bij de SJSSN. Vanaf 1999 worden voor de 
SJSSN cursussen arbeidsrecht verzorgd. Dat betekent dat wij een aantal keren ongeveer 
twee weken in Paramaribo verbleven om daar dagelijks meerdere cursussen en/of 
voordrachten te verzorgen voor rechters, raio’s, advocaten (het kader van de beroeps-
opleiding of de permanente educatie) en juristen uit het bedrijfsleven. Het blijft een 
belevenis om te zien dat aan de andere kant van de oceaan op een ander continent op 
basis van dezelfde juridische taal en op basis van in grote lijnen dezelfde uitgangspun-
ten arbeidsrecht wordt beoefend door Surinaamse juristen voor wie de ontwikkelingen 
in Nederland interessant blijken te zijn.
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  Maakt gewoonte recht of blijven goede daden 
onbestraft? Over het ontstaan van 
arbeidsvoorwaarden door een gedragslijn – enkele 
lessen uit FNV/PontMeyer  

Stefan Sagel1

Door het gebruik, of anders gezegd: door een vaste gedragslijn, kunnen de mooiste 
dingen ontstaan.
Zo mag ik sinds meer dan een decennium, elk jaar rond 15 maart, voor een paar dagen 
afreizen naar een soms meer, vaak iets minder mondain skioord in de Alpen, waar het 
Nederlandse arbeidsrecht op onwaarschijnlijk grote hoogte wordt gedoceerd. Toen ik 
voor het eerst van de partij was, als jongste bediende in het docentencorps, kende ik 
mr. De Laat nauwelijks anders dan van een enkele eclatante nederlaag die hij me in zijn 
hoedanigheid als kantonrechter had bezorgd in een belangrijke zaak. Zo’n litteken op 
de jeugdige advocatenziel, volstrekt onverwacht toegebracht na een hoffelijk, plezierig 
en ogenschijnlijk kansrijk contact ter zitting, is wellicht niet de meest vruchtbare bo-
dem voor een vriendschap. Maar over de jaren heen is onze band gestaag gegroeid, 
daar in die verre bergen. Door elke even aardige als steeds weer onbeslechte discussie 
over de exacte betekenis van het Stoof/Mammoet-arrest – ik ben er nog steeds niet van 
overtuigd dat als de drietrapsraket van dat arrest vervuld is, de wijziging daarmee van 
rechtswege plaatsvindt –, door elk goed glas whisky (soms twee) op een net wat te late 
avond, door elk bemoedigend woord in een skilift waar deze auteur gelet op een com-
binatie van diepgewortelde hoogtevrees en nijpend gebrek aan basale skitechniek wer-
kelijk helemaal niets te zoeken had; langzaam maar zeker ontwikkelde zich, door het 
goede gebruik van die jaarlijkse cursus in de sneeuw, een arbeidsrechtelijke vriend-
schap; althans – minst genomen – een gerechtvaardigde verwachting van het bestaan 
daarvan. En als vrienden afscheid nemen, dan doe je ze bij voorkeur iets cadeau waar-
van ze echt houden. En dat is, in het geval van mr. De Laat, de rechtspraak van de Hoge 
Raad.2

1 Advocaat te Amsterdam en hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. De auteur was als cassatie-
advocaat voor PontMeyer betrokken bij de in deze zaak besproken uitspraak van de Hoge Raad.

2 Zie daarover ook S.f. Sagel en E. Verhulp (red.), Voor De Laat: de Hoge Raad, Deventer 2005, inleiding.
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Nu ook de Hoge Raad zich recent, in de zaak fNV/PontMeyer, heeft beziggehouden 
met de betekenis van het gebruik in een arbeidsrechtelijke setting – zij het dan niet bij 
de totstandkoming van arbeidsrechtelijke vriendschappen, maar bij het ontstaan van 
harde arbeidsvoorwaarden – was de keuze voor een bespreking van het in die zaak 
door hem gewezen arrest snel gemaakt.3 Ook al, omdat de schrijver van deze bijdrage 
het genoegen had om dat arrest tijdens de meest recente cursus in de sneeuw, in maart 
2019, samen met mr. De Laat te mogen bespreken.4 Het is een interessante uitspraak, 
waarin de Hoge Raad heeft getracht de praktijk enige richting te geven bij de beant-
woording van de vraag hoe en wanneer door een gedragslijn van de werkgever rech-
tens afdwingbare arbeidsvoorwaarden ontstaan. Maar het is tegelijkertijd een arrest dat 
nieuwe vragen lijkt op te roepen en noopt tot nadenken. Want wat bedoelt de Hoge 
Raad nu precies met de door hem uitgezette richtingaanwijzers en geven deze voldoen-
de sturing?

FNV/PontMeyer; weer een gezichtspuntencatalogus 

De zaak betrof een collectieve vordering ex artikel 3:305a BW van vakbond fNV je-
gens PontMeyer. Die vordering was ingesteld omdat PontMeyer, toen zij rond 2010 fi-
nancieel in zwaar weer terecht was gekomen, bepaalde financiële tegemoetkomingen 
voor haar boven-cao-personeel, met instemming van haar centrale ondernemings-
raad, had beëindigd (onder toekenning van alternatieve faciliteiten). Het geschil zag 
met name op het niet langer doorvoeren van cao-loonsverhogingen op boven-cao-per-
soneel, personeel dat dus niet rechtstreeks rechten aan de cao kon ontlenen en ten 
aanzien waarvan PontMeyer ook niet op grond van artikel 14 Wet cAO tot nakoming 
gehouden was.
fNV betoogde dat het hier een ontoelaatbare eenzijdige wijziging van arbeidsvoor-
waarden betrof, PontMeyer daarentegen voerde, onder meer, als verweer dat van een 
wijziging van arbeidsvoorwaarden helemaal geen sprake was, simpelweg omdat het 
volgen van de cao-verhogingen nimmer het karakter van een (afdwingbare) arbeids-
voorwaarde had gekregen. Aan het feit dat PontMeyer in het verleden onverplicht de 
cao-verhogingen ook aan haar boven-cao-personeel had gegund, kon dat personeel – 
wat haar betreft – geen recht ontlenen op nieuwe cao-verhogingen. De kantonrechter 
wees de vorderingen af omdat deze zich, zijns inziens, niet leenden voor behandeling 
in het kader van een procedure ex artikel 3:305a BW. Het hof dacht daar anders over, 
maar dat bracht fNV materieel niet veel verder. Het hof beantwoordde de vraag of in 
dit geval uit de door PontMeyer gevolgde gedragslijn een arbeidsvoorwaarde van de 
strekking dat ook boven-cao-personeel een recht op cao-loonsverhogingen kon doen 
gelden, ontkennend. De in cassatie bestreden overweging van het hof op dit punt luid-
de als volgt:

3 HR 22 juni 2018, EcLI:NL:HR:2018:976; JAR 2018/183.
4 Waarbij vermeld moet zijn dat de in deze bijdrage verwoorde opvattingen uitsluitend die van de auteur zelf 

zijn.
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‘Wanneer (…), zonder dat daarover iets is afgesproken, en dus in zekere zin: onge-
vraagd, jaarlijkse of periodieke salarisverhogingen door de werkgever worden toege-
kend, dan zal dat, op een bepaald moment, en in toenemende mate, bij werknemers 
verwachtingen scheppen. Die verwachtingen, ook wanneer zij lange tijd gekoesterd 
zijn, leiden echter niet zonder meer tot een recht op een dergelijke toekenning. Daar-
voor zijn nadere omstandigheden nodig, die echter niet zijn gesteld of gebleken.’

Het arrest van het Amsterdamse hof overleefde de cassatietoetsing niet. De Hoge Raad 
vernietigde de uitspraak echter slechts op een procesrechtelijke grond, te weten omdat 
– kort gezegd – de comparitie van partijen die voorafging aan het wijzen van het eind-
arrest slechts door één raadsheer was bezet, zonder dat partijen in de gelegenheid wa-
ren gesteld om te vragen om een meervoudige behandeling van die comparitie. Maar 
dat belette de Hoge Raad niet om toch te trachten de verwijzingsrechter – en de prak-
tijk – door middel van een overweging ten overvloede, enige richting te geven ten 
aanzien van de vraag hoe beoordeeld moet worden of door een gedragslijn een rech-
tens afdwingbare arbeidsvoorwaarde is ontstaan. De A-G had de Hoge Raad ook in 
overweging gegeven dat enige richting op dit terrein geen kwaad zou kunnen.

Voor hard and fast rules is volgens de Hoge Raad (ook hier) geen plaats. De vraag wan-
neer uit een door de werkgever jegens de werknemer gedurende een bepaalde tijd ge-
volgde gedragslijn voortvloeit dat sprake is van een tussen partijen geldende (de ar-
beidsovereenkomst aanvullende) arbeidsvoorwaarde, laat zich namelijk volgens de 
Hoge Raad niet in algemene zin beantwoorden. De te hanteren maatstaf is de wils-/
vertrouwensleer van de artikelen 3:33 en 3:35 BW. Het komt, zo overweegt de Hoge 
Raad, dus aan op de zin die partijen aan elkaars gedragingen (en in verband daarmee 
staande verklaringen) hebben toegekend en in de gegeven omstandigheden daaraan 
redelijkerwijs mochten toekennen.

Maar vervolgens formuleerde de Hoge Raad wel een zestal gezichtspunten, die bij de 
invulling van die algemene norm in de beschouwing betrokken kunnen worden. Bete-
kenis komt namelijk toe aan gezichtspunten als (i) de inhoud van de gedragslijn, (ii) de 
aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer je-
gens elkaar innemen, (iii) de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de 
desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd, (iv) hetgeen de werkgever en de werknemer 
in verband met deze gedragslijn jegens elkaar hebben verklaard of juist niet hebben 
verklaard, (v) de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer 
uit de gedragslijn voortvloeien, en (vi) de aard en de omvang van de kring van werkne-
mers jegens wie de gedragslijn is gevolgd. Het gaat hierbij, zo volgt uit de door de Hoge 
Raad gehanteerde formulering (‘gezichtspunten als’), niet om een limitatieve of impe-
ratieve, maar veeleer om een enuntiatieve opsomming. Andere aspecten kunnen ook 
in de beschouwing worden betrokken.
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Gezichtspuntencatalogi; enige algemene beschouwingen 

De Hoge Raad heeft de afgelopen decennia op velerlei terrein bij zijn rechtsvormende 
taak gebruik gemaakt van gezichtspuntencatalogi om richting te geven aan de invulling 
van open normen, die gekleurd worden door de omstandigheden van het geval.5 De 
gezichtspunten geven partijen en de lagere rechter aanknopingspunten voor omstan-
digheden die bij zo’n afweging in het bijzonder in de afweging kunnen, of soms ook 
moeten, worden betrokken. Zij sturen de rechterlijke oordeelsvorming, zonder de 
rechter aan harde subregels of zwaarwegende vuistregels te binden die wellicht in be-
paalde (onvoorziene) gevallen toch weer onwenselijke uitkomsten opleveren. fameuze 
voorbeelden uit het algemene vermogensrecht zijn bijvoorbeeld de zogeheten Kelder-
luik-criteria als in het gelijknamige arrest van 5 november 1965 ontwikkeld voor de 
beoordeling of sprake is van onrechtmatige gevaarzetting en de criteria die de Hoge 
Raad in het Saladin/HBU-arrest van 19 mei 1967 ontwikkelde voor de beoordeling of 
een contractspartij een beroep kan doen op een exoneratiebeding.6

Ook op het terrein van het arbeidsrecht zijn tal van gezichtspuntencatalogi geformu-
leerd. Te denken valt aan de criteria uit het fameuze arrest van de ‘man met de hamer’ 
voor de beoordeling of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. 
Daarbij spelen factoren als de aard en ernst van de dringende reden, de aard van het 
dienstverband en de wijze waarop daaraan invulling is gegeven, alsmede de persoonlij-
ke omstandigheden van de werknemer een rol.7 Gewezen kan ook worden op de crite-
ria die de Hoge Raad ontwikkelde voor de beoordeling of de werkgever zijn zorgplicht 
ex artikel 7:658 BW is nagekomen. Dat zijn criteria die weer voortbouwen op de voor-
noemde Kelderluik-criteria; ook bij de beoordeling of de werkgever meer had moeten 
doen om de veiligheid van zijn werknemer te borgen komt het aan op factoren als de 
kans op een ongeval, de ernst van de dan te verwachten gevolgen en de bezwaarlijkheid 
van het treffen van maatregelen.8 Zo sijpelt het algemene vermogensrecht ook via de 
band van gezichtspunten het arbeidsrecht binnen. En ook het Wwz-ontslagrecht is in-
middels al voorzien van zijn eigen gezichtspunten-rechtspraak, met de New Hairsty-
le-beschikking voorop, waarin de Hoge Raad uiteen zette welke gezichtspunten zoal in 
de beschouwing betrokken kunnen worden bij de begroting van de billijke vergoeding 
na een vernietigbaar ontslag.9 Dat is overigens een gezichtspuntenlijst met olievlekwer-
king gebleken. Inmiddels heeft de Hoge Raad beslist dat diezelfde gezichtspunten ook 
bij de begroting van andere billijke vergoedingen, zoals bij de begroting van de billijke 
vergoeding ex artikel 7:671c BW (ontbinding op verzoek van de werknemer) en de 

5 Zie voor een overzicht: J.P. Quist, Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss. 
EUR, 2014), Den Haag 2014, par. 2.3 e.v.

6 NJ 1966, 136 en NJ 1967, 261.
7 HR 12 februari 1999, NJ 1999, 643; HR 8 oktober 2004, RAR 2005, 1.
8 HR 11 november 2005, NJ 2008, 460.
9 HR 30 juni 2017, EcLI:NL:HR:2017:1187, NJ 2017/298. Zie over de voorspellende waarde van die gezichts-

punten: D. van Gerven, ‘De billijke vergoeding: guidance van de Hoge Raad in een nieuw overzicht’, TAP 
2018/318.
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billijke vergoeding ex artikel 7:683 lid 3 BW die het hof als alternatief voor herstel kan 
toekennen, van overeenkomstige toepassing zijn.10

In zijn dissertatie heeft Quist een helder overzicht gegeven van de argumenten die zoal 
zijn aan te voeren voor het formuleren van een gezichtspuntencatalogus. In de eerste 
plaats kan op die manier duidelijkheid worden gecreëerd over de (in het bijzonder) 
voor de invulling van de open norm te wegen feiten en omstandigheden en daarmee de 
voorspelbaarheid van de uitkomst in het individuele geval worden vergroot. Gezichts-
puntencatalogi hebben een uniformerend effect en dragen bij aan de rechtseenheid, 
terwijl zij – anders dan wanneer de Hoge Raad de open norm opvult met ‘harde subre-
gels’ – een grote mate van ruimte openlaten voor flexibiliteit op basis van de individu-
ele omstandigheden van het geval en daarmee ook voor verdere rechtsontwikkeling.11 
De rechter kan het ene gezichtspunt in het ene geval wel doorslaggevend achten en 
daaraan in het andere juist minder gewicht toekennen en hij kan bovendien, op basis 
van nieuwe ontwikkelingen of de bijzondere omstandigheden van het geval, ook addi-
tionele gezichtspunten in de beschouwing betrekken.

Ieder voordeel ‘heb’, zoals bekend, ‘zijn nadeel’. Dat geldt ook hier. Want juist met de 
flexibiliteit die inherent is aan (de meeste) gezichtspuntencatalogi, wordt tegelijkertijd 
geraakt aan de kritiek die daarop ook wel geuit is. Die kritiek luidt onder meer, dat 
gezichtspuntencatalogi soms zo algemeen geformuleerd zijn dat zij weinig richting en 
houvast geven – zodat de rechtszekerheid die zij creëren ook maar beperkt is – en dat 
de onderlinge rangorde van de gezichtspunten vaak onduidelijk is (wat weegt zwaar, 
wat minder?). Een ander kritisch geluid dat wel gehoord wordt, is dat het soms niet 
duidelijk is in welke oplossingsrichting een bepaald gezichtspunt nu precies wijst en 
dat soms niet duidelijk is waarom voor een bepaald gezichtspunt is gekozen, waarom 
het überhaupt relevant is in de weging.12 Ook kunnen vuistregels in die zin een ave-
rechts effect hebben dat zij weliswaar beogen om de motivering te sturen en de kwali-
teit ervan te verbeteren, maar dat zij in de praktijk juist tot intellectuele luiheid leiden. 
De rechter stelt de door de Hoge Raad geformuleerde maatstaf voorop, en motiveert 
zijn beslissing vervolgens met niet veel meer dan de vaststelling dat gelet op die om-
standigheden in het voorliggende geval moet worden gekomen tot de beslissing die 
men in het dictum aantreft. Zonder dus uit te leggen wat de gezichtspunten van de 
Hoge Raad in het concrete geval betekenen, hoe zij zich tot elkaar verhouden en waar-
om zij tot de bereikte uitkomst leiden.

10 HR 8 juni 2018, EcLI:NL:HR:2018:878 en HR 8 juni 2018, EcLI:NL:HR:2018:857 en daarover B. Barentsen 
en S.f. Sagel, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2018/1876.

11 S.f. Sagel, Het ontslag op staande voet (diss. Leiden), Deventer 2013, p. 348 en 362.
12 T. Hartlief, ‘Gezichtspunten, vingerwijzingen en vuistregels, Kan dat anders?’, NTBR 2011-1; W.L. Roozen-

daal, ‘Gezichtspunten bij ontslag: verwijtbaarheid, proportionaliteit en continuïteit’, ArA 2009/3. Zie voor een 
mooi overzicht voor de kritiek in de doctrine op gezichtspuntencatalogi: J.P. Quist, a.w., p. 100-113.
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Hoe verhoudt zich dergelijke kritiek nu tot de gezichtspunten die de Hoge Raad in het 
arrest PontMeyer formuleerde voor de beantwoording van de vraag of sprake is van 
een door het gebruik verkregen recht op een arbeidsvoorwaarde?

De inhoud van de gedragslijn 

Het eerste gezichtspunt dat de Hoge Raad noemt, is ‘de inhoud van de gedragslijn’. Die 
richtingaanwijzer is op het eerste oog enigszins vaag te noemen. Waarop wordt door de 
Hoge Raad gedoeld? Op de materiële inhoud van de faciliteiten die de werkgever de 
werknemer heeft toegekend, zoals privégebruik van zakelijke goederen, of de toeken-
ning van jaarlijkse ‘prijscompensatie’? Vermoedelijk niet, want dat aspect van de ge-
dragslijn wordt door de Hoge Raad immers separaat genoemd als gezichtspunt (iv), 
waar het mede gaat om de aard van het voordeel dat de werknemer geniet. Waarschijn-
lijk heeft de Hoge Raad bij dit eerste gezichtspunt veeleer het oog op de regelmaat 
waarmee toekenningen hebben plaatsgevonden. Is sprake van een vast en bestendig 
gebruik dat steeds en zonder uitzondering op vaste tijdstippen plaatsvindt? Dan zal het 
gezichtspunt spreken voor het werknemersstandpunt dat sprake is van een verkregen 
recht. Of is sprake van toekenning van een bepaalde bonus of faciliteit zonder dat er 
enig peil valt te trekken op het moment dat dat gebeurt? Met andere woorden: gebeurt 
de toekenning incidenteel en onregelmatig, soms een hele tijd niet, dan weer een keer-
tje wel, dan spreekt dat voor het werkgeverstandpunt dat van een afdwingbaar recht 
geen sprake is. De onregelmatigheid tempert dan de redelijkerwijs te koesteren ver-
wachtingen aan werknemerszijde.

Overigens behoeft de zojuist genoemde regelmaat die een aanwijzing vormt voor het 
kunnen ontstaan van bepaalde redelijke verwachtingen er niet één te zijn die is gekop-
peld aan een vaste temporele cyclus (dat wil zeggen: aan vaste maandelijkse of jaarlijk-
se toekenningen). Het kan ook zo zijn dat de toekenningen afhankelijk zijn van bepaal-
de gebeurtenissen binnen de onderneming van de werkgever, en dat zij telkens 
plaatsvinden nadat zo’n gebeurtenis zich heeft voltrokken. Te denken valt aan het voor-
beeld dat telkens als een bepaalde omzetgrens wordt gehaald, het personeel – of een 
deel daarvan – meeprofiteert met een bonus of ander financieel aardigheidje. Ook dan 
is sprake van regelmaat, zij het niet de regelmaat van de klok.

Een tweede aspect dat de inhoud van de gedragslijn kan beïnvloeden, betreft de hoog-
te van de betreffende faciliteit of voorwaarde. Wanneer die steeds gelijk is, of in elk 
geval steeds op een vaste manier wordt berekend, dan zal ook het in dat opzicht ‘vaste’ 
karakter bepaalde verwachtingen voor de toekomst wekken, althans in sterkere mate 
dan wanneer de werkgever variaties aanbrengt in de hoogte van de toekenningen. 
Wordt bijvoorbeeld door de werkgever het ene jaar een eindejaarsuitkering van 10% 
van het maandloon toegekend, het volgende jaar 50%, dan een jaar 100% en het jaar 
daarop 15%, dan zal de werknemer geen peil op die toekenningen kunnen trekken en 
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daaraan dus ook veel minder snel gerechtvaardigde verwachtingen voor het komende 
jaar kunnen ontlenen.

De werkgever kan dit eerste gezichtspunt dus relatief eenvoudig naar zijn hand zetten, 
door af en toe een keer een jaar af te zien van de toekenning van een bepaalde faciliteit, 
of door die net even anders vorm te geven (het ene jaar wel prijscompensatie over de 
lonen, het tweede jaar niet, het derde jaar deels). Daar is op zich niets mis mee; het gaat 
immers, zo lang als een arbeidsvoorwaarde nog niet is ontstaan, om een faciliteit die de 
werkgever ex gratia, dat wil zeggen onverplicht, toekent. Dat betekent, mijns inziens, 
dat het de werkgever ook alleszins vrijstaat om zijn beleid zo in te richten dat het erop 
is gericht dat een aardigheidje precies dat blijft – een aardigheidje – en dat het geen 
verplichting wordt. Ik zie niet in dat een dergelijk beleid als zodanig slecht werkgever-
schap zou opleveren.

De aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de 
werknemer jegens elkaar innemen 

Een tweede gezichtspunt dat volgens de Hoge Raad in de beschouwing betrokken moet 
worden, vormt de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en 
de werknemer jegens elkaar innemen. Meer nog dan het eerste, roept dit tweede ge-
zichtspunt vragen op naar de betekenis ervan. Moet het zo worden begrepen dat de 
Hoge Raad bedoelt te zeggen dat de arbeidsovereenkomst steeds en naar zijn aard een 
gezags- en afhankelijkheidsrelatie betreft, waarbij de werknemer een ondergeschikte 
positie inneemt ten opzichte van de werkgever en voor zijn inkomen afhankelijk is van 
die werkgever, zodat dit gezichtspunt per definitie in het voordeel van de werknemer 
pleit? Dit simpelweg omdat de werknemer er vanwege die zojuist genoemde afhanke-
lijkheidsrelatie in zijn algemeenheid al snel op mag vertrouwen dat als de werkgever 
hem een tijdje ex gratia een betaling doet, die werkgever zich daarmee ook tot continu-
ering van die betalingen heeft willen verbinden?

Ik denk niet dat het gezichtspunt zo algemeen bedoeld is, ook al omdat het dan nauwe-
lijks onderscheidend vermogen zou hebben. Ik vermoed dat deze factor veeleer zo be-
grepen moet worden dat de Hoge Raad bedoelt dat de aard van de arbeidsovereen-
komst kan verschillen, evenals de positie die de werkgever en de werknemer jegens 
elkaar innemen, zodat dit gezichtspunt zeker niet steeds in het voordeel van de werk-
nemer behoeft te pleiten of steeds dezelfde betekenis heeft.
Het gezichtspunt van de aard van de arbeidsovereenkomst kennen we ook uit een an-
dere arbeidsrechtelijke gezichtspuntencatalogus van de Hoge Raad, te weten de catalo-
gus die in het arrest van de ‘man met de hamer’ werd geformuleerd voor de beoorde-
ling van de dringende reden (en nadien in een vaste stroom van rechtspraak werd 
herhaald).13 De betekenis van de aard van de arbeidsovereenkomst in die afweging (ex 

13 HR 12 februari 1999, NJ 199, 643; HR 22 februari 2002, NJ 2003, 174.
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artikel 7:678 BW) is volstrekt duidelijk.14 Heeft de werknemer een bijzondere voor-
beeld- of vertrouwensfunctie die maakt dat juist aan hem hoge eisen wat betreft inte-
griteit en normbesef gesteld mogen worden, dan kan een bepaalde misstap hem zwaar-
der worden aangerekend dan de gemiddelde werknemer en zal dat gedrag dus eerder 
als dringende reden kwalificeren. Kortom: bij de beoordeling van het bestaan van een 
dringende reden, heeft het gezichtspunt van de aard van de arbeidsovereenkomst niet 
altijd een verzwarend effect, maar kan het dat soms, afhankelijk van de functie, wel 
hebben. Ik vermoed dat de Hoge Raad iets dergelijks ook voor ogen staat ten aanzien 
van de betekenis van de factor ‘de aard van de arbeidsovereenkomst’ bij de beoordeling 
of uit het gebruik een recht op een bepaalde arbeidsvoorwaarde is ontstaan.

Bij de beoordeling of door een gedragslijn een recht op een arbeidsvoorwaarde is ont-
staan, zal het gezichtspunt van de ‘aard van de arbeidsovereenkomst’ in die zin van 
belang kunnen zijn, dat een recht op een bepaalde arbeidsvoorwaarde bij sommige 
functies meer voor de hand ligt dan bij andere. Werknemers in eerstgenoemde functies 
zullen dan ook eerder de gerechtvaardigde verwachting kunnen koesteren dat van een 
recht sprake is (geworden). Stel een fabriek begint op enig moment, steeds wanneer er 
in een bepaalde maand door een piek in de productie moet worden overgewerkt, in de 
daarop volgende maand een kleine bonus uit te keren. De productiemedewerker die 
die betaling ontvangt, zal deze vermoedelijk eerder mogen aanmerken als een verkre-
gen recht, dan de factory manager die datzelfde extraatje ontvangt. Voor de manager 
zal namelijk hebben te gelden dat van hem, gelet op de aard van zijn hooggeplaatste en 
riant betaalde functie, verwacht mag worden dat overwerk in beginsel in zijn loon in-
begrepen is, terwijl hij bovendien eerder dan de productiemedewerker zal moeten be-
grijpen (lees: de rechtskennis zal hebben) dat het hier geen contractueel recht betreft 
maar een onverplicht aardigheidje waartoe door de aandeelhouders is besloten, zonder 
grondslag in zijn vuistdikke arbeidscontract. Voor de productiemedewerker daarente-
gen ligt de arbeidsvoorwaarde van een zekere overwerkvergoeding, gelet op de aard 
van de functie, veel meer in de rede, terwijl van die werknemer bovendien in mindere 
mate de rechtskennis kan worden verwacht dat de uitgekeerde bonus nimmer is over-
eengekomen en dus niet meer is dan een onverplichte betaling. Dit nog daargelaten dat 
voor de productiekracht, gelet op zijn relatief laagbetaalde functie, het kenbare belang 
bij continuering van de overwerkvergoeding in het algemeen ook (relatief) groter zal 
zijn. Ook dat kan maken dat hij eerder mag rekenen op continuering van dat financië-
le extraatje (dat voor hem een materieel verschil betekent), dan de factory manager 
voor wie dat aardigheidje niet meer betekent dan de aanschaf van een extra flesje 25 
jaar oude Laphroaig.

Hoewel ik waag te betwijfelen of de Hoge Raad daaraan moest denken toen hij het 
gezichtspunt van de ‘positie die werkgever en werknemer jegens elkaar innemen’ be-

14 Zie ook S.f. Sagel en E. Verhulp, ‘Onzekere tijden voor het ontslag op staande voet?’, in S.f. Sagel en E. Verhulp 
(red.), Voor De Laat, de Hoge Raad, Deventer 2005.
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noemde, denk ik dat het goed zou zijn wanneer – al dan niet via het ‘haakje’ van dat 
gezichtspunt – ook ruimte bestaat voor de rechter om bij de beoordeling of de werkne-
mer uit een gedragslijn van de werkgever een afdwingbaar recht op een arbeidsvoor-
waarde heeft verkregen, rekening te houden met de wijze waarop die werknemer de 
werkgever gedurende het dienstverband tegemoet is getreden. Bekleedde hij de ‘posi-
tie’ van een model-employee, altijd op tijd, altijd bereid om de spreekwoordelijke extra 
mile voor zijn werkgever te gaan? Dan is dat, (ook) binnen de hier bedoelde afweging, 
een aanwijzing in zijn voordeel.15 Wie zich als model-employee manifesteert en een 
toonbeeld is van loyaliteit, mag wellicht ook wat eerder verwachten dat een regelmatig 
extraatje (dat daar tegenover staat), op enig moment een verkregen recht wordt. Loya-
liteit, zo mag men immers in het algemeen verwachten, wordt beloond. Daar staat dan 
tegenover dat de werknemer die de kantjes ervan afloopt, regelmatig moet worden 
aangesproken op zijn opstelling en functioneren, minder snel mag verwachten dat zijn 
werkgever zich door middel van een gedragslijn van onverplichte betalingen, ook je-
gens hem heeft willen verplichten tot het doen daarvan.

De lengte van de periode dat de werkgever de gedragslijn heeft gevolgd 

Het derde gezichtspunt dat de Hoge Raad formuleert, is de lengte van de periode dat 
de werkgever de gedragslijn heeft gevolgd. Het betreft hier een nogal voor de hand 
liggende factor, die nauwelijks toelichting behoeft.16 Hoe langer de gedragslijn van de 
werkgever heeft geduurd, hoe meer dat zal pleiten voor het aannemen van een verkre-
gen recht, zij het dat het enkele feit dat sprake is van een langdurige gedragslijn in 
zichzelf niet voldoende zal zijn om het verkrijgen van het recht aan te nemen.17 De 
uitspraak van het Hof Amsterdam in de zaak PontMeyer, meer specifiek: de hierboven 
uit zijn arrest geciteerde passage, bevestigt de juistheid van die stelling: enkel tijdsver-
loop is volgens dat hof onvoldoende; er moet meer aan de hand zijn wil een gebruik 
converteren in een recht. Het ligt ook in de aard van de door de Hoge Raad voorge-
schreven weging besloten, dat ook het gezichtspunt van de duur van de gedragslijn 
steeds in samenhang met andere gezichtspunten en nooit alleen op zichzelf beoordeeld 
zal moeten worden. Overigens is het alleszins begrijpelijk dat en waarom de Hoge 
Raad, ongeacht het nogal evidente ‘open deur’-gehalte van het gezichtspunt van de 
lengte van de gedragslijn, dat gezichtspunt toch in zijn catalogus heeft opgenomen. 
Soms is het nodig om ook het voor de hand liggende, het evidente, te benoemen, juist 
omdat het achterwege laten ervan weer de vraag zou hebben opgeroepen of de Hoge 

15 Zie voor een voorbeeld van een zaak waarin een werknemer zich (overigens vergeefs) op dit argument beriep: 
Rechtbank Amsterdam 21 maart 2013, EcLI:NL:RBAMS:2013:BZ5149.

16 S.f. Jellinghaus en W.A. Zondag, in: Sdu commentaar Arbeidsrecht Thematisch, artikel 7:613 BW, aanteke-
ning c.2.2.4.

17 Hof Arnhem-Leeuwarden 14  augustus 2018, EcLI:NL:GHARL:2018:7326 (korte duur, geen afdwingbare 
aanspraak); Voorzieningenrechter Utrecht 25 juli 2018, EcLI:NL:RBMNE:2018:3624 (lange duur).
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Raad dat voor de hand liggende gezichtspunt opeens niet belangrijk achtte.18 Ik kom 
overigens aan het einde van deze bijdrage nog even op de relevantie van het gezichts-
punt van het tijdsverloop terug.

Hetgeen de werkgever en de werknemer in verband met de gedragslijn jegens 
elkaar hebben verklaard of juist niet hebben verklaard 

Het vierde gezichtspunt dat de Hoge Raad noemt, betreft – evenals de lengte van de 
periode dat de gedragslijn is gevolgd – een tamelijk voor de hand liggend aspect. Het 
gaat daarbij om hetgeen werkgever en werknemer jegens elkaar hebben verklaard, of 
juist niet hebben verklaard, in verband met de gedragslijn. Het ligt in de rede dat de 
vraag welke verwachtingen partijen over en weer mogen koesteren omtrent de beteke-
nis van een gedragslijn, in belangrijke mate door hun verklaringen daaromtrent wordt 
bepaald. De Hoge Raad onderkent dat en memoreert het terecht. Zo zal een werkgever 
er in belangrijke mate aan kunnen bijdragen dat door onverplichte toekenningen of 
betalingen geen afdwingbare verwachtingen voor de toekomst ontstaan, door bij elk 
van die toekenningen of betalingen telkens weer uitdrukkelijk schriftelijk het onver-
plichte karakter ervan te vermelden en aan te geven dat daaraan geen enkele verwach-
ting of aanspraak voor de toekomst ontleend kan worden. Door het volstrekt discreti-
onaire en onverplichte karakter van iedere toekenning te benadrukken, kan de 
werkgever het ontstaan van gerechtvaardigde verwachtingen in de kiem smoren, al-
thans die verwachtingen in belangrijke mate temperen.

In (op Angelsaksische leest geschoeide) incentive-plannen wordt daar vaak op inge-
speeld. Zij vermelden met regelmaat dat aan een toekenning van opties, aandelen of 
een bonus in enig jaar geen enkel recht voor de toekomst valt te ontlenen, noch ten 
aanzien van de toekenning als zodanig, noch ten aanzien van de hoogte daarvan.19 
Neemt men de lagere rechtspraak in ogenschouw, dan zijn zulke mededelingen – be-
grijpelijkerwijs – een belangrijke aanwijzing dat van een arbeidsvoorwaarde geen spra-
ke is.20 Ik denk dat die terughoudende lijn in de rechtspraak volkomen terecht is. Het 
spreekt niet aan dat een goedwillende werkgever die uitdrukkelijk onverplicht en uit 
aardigheid zekere betalingen doet of faciliteiten ter beschikking stelt en daarbij met 
zoveel woorden aangeeft dat hij zich op dat punt juist niet wil binden voor de toekomst, 
toch voor zijn vrijgevigheid wordt ‘beloond’ met een verplichting voor die toekomst. Ik 
kom ook daar aan het einde van deze bijdrage nog even, in meer algemene zin, op te-
rug.

18 Zie daarover ook Drion, in een interview in het NJB uit 1984, NJB 1984, p. 569: ‘Anderzijds kan jij bij het 
opstellen van de catalogus niet de evidenties zonder meer weglaten, anders denkt men dat de HR dat niet 
evident vindt, en gaat men achter dat weglaten bedoelingen zoeken.’

19 Zie daarover ook: M.J. Keuss en E.I. Bouma, ‘De discretionaire bevoegdheid van de werkgever bij de weige-
ring van bonussen of andere variabele beloningen’, TAP 2014/8.

20 Zie o.a. Hof Den Bosch, EcLI:NL:GHSHE:2014:405; Kantonrechter Amsterdam 30 juli 1998, JAR 1998/231; 
Hof Den Bosch EcLI:NL:GHSHE:2013:BZ1968; Kantonrechter Dordrecht 19  augustus 2010, EcLI: 
NL:RBDOR:2010:BN4773.
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Overigens vormt het feit dat een werkgever door telkens het discretionaire karakter 
van een bepaalde toekenning of betaling te benadrukken, in belangrijke mate kan 
voorkomen dat de betreffende betaling of toekenning het karakter van een afdwingba-
re arbeidsvoorwaarde verkrijgt, geen volledige vrijbrief om die discretionaire bevoegd-
heid aan te wenden op iedere manier die de werkgever goeddunkt. Want zelfs de ruim-
te om een discretionaire bevoegdheid toe te passen wordt blijkens de rechtspraak 
begrensd door de norm van goed werkgeverschap als vervat in artikel 7:611 BW. Dat 
betekent dat bij het toepassen van zo’n bevoegdheid wel beginselen als het verbod van 
willekeur en het gelijkheidsbeginsel (tot op zekere hoogte) mede in acht genomen 
moeten worden. Maar de vrijheid voor de werkgever om af te zien van een bonustoe-
kenning of om een andere faciliteit te ontzeggen, is natuurlijk veel groter wanneer geen 
sprake is van een contractueel afdwingbare arbeidsvoorwaarde – zodat slechts een ze-
kere mate van rechterlijke toetsing aan de zojuist genoemde beginselen via de band van 
artikel 7:611 BW mogelijk is – dan wanneer bepaalde toekenningen door het gebruik 
wel zijn geconverteerd in een afdwingbaar recht; een contractuele arbeidsvoorwaarde.

De aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de 
gedragslijn voortvloeien 

Een interessanter gezichtspunt is de vijfde factor die de Hoge Raad benoemt, te weten 
de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de ge-
dragslijn voortvloeien. In de literatuur is wel kritiek geuit op dit gezichtspunt omdat 
het prematuur zou zijn om de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en 
de werknemer uit de gedragslijn volgen, te betrekken bij de afweging of een arbeids-
voorwaarde tot stand is gekomen. Zo heeft Glazener in een annotatie opgemerkt dat 
dit gezichtspunten zouden zijn die pas aan de orde komen bij de afweging of een be-
staande arbeidsvoorwaarde gewijzigd kan worden.21

Ik betwijfel of die kritiek wel zo terecht is. Het feit dat de aard van de voor- en nadelen 
die voor de werknemer uit een bepaalde arbeidsvoorwaarde volgen, betrokken kunnen 
worden bij de afweging – op grond van artikel 7:613 BW of op grond van artikel 7:611 
BW – of die voorwaarde gewijzigd kan worden, sluit helemaal niet uit dat dat gezichts-
punt ook betrokken kan worden bij de voorvraag of die arbeidsvoorwaarde überhaupt 
is ontstaan uit het gebruik.
Gedacht kan in dit verband allereerst worden aan het karakter van bepaalde facilitei-
ten. Wanneer een faciliteit duidelijk het karakter van een gift draagt – zoals bijvoor-
beeld een kerstpakket, of een cadeaubon bij een verjaardag – spreekt dat karakter er-
voor dat de toekenning niet snel zal converteren in een afdwingbaar recht.22 Van een 

21 E.A. Glazener, annotatie JIN 2018/149.
22 Zie ook O. van der Kind, TRA 2014/5, annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2013, EcLI:NL: 

GHARL:2013:7547.
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afdwingbaar recht op een cadeautje met de Kerst mag men niet snel uitgaan (dat geldt 
voor kinderen, maar ook voor werknemers). Men kan het ook zo zeggen: een cadeautje 
voor dat soort gelegenheden is vrijwel naar zijn aard onverplicht. Mede daarom is het 
ook zo leuk om te krijgen.

Is daarentegen sprake van een betaling of faciliteit waarvan het, naar de aard ervan, 
alleszins gebruikelijk is dat die als afdwingbare arbeidsvoorwaarde wordt overeengeko-
men, zoals bijvoorbeeld een 13e maand of (bij bepaalde functies) het ter beschikking 
stellen van een leaseauto, zal dat eerder tot gerechtvaardigde verwachtingen kunnen 
leiden.23

In het kader van de aard van de voor- en nadelen die voor partijen uit de gedragslijn 
voortvloeien, zal ook van belang zijn of die gedragslijn de werkgever geld kost en, zo ja, 
hoeveel. Is sprake van een gedragslijn die de werkgever in beginsel helemaal niet raakt 
in zijn financiële positie, terwijl de werknemer daaraan wel een groot financieel voor-
deel ontleent, dan kan dat mijns inziens een belangrijke aanwijzing zijn dat laatstge-
noemde eerder de verwachting mag koesteren dat die gedragslijn tot een afdwingbaar 
recht is uitgegroeid. Men denke aan het hoveniersbedrijf dat een tuinman in dienst 
heeft, die in het weekend mag bijklussen onder gebruikmaking van de materialen van 
de baas. Voor de tuinman is de gedragslijn van grote waarde (omdat het hem de aan-
schafkosten bespaart), terwijl er voor de hovenier-werkgever geen daadwerkelijk fi-
nancieel nadeel tegenover staat wanneer die materialen in het weekend worden ge-
bruikt.24

Anders zal de situatie zijn, wanneer de financiële impact voor de werkgever, als de fa-
ciliteit tot een recht converteert, wel zeer groot is. In zo’n geval zal de werknemer veel 
minder snel mogen verwachten dat de werkgever beoogd heeft om van de betreffende 
toekenningen uit aardigheid een afdwingbaar recht te maken. Hetzelfde geldt voor toe-
kenningen die, wanneer zij leiden tot een afdwingbaar recht voor de toekomst, leiden 
tot grote organisatorische en/of uitvoeringsproblemen.

De aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is 
gevolgd 

Ook de betekenis van dit zesde en laatste gezichtspunt is niet direct duidelijk. Bij nade-
re bestudering lijkt het echter toch wel enige richting te bieden. Waar het de aard van 
de kring van werknemers betreft ten aanzien waarvan de gedragslijn is gevolgd, is bij-
voorbeeld denkbaar dat een bepaalde kring werknemers juist vanwege de groep waar-
van zij onderdeel uitmaken niet mag verwachten dat een bepaalde bestendig toegeken-
de betaling ook voor hen in een afdwingbaar recht is geconverteerd. Zulks juist omdat 

23 Kantonrechter Rotterdam 20 oktober 2017, EcLI:NL:RBROT:2017:7751 (vijftien jaar 13e maand, leidt tot 
recht). Zie ook Kantonrechter Alkmaar 22 februari 2019, EcLI:NL:RBNHO:2019:1698 (privégebruik leaseau-
to is naar zijn aard gebruikelijke arbeidsvoorwaarde).

24 Zie echter anders: Hof Den Haag 11 augustus 2015, JAR 2015/256 (klusregeling geen arbeidsvoorwaarde).
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de betreffende arbeidsvoorwaarde voor die kring niet gebruikelijk is, er eigenlijk niet 
bij hoort. De zaak PontMeyer illustreert dat fraai. Die zaak draaide namelijk, als ge-
zegd, om de vraag of personeel dat niet onder de werkingssfeer van een cao valt (‘bo-
ven-cao-personeel’), wellicht toch een recht op de toepassing van cao-loonsverhogin-
gen kon doen gelden, omdat die loonsverhogingen enige tijd onverplicht ook ten 
aanzien van hen waren doorgevoerd. Hier spreekt het gezichtspunt van de aard van 
kring van werknemers ten aanzien van wie de gedragslijn is gevolgd, er vermoedelijk 
tegen dat die werknemers er al te snel van uit mochten gaan dat die toekenningen tot 
een recht waren geconverteerd, juist omdat die cao-loonsverhogingen gelet op hun 
boven-cao-functies nu juist niet op hun kring van toepassing waren (hetgeen ook ken-
baar was uit de cao). Wanneer voor een bepaalde kring van werknemers duidelijk is dat 
zij iets ontvangen waarop zij ‘naar de aard van de kring’ waarvan zij deel uitmaken, 
juist geen recht hebben, zal het onverplichte karakter van de toekenning hen eerder 
duidelijk zijn en mogen zij dus ook minder snel aannemen dat beoogd is hen het recht 
daarop toe te kennen.

Het tegendeel is echter ook denkbaar. De aard van de kring van werknemers jegens wie 
een gedragslijn is gevolgd kan er ook op wijzen dat er juist wel een redelijke verwach-
ting van het bestaan van een arbeidsvoorwaarde tot stand is gekomen. Men denke aan 
een groep werknemers die in ploegendienst werkt en aan wie – onverplicht – een ploe-
gentoeslag wordt uitgekeerd. Bij hen zal de aard van hun groep (de werknemers in 
ploegendienst) kunnen bijdragen aan het ontstaan van de redelijke verwachting dat die 
betalingen het karakter van een recht hebben dat aan die groep toekomt.

Het aspect van de omvang van de kring is minder goed te plaatsen. Bedoelt de Hoge 
Raad hier, dat naarmate de kring die bepaalde betalingen ontvangt of van bepaalde 
faciliteiten gebruik mag maken, groter is, des te eerder sprake is van een verkregen 
recht?25 Op die lijn lijkt A-G De Bock te zitten in haar conclusie voor het arrest.26 Of is 
het veeleer zo dat wanneer de groep kleiner en meer afgebakend is, of het zelfs maar 
een enkele werknemer betreft, daaruit eerder het vertrouwen mag ontstaan dat sprake 
is van een arbeidsvoorwaarde? Juist omdat daaruit redelijkerwijs mag worden afgeleid 
dat de werkgever klaarblijkelijk vindt, althans de verwachting heeft gewekt, dat dat 
kleine groepje, of die enkele werknemer, een extra aanspraak moest worden toegekend, 
in afwijking van de algemene regel?27 Men kan, met dit gezichtspunt, best twee kanten 
op redeneren. Ik ben er zelf in elk geval niet van overtuigd dat het enkele feit dat een 
faciliteit aan het hele personeelsbestand ter beschikking is gesteld, in zijn algemeen-

25 In die richting lijkt Hof Den Bosch 18  juni 2001 en 1  april 2003, EcLI:NL:GHSHE:2001:AG8044, JAR 
2003/128, r.o. 3.2.1. te tenderen, waar het hof in aanmerking nam dat ruim 90% van het personeel de betref-
fende faciliteit genoot.

26 Zie onder 3.15.
27 Kantonrechter Rotterdam 13 juli 2018, EcLI:NL:RBROT:2018:5543. Aanwijzing voor het ontstaan van een 

recht is dat de vergoeding in kwestie is toegekend ‘aan alle werknemers van Linde Gas IJmuiden die consig-
natiediensten verrichten of als tweede man worden geraadpleegd of opgeroepen en niet aan één enkele werk-
nemer’.
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heid eerder het vertrouwen mag wekken dat het daarbij om een arbeidsvoorwaarde 
gaat, dan wanneer die faciliteit slechts aan één werknemer of een duidelijk afgebakend 
groepje is toegekend.

Andere gezichtspunten? 

De door de Hoge Raad geformuleerde lijst met gezichtspunten is niet limitatief. Zoals 
hiervoor aangegeven, denk ik dat bij de beschouwing of een gebruik een recht op een 
arbeidsvoorwaarde heeft doen ontstaan, zeker ook rekening gehouden kan worden 
met de vraag hoe de werknemer invulling heeft gegeven aan zijn dienstverband. Heeft 
de werknemer goed gefunctioneerd, dan zal hij eerder redelijkerwijs mogen verwach-
ten dat onverplicht gedane betalingen (op enig moment) hun onverplichte karakter 
verliezen en dat hij, juist vanwege zijn immer goede functioneren, recht heeft op de 
betreffende betaling of faciliteit. Gooit een werknemer er met de spreekwoordelijke pet 
naar, dan zal hij logischerwijs ook minder verwachtingen hebben te koesteren ten aan-
zien van additionele arbeidsvoorwaardelijke rechten die zijn werkgever hem wil toe-
kennen.

Verder zou ik mij bepaald kunnen voorstellen dat, naast de wijze waarop de werkne-
mer invulling heeft gegeven aan het dienstverband, ook een ander gezichtspunt dat 
bekend is uit de catalogus van de ‘dringende reden’-gezichtspunten, te weten de per-
soonlijke omstandigheden van de werknemer, in de weging kunnen worden meegeno-
men. Nog daargelaten dat de rechtskennis van de werknemer – hetgeen bij uitstek een 
relevante omstandigheid is in de weging ex artikel 3:33 en 3:35 BW of bepaalde ver-
wachtingen redelijkerwijs gekoesterd mogen worden – als een zodanige ‘persoonlijke 
omstandigheid’ valt te duiden, zou ik denken dat ook andere (al dan niet in de privé-
sfeer gelegen) persoonlijke omstandigheden van invloed kunnen zijn op de vraag of 
een werknemer mag aannemen dat een hem gedurende een zekere tijd ter beschikking 
gestelde faciliteit tot arbeidsvoorwaarde is geconverteerd, zeker als de werkgever van 
die omstandigheden op de hoogte is. Men denke aan privégebruik van een auto van de 
zaak, die de werknemer na werktijd en in het weekend mee naar huis mag nemen en 
gebruiken. Indien de werknemer dat privégebruik in de avond en weekenden heel hard 
nodig heeft, bijvoorbeeld om mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren – terwijl hij de 
middelen mist om zelf een auto aan te schaffen – dan zal de rechter ook dergelijke as-
pecten een rol kunnen laten spelen in de verwachtingen die partijen over en weer mo-
gen koesteren.

Rangorde, rechtszekerheid en nog een keer de verklaringen van partijen 

Het is de vraag of de door de Hoge Raad in het PontMeyer-arrest gegeven gezichtspun-
ten de praktijk veel verder helpen en of de rechtszekerheid daarmee gediend is. Met 
name Quist heeft zich daarover, in zijn JAR-annotatie onder het arrest, al best kritisch 
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uitgelaten.28 Hij merkt op dat verschillende gezichtspunten de praktijk ‘niet heel veel 
houvast bieden.’ Bovendien heeft de Hoge Raad zijns inziens niet uitgewerkt waarom 
bepaalde gezichtspunten in de catalogus terecht zijn gekomen en hoe zij moeten wor-
den begrepen en uitgewerkt. Een rangorde in de gezichtspunten ontbreekt ook nog 
eens, aldus Quist. Zijns inziens zou het goed zijn geweest als de Hoge Raad de duur van 
de gedragslijn (gezichtspunt 3) voorop had gesteld en uitdrukkelijk als meest zwaarwe-
gende gezichtspunt had bestempeld. Ook het vierde gezichtspunt, te weten wat partijen 
over en weer verklaard hebben, zou de Hoge Raad wat hem betreft als ‘relatief zwaar’ 
hebben kunnen en moeten betitelen.

De kritiek van Quist valt zeker te plaatsen. Overziet men het voorgaande, dan is het 
inderdaad zo dat de betekenis van een deel van de door de Hoge Raad genoemde ge-
zichtspunten inderdaad niet direct, uit de uitspraak zelf, duidelijk is. Zij vereisen, hier 
en daar, wel enige nadere uitleg om hun betekenis scherp te krijgen. In het voorgaande 
is daartoe een aanzet gegeven en wellicht dat die de hanteerbaarheid van de door de 
Hoge Raad aangereikte gezichtspunten weer een stapje verder brengt voor de praktijk.

Maar misschien is het nogal generieke, hier en daar wat ‘open’ karakter van de door de 
Hoge Raad aangereikte factoren ook helemaal niet zo erg. Dat karakter zet niet alleen 
de doctrine, maar ook rechters in de feitelijke instanties in elk geval aan om de exacte 
betekenis van die gezichtspunten voor het voorliggende geval nader te duiden. De ge-
zichtspunten nodigen uit tot zelf nadenken – in plaats van een simpele invuloefening 
voor te schrijven – en bieden invalshoeken voor dat denken. Met het bieden van zo’n 
‘inspiratiebron’ voor de invulling van een open norm, is natuurlijk als zodanig niets 
mis. Het is altijd nog meer dan wanneer de Hoge Raad volstaat met het formuleren van 
die open norm en de vaststelling dat de invulling daarvan afhangt ‘van de omstandig-
heden van het geval’.29

Dat in de door de Hoge Raad geformuleerde gezichtspunten geen rangorde is aangege-
ven, concludeert Quist terecht. Ik lees de uitspraak ook zo. Klaarblijkelijk is de Hoge 
Raad huiverig om, juist door het casuïstische karakter van de problematiek, aan be-
paalde van de hiervoor beschreven gezichtspunten op voorhand, steevast en ongeacht 
de omstandigheden van het geval, meer gewicht toe te kennen dan aan andere. Maar 
waarschijnlijk is ook daar veel voor te zeggen.

28 JAR 2018/183.
29 In een recente annotatie heeft Van Vliet erop gewezen dat uit een eerste analyse van de lagere rechtspraak 

volgt dat kantonrechters met de gezichtspunten van de Hoge Raad in elk geval actief in de weer zijn gegaan. 
Zie E. van Vliet, ‘Gezichtspunten voor het ontstaan van een arbeidsvoorwaarde na een gedurende een bepaal-
de tijd gevolgde gedragslijn’, TRA 2018/99.
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De lengte van de gedragslijn ‘op één’? 

Want is het – bijvoorbeeld – wel een terecht verwijt dat de Hoge Raad de ‘lengte van de 
gedragslijn’ ten onrechte niet als relatief meest zwaarwegende gezichtspunt voorop 
heeft gesteld, zoals Quist opmerkt?

Wil de Hoge Raad één gezichtspunt vooropstellen als relatief het meest zwaarwichtig, 
dan moet hij natuurlijk wel vrij zeker zijn dat dat gezichtspunt in alle zaken ook daad-
werkelijk het meest richtingwijzend is. Soms kan dat, zoals bij de beoordeling of sprake 
is van een dringende reden. Dat is een afweging waarin natuurlijk ‘in de eerste plaats’ 
gelet moet worden op de ‘aard en de ernst’ van de gedraging. Dat is daar evident en in 
alle gevallen de kern van de zaak, en daarmee het (zwaarst wegende) startpunt in de 
beoordeling.30 Maar is het nu ook zo evident dat het gezichtspunt van de duur van de 
gedragslijn bij de afweging of uit het gebruik een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, in 
beginsel doorslaggevend is, althans binnen die afweging de meest overtuigende rich-
tingaanwijzer vormt? Op het eerste gezicht lijkt dat gezichtspunt inderdaad bijzonder 
gewichtig. Vanuit werknemersperspectief geldt hier: hoe langer, hoe beter.31 Maar toch 
is bij nadere bestudering wellicht enige terughoudendheid op zijn plaats. Want wat 
zegt de lengte van de gedragslijn eigenlijk, als de intensiteit van het aantal toekennin-
gen op basis van die gedragslijn ondertussen zeer beperkt is? Of als de toekenningen in 
dat tijdvak zeer onregelmatig zijn geweest? Een gedragslijn die al ruim veertien jaar 
duurt, klinkt, op het eerste gezicht als een zwaarwichtige factor. Wie heeft er tegen-
woordig nog een arbeidsovereenkomst die zo lang bestaat?

Maar wat als die ‘veertienjarige’ gedragslijn behelst dat bij het vijfjarig jubileum onver-
plicht een bonus van € 500 is uitgekeerd en bij het tienjarig jubileum ook? Betekent dat 
dat de werknemer bij het vijftienjarig jubileum recht heeft op weer zo’n bonus? Is dat 
werkelijk een andere situatie dan het geval van de werknemer die twee maanden ach-
tereen een bepaalde betaling heeft gekregen, en dan in de derde maand die betaling als 
verkregen recht claimt? En wat te denken van het geval waarin de werknemer in een 
tijdvak van tien jaar, volstrekt onregelmatig af en toe wel gebruik kon maken van een 
faciliteit en dan weer een tijd niet? Betekent de enkele lange duur van het tijdvak onder 
die omstandigheden dat die werknemer in beginsel een recht op de betreffende facili-
teit heeft verkregen? Het in het voordeel van het werkgeversstandpunt, dat geen sprake 
is van een verkregen recht pleitende gezichtspunt van de onregelmatigheid van de toe-
kenningen, kan in dat geval zonder meer het in het voordeel van de werknemer plei-
tende gezichtspunt van de lengte van de gedragslijn terzijde schuiven. Kort en goed, de 
tijdsduur zegt – zonder dat daarbij de inhoud van de gedragslijn wordt betrokken – 
niet noodzakelijkerwijs veel, dus waarom zou gezichtspunt (iii) per definitie belangrij-

30 Zie over de gelaagdheid van de gezichtspunten in de catalogus van gezichtspunten die een rol spelen bij de 
afweging van de dringende reden: S.f. Sagel, Het ontslag op staande voet (diss. Leiden), Deventer 2013, p. 352 
e.v.

31 A.R. Houweling (red.) e.a., ‘Arbeidsrechtelijke themata’, Den Haag: Boom juridisch 2018, p. 297.
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ker zijn dan gezichtspunt (i)? Zo bezien is het dus zo vreemd nog niet dat de Hoge 
Raad niet heeft beslist dat de lengte van de gedragslijn de voorop te stellen, in beginsel 
beslissende, of in elk geval de relatief het meest zwaarwichtige factor is. Laat staan dat 
hem valt te verwijten dat hij ervan heeft afgezien hier de een of andere vuistregel te 
formuleren langs de lijn dat na een bepaald aantal jaren ‘gebruik’ een arbeidsvoorwaar-
de in beginsel gegeven is. Een gezichtspunt dat in het ene geval zwaar weegt, hoeft dat 
in een ander geval niet te doen. Op grond van de zojuist weergegeven argumenten zie 
ik ook niets in een omkering van de bewijslast, zoals in de literatuur in het verleden wel 
is verdedigd, van de strekking dat wanneer een werkgever een betaling een bepaalde 
periode – Jellinghaus noemt in dit verband een periode van vijf jaar – heeft verricht, er 
in beginsel van uitgegaan mag worden dat sprake is van een afdwingbaar recht door 
het gebruik.32

De betekenis van de verklaringen van partijen revisited; ook niet steeds, maar 
soms wel in beginsel doorslaggevend 

Dat een gezichtspunt dat in het ene geval zwaar weegt in een ander geval helemaal niet 
dat gewicht behoeft te hebben, ziet men ook terug bij het vierde gezichtspunt (‘wat 
hebben partijen over en weer verklaard (of niet verklaard) omtrent de gedragslijn?’). 
Ook dat gezichtspunt zou de Hoge Raad volgens Quist een relatief zwaar karakter heb-
ben kunnen toebedelen, zij het – als ik hem goed begrijp – minder zwaar dan het ge-
wicht dat zou moeten toekomen aan de lengte van de gedragslijn. Ik denk dat het in-
derdaad zo is dat het vierde gezichtspunt onder omstandigheden een bijzonder zwaar 
gewicht mag hebben in de weging, maar zeker niet steeds of per definitie, zodat ook 
begrijpelijk is dat de Hoge Raad er niet voor heeft gekozen om dat gezichtspunt in zijn 
algemeenheid aan te merken als relatief zwaarwichtiger dan de andere. Ik licht dat toe.

Nu in de door de Hoge Raad aangereikte gezichtspunten geen rangorde is gegeven en 
die gezichtspunten nogal algemeen van aard zijn, blijft er veel ruimte voor interpretatie 
over. Dit terwijl de vraag of door een gedragslijn een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, 
wel een vraag is waarbij voor de werkgever en voor de werknemer aanzienlijke finan-
ciële belangen op het spel kunnen staan en rechtszekerheid dus van groot belang is. 
Stelt de werknemer zich op enig moment met succes op het standpunt dat een gunst tot 
recht is verworden, dan kunnen de financiële gevolgen daarvan voor de werkgever 
verstrekkend zijn en zal hij, als hij weer van die verplichting af wil geraken, de bepaald 
niet eenvoudig te nemen hordes van ofwel artikel 7:613 BW, ofwel artikel 7:611 BW 

32 S.f. Jellinghaus, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie of overname, 2003, p. 86. 
Zie anders: A-G De Bock in haar conclusie voor het arrest in de zaak PontMeyer onder 3.20: ‘Naar mijn me-
ning is geen vaste periode te geven, die moet zijn verstreken voordat sprake kan zijn van een verworven recht. 
Evenmin kan worden aangenomen dat na het verloop van een bepaalde periode waarin een bepaald voordeel 
is toegekend, altijd sprake is van een verworven recht. Ook zou ik niet willen uitgaan van een vaste regel, dat 
na verloop van een bepaalde periode (bijvoorbeeld drie of vijf jaar) waarin een bepaald voordeel is toegekend, 
sprake is van een omkering van bewijslast ten gunste van de werknemer.’
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moeten nemen. Juist daar waar zowel het belang aan rechtszekerheid als de ruimte 
voor interpretatie van de omstandigheden van het geval groot zijn, zou ik denken dat 
wanneer een werkgever duidelijk aangeeft dat hij met bepaalde toekenningen uitdruk-
kelijk niet beoogt een recht voor de toekomst in het leven te roepen, slechts onder zeer 
bijzondere omstandigheden tot het oordeel kan worden gekomen dat toch een arbeids-
voorwaarde is ontstaan. Zoals ik hiervoor al aangaf, spreekt het mij in het algemeen 
niet bijzonder aan dat een werkgever die uitdrukkelijk verklaart een betaling ex gratia 
te doen en geen verplichtingen voor de toekomst op zich te willen nemen, die daarmee 
klare wijn schenkt omtrent zijn bedoelingen en aldus rechtszekerheid tracht te creëren 
– een zekerheid die het recht partijen op dit moment bij gebreke aan een eenduidig 
criterium niet echt biedt –, desondanks tegen zijn uitdrukkelijk geopenbaarde wil in, 
geconfronteerd zou kunnen worden met het ontstaan van een recht op een bepaalde 
arbeidsvoorwaarde. Er moeten in zo’n geval, naar mijn mening, wel heel bijzonder 
klemmende omstandigheden zijn om toch tot het ontstaan van een recht te conclude-
ren. Voor die benadering valt steun te vinden in de zeer lezenswaardige conclusie van 
A-G De Bock voor het PontMeyer-arrest. Zij merkt daarin immers op dat relevant is:

‘of door de werkgever is meegedeeld aan de werknemer dat sprake was van een onver-
plicht voordeel (of, dat dat voor de werknemer anderszins kenbaar was): als dat het 
geval is zal in het algemeen geen sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen.’33

Kortom, daar waar de werkgever uitdrukkelijk heeft verklaard geen verplichting op 
zich te willen nemen, behoort het vierde gezichtspunt, behoudens zeer bijzondere om-
standigheden, doorslaggevend te zijn in zijn voordeel. De andere kant op heeft dat ge-
zichtspunt echter mijns inziens niet datzelfde zware gewicht. Anders gezegd: het stil-
zwijgen van een werkgever mag niet worden aangemerkt als een gezichtspunt dat 
relatief zwaarder weegt dan de andere gezichtspunten. Vanzelfsprekend kan door een 
dergelijk stilzwijgen een zeker vertrouwen worden gewekt, vooral als dat stilzwijgen 
volgt op een uitdrukkelijke vraag van de werknemer of hij inmiddels recht heeft op een 
bepaalde faciliteit. Maar bij gebreke aan een dergelijke vraag die onbeantwoord blijft, 
denk ik niet dat aan het stilzwijgen van de werkgever te snel te verstrekkende conse-
quenties moeten worden verbonden. Wie stilzwijgend geeft, hoeft dat namelijk hele-
maal niet te doen vanuit de overtuiging daartoe een verplichting op zich te willen ne-
men en het is, in dat licht bezien, ook maar de vraag of de werknemer zulk stilzwijgen 
al te snel redelijkerwijs aldus mag begrijpen dat hij wel een recht heeft verkregen.

Een goede daad blijft zelden onbestraft? 

Ik wil nog wel een stap verder gaan en durf de stelling aan dat de rechter bij het aanne-
men van het stilzwijgend ontstaan van een arbeidsvoorwaarde door het gebruik in zijn 
algemeenheid een zekere mate van terughoudendheid past. Uit een onverplicht en stil-

33 Zie haar conclusie onder 3.15.
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zwijgend ‘geven’ mag niet te snel een gerechtvaardigde verwachting op een recht om te 
krijgen worden ontleend. Een op het oog ‘werknemersvriendelijke’ benadering waarin 
dat wel snel wordt aangenomen, is niet alleen nadelig voor werkgevers, maar zou zich 
ook al snel keren tegen werknemers, hoe vreemd dat wellicht in eerste instantie klinkt. 
Zou dat namelijk de lijn in de rechtspraak worden – de werkgever die een poosje on-
verplicht maar zwijgend geeft, verplicht zich tot geven – dan zou dat de gemiddelde 
werkgever de lust tot vrijgevigheid heel snel ontnemen. Het zou een benadering zijn 
die door die werkgever zal worden ervaren als een rechterlijke toepassing van het fraaie 
– zij het ietwat zure – oud Hollands gezegde: ‘een goede daad blijft zelden ongestraft’. En 
het zou daarmee ook een benadering zijn waar ook werknemers zo maar eens onder te 
lijden zouden kunnen hebben, want het zal het ex gratia doen van betalingen en ter 
beschikking stellen van faciliteiten in belangrijke mate ontmoedigen. ‘One good deed 
dying tongueless, slaughters a thousand waiting upon that.’34

Conclusie 

Al met al lijkt de Hoge Raad de praktijk met de gezichtspunten uit het PontMeyer-ar-
rest toch zeker wel een stuk op weg te hebben geholpen. Het is waar dat de betekenis 
van een deel van de geformuleerde gezichtspunten niet direct heel helder is en tot na-
dere overdenking noopt. Tot een simpele invuloefening leiden de hiervoor besproken 
gezichtspunten in elk geval niet. Tot een grote mate van rechtszekerheid evenmin. 
Maar dat betekent niet dat de praktijk niets ‘heeft aan’ of ‘kan met’ het door de Hoge 
Raad gegeven overzicht. Als een uitspraak van de Hoge Raad partijen en de feitenrech-
ter ankers biedt om het debat een paar spades te verdiepen en om verder te denken 
over de voorliggende problematiek en de facetten die in dat verband zoal besproken 
kunnen worden, dan is ook dat winst. De eerste uitspraak waarin die criteria zijn toe-
gepast, vormt daarvan een mooi voorbeeld.35 Dat vonnis werd al een kleine maand na 
het arrest van de Hoge Raad gewezen, door een kantonrechter die de cassatierecht-
spraak dus wel op de voet moet volgen. Niet alleen worden de gezichtspunten in die 
uitspraak nog eens keurig op een rij gezet, maar vervolgens wordt ook helder inzichte-
lijk gemaakt welke gezichtspunten in het voorliggende geval waarom de doorslag ge-
ven. Tsja, wie zou die uitspraak nou gedaan hebben? U raadt het al…

34 Shakespeare, The Winter’s Tale, Act 1, Scene 2, p. 5.
35 Kantonrechter Utrecht 25 juli 2018, EcLI:NL:RBMNE:2018:3624.
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  Uren met Sjef de Laat  

Kees Wallis1

Sinds ik als dagloner regelmatig in het Utrechtse gerechtsgebouw kom, moet ik bij het 
passeren van de glazen sluisdeuren vaak aan Harm Vos denken. Steevast is dan schuin 
achter hem als een soort peetvader Sjef de Laat in beeld. Het zal zo rond het tienjarig 
bestaan van de commissie Arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters zijn geweest. 
We vergaderden vrijwel altijd bij Sjef, we hadden bij de voorportier (een term die ik 
nog altijd met de Koepel van Breda associeer) al onze startkwalificatie als goed volk 
verkregen en wachtten dan op een bankje tegenover een rijtje nogal onbestemde loket-
ten op de meester zelf. Die haalde ons als we compleet waren op en loodste ons de niet 
door rechtzoekenden ontheiligde hallen binnen. Als de Raad van Hoeders van de Kan-
tonrechtersformule zijn zegenrijke arbeid weer had verricht, begeleidde Sjef ons naar 
de uitgang. We werden in- en uitgecheckt op één pasje, dat van Sjef. Dat kon, maar dat 
vergde afstemming. Het pasje op de console, de schuiven opzij, de eerste erdoorheen, 
schuif dicht, pasje opnieuw op de console, de schuiven weer opzij, de volgende erdoor, 
enzovoorts. Welbeschouwd vergden die ouverture en apotheose van onze vergadering 
nog de meeste concentratie: die mooie combinatie van techniek, durf en ritmegevoel. 
Er moet op tijd gestapt worden: of je een paternoster in loopt. Maar het heeft ook wel 
iets van de buitenspelval, die zoals bekend, wordt opengezet door op tijd te stappen, 
naar voren. Die ene keer ging dat mis: Harm stapte te vroeg, wilde kennelijk meeliften 
met zijn voorganger. Er kwam bloed aan te pas. In mijn herinnering was zijn aange-
zicht geschonden, maar zelf weet de ongelukkige zeker dat hij een kwetsuur aan zijn 
pols opliep. Voor zover bekend is hij de enige van ons vijven die werkende weg geveld 
werd. Herman van der Meer verscheen regelmatig al geblesseerd aan de start. Hij fiets-
te op zondag met een groep snelle jelles en dat ging hem niet steeds even goed af. De 
ene keer was het een stuurfout, de andere keer lag er een kroonkurk of vogelpoep in de 
weg, en daar ging onze eigen Hilbert van der Duim weer tegen de grond. Maar eerlijk 
is eerlijk: Herman liep dan wel een beetje als president Tito, die naar verluidt een korset 
droeg, maar zijn pakken, ze zaten nog steeds als gegoten.

1 Kantonrechter in Midden- en West-Brabant (1993-2014), kantonrechter-plaatsvervanger in Utrecht (2014-
2019).
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Die commissie Arbeidsrecht van de Kring. Het moet verreweg het beste besluit van de 
Kring van Kantonrechters in zijn historie zijn geweest – op de goedkeuring van het 
convenant van Zeist na dan, natuurlijk – om die commissie in het leven te roepen. 
Zoals het mij bijstaat – ik heb geen notulen geraadpleegd zodat een notenapparaat 
achterwege kon blijven – was het een dubbelbesluit: er werd een commissie ingesteld 
en het bestuur had de namen van de leden alvast ingevuld: Sjef de Laat (Utrecht), Her-
man van der Meer (Amsterdam), Harm Vos (Enschede), Kees Wallis (Bergen op 
Zoom/Breda) en Wim Wetzels (Rotterdam). Dat waren dus drie Randstedelingen en 
twee boerenrechters. Vier van de vijf waren in een vorig leven jaren actief geweest in de 
rechtshulp. Twee van de vijf waren kantonrechter geworden via de gerechtsauditeur/
rechterplaatsvervanger-route, dus via de rechtbank, drie waren zonder die tussenstap 
tot kantonrechter benoemd. Twee van de vijf waren lid van het bestuur van de Kring. 
Allen begin van de negentiger jaren kantonrechter geworden, allen dertigers en veerti-
gers. Hoe de anderen erin terechtgekomen zijn weet ik niet, bij mij ging het als volgt. 
Ludo van Dijke, kantonrechter in Breda en actief in allerlei landelijke gremia, in klei-
nere kring beter bekend als cOKA Ludo – cOKA van coördinerend Kantonrechter 
– kwam van zijn verre reizen terug met een paar te bemensen commissieplaatsen, wel-
ke precies weet ik niet meer, het zal wel over Mulder zijn gegaan of over de strafbe-
schikking, de rechtspositie, het bewind en zeker zal er ook een post buitengerechtelijke 
kosten bijgezeten hebben. Arbeid leek me wel wat en zo is het wat mij betreft gekomen. 
Die manier van besluitvorming paste wel bij de Kring, want het bestuur kende als geen 
ander zijn pappenheimers. Met wat in de tijd van Soekarno ‘geleide democratie’ heette, 
kwam je het verst, zo zal gedacht zijn.

Om die commissie goed in haar tijd te kunnen plaatsen veroorloof ik me een historisch 
uitstapje. Zo rond 1980 zag ik, aankomend advocaat in Rotterdam, voor het eerst kan-
tonrechters in het wild. Ze zetelden toen in de rechtervleugel van dat imposante, goud-
gele gerechtsgebouw aan de Noordsingel met een eigen ingang onder het merkwaardi-
ge opschrift ‘Kantongerechten’. Het was er overigens niet het gebouw naar om daarbij 
meteen aan babi pangang en nasi rames te denken. Er zetelden kantonrechters met 
namen uit romans en verhalen van f. Bordewijk: Sarolea, Bockwinkel, Bolderman, 
Pompe, Vles en Dolk. Er was één vrouwelijke kantonrechter, mevrouw Andringa-Blok. 
Ze hadden stuk voor stuk hun eigen stijl en hun eigen secretaris. Of er zoiets als overleg 
tussen deze kleine zelfstandigen bestond, ik weet het niet, maar iets van een verband 
zal er toch geweest zijn. Zoiets ontbrak op de buitenkantons. Als je het Advocatenblad 
las, wist je van de rubriek ‘Mr X ging pleite’ dat het in de periferie behoorlijk kon spo-
ken. In het Rotterdamse kenden we wat dat betreft de eigenzinnige eenpitters in Schie-
dam en Gouda, maar de kroon spande wel de kantonrechter te Brielle en Sommelsdijk 
met zijn onafscheidelijke griffier. De term uitwisselbare functies moet hier, in Brielle en 
Sommelsdijk, gemunt zijn. Landelijk werd via de Praktijkgids sporadisch en nogal wil-
lekeurig iets van die verre kantongerechten vernomen en verder waren er dus de be-
richten van reizigers.
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Die getemde en ongetemde eigenzinnigheid en eigengereidheid werden stilaan een be-
dreiging voor de beroepsgroep. De sociale advocatuur nam kwantitatief en kwalitatief 
een hoge vlucht en haar werkgebied strekte zich voor een groot deel uit over de rechts-
gebieden die door de Raden van Beroep en de Kantongerechten werden bestreken, er 
kwam op het terrein van huur en arbeid veel op de kantonrechters af en met de aan-
tallen zaken ontstond ook behoefte aan een zekere standaardisatie, aan afstemming en 
afspraken. Van belang was daarbij ook het ontstaan van jurisprudentietijdschriften, 
waardoor verschillen in lijn maar ook in kwaliteit van rechterlijke uitspraken meer in 
het oog gingen springen.

De behoefte om in eigen kring enig ordenend werk te doen werd versterkt door de 
organisatorische ontwikkelingen. In 1992 waren de Raden van Beroep opgegaan in de 
Arrondissementsrechtbanken en een volgende stap kondigde zich aan: de integratie 
van de Kantongerechten in de Arrondissementsrechtbanken. Het verzet daartegen 
werd niet geholpen door beeldvorming waarin kantonrechters met betrekking tot veel 
voorkomende zaken over zo ongeveer alles van mening verschilden en die menings-
verschillen met een beroep op rechterlijke onafhankelijkheid tot in lengte van jaren 
onoverbrugd lieten. De rechterlijke tombola.

Het meest dringend werd die behoefte aan ordening, aan regulering, gevoeld op het 
gebied van het arbeidsrecht. Daar had zich een merkwaardige ontwikkeling voorge-
daan, de – wat je zou kunnen noemen – democratisering van artikel 7A:1639w BW. De 
manier waarop door het Gewestelijk Arbeids Bureau (GAB) en zijn opvolger de Regi-
onaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA) uitvoering werd gegeven aan het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen paste steeds minder bij de behoeften van 
de praktijk en de ontbindingspraktijk verbreedde zich van een speeltje voor de broer-
tjes De Boer c.s. en de hogere regionen in het bedrijfsleven tot een gangbare ontslag-
praktijk voor middelgrote en grote ondernemingen en de semioverheid op ongeveer 
alle functieniveaus. In zeven jaar tijd liep het aantal ontbindingsverzoeken op van 
6.500 (1987) tot 41.714 (1994). De grote kantongerechten gingen in bladen als SMA en 
de Praktijkgids formules publiceren aan de hand waarvan ontbindingsvergoedingen 
werden berekend.

Zo zag het speelveld eruit toen de Kring besloot tot het instellen van de commissie 
Arbeidsrecht. Voornaamste opdracht was het ontwikkelen van aanbevelingen voor de 
praktijk van artikel 7A:1639w BW. De commissie hoefde het daarbij niet te laten, want 
zij mocht ook over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen nadenken en aanbevelin-
gen doen, gevraagd en ongevraagd. Er was een duidelijk gevoel van urgentie, want de 
totstandkoming van breed gedragen aanbevelingen zou een zegen zijn voor de arbeids-
rechtpraktijk en zou tevens, misschien wel vooral, laten zien dat die bij uitstek indivi-
dualistische kantonrechters toch in staat waren op hoofdlijnen eenheid van aanpak te 
bereiken. Het bestuur hield, via de beide bestuurslid-leden, enig zicht op de vorderin-
gen van de commissie maar het was toch een vermetel avontuur om dit belangrijke 
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onderwerp te beleggen bij vijf jonge kantonrechters en er geen oude rotten bij te be-
trekken.

Wat waren dat voor mannen, die bende van 5? Harm Vos was de oudste van ons en de 
enige die geen rechtsbijstandsverlener was geweest. Hij had een jaar of dertien gewerkt 
bij het Ministerie van Economische Zaken en was vandaar overgestapt naar de recht-
bank in Assen. Zijn bekering tot kantonrechter vloeide voort uit zijn benoeming tot 
kantonrechter-plaatsvervanger in Meppel en het consumeren van die benoeming. 
Harm was kantonrechter in Enschede en moest voor onze vergaderingen het verst rei-
zen. Pas bij zijn afscheid in 2011 ontdekten we dat het stadion van f.c. Twente zo on-
geveer in zijn achtertuin was neergezet. Deze Harm sprak de anderen het liefst met 
‘jongelui’ aan.

Wim Wetzels was jarenlang verbonden geweest aan de Rechtskundige Dienst fNV in 
Rotterdam. Zaliger gedachtenis (geen misverstand, ik bedoel die Dienst) zou ik willen 
toevoegen: kweekvijver voor een hele generatie kantonrechters. Man van veel nieuwe 
initiatieven in het Rotterdamse, van overleg met de balie tot nu weer de pilot buurt-
rechter, landelijk zeer actief op gebied van cursussen en redacteur van onder meer het 
Tijdschrift voor de Rechtspraktijk. Italië-liefhebber en vooral gourmand. In het jargon 
van nu: een verbinder.

Herman van der Meer was in jaren de benjamin van het gezelschap, maar in feite de 
vleesgeworden wet van de stimulerende achterstand. Voor hij kantonrechter werd, was 
hij advocaat bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam. De man van het strategisch in-
zicht. Tot zijn vertrek uit de commissie was hij de eindredacteur van onze teksten. Aan 
hem danken we licht ronkende termen als ‘de plenaire vergadering van de Kring van 
Kantonrechters’, ‘verfijningen van de aanbevelingen’, ‘op generlei wijze’ en ‘geenszins’. 
Legendarisch was zijn op hoongelach onthaalde berekening dat er bij aanvaarding van 
zeker wetsvoorstel ten minste 125 kantonrechters bij moesten, maar de berekening 
‘hield’. Herman zorgde ook voor hulptroepen: Heleen Sigler, Jan Jaap Rensink, Willem 
van de Klashorst, en voor zijn opvolger in 2008: Monetta Ulrici.

Sjef de Laat was wat in USSR-tijden de toptheoreticus werd genoemd, zeg maar de 
Michael Soeslov van Utrecht. In een onbewaakt ogenblik, toen we druk waren met de 
Wwz, heb ik een keer een betoog van Sjef met iets wat het midden hield tussen een 
verzuchting en een uitval onderbroken met de term ‘hobby-isme’. We moesten die ver-
gadering tempo maken, dat wel, maar ik had er meteen spijt van. Hij was in zijn rol 
nogal eens tamelijk uitgesproken, maar tegelijk had hij ook iets dat het best met on-
voorspelbaar kan worden beschreven. Hij werd gaandeweg onze gastheer, eerst op het 
Janskerkhof – plek van Rechtschapen Rechters –, vanaf 2004 op het Vrouwe Justi-
tia-plein. Tilly Vermeulen beheerde accuraat agenda’s en vergaderruimtes.
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Ikzelf had net als Sjef in Utrecht gestudeerd, maar kende hem alleen van naam. Het was 
de tijd van studentenjaargangen, waar de verenigde universitaire vakgroepen Neder-
lands van vandaag getalsmatig hun vingers bij zouden aflikken. Mijn keus voor de 
rechtenstudie kwam voort uit journalistieke ambities en er was geen haar op mijn 
hoofd die dacht aan een loopbaan in advocatuur of rechterlijke macht. En toch liep het 
zo. In Rotterdam als advocaat op een voor Rotterdamse begrippen klein kantoor nog 
de degens gekruist met Wim Wetzels, daarna zoals dat heette overgestapt naar de rech-
terlijke macht. In de loop van de jaren uitgegroeid tot de externe woordvoerder van de 
commissie.

Als mijn oude agenda’s kloppen, hebben we dat eerste jaar niet eens heel veel verga-
derd. Er lag al het een en ander aan voorwerk. formules en aanzetten daartoe: de Am-
sterdamse formule, de Utrechtse, de Bredase. Er was een SSR-cursus ‘1639w’ geweest 
met Toon van Groenendaal, en er waren de resultaten van de door Herman geïnitieer-
de enquête. De kunst was voor de mainstream-zaken, voor de bulk, een standaard te 
ontwerpen en er moest iets komen voor de zaken die niet standaard waren. De afdoe-
ning van de standaardzaken verschilde vooral in de manier waarop de dienstjaren 
moesten worden gewogen en in de wijze van berekening van de beloning. De commis-
sie bracht daar eenheid in. Wat echt nieuw was, was de invoering van de c-factor, de 
correctiefactor. Voor de ‘niet bijzondere’ zaken, in het nieuwe jargon de ‘neutrale’ of 
‘kleurloze’ ontbindingen, was c=1. De uitkomst van A (gewogen dienstjaren) x B (de 
maandbeloning) was de ‘gebruikelijke’ vergoeding. Als de ‘gebruikelijke’ vergoeding op 
grond van bijzondere omstandigheden niet passend was, kon die worden gecorrigeerd, 
verhoogd of verlaagd, zelfs tot nul teruggebracht, door de c-hendel te hanteren.

De commissie heeft dat eerste jaar vooral een aantal dingen niet gedaan. Ze is niet op 
zoek gegaan naar een antwoord op de vraag wanneer er wel en wanneer er niet zou 
moeten worden ontbonden. Ook braken we ons al vrij snel niet meer het hoofd over de 
rechtvaardiging voor toekenning van een vergoeding als vertrekpunt bij een ontbin-
ding. De keuze in de praktijk voor de basisfactoren leeftijd, salaris en lengte dienstver-
band werd gevolgd en mij staat niet bij dat er serieus en grondig is gediscussieerd over 
eventuele andere factoren. Het leidende principe was ‘het gebruikelijke’. Dat ‘gebruike-
lijke’ was in feite het als het ware in 1996 gestolde resultaat van een permanente wissel-
werking tussen ‘het veld’, de advocatuur/rechtshulp en de kantonrechters. De commis-
sie liep niet voorop, accepteerde grosso modo het vergoedingenniveau van die dagen 
en bracht daar op het punt van niet-bijzondere zaken eenheid in en schiep met de in-
troductie van de c-factor en de bescheiden toelichting daarop, waarin de termen ver-
wijtbaarheid en risicosfeer al figureerden, een denkkader. Het hoofdstuk over de bere-
kening van de vergoeding werd voorafgegaan door aanbevelingen (geen richtlijnen!) 
over de procedure en over de inhoud van de beschikking. Het transparantiebeginsel 
van aanbevelingen 2.1 en 2.2 was niet alleen van belang voor de rechtzoekenden en 
hun advocaten, maar maakte de kantonrechters ook onderling als het ware aanspreek-
baar en bleek voor de rechtsontwikkeling van groot belang.
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Wat de commissie aldus had uitgedokterd (een eenheidsformule met gebruiksaanwij-
zing) werd op 8 november 1996 door de Kring van Kantonrechters tot onze eigen ver-
bazing zonder al te veel discussie aanvaard. Het gebeurde in de Schuilkerk van Sinte 
Gertrudis in Utrecht, al weer vele jaren afgewaardeerd tot ‘In de Driehoek’. De tijd 
bleek er rijp voor: eenheid op hoofdlijnen, diversiteit in bijzondere gevallen en wat een 
bijzonder geval was, bleef het individuele oordeel van de individuele kantonrechter, zij 
het dat de bijzonderheid van het geval wel moest worden gemotiveerd. Herman had 
een persbericht laten maken dat ook hier en daar in een dagblad opdook: de landelijke 
kantonrechtersformule was geboren.

Wat bedoeld was als een handleiding voor de collega-kantonrechters, bleek in de prak-
tijk uit te groeien tot een leidraad voor werkgevers en werknemers, de advocatuur en 
de rechtshulp. De formule nam een vlucht die wij geen van allen hebben voorzien. De 
formule, het rekenmodel, het vergoedingenniveau, zou elf jaar ongewijzigd blijven. 
Waar voor ons de kern zat in die c-factor, kwamen er geluiden uit het veld dat er col-
lega’s waren die de hendel standaard ‘in de 1’ hadden staan. De formule werkte den-
kluiheid in de hand, werd hier en daar wel beweerd, maar dat was juist niet de intentie 
van de ontwerpers.

De ‘verfijningen’ van Herman kwamen er. In verhouding tot het eerste traject namen 
die veel tijd in beslag: ruim meer dan tien vergaderingen, meestal in Utrecht, een en-
kele keer in Rotterdam (om het nieuwe gerechtsgebouw op de Kop van Zuid te zien en 
vanuit de kamer van cOKA Emo Bos van dat prachtige uitzicht over de Nieuwe Maas 
te genieten). constante is al die jaren geweest om elkaar in fysieke zin te ontmoeten. 
Een of twee keer vergaderden we telefonisch vanaf onze werkplek. Op zich ging dat 
niet slecht, zeker nadat we tot de ontdekking waren gekomen dat het elkaar laten uit-
spreken zo zijn voordelen had. Maar het was toch vooral een efficiënte oplossing in 
geval van tijdnood of afstemming van teksten. Later, toen rechtbanken over televerbin-
dingen gingen beschikken, hebben we daar ook een paar keer gebruik van gemaakt, 
maar met mate vanwege het technisch gedoe en de onherbergzame ambiance. Met zijn 
vijven vergaderen op een min of meer vaste plek genoot toch ons aller voorkeur, ook al 
was de reistijd vanaf Bergen op Zoom of Enschede aanzienlijk, en ook al waaierden in 
het begin de gesprekken vaak alle kanten uit. In die vergaderingen waren Herman en 
Sjef om zo te zeggen het meest aanwezig, wat niet wil zeggen dat hun standpunten 
voortdurend uiteenliepen. Harm, Wim en ik waren, elk op een eigen manier, wat meer 
pragmatisch, op praktische oplossingen gericht. Het kan zijn dat dat meer was dan een 
karakterologische kwestie: de arbeidspraktijk in Rotterdam, Twente en West-Brabant 
was wat meer industrieel gekleurd en ook de kwaliteit van de balie kan een rol hebben 
gespeeld. Waar we, achteraf gezien, ten volle van profiteerden was de komst en de op-
mars van de digitalisering: WordPerfect 5, Word, e-mailverkeer: geen enveloppen met 
inhoud maar bestanden.
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Die ‘verfijningen’ dan. Over de invloed van collectieve regelingen op individuele ont-
bindingsgevallen waren we het snel eens. In geval van een sociaal plan werd de c-fac-
tor als het ware door dat sociaal plan ingevuld. De discussie ging vooral over de vraag 
of een eenzijdig door de werkgever vastgesteld plan of een sociaal plan overeengeko-
men met de ondernemingsraad ook telde. Antwoord: nee. Bij het onderwerp proces-
kosten ging het vooral om de keuze van het uitgangspunt: compensatie van kosten 
wegens de aard van de zaak of het winnaar/verliezer-model. Verreweg het lastigste was 
het werknemersverzoek. Noch in de eerste set aanbevelingen, noch in de toelichting 
was daar met een woord over gerept en ik kan me ook niet herinneren dat het toen echt 
onderwerp van gesprek is geweest. Daarom leek het een zwaktebod om de aanbevelin-
gen niet van toepassing te verklaren op werknemersverzoeken en de werknemersver-
zoeken ongeregeld te laten. Een apart model ontwerpen was een hachelijke zaak, om-
dat er eigenlijk geen aanknopingspunten waren te vinden in de rechtspraktijk. 
Bovendien was er het risico van tactische moves en van verschillende uitkomsten bij 
dezelfde vastgelopen situaties al naar gelang de werkgever of de werknemer het ver-
zoek deed. Gekozen werd voor het inpassen van de werknemersverzoeken in de for-
mulesystematiek. Er was binnen de commissie een stroming die vond dat het feiten-
substraat van de zaak beslissend moest zijn en dat het er qua uitkomst niet toe zou 
moeten doen wie het verzoek had gedaan. Een andere stroming wilde bij een werkne-
mersverzoek de c in beginsel op 0 zetten, waardoor een vergoeding door de werkne-
mer zou moeten worden bevochten. Daar was moeilijk een brug tussen te slaan. De 
introductie van ‘de gelukzoeker’ was zo’n brug. Helemaal geslaagd vind ik deze aanbe-
veling uiteindelijk niet.

Op 17 april 1998 werden de verfijningen zonder al te veel discussie aanvaard op de 
lustrumvergadering van de Kring in het clubgebouw van de Koninklijke Roei- en Zeil-
vereeniging De Maas in Rotterdam, met boottocht na.

Welbeschouwd was in 1998 het grote werk gedaan. Natuurlijk, er kwam in 1999 nog 
een aanbeveling over de zogenaamde vergewisplicht (een woord voor logopedisten en 
inburgeraars) uit de Wet flexibiliteit en Zekerheid, er kwam het rapport van de com-
missie Rood met Sjef als prominent lid, over allerlei wetsvoorstellen moest geadviseerd 
worden (vooral Wim heeft daar veel werk aan gehad), er was in 2002 nog een enquête 
met als uitkomst: ‘keine Experimente’, en we gingen op visite bij wat toen nog de com-
missie Gelijke Behandeling heette. Jarenlang hielden we de boot af ten aanzien van 
artikel 7:681 BW, de vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. Het meest houtsnij-
dende argument was de mogelijkheid van hoger beroep en dus, wat aanbevelingen 
betreft, het primaat van de gerechtshoven. Hoe dat is afgelopen weten we: de hoven 
konden het niet eens worden en de beide van de ‘oude kantonrechtersformule’ afgelei-
de formules werden door de Hoge Raad in de ban gedaan: de zich ontwikkelende band 
tussen de beide types vergoedingen werd doorgesneden. De ontwikkeling van die 
hof-formules liep in de tijd gezien parallel met de herijking in eigen kring van de kan-
tonrechtersformule. Het algemene gevoelen was dat het vergoedingenniveau niet meer 
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aan de eisen van de tijd voldeed. In 2007 en 2008 waren dat grondige discussies op 
basis van diepgravende notities van elk van ons. We kwamen uit op een versobering – 
eigenlijk ook een vorm van verfijning – van de kantonrechtersformule, maar de syste-
matiek bleef onveranderd. Het redigeren van de ‘nieuwe kantonrechtersformule’ was 
Hermans zwanenzang, met een klein rekenkundig dissonantje. De nieuwe aanbevelin-
gen werden op 30 oktober 2008 met succes verdedigd in de vergadering van de Kring, 
en de minuscule wijzigingen waren makkelijk aan te brengen in de klaarliggende pers-
berichten. Zo geruisloos als dat in 1996 ging, zo belangrijk was de publiciteit in de 
aanloop naar en na afloop van de Kringvergadering. NOS en RTL-nieuws brachten het 
onderwerp prominent op 30 en 31 oktober en ook de dagbladen berichtten uitvoerig.

Herman had tijdig voor zijn opvolging gezorgd: Monetta Ulrici. Goed gezien, Her-
man!, en bepaald niet alleen vanwege de bonbons en de koekjes. We zetten ons vanaf 
2010 aan het ontwerpen van een systematiek voor de 681-vergoeding en zagen onder 
ogen dat zo’n systematiek wellicht ook de nieuwe kantonrechtersformule onder druk 
zou gaan zetten. Gaandeweg raakten bij de besprekingen Evert Verhulp betrokken en 
ook Gerrard Boot die in 2011 Harm Vos was komen vervangen, maar verder dan een 
positieve grondhouding ten opzichte van Everts tool ‘hoelangwerkloos.nl’ kwam de – 
intussen al behoorlijk uitgeholde – Kringvergadering van november 2013 niet.
En toen kwam de Wwz. De 685-aanbevelingen werden geschiedenis. Sjef, wij volgen, 
op gepaste afstand en met opgeheven hoofd.
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  Het advies van de rechter  

Hans Steenberghe1

1. De casus 

Het zal ergens in het jaar 1998 zijn geweest. Ik had naar de griffie van het Kantonge-
recht Utrecht gebeld. Afgemeten werd mij medegedeeld: ‘De behandelend kantonrech-
ter is de heer De Laat.’ Die kantonrechter kende ik maar al te goed. Begin jaren tachtig 
had Sjef de Laat, toen werkzaam als advocaat bij het Advokatenkollektief Twijnstraat te 
Utrecht, de studenten – onder wie ondergetekende – van de Justus van Effenstraat 
nummer 9 en 9bis te Utrecht bijgestaan in een procedure tegen de verhuurder. In die 
procedure ging het om de uitleg van het in de huurovereenkomsten opgenomen coöp-
tatiebeding. De vuist die wij als huurders op grond van dat beding tegen de verhuurder 
konden maken, werd door de gloedvolle rechtsbijstand van Sjef de Laat en later Her-
man Ruesink oersterk. Het was de tijd van ‘Geen woning, geen kroning’. Het recht als 
instrument van structurele rechtshulp. Het eigendomsrecht was aan herziening toe. 
Het huurrecht op het scherpst van de snede. Wij voelden aan den lijve wat recht bete-
kende.

De behandelend kantonrechter is Sjef de Laat. Ik was destijds werkzaam als advocaat 
en trad op voor een grote uitgever die afscheid wilde nemen van een interne accoun-
tant die kort tevoren zijn 25-jarig jubileum had gevierd, toen met veel passie over zijn 
werk en werkgever had gesproken en bij die gelegenheid nog lovend toegesproken was 
door de directeur. De wereld veranderde voor de accountant volledig nadat de uitgever 
door een buitenlandse eigenaar was overgenomen die op het gebied van accountancy 
heel andere regels hanteerde dan die hij gewend was en – eerlijk is eerlijk – redelijker-
wijs nodig achtte. Er broeide irritatie. Ziekmeldingen kondigden steeds vaker haperen-
de arbeidsgeschiktheid van de accountant aan. Het was wachten op een grote fout in de 
concept-jaarrekening. En die kwam. Ik diende voor de uitgever een verzoek tot ontbin-
ding van de arbeidsovereenkomst in wegens disfunctioneren.

Tijdens de mondelinge behandeling liet Sjef blijken dat hij vond dat er sprake was van 
een gewichtige reden en hij nodigde partijen uit om met elkaar te gaan onderhandelen. 
Op de gang werd onderhandeld. De advocaat van de werknemer zakte van fl. 140.000 

1 Raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam.
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naar fl. 120.000 en mijn cliënt verhoogde haar bod van fl. 80.000 naar fl. 90.000. Er was 
geen beweging meer in te krijgen en na de schorsing ging ik er met een gestrekt been 
in: ‘Geachte kantonrechter, mijn cliënt heeft het voor haar maximale bod gedaan. Dat 
is niet aanvaard. Als gevolg daarvan is het vervallen en zal ik daarover geen mededelin-
gen doen. Mijn cliënt wenst niet verder te onderhandelen en verzoekt u een datum te 
bepalen voor beschikking.’ Ik hield – tot zichtbare tegenzin van Sjef – voet bij stuk.

Binnen – Sjef was ook toen snel – zes weken ontving ik de goed en kernachtig gemoti-
veerde beschikking waarin de arbeidsovereenkomst ontbonden werd en de schade-
loosstelling werd bepaald op fl. 65.000. Na het goede nieuws gehoord te hebben, rea-
geerde de directeur bedrukt, want dit resultaat, hoe goed ook, vond hij voor de 
accountant (te) hard en hij besloot fl. 90.000 aan de accountant te voldoen. Deze beslis-
sing maakte in positieve zin indruk op mij.

2. Inleiding 

De vraag die ik aan de hand van de casus in deze bijdrage wil behandelen heeft betrek-
king op de rol van de rechter tijdens de mondelinge behandeling. Wat is het verschil 
tussen een voorlopig oordeel en een advies? De kern van mijn betoog is dat het voor-
lopig oordeel geen schikkingsinstrument is en het advies wel. Ik zal kort ingaan op het 
voorlopig oordeel en zal wat uitgebreider stilstaan bij het advies en de meerwaarde 
daarvan ten opzichte van het voorlopig oordeel. Ten slotte bespreek ik aan de hand van 
de zaak van de accountant de spanning tussen een voorlopig oordeel en een advies.2

3. De rol van de rechter 

De rechter heeft tijdens de mondelinge behandeling diverse rollen.3 Die rollen komen 
overeen met de functies van het burgerlijk procesrecht, te weten een oordelende rol ten 
behoeve van titelverschaffing en rechtsvorming en de behulpzame en/of bemiddelen-
de4 rol ten behoeve van een door partijen te bereiken oplossing. In de eerste rol is de 
rechter autonoom, in de tweede rol is de rechter afhankelijk van de instemming van 
partijen. Hoewel beide rollen van elkaar verschillen, zijn zij met elkaar verbonden. De 
verantwoordelijkheid van de rechter voor die verbinding acht ik de kern van de schik-
kingstaak van de rechter.

2 Zie over het rechterlijk advies en het voorlopig oordeel ook Steenberghe, H.M.M. (2019), ‘De mondelinge 
behandeling en de schikking’ in G. de Groot en H.M.M. Steenberghe (red.), De mondelinge behandeling in 
civiele zaken, p. 420-426 en 444-449, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

3 Groot, G. de (2012), Rechtspraak met hart voor de zaak, oratie Vrije Universiteit Amsterdam, p. 13. Zij onder-
scheidt de conflictoplossende, de bemiddelende en de geschilbeslechtende rol.

4 Hofhuis, H.f.M. (2012), ‘De zittingsrechter in civiele zaken’, Trema 2012/6 p. 187. Ik hanteerde eerder de term 
bemiddelende rol, zie Steenberghe, H.M.M. (2009), ‘De comparitie als contradictie’, Tijdschrift voor de Pro-
cespraktijk 2009, p. 205.
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4. 

4.1 De rol van de rechter bij het geven van een voorlopig oordeel 

Het voorlopig oordeel wordt over het algemeen gepositioneerd als een schikkingsin-
strument. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de wijze (‘Kan ik u nog ergens mee 
helpen’) en het moment (voorafgaand aan de schorsing voor schikkingsoverleg) waar-
op de rechter de mogelijkheid van een voorlopig oordeel doorgaans aan de orde stelt 
en in het mogelijke dilemma dat de rechter bij het formuleren van een voorlopig oor-
deelt ervaart.5 Menig rechter die een duidelijk (en dus niet zozeer voorlopig) oordeel 
over de zaak heeft, ervaart mogelijk een dilemma bij het formuleren van dat voorlopig 
oordeel. Verschoof en Van Rossum hebben onderzocht hoe rechters in de praktijk met 
dit dilemma omgaan. Zij namen onder meer waar dat de rechter een inhoudelijk op-
zettelijk vaag gehouden, voorlopig oordeel gaf.6 Dat werd gedaan omdat de rechter 
partijen met dat oordeel tot een schikking wilde bewegen, of wilde voorkomen dat een 
duidelijk voorlopig oordeel geen onderhandelingsruimte meer voor partijen laat. Maar 
is het voorlopig oordeel wel een schikkingsinstrument?

4.2 De functie van het voorlopig oordeel 

Met het geven van een voorlopig oordeel vervult de rechter de oordelende rol. Het 
voorlopig oordeel is strikt genomen geen schikkingsinterventie maar een beslissings-
interventie. Het voorlopig oordeel strekt er toe partijen naar waarheid en gerechtigd-
heid inzicht te geven in en te informeren over hun proceskansen, over ‘waar zij staan’. 
De functionaliteit van het voorlopig oordeel is niet het bereiken van een schikking, 
maar partijen in staat te stellen om een juiste afweging te maken over of zij willen pra-
ten over een schikking, over wat zij de wederpartij zullen aanbieden en over hoever zij 
de wederpartij tegemoet willen komen, kortom een juiste afweging tussen schikken of 
uitspraak. Die afweging kunnen partijen alleen dan goed maken indien zij duidelijke 
informatie krijgen over wat zij van het oordeel, en/of het verdere verloop van de pro-
cedure kunnen verwachten. Iedere partij heeft ten behoeve van het maken van die af-
weging recht op die informatie. Ik acht het respecteren van dat recht een essentieel 
kwalitatief uitgangspunt voor het respecteren van de partijautonomie.7

5 Steenberghe 2019, p. 380.
6 Verschoof, R.J. & Rossum, W.M. van (2018), Geschikt of niet geschikt?, Montaigne-reeks, nr. 7, Den Haag: 

Boom juridisch, p. 191.
7 Zo ook: Bock, R.H. de (2015), ‘Grip op kwaliteit. Een model voor inhoudelijke kwaliteit van rechterlijke be-

slissingen’ in R.H. de Bock, P.J.P.M. van Lochem & R.A.J. van Gestel, Kwaliteit als keuze. Kwaliteit(sbeoorde-
ling) van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek (Preadviezen Nederlandse Juristen Ver-
eniging 2015), Deventer: Wolters Kluwer, nr.  58, p.  44. Zij schrijft dat partijautonomie veronderstelt ‘dat 
partijen in staat zijn om hun rechtspositie te bepalen’ en in vrijheid daarover kunnen beslissen.
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4.3 De bevoegdheid tot het geven van een voorlopig oordeel 

Iedere rechter heeft ook de autonome bevoegdheid om een voorlopig oordeel te geven. 
Ik acht dat een essentieel kwalitatief uitgangspunt voor de verantwoordelijkheid van de 
rechter voor goede rechtsbedeling. Die verantwoordelijkheid is aan de orde indien de 
rechter de mogelijkheid van een schikking met partijen wil bespreken, maar betwijfelt 
of partijen op grond van de inhoudelijke behandeling van de zaak voldoende zijn geïn-
formeerd en gelijkwaardig zijn toegerust om een betrouwbare inschatting van hun 
proceskansen te maken. Paul Scholten schreef dat wie in twijfel blijft steken, en niet tot 
een daad der beslissing kan komen, niet voor rechter deugt.8 De twijfel over de norma-
tieve zelfredzaamheid van partijen siert de rechter, omdat de rechter die denkt dat 
partijen op grond van de behandeling van de zaak wel zullen hebben begrepen hoe hun 
kansen liggen, onderschat hoe moeilijk het voor partijen is om daarvan een betrouw-
bare inschatting te maken. Een procespartij is een onzekere partij.

Het is in die situatie voor de rechter verstandig om stil te staan bij de vraag in hoeverre 
het rechtvaardig en – voor hem – aanvaardbaar zou zijn als het schikkingsresultaat 
wezenlijk zou afwijken van zijn inhoudelijke oordeel over de zaak.9 Als hij dat niet 
rechtvaardig of aanvaardbaar acht, met andere woorden geen verantwoordelijkheid wil 
dragen voor een schikking waarvan de inhoud te zeer afwijkt van hetgeen hij zou heb-
ben beslist, dan is het in het perspectief van zijn verantwoordelijkheid voor juiste 
rechtsbedeling volstrekt legitiem om ongevraagd een voorlopig oordeel te geven en aan 
partijen uit te leggen waarom dat gegeven wordt.10

Die verantwoordelijkheid van de rechter voor juiste rechtsbedeling speelt in het bijzon-
der een rol bij beschermingsrecht, zoals het arbeidsrecht, en bij een ongelijkwaardige 
verhouding van (proces)partijen ten opzichte van elkaar, zoals die niet zelden aan de 
orde is tussen werkgever en werknemer en hun gemachtigden. Een voorlopig oordeel 
is dan een normatieve opmaat voor het verwezenlijken van verdelende rechtvaardig-
heid.11 In het arbeidsrecht betreft die opmaat vaak de concrete invulling van de begrip-
pen goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

8 Scholten, P. (1974), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Algemeen 
deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, nr. 28, p. 134.

9 De Bock (2015, nr. 58) bepleit een meer algemene vergewisplicht van de rechter in dit kader. Zij schrijft: 
‘Wanneer de rechter haar rol als “conflictoplosser-plus” betekenis wil geven, zou de rechter zich ervan moeten 
vergewissen dat beide partijen voldoende zicht hebben op hun rechtspositie, met andere woorden dat hen 
duidelijk is wat daarin de sterke en zwakke punten zijn.’

10 Zie voor de gezichtspunten die de rechter zou kunnen hanteren bij het maken van de afweging of hij een 
ongevraagd voorlopig oordeel zal geven: Steenberghe 2019, p. 424.

11 Distributieve of verdelende rechtvaardigheid heeft betrekking op de uitkomst van de zaak voor partijen. Ver-
gelijk: Grootelaar, Hulst en Van den Bos (2019), ‘Ervaren procedurele rechtvaardigheid’ in G. de Groot en 
H.M.M. Steenberghe (red.), De mondelinge behandeling in civiele zaken, p. 85-122, Den Haag: Boom Juridi-
sche uitgevers, p. 93.

22815_Liber Deining.indd   92 05-06-19   15:04



93

 HET ADVIES VAN DE REcHTER

4.4 Vereist een voorlopig oordeel de instemming van partijen? 

Hoewel ik het in het algemeen juist vind dat de rechter, die overweegt een voorlopig 
oordeel te geven, eerst aan partijen vraagt wat zij daarvan vinden, is hij voor het geven 
van dat oordeel uiteindelijk niet van hun wens afhankelijk. Want waarom zou de rech-
ter de partij die in het kader van – beraad over – schikkingsoverleg inzicht wenst in zijn 
positie, dat inzicht onthouden omdat de andere (niet zelden ook de verliezende) partij 
aan dat inzicht geen behoefte heeft? Gedacht vanuit de goede procesorde en vanuit de 
partijautonomie kan ik daarvoor geen zinvolle reden geven. Het in zo’n geval achter-
wege laten van een voorlopig oordeel doet afbreuk aan de gelijkwaardigheid van de 
wens van partijen om te weten hoe hun kansen liggen en daarmee aan de onpartijdig-
heid van de rechter.12 Partijautonomie is immers een individueel en geen collectief 
concept.

Zoals het geven van een voorlopig oordeel geen voorafgaande noch gezamenlijke in-
stemming van partijen behoeft, zo behoeft de inhoud van het voorlopig oordeel even-
min door partijen aanvaard te worden. Wel behoeft het voorlopig oordeel – zo nodig 
– uitleg, in het bijzonder wanneer het door (een van) partijen niet (volledig) begrepen 
wordt. De uitleg van het voorlopig oordeel is bespreekbaar, maar de inhoud van het 
voorlopig oordeel is dat niet. De inhoud is immers het domein van de rechter.

5. 

5.1 De rol van de rechter bij het geven van een advies 

Verschoof en Van Rossum hebben in hun onderzoek waargenomen dat de rechter vaak 
aan partijen schikkingssuggesties doet. Zij hebben die gedefinieerd als ‘eigen voorstel-
len’.13 Zij telden bij 46 van de 100 zittingen een eigen voorstel van de rechter.14 In 36 
(van de 46) zittingen werd door 26 rechters een specifiek eigen voorstel gedaan.15 Ik zal 
in het vervolg spreken over een (rechterlijk) advies. Van der Linden concludeerde in 
2010 nog dat het advies of eigen voorstel van de rechter maar weinig voorkwam en gaf 
daarvoor de verklaring dat rechters zich daar niet aan wagen omdat zij zich met derge-
lijke interventies te veel op het terrein van partijen begeven.16 De uit deze onderzoeken 
blijkende opkomst van het advies van de rechter past bij de evolutie van de actieve 

12 Steenberghe, H.M.M. (2018), ‘Een ongevraagd voorlopig oordeel: een blijk van vooringenomenheid of een 
blijk van verantwoordelijkheid?’, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2018, p. 169, waarin kritisch een arrest van 
de wrakingskamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 juli 2018 (EcLI:NL:GHARL:2018:6181) bespro-
ken wordt. In dat arrest overwoog het hof dat een rechter slechts overgaat tot het geven van een voorlopig 
oordeel indien partijen dat wensen.

13 Verschoof & Van Rossum 2018, p. 25.
14 Verschoof & Van Rossum 2018, p. 131.
15 Verschoof & Van Rossum 2018, p. 133.
16 Linden, J. van der (2010), De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen, schikken, Deventer: Kluwer, p. 60.
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rechter. Met het geven van een advies vervult de rechter een bemiddelende rol.17 Het 
advies van de rechter is een teken van directe samenwerking tussen de rechter en par-
tijen tijdens het schikkingsproces waarin de rechter oplossings- en maatwerkgericht 
met partijen meedenkt. Het beeld van de adviserende rechter sluit goed aan op de 
ontwikkeling van de rechter als een managerial judge en het door Giesen bepleite toe-
komstperspectief van een coöperatief model als basis voor de rolverdeling tussen rech-
ter en partijen.18 Maar hoe effectief is het advies van de rechter eigenlijk in termen van 
schikkings- en oplossingsbereik?

5.2 Het effect van het rechterlijk advies 

Verschoof en Van Rossum hebben de zittingen vergeleken waarin wel en geen voorstel 
door de rechter werd gedaan. Hen viel op dat zittingen waarin de rechter een voorstel 
deed veel vaker19 met een schikking of werkafspraak eindigden: van de (tien) zittingen 
waarin door de rechter meer dan één eigen voorstel werd gedaan, eindigden er negen 
met een schikking. Deze getalsmatige vergelijkingen geven niet noodzakelijk oorzake-
lijke, maar wel significante statistische verbanden aan. Partijen noemen het voorstel 
van de rechter aanmerkelijk vaker als interventie die heeft bijgedragen aan het denken 
over een regeling dan het voorlopig oordeel.20 De opmars van het voorstel van de rech-
ter lijkt dus zinvol en effectief. Verschoof en Van Rossum bevelen de rechter dan ook 
aan om gericht mee te denken over een oplossing en in dat kader voorstellen te doen.21 
Het advies lijkt dus in positieve zin aan een schikking bij te dragen. Onderzoek naar 
het oplossingsbereik (beschouwen partijen hun probleem als opgelost?) van het rech-
terlijk advies is in Nederland voor zover ik weet niet voorhanden.

5.3 De instemming van partijen met het rechterlijk advies 

Het voorlopig oordeel duidde ik als een beslissingsinterventie. Het advies van de rech-
ter is een schikkingsinstrument bij uitstek, omdat dat ertoe strekt een impasse in het 
reeds aangevangen schikkingsoverleg te doorbreken of partijen een voorstel mee te 
geven ten behoeve van het bereiken van overeenstemming. Vanwege deze strekking zal 

17 Het bemiddelend advies heeft daarmee raakvlakken met het ‘bemiddelend vonnis’. Vergelijk Scholten 1974, 
p. 133: ‘Een bemiddelend vonnis geeft de rechter als hij zegt: voor beide is wat te zeggen, ik weet niet wie gelijk 
heeft, dus los ik uw strijd op door beiden gedeeltelijk gelijk, gedeeltelijk ongelijk te geven. Ik aarzel niet te 
zeggen, dat dit onrecht is.’ Hoe vaak komt het niet voor dat de rechter in het kader van zijn voorlopig oordeel 
partijen zegt het nog niet te weten, dat het een dubbeltje op zijn kant is? Paul Scholten, voor wie het rechterlijk 
oordeel in de kern een gewetensbeslissing is, zou zich in zijn graf omdraaien. Hij schrijft: ‘Een slecht rechter, 
of algemener, een slecht jurist, is hij, die zegt: “Ik vind het zo maar het kan ook anders.” Een goed rechter kan 
niet anders.’ Scholten 1974, p. 134.

18 Giesen, I. (2015), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht, 
1. ‘Beginselen van burgerlijk procesrecht’, Deventer: Wolters Kluwer, p. 523-531. Verschoof & Van Rossum 
hebben op p. 133-135 voorbeelden gegeven van eigen voorstellen van de rechter. Het valt op dat die voorstel-
len min of meer hardop nadenkend worden gedaan in de vorm van suggesties.

19 Verschoof & Van Rossum 2018, p. 131.
20 Verschoof & Van Rossum 2018, p. 223, tabel 58.
21 Verschoof & Van Rossum 2018, p. 389, aanbeveling 19.
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het eigen advies van de rechter doorgaans een bemiddelingsinterventie zijn in of ten 
behoeve van een onderhandelingsproces. Die strekking en positionering brengen naar 
mijn mening met zich dat de rechter voor het geven van een advies de instemming van 
beide partijen behoeft. Die instemming hoeft niet uitdrukkelijk gegeven te worden, 
maar kan ook besloten liggen in de dynamiek van een schikkings- of oplossingsgericht 
gesprek dat de rechter tijdens de mondelinge behandeling met de kennelijke instem-
ming van partijen voert.

5.4 De aanvaarding van partijen van (de bruikbaarheid van) het rechterlijk advies 

De instemming van partijen met het geven van een advies door de rechter dient onder-
scheiden te worden van de aanvaardbaarheid van de inhoud van het advies. Het lijkt 
vanzelfsprekend dat de rechter de inhoud van het door hem gegeven advies bij partijen 
op aanvaardbaarheid en bruikbaarheid checkt. Verschoof en Van Rossum22 bevelen 
aan om eigen voorstellen vragenderwijs te opperen en meteen te checken op aanvaard-
baarheid. In de bemiddelingsfunctie van het advies ligt besloten dat het aan partijen is 
het advies al dan niet als behulpzaam te beschouwen en/of te aanvaarden. Het advies 
van de rechter is in beginsel van tafel als een van partijen laat blijken het advies niet 
acceptabel noch bruikbaar te vinden.23 De beoordeling van de inhoud en de bruikbaar-
heid van het advies is het domein van partijen. Dat maakt dat de inhoud van het advies 
van de rechter, anders dan de inhoud van het voorlopig oordeel, in principe bespreek-
baar is. Stel dat een partij heeft laten blijken het advies van de rechter niet bruikbaar of 
onaanvaardbaar te achten, dan kan de rechter dat als ‘einde oefening’ beschouwen, 
maar ook opvatten als een uitnodiging voor een gesprek. Dat gesprek kan tot doel heb-
ben:

 – te checken of het advies goed begrepen is;
 – het advies te verduidelijken;
 – uit te leggen hoe de rechter tot zijn advies gekomen is;
 – uit te leggen in welke mate het advies voordelen voor beide partijen bevat;
 – na te vragen welk aspect van het advies wel of niet bruikbaar is;
 – te controleren of het advies voor beide partijen een oplossing biedt, en voor zover 

dat niet het geval is, wat er nodig is om dat wel te bereiken.

Uiteindelijk zal de aanvaardbaarheid van het advies niet alleen van de inhoud, maar 
(wellicht zelfs vooral) ook van het gezag van de rechter, en het vertrouwen dat partijen 
in hem stellen, afhangen. De basis voor dat gezag en dat vertrouwen ligt in de kwaliteit 
van de wijze waarop de rechter de zaak mondeling behandelt. Maar daarnaast heeft de 

22 Verschoof & Van Rossum 2018, p. 396, aanbeveling 27.
23 Verschoof & Van Rossum (2018, p. 242, zaak 96) rapporteren over een zaak waarin de rechter elf keer hetzelf-

de voorstel op tafel legde, mede op basis van een verondersteld belang van eiser (het snel verkrijgen van beta-
ling), terwijl eiser vond ‘dat dit helemaal niet het punt was’.
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rechter wel instrumenten waarmee hij de aanvaardbaarheid en bruikbaarheid voor 
partijen kan vergroten. Hij kan dat bijvoorbeeld doen door:

 – eerst aan partijen te vragen over welk onderwerp zij een advies van de rechter wen-
sen;

 – het advies te laten aansluiten op de essentiële geschilpunten tussen partijen;24

 – het advies te laten aansluiten op de essentiële belangen van partijen;
 – het advies niet eerder te geven dan nadat partijen inhoudelijke informatie hebben 

gegeven over het struikelblok in het schikkingsoverleg;
 – het advies te beperken tot de onderwerpen waarover partijen hem informatie heb-

ben gegeven.

5.5 Het advies als instrument van probleemoplossing 

Uit bovenstaande gezichtspunten blijkt dat de bruikbaarheid en aanvaardbaarheid 
voor partijen van het advies onder meer bepaald kunnen worden door de mate waarin 
het advies een oplossing biedt voor het probleem en aansluit op de belangen van par-
tijen. Hierin verschilt het advies van de rechter wezenlijk van zijn voorlopig oordeel. 
Uiteindelijk, als de rechter tot zijn oordeel gekomen is, laat het voorlopig oordeel zich 
niet meer bijsturen door de belangen van partijen en evenmin door het probleem dat 
zij hebben en de oplossing die zij nastreven. Vanwege de bemiddelingsfunctie van het 
advies, staat het de rechter vrij om de inhoud van zijn advies af te stemmen op zijn 
oordeel en op hetgeen waartoe partijen in de onderhandelingen bereid zijn gebleken 
en op wat zij hebben laten blijken voor het bereiken van een duurzame oplossing van 
hun probleem nodig te hebben. De basis van die vrijheid ligt besloten in de partijauto-
nomie. Dit brengt met zich mee dat de inhoud van het advies niet per se gebonden is 
aan het onderwerp en de inhoud van de rechtsstrijd, maar ook kan worden afgestemd 
op de oplossing van het probleem van partijen. Wat dat betreft biedt het geven van een 
advies de rechter meer mogelijkheid tot het leveren van inhoudelijk schikkingsgericht 
maatwerk. Ten behoeve van die afstemming verdient het aanbeveling dat de rechter 
voorafgaand aan het geven van een advies partijen de ruimte geeft om te spreken over 
hun belangen, over wat zij als hun probleem ervaren en over wat zij mogelijk achten 
om dat probleem op te lossen.

5.6 De legitimatie van het advies 

De interessante vraag is in hoeverre het advies van de rechter dient aan te sluiten op 
zijn oordeel over de zaak. De legitimatie van het voorlopig oordeel is gegrond op de 
rechtsprekende taak van de rechter. De legitimatie van het advies is het bereiken van 
een voor beide partijen acceptabele schikking. Dit betekent dat de band tussen de in-
houd van het oordeel en het advies ‘losser’ is. Bij het bepalen van de inhoud van het 

24 Verschoof & van Rossum (2018, p. 218) geven een voorbeeld van een ineffectief voorstel van de rechter in een 
bouwzaak omdat daarvan een essentieel onderwerp van geschil (het meerwerk) geen deel uitmaakte.
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advies kan de rechter rekening houden met de belangen van partijen. Die belangen 
kunnen een andere inkleuring geven aan de verhouding tussen partijen die voor de 
beoordeling van de zaak niet relevant is, maar voor het bereiken van een schikking des 
te meer. En die inkleuring kan met zich brengen dat de rechter inhoudelijk een ander 
advies geeft dan zijn oordeel zou hebben geluid. Dat zal zeker het geval zijn indien 
partijen groot belang hechten aan het bereiken van overeenstemming en een schikking 
voor hen een (immateriële) waarde op zich is. Maar ook de adviserende rechter is aan 
het recht gebonden. De legitimatie van het advies, zeker vanuit het perspectief van de 
rechter, ligt ook in de verbinding daarvan met het rechterlijk oordeel. Aldus begrepen, 
beweegt het advies zich tussen de beslis- en de bemiddelingsfunctie van de rechter, 
tussen de wens van partijen om te weten waar zij aan toe zijn en hun wens om hun 
probleem op te lossen.

6. De casus nader belicht 

Toen ik rechter werd, heb ik mij wel eens de vraag gesteld op welke wijze de zaak van 
de accountant geregeld had kunnen worden. Wat kan de rechter doen om als het ware 
een brug te slaan tussen de onderhandelingen op de gang en het door hem beproeven 
van een schikking ter zitting? Menig rechter zal de opstelling die ik als advocaat ver-
koos herkennen: nadat partijen en advocaten terugkomen in de zittingszaal, stelt een 
van partijen zich star op, wenst geen informatie over het schikkingsoverleg te geven en 
vraagt kortaf om uitspraak. Is de rechter dan uitgepraat? Ik meen: niet altijd. Juist van-
wege de uit het onderzoek van Van Rossum en Verschoof gebleken functionaliteit van 
het rechterlijk advies, is het de moeite waard om partijen de mogelijkheid van een ad-
vies voor te houden en te vragen of zij daar prijs op stellen. Ik schets kort de informatie 
die de rechter voor het geven van een advies aan partijen zou kunnen geven en schets 
enkele dilemma’s die Sjef mogelijk in de casus zou hebben ervaren als hij zich aan het 
geven van een advies zou hebben gewaagd.

6.1 De informatie vóór het geven van het advies 

De vraag of partijen een advies van de rechter willen, behoeft inleiding. Die inleiding 
omvat – in vogelvlucht – dat het advies onderscheiden dient te worden van het (voor-
lopig) oordeel, dat het advies vrijblijvend is, dat de inhoud van het advies binnen de 
bandbreedte van de voorstellen van partijen zal liggen en dat het advies bedoeld is als 
een bijdrage aan het bereiken van een schikking. Verder acht ik het van belang dat de 
rechter aangeeft dat het advies weliswaar geen oordeel is maar dat zijn advies wel mede 
door zijn oordeel geïnspireerd zal zijn en dat, als de bandbreedte van de onderhande-
lingen te ver verwijderd is van dat oordeel, hij zich het recht voorbehoudt om geen 
advies te geven.
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6.2 De dilemma’s van de adviserende rechter 

Stel dat Sjef na de schorsing op deze wijze de mogelijkheid van een advies aan partijen 
had voorgelegd. Ik denk – ik spreek voor mijzelf – dat partijen hun nieuwsgierigheid 
niet hadden kunnen bedwingen en Sjef om zijn advies zouden hebben gevraagd. Laten 
we ons nu verplaatsen in de positie van Sjef. Hem kennende, had hij tijdens de schor-
sing van de zitting reeds met de griffier de hoogte van de vergoeding besproken en was 
daarbij tot het oordeel gekomen dat de vergoeding – zoals later zijn beschikking luidde 
– fl. 65.000 zou bedragen. Ik pas nu de casus aan. Nadat Sjef partijen gevraagd heeft 
informatie over hun laatste voorstellen te geven, hoort hij van mij dat de werkgever 
fl. 90.000 aangeboden heeft. Deze situatie plaatst Sjef in zijn rol als adviserend rechter 
waarschijnlijk voor een dilemma. Hij had – volgens de door mij bepleite inleiding – 
partijen een advies beloofd dat binnen de bandbreedte van hun voorstellen zal liggen 
en die belofte brengt met zich dat hij een advies moet geven dat aanzienlijk van zijn 
oordeel afwijkt. Overigens ook zonder die belofte doet dat dilemma zich voor. De legi-
timatie voor Sjef om toch fl. 90.000 te adviseren ligt in de aanvaardbaarheid van dat 
bedrag voor de werkgever.25

Het is ter relativering van dit dilemma interessant om ons ook in de positie van de di-
recteur van de werkgever te verplaatsen. Ik ga nu weer teug naar de casus zoals die zich 
werkelijk heeft voorgedaan. De directeur kende de accountant nog van een vorige 
werkgever, waar zij collega’s waren. Zij kenden elkaar goed en hadden altijd goed en 
met plezier met elkaar samengewerkt. Na de overname van de uitgeverij was in die 
goede verhouding de klad gekomen. De directeur wist van een moeilijke privésituatie 
waarin de accountant zat en had vanuit menselijk perspectief met de accountant te 
doen. Hij wilde de zaak netjes afronden, maar zijn volmacht was tot fl. 90.000 beperkt. 
De compassie die de directeur voor de accountant voelde en die ten grondslag lag aan 
zijn royale voorstel, was in de rechtszaal niet getoond. Tijdens de zitting lag de focus op 
de door de accountant gemaakte fouten.

Sjef, die de zitting deskundig had geleid, had dus geen volledig zicht op de omstandig-
heden die de zaak voor partijen inkleurden, en mede de schikkingsonderhandelingen 
op de gang hadden bepaald. Partijen laten zich wat dat betreft tijdens de zitting niet 
kennen, en tijdens de onderhandelingen laten zij zich (anders dan rechters misschien 
veronderstellen) niet altijd volledig leiden door een inschatting van hun risico, maar 
ook door wat zij ten opzichte van elkaar rechtvaardig achten. Naast het oordeel, de 
verdelende rechtvaardigheid, is er ook nog de – wat ik noem – relationele rechtvaardig-
heid. Die relationele rechtvaardigheid is niet altijd voor de rechter waarneembaar of 
invoelbaar.

25 Zie over het belang van die aanvaardbaarheid, Scholten 1974, p. 133.

22815_Liber Deining.indd   98 05-06-19   15:04



99

 HET ADVIES VAN DE REcHTER

Lastiger wordt de situatie indien het voorstel van de accountant aanzienlijk lager zou 
liggen dan de vergoeding die Sjef zou bepalen. Stel – ik pas de casus weer aan – dat Sjef 
een vergoeding van fl.  120.000 zou hebben willen toewijzen en partijen hem na de 
eerste schorsing van de zitting zouden vertellen dat de werkgever fl. 60.000 had gebo-
den en de werknemer fl. 80.000 wilde? Welke werkelijkheid heeft zich dan aan zijn 
waarneming onttrokken? Het is in zo’n situatie verstandig eerst aan partijen te vragen 
hoe zij tot die bedragen gekomen zijn. Die uitleg kan het voor de rechter begrijpelijk 
maken dat de accountant met veel minder genoegen heeft genomen dan de rechter zou 
hebben toegewezen. Dat begrip kan het voor de rechter aanvaardbaar maken om par-
tijen te adviseren de zaak te schikken voor fl. 80.000. Die uitleg kan echter ook duide-
lijk maken dat de accountant en zijn advocaat een verkeerde inschatting van de zaak 
hebben gemaakt, of dat sprake is van machtsongelijkheid waarbij de accountant het 
onderspit dreigt te delven. In beide gevallen zal het onwaarschijnlijk zijn dat de rechter 
het aanvaardbaar acht partijen te adviseren de zaak te schikken voor fl. 80.000. Ik ver-
wacht dat Sjef in die situatie, waarin het schikkingsresultaat niet meer in het lood van 
de rechtsbedeling staat, partijen zou hebben medegedeeld dat hij op basis van de stand 
van de onderhandelingen van partijen geen advies zal geven, omdat de bandbreedte te 
ver verwijderd is van wat hij als vergoeding zou toewijzen. In een dergelijk geval is het 
geven van een voorlopig oordeel aangewezen om partijen daarmee inzicht te geven in 
de redelijke marges van de verdelende rechtvaardigheid. Het is dan aan partijen om te 
bepalen of zij binnen die marges de onderhandelingen willen voortzetten om tot een 
schikking te geraken.

7. Besluit 

Het advies van de rechter is een instrument dat de actieve rechter past. Het advies 
maakt het mogelijk om een verbinding te maken tussen de beoordeling van de zaak en 
de oplossing van het probleem. Die verbinding sluit goed aan bij waar het mensen in 
juridische procedures om gaat: weten waar zij staan én het bereiken van een oplossing. 
Het advies maakt ook een verbinding mogelijk tussen de verdelende rechtvaardigheid 
en de relationele rechtvaardigheid, tussen de juridische werkelijkheid en de werkelijk-
heid van partijen. Het juiste oordeel is vaak niet eenvoudig, dat geldt voor het juiste 
advies evenzeer. Het voordeel van het advies is dat de inhoud daarvan bespreekbaar is 
en met het oog op de aanvaardbaarheid voor partijen kan worden aangepast. De aan-
vaarding door partijen van het door de rechter gegeven advies is een teken dat de rech-
ter erin is geslaagd de verbinding te maken met partijen, met waar het hen om gaat en 
met wat zij nodig hebben. Hoewel de grenzen van het advies door de rechter ruimer 
mogen worden opgevat zullen in die grenzen de contouren van het oordeel herkenbaar 
moeten blijven.

Tot slot nog even terug naar de casus en de daarop gemaakte variaties. Wat zou Sjef 
hebben gedaan? Zou hij een advies hebben gegeven en hoe zou dat hebben geluid? Wat 
zijn advies ook zou zijn geweest, ik zal de adviezen van Sjef de Laat zeer missen!
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  Mr. J.J.M. – Sjef – de Laat, kantonrechter  

Marie van Emden1

Nee, deze bijdrage2 heeft geen juridische inhoud. Elders in dit boek treft u vele juridi-
sche beschouwingen aan. Deze bijdrage is gericht op Sjef als persoon of beter gezegd de 
persoon Sjef als kantonrechter en tevens dierbare collega van rechters, juridische en 
alle andere medewerkers van de rechtspraak. En Sjef als rechter in een kantonorgani-
satie die gedurende de tijd dat hij daarin werkzaam was ingrijpend veranderde.

Hoe kwam Sjef in 1994 als kantonrechter in Utrecht terecht? Heel simpel. Als advocaat 
in het eerste Utrechtse advokatenkollektief had Sjef naam gemaakt. Hij gold als een 
uitstekend arbeidsrechtjurist. Het Kantongerecht Rotterdam zette indertijd de toen 
nog gewaagde stap een collectief-advocaat als kantonrechter aan te trekken. Kanton 
Utrecht kon en wilde daarbij niet achterblijven en zag zijn kans schoon om Sjef onder 
het motto van minder reistijd – hij woonde en woont in Utrecht – binnen te halen. Een 
gelukkige stap.

In welke kantonorganisatie kwam Sjef in Utrecht terecht? Met de blik van nu zeg je een 
ouderwetse club: kantonrechters die in een eigen wereld leefden en in maandelijkse 
vergaderingen grotendeels de gang van zaken bepaalden. Daarnaast het secretariaat en 
een administratie die amper met de rechters contact hadden. Kantonrechters klaagden 
in die jaren veel. De werkdruk ervoeren zij als onaanvaardbaar hoog, zozeer dat zij 
rond 1995 weigerden strafzaken te behandelen. Zij wilden die zaken niet doen zolang 
de minister geen toestemming gaf voor uitbreiding van het aantal rechters en betrok-
ken zelfs de media in hun strijd. Sjef streed mee en werd over die werkdruk in het 
Utrechts Nieuwsblad geciteerd: ‘Ik merk dat ik niet meer zo uitgebreid een vonnis moti-
veer als vroeger, zegt De Laat. Dat is een van de trucjes die je zo langzamerhand moet 
gaan uithalen om de hoeveelheid werk aan te kunnen. Maar het is een gevaarlijke ont-
wikkeling, omdat de motivering heel belangrijk is.’ Of door deze acties meer kantonrech-
ters zijn benoemd, staat niemand meer bij. Wat daarna wel gebeurde, was dat de kan-
tonorganisatie langzaam maar zeker veranderde.

1 Oud kantonrechter te Utrecht en oud president van de Rechtbank Arnhem.
2 Met dank aan Marie christine Tilman en Ineke Pinckaers voor hun input.
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Het begon met de samenvoeging van de kantongerechten Utrecht en Amersfoort in de 
arrondissementale kantonorganisatie (AKO), ontstaan door de dreiging van minister 
Sorgdrager de kantongerechten in te lijven bij de rechtbanken. Een inlijving die desal-
niettemin niet te vermijden was en een feit werd in 2002, toen het kantongerecht een 
sector(onderdeel) van de rechtbank werd en daarmee zijn zelfstandigheid verloor. Ge-
lijktijdig werd in de rechtbank integraal management ingevoerd: het gerechtsbestuur, 
met daarin de sectorvoorzitter kanton, werd verantwoordelijk voor de resultaten van 
het gerecht. En bij die integratie moest de sector kanton net als de andere sectoren van 
de rechtbank in teams worden verdeeld. Teams die niet uit een clubje kantonrechters 
bestonden, maar waarin rechters, juridische en administratieve medewerkers onder 
leiding van een teamleider samenwerkten.

Vanzelf gingen deze veranderingen zeker niet. Integendeel. Spanningen en zelfs ruzies 
ontstonden tussen verschillende kampen van enerzijds verzet (‘alles laten zoals het is’) 
of meegaan met de veranderingen. Sjefs rol in deze tijd kan omschreven worden als 
wijs, bemiddelend, diplomatiek en vooral realistisch. Hij was zich van zijn belangrijke 
plek tussen de ontstane kampen bewust en stuurde op de achtergrond, maar ambieerde 
zelf nooit een leidinggevende positie. Hij was een man van de juridische inhoud en is 
dat altijd gebleven. Wetenschap trok hem wel aan – daarvan getuigt zijn proefschrift 
– maar een bestuurlijke functie in de rechtspraak heeft hij aan zich voorbij laten gaan.

De kanton-omgeving mag dan wel, zoals hiervoor beschreven, in de afgelopen ruim 25 
jaar dat Sjef er deel van uitmaakte veranderd zijn, Sjef is als kantonrechter dezelfde 
gebleven. In de eerste plaats een uitstekend jurist. Natuurlijk de expert op arbeidsrech-
telijk gebied, maar ook kundig op de andere rechtsgebieden die aan de kantonrechter 
zijn opgedragen. Het civiele recht in het algemeen, maar ook specialistische terreinen, 
zoals het pachtrecht. Hij behandelde strafzaken en de bestuursrechtelijke Mulderza-
ken. Bij de behandeling van die Mulderzaken heeft Nederland hem op de televisie – in 
de uitzendingen ‘De rechtbank’ – aan het werk gezien. Daarin kwam de wijze waarop 
Sjef zittingen leidt, goed naar voren: respect voor alle procesdeelnemers, beleefd, be-
langstellend, goed luisterend en vragen stellend. Sjef bejegende justitiabelen en profes-
sionele procesdeelnemers voorkomend. Hij was naar hen niet scherp, eerder mild, 
tenzij hij het gevoel kreeg dat justitiabelen onwaarheden spraken of probeerden hem 
op een verkeerd been te zetten. Dan kon hij – veelal fijntjes maar toch onmiskenbaar 
duidelijk – laten merken dat hij hetgeen gebeurde allerminst waardeerde. Op zittingen 
kwam zijn gevoel voor humor eveneens naar voren. Humor die niet ten koste van een 
ander ging en die nimmer kwetsend was.

Sjef was een rechter die niet alleen nieuwsgierig was naar de feiten die aan een geschil 
ten grondslag lagen, maar tevens oog had voor de belangen die partijen bij het geschil 
hadden. Hij wilde de feiten en belangen, zover de lijdelijkheid dat toeliet (wellicht een 
enkele keer zelfs verder), onderzoeken en vervolgens met een zorgvuldige afweging 
komen. Van die afweging en waartoe die zou kunnen leiden, stelde hij partijen veelal 
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in kennis, hij wees hen op het belang dat een schikking voor elk van hen beiden zou 
hebben en gaf partijen daarna de gelegenheid zelf tot een oplossing te komen. Daarbij 
was hij geduldig en behulpzaam, soms door te helpen bij het overleg van partijen, maar 
ook door partijen tijdens het overleg van koffie te voorzien.

Kwam het tot een vonnis, dan kostte het hem naar mijn mening zelden veel moeite tot 
een oordeel te komen. Sjef kende het recht en was besluitvaardig. Schrijven deed hij 
met zichtbaar plezier, hij kon zich erop verheugen een mooi, goed gemotiveerd vonnis 
te concipiëren, vooral in arbeidszaken en zeker wanneer het geschil betrekking had op 
een van zijn arbeidsrechtelijke stokpaardjes. Nieuwsgierig was hij naar commentaren 
op zijn beslissing. Sjef is in vele uitspraken toonaangevend geweest, een rol die hij am-
bieerde en met verve vervuld heeft.

Aan kantonrechters wordt soms de eigenschap eigenzinnigheid toegeschreven. Hele-
maal vreemd was die eigenschap ook Sjef niet. Soms kostte het volgen van een omwille 
van de rechtseenheid uitgezette lijn moeite. Zo weigerde hij enige tijd in ontbindings-
beslissingen een veroordeling tot betaling van de transitievergoeding uit te spreken, 
omdat die vergoeding al op grond van de wet verschuldigd was. Helemaal waar natuur-
lijk, maar de vraag bleef of werkgevers altijd zo wetsgetrouw waren als hij dacht. Ook 
kon Sjef wat chaotisch zijn, nooit in zijn werk, maar wel als het ging om de inrichting 
van zijn kamer (‘clean desk policy’ is niet aan hem besteed geweest) en agendabeheer. 
Anderzijds: Sjef zou Sjef niet zijn als hij problemen die uit deze chaos voortvloeiden, 
niet met tact en charme oploste.

Een kantonrechter is een alleensprekend rechter en als zodanig solist, maar is tevens 
onderdeel van de rechtbank en van het team waarvan hij deel uitmaakt. Van dit aspect 
van het werk is Sjef zich vanaf dag één bewust geweest. Wat heet, het collegiale aspect 
van zijn werk was vanzelfsprekend en belangrijk voor hem. Grote betrokkenheid bij de 
organisatie kenmerkte hem. Niet alleen kende Sjef alle medewerkers persoonlijk, de 
nieuwsgierigheid die hij in zijn werk aan de dag legde had hij ook naar collegae. Sjef 
had persoonlijke belangstelling voor medewerkers, was altijd aardig tegen iedereen. 
Hij was laagdrempelig en behulpzaam. Of collegae hem nu benaderden voor een per-
soonlijk of juridisch probleem, hij had altijd een gewillig oor en stond anderen met 
raad en waar nodig daad bij.

Sjef hechtte – en hecht – groot belang aan ontwikkeling en scholing. Hij was jarenlang 
de man achter de dinsdagochtend literatuur- en jurisprudentiebijeenkomsten. ‘Maan-
dag wasdag, dinsdag scholingsdag’ waren zijn woorden. Bij wetswijzigingen die voor 
griffiemedewerkers van belang waren, was hij de eerste die kwam uitleggen. Hij kon 
moeilijke onderwerpen helder uiteenzetten. Jarenlang was hij kantonrechter VPI, het-
geen zoveel betekende als kantonrechter verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit. 
Hij heeft aan die indertijd nieuwe functie inhoud gegeven.
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Zijn nieuwsgierigheid ging ver: niet alleen naar mensen en hun zaken, maar zelfs naar 
het gebouw aan het Janskerkhof, waar het kantongerecht tot 2004 gevestigd was. Hij 
hield speurtochten tot in de kelders van het gebouw. Die kelders inspireerden hem tot 
het boekje ‘Rechtschapen rechters’ dat bij de verhuizing van de kantonsector naar het 
gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein aan alle medewerkers van de rechtbank is 
aangeboden. Want schrijven kon Sjef niet laten, natuurlijk in publicaties en zijn proef-
schrift, maar ook wat minder wetenschappelijk. Bij het 200-jarig bestaan van de kan-
tonrechter schreef hij met Astrid creutzberg en Kim van der Kraats het boek Het de-
partement van de Zuiderzee, een boek over de geschiedenis van de kantonrechter, over 
voorvallen ter zitting en personen die kantonrechter (geweest) waren, en over de toe-
komst van de kantonrechtspraak.

Dat is een toekomst die het nu zonder Sjef zal moeten doen. Hij is gebleven tot de ui-
terste houdbaarheidsdatum van een rechter, maar zal nu een nieuwe invulling voor zijn 
tijd moeten zoeken. Mijn inschatting is dat genieten van welverdiende rust in de ko-
mende jaren geen grote plaats zal innemen. Een vraag is wat het wel wordt? We zullen 
het zien, maar wat Sjef ook gaat doen, ik wil hem voor nog veel komende jaren naast 
een goede gezondheid hetzelfde plezier en succes wensen dat als hij als kantonrechter 
gehad heeft.
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  Sjef de Laat en de procedure ex artikel 96 Rv  

Wim Wetzels1

Inleiding 

In deze bijdrage wil ik (nogmaals)2 aandacht vragen voor de voordelen van de proce-
dure ex artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en 
een oproep doen aan de rechtspraktijk om vaker van die procedure gebruik te maken. 
Niet alleen in arbeidszaken, maar ook in andere zaken, zeker wanneer duidelijk is dat 
partijen een duurrelatie met elkaar hebben en ook na afwikkeling van het geschil nog 
verder op elkaar aangewezen zijn. Ik heb de indruk dat Sjef de Laat ook een groot voor-
stander is van de procedure ex artikel 96 Rv en hij heeft als kantonrechter in Utrecht 
ook de nodige procedures op basis van deze bepaling behandeld, vooral op arbeids-
rechtelijk gebied. Een enkele zoekopdracht in Legal Intelligence levert alleen al in de 
jaren 2012 tot en met 2018 in totaal achttien hits op van procedures ex artikel 96 Rv die 
door Sjef zijn behandeld. Enkele van die zaken zijn spraakmakend geweest en die wil 
ik in deze bijdrage opnieuw in herinnering roepen. Voorts kan ik het niet laten om aan 
het slot van deze bijdrage stil staan te staan bij de eerste resultaten van de pilot van de 
Rotterdamse Regelrechter, waarbij ik een oproep doe aan de andere gerechten om 
soortgelijke pilots te ontwikkelen. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enkele jaren 
geleden een soortgelijke pilot opgezet voor specifiek burenkwesties en overlast onder 
naam ‘de burenrechter’. In de gepubliceerde rechtspraak heb ik kunnen terugvinden 
dat Sjef in ieder geval één zaak behandeld heeft als burenrechter. Ook die uitspraak3 wil 
ik hierna kort bespreken. Ik sluit mijn bijdrage af met een korte conclusie.

Artikel 96 Rv 

Artikel 96 Rv biedt partijen de mogelijkheid om in onderling overleg hun geschil voor 
te leggen aan de kantonrechter van hun keuze. De regeling is ontleend aan artikel 43 

1 Kantonrechter/senior rechter A, Rechtbank Rotterdam.
2 Eerder heb ik al ‘reclame’ gemaakt voor de procedure ex artikel 96 Rv. Zie onder meer ‘Arbitrage voor fl. 160,- 

per zaak’, Praktisch Procederen 1998/0 p. 13 e.v.; ‘Omgekeerde prorogatie’, Praktisch Procederen 2005/5, p. 143 
e.v.; ‘Dagvaarden in het arbeidsrecht’, in: c.J. frikkee e.a., Arbeidsprocesrecht in beweging, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2012, p. 37; ‘De Regelrechter, de nieuwe pilot bij de rechtbank Rotterdam’, Trema 2018, aflevering 7; 
‘Nieuw leven voor de procedure ex artikel 96 Rv in de pilot van de Rotterdamse Regelrechter’, TAP 2019/60.

3 Rechtbank Midden-Nederland 1 april 2015, EcLI:NL:RBMNE:2015:2604.
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(oud) Wet RO. Onder het oude recht gold de beperking dat het geschil voorgelegd 
moest worden aan een kantonrechter binnen het bevoegde arrondissement. Die beper-
king is in artikel 96 Rv komen te vervallen en partijen kunnen nu dus vrijelijk een 
kantonrechter in het land ‘uitkiezen’. Die keuze gaat zo ver dat het bij sommige gerech-
ten mogelijk is om een specifieke kantonrechter op naam te benaderen met het verzoek 
of hij of zij het betreffende geschil wil beslechten.4 Bij de Rechtbank Midden-Neder-
land is het kennelijk, net zoals bij de Rechtbank Rotterdam, mogelijk om een kanton-
rechter ‘op naam’ te benaderen en ik kan mij zomaar voorstellen dat in Utrecht, zeker 
in arbeidszaken, vaak gekozen is voor mr. De Laat, gezien zijn specifieke deskundig-
heid en jarenlange ervaring op dat terrein. Noch de regels van de absolute competentie, 
noch die van de relatieve competentie zijn van toepassing bij artikel 96 Rv. Het kan dus 
ook gaan om een zaak die tot de competentie van de handelskamer van de rechtbank 
behoort. Voorwaarde is uiteraard wel dat beide partijen het eens worden over de keuze 
om de zaak aan de kantonrechter voor te leggen. Partijen moeten zich immers geza-
menlijk tot de desbetreffende kantonrechter wenden. Weliswaar is met ingang van 
1 september 2017 een tweede lid aan artikel 96 Rv toegevoegd dat het mogelijk maakt 
dat één partij zich op basis van die bepaling tot de kantonrechter wendt, doch dan is 
het de taak van de kantonrechter om te onderzoeken of de andere partij bereid is mee 
te werken aan de artikel 96 Rv-procedure. Blijkt dat het geval, dan is als het ware spra-
ke van een tweezijdig verzoek en kan de procedure een aanvang nemen. Blijkt de we-
derpartij echter niet bereid om medewerking te verlenen aan de procedure ex artikel 
96 Rv, dan zal de verzoeker alsnog een reguliere procedure aanhangig moeten maken, 
met alle kosten van dien, zoals hierna nog verder zal blijken.

De procedure ex artikel 96 Rv betreft een vorm van prorogatie, of beter gezegd omge-
keerde prorogatie in vergelijking met de regeling van artikel 329 Rv, krachtens welke 
bepaling partijen kunnen overeenkomen de procedure in eerste aanleg over te slaan en 
hun geschil gelijk voor te leggen aan het gerechtshof dat in hoger beroep bevoegd zou 
zijn. Wel geldt de beperking dat het moet gaan om zaken die ter vrije bepaling van 
partijen staan. Het kan dus niet gaan om zaken die de openbare orde raken, de staat 
van partijen betreffen (bijvoorbeeld huwelijk, voogdij of verwantschap) of anderszins 
door de wetgever buiten de vrije bepaling door partijen zijn gelaten. Een overeenkomst 
tot prorogatie die niet aan deze voorwaarde voldoet, is in strijd met de openbare orde 
en op die grond derhalve nietig. Is aan die beperking echter voldaan, dan is de kanton-
rechter ongeacht het beloop van de vordering bevoegd om van het geschil kennis te 
nemen.

Partijen kunnen zich in de procedure bij de kantonrechter het recht van hoger beroep 
voorbehouden, zij het dat partijen gebonden blijven aan de appelgrens van artikel 332 Rv. 

4 Zie in dit verband R.c. Hartendorp, ‘Naar een de-escalerend procesrecht: de mogelijkheden van 96 Rv voor 
het arbeidsrecht. Goed werkgever- en werknemerschap en de wijze van procederen’, ArbeidsRecht 2013/13.
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Komen partijen tevoren niets overeen ten aanzien van de mogelijkheid van appel, dan 
staat geen hoger beroep open. Dit volgt uit artikel 333, tweede volzin Rv.

Partijen kunnen aan de kantonrechter suggesties doen ten aanzien van de inrichting 
van de procedure. Bij een groot financieel belang of een principiële kwestie, waar een 
precedentwerking van uit kan gaan, is denkbaar dat partijen een gerechtvaardigd be-
lang hebben bij behandeling door een meervoudige kamer.5 Tevens kunnen partijen 
kenbaar maken of zij wel of niet prijs stellen op een mondelinge behandeling alsmede 
of zij wel of niet behoefte hebben aan conclusiewisseling tot en met dupliek. In de pro-
cedure die geleid heeft tot de uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam van 25 febru-
ari 20106 hebben partijen aan de kantonrechter de vraag voorgelegd of de werknemer 
nog steeds gebonden was aan het in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst opgeno-
men non-concurrentiebeding. Daarbij hebben partijen te kennen gegeven dat zij prijs 
stelden op schriftelijke conclusiewisseling over en weer tot en met dupliek, dat zij voor 
het wisselen van die conclusies steeds een week de tijd wilden hebben en dat zij vervol-
gens graag zouden zien dat een mondelinge behandeling bepaald wordt. Als behande-
lend rechter van die zaak heb ik onmiddellijk na binnenkomst van het verzoek op een 
termijn van circa zes weken een mondelinge behandeling bepaald en tevens bepaald 
dat partijen hun conclusies binnen de door hen gestelde termijnen van steeds een week 
moesten indienen. Vervolgens heb ik op een termijn van drie weken na de mondelinge 
behandeling uitspraak gedaan, waardoor de totale doorlooptijd van de zaak dus onge-
veer tweeëneenhalve maand bedroeg. Duidelijk zal zijn dat een dergelijke doorlooptijd 
in een normale dagvaardingsprocedure nauwelijks te realiseren valt. Ook uit een twee-
tal andere uitspraken blijkt dat de procedure ex artikel 96 Rv betrekkelijk snel afgewik-
keld kan worden.7

Naast de snelheid van de procedure is tevens een voordeel van de procedure ex artikel 
96 Rv de relatief lage kosten die eraan verbonden zijn. Immers, juist omdat de wet de 
mogelijkheid biedt om een kantonrechter naar keuze in het land te benaderen, dringt 
de vergelijking met arbitrage zich op, terwijl de kosten van de procedure ex artikel 96 
Rv beperkt blijven tot het vastrecht. Explootkosten hoeven immers niet gemaakt te 
worden, omdat het geschil met een verzoekschrift aan de kantonrechter wordt voorge-
legd. Voorts geldt ten aanzien van de kosten dat de griffie vermoedelijk het lage griffie-
recht in rekening zal brengen als de werknemer als eerste verzoeker in het verzoek-
schrift wordt genoemd, zodat het lage griffierecht geldt voor een natuurlijk persoon, 
ook al is de werkgever een rechtspersoon. Een ander voordeel is dat partijen maximale 

5 Zie bijvoorbeeld Kantonrechter Utrecht 9 oktober 2009, JAR 2009, 265, waar een geschil ex artikel 96 Rv be-
slecht werd door drie kantonrechters onder voorzitterschap van mr. De Laat. Op diezelfde dag zijn nog negen 
andere vonnissen gewezen door dezelfde combinatie van rechters in soortgelijke zaken van ABN Amro, waar-
in het ging om de vraag of de bank gehouden was tot nakoming van de door haar toegezegde ontslagvergoe-
ding.

6 Kantonrechter Rotterdam 25 februari 2010, EcLI:NL:RBROT:2010:BR4705.
7 Kantonrechter Maastricht 29 maart 2005, JAR 2005, 105 en Kantonrechter Rotterdam 18 januari 2005, JAR 

2005, 75.
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invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de procedure, veel meer dan bij de vaak 
stroperig verlopende arbitrageprocedures of de reguliere dagvaardingsprocedures. Te-
genover de hiervoor bedoelde voordelen staat één belangrijk nadeel, te weten dat de 
procedure alleen op basis van artikel 96 Rv gevoerd kan worden als de andere partij 
bereid is daaraan mee te werken. Blijkt de wederpartij daartoe niet bereid, dan zal de 
verzoeker alsnog een reguliere dagvaardingsprocedure aanhangig moeten maken.

Praktische gang van zaken bij de procedure ex artikel 96 Rv 

Bij een procedure ex artikel 96 Rv wordt het geschil in een gezamenlijk verzoek aan de 
kantonrechter ter beoordeling voorgelegd. Denkbaar is dat partijen een specifieke kan-
tonrechter aanzoeken en het verzoek ook ter attentie van hem/haar richten, opdat die 
kantonrechter het verzoek kan behandelen. Het is voorts de bedoeling dat partijen in 
het verzoekschrift ieder hun eigen standpunt onderbouwen. Eventueel kan dat ook 
gebeuren in een afzonderlijk stuk, dat naderhand aan het verzoekschrift wordt gehecht. 
Als partijen zich hoger beroep willen voorbehouden, moeten zij dat in het verzoek-
schrift tot uitdrukking brengen. Als partijen wensen hebben ten aanzien van de wijze 
waarop de procedure wordt ingericht (wel/geen mondelinge behandeling, wel/geen 
verdere schriftelijke uitwisseling van standpunten, enkelvoudige of meervoudige af-
doening van de zaak) moeten zij dat ook in het verzoekschrift of in de begeleidende 
brief vermelden. De kantonrechter doet uitspraak bij vonnis, hetgeen op zichzelf geno-
men wel bijzonder is, omdat normaal gesproken in een verzoekschriftprocedure uit-
spraak wordt gedaan in de vorm van een beschikking. Dat bij vonnis uitspraak wordt 
gedaan, is een gevolg van het feit dat artikel 96 Rv is opgenomen in Titel 2 over ‘de 
dagvaardingsprocedure in eerste aanleg’.

In de praktijk wordt amper gebruik gemaakt van de procedure ex artikel 96 Rv. Uit de 
cijfers die de Raad voor de rechtspraak mij verstrekt heeft, blijkt dat de verschillen per 
gerecht nogal groot zijn, maar globaal genomen wordt per gerecht maar een handjevol 
van dit soort procedures per jaar behandeld. Opvallend is wel dat de rechtbanken Mid-
den-Nederland en Rotterdam veruit de meeste procedures ex artikel 96 Rv behandelen. 
Volgens die gegevens heeft de Rechtbank Midden-Nederland in 2017 en 2018 respec-
tievelijk tien en vier zaken ex artikel 96 Rv behandeld, terwijl in Rotterdam zestien 
respectievelijk veertig zaken ex artikel 96 Rv zijn behandeld. In totaal zijn in 2017 vol-
gens de Raad voor de rechtspraak achtenveertig procedures ex artikel 96 Rv behandeld 
en in 2018 in totaal zestig. Mij lijken de cijfers, zeker over 2018 voor de Rechtbank 
Rotterdam, nogal geflatteerd en niet uit te sluiten valt dat de artikel 96 Rv-procedures 
niet zorgvuldig geregistreerd worden in de primaire processystemen van de recht-
spraak. Zelfs al moet worden aangenomen dat de door de Raad voor de rechtspraak 
opgegeven cijfers niet (helemaal) betrouwbaar zijn, dan is in ieder geval duidelijk dat 
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het slechts gaat om een handjevol zaken ex artikel 96 Rv per jaar,8 zeker als het aantal 
artikel 96 Rv-procedures afgezet wordt tegen het totaal aantal zaken dat jaarlijks door 
de teams kanton van de verschillende rechtbanken behandeld wordt.

De ABN Amro-zaken in 2009 

In 2009 heeft de ABN Amro (hierna: ‘de Bank’) zowel bij de Rechtbank Midden-Ne-
derland als bij de Rechtbank Amsterdam procedures ex artikel 96 Rv aanhangig ge-
maakt, waarin de Bank de vraag aan de orde heeft gesteld of zij gehouden was tot na-
koming van het ontslagvergoedingenbeleid. In alle gevallen ging het om werknemers 
van de Bank met relatief hoge salarissen. Na de overname door het consortium van 
RBS, fortis en Banco Santander heeft de Bank de werknemers bevestigd dat de overna-
me geen nadelige invloed zou hebben op de arbeidsvoorwaarden. Na de staatssteun in 
december 2008 heeft de Bank besloten om het beleid ten aanzien van de ontslagvergoe-
dingen te wijzigen in die zin dat de vergoedingen niet langer berekend werden op basis 
van de oude kantonrechtersformule met toepassing van c=1,4, maar op basis van de 
nieuwe kantonrechtersformule met toepassing van c=1. Zeker gelet op het relatief 
hoge salaris van de werknemers, zal duidelijk zal zijn dat die wijziging een behoorlijke 
slok op een borrel scheelt. Bij zowel de Rechtbank Midden-Nederland als bij de Recht-
bank Amsterdam zijn de zaken van de Bank meervoudig behandeld. Bij de Rechtbank 
Midden-Nederland was Sjef de Laat voorzitter van de combinatie en in alle tien de 
zaken die in Utrecht aanhangig zijn gemaakt is uitspraak gedaan op 9 oktober 2008.9 In 
die zaken is geoordeeld dat aan de werknemers een toezegging is gedaan over een af-
vloeiingsregeling en dat de werknemers erop mochten vertrouwen dat bij boventallig-
heid binnen een periode van twee jaar het toenmalige beleid toegepast zou worden. De 
Bank mocht die toezegging niet wijzigen. Tevens oordeelde de rechtbank dat artikel 
7:613 BW niet van toepassing is, omdat een aan de werknemer toegekende ontslagver-
goeding geen arbeidsvoorwaarde is. De rechtbank verwierp tevens het beroep van de 
Bank op het leerstuk van onvoorziene omstandigheden, waarbij onder verwijzing naar 
de parlementaire geschiedenis overwogen werd dat met dat leerstuk niet gedoeld wordt 
op onvoorzienbare omstandigheden, maar op omstandigheden waarin door partijen 
niet voorzien is. Ook het beroep van de Bank op de redelijkheid en billijkheid werd 
verworpen, met de volgende overweging:

‘(…) Onder de gegeven omstandigheden mocht van ABN AMRO worden verwacht 
dat zij haar toezegging gestand doet. Tegenover het persoonlijke belang dat de werk-
nemer bij nakoming van die toezegging heeft, is het belang van ABN AMRO minder 
zwaarwegend. Zij heeft met name haar vrees voor het verlies van cliënten onvoldoen-
de onderbouwd, terwijl evenmin is komen vast te staan dat zij op verdere overheids-

8 In dezelfde zin R.c. Hartendorp, ‘Naar een de-escalerend procesrecht: de mogelijkheden van 96 Rv voor het 
arbeidsrecht. Goed werkgever- en werknemerschap en de wijze van procederen’, ArbeidsRecht 2013/13.

9 Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2008, EcLI:NL:RBUTR:2009:BK0204; BJ3965; BK0199; BJ9807; 
BK0224; BJ9950; BJ9943; BK0260; BK0053; BK0055.
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steun niet behoeft te rekenen, indien zij aan de werknemer – en de andere senior-ma-
nagers die in een vergelijkbare situatie verkeren – niet de eerder toegezegde 
ontslagvergoeding onthoudt. In een dergelijke zin heeft de Minister van Financiën 
zich niet uitgelaten. Onder deze omstandigheden geeft dan ook de doorslag het alge-
meen erkende rechtsbeginsel dat het gegeven woord bindt, op welk beginsel het rechts-
verkeer, waarvan ook ABN AMRO afhankelijk is, berust. De door ABN AMRO be-
pleite wijziging van de toegezegde ontslagvergoeding kan derhalve geen doorgang 
vinden.’

In tegenstelling tot de Rechtbank Midden-Nederland oordeelde de Rechtbank Amster-
dam twee dagen eerder10 dat de vordering van de werknemer tot nakoming van de 
vordering met betrekking tot de afvloeiingsregeling ter hoogte van circa € 6,2 miljoen 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, gezien het feit dat 
de Bank in zwaar weer terecht is gekomen, staatsteun is verleend onder strikte voor-
waarden en forse kritiek is ontstaan op de hoogte van de bonussen. Volgens de Recht-
bank Amsterdam had het op de weg van de werknemer gelegen om een concrete relatie 
te leggen tussen de gevorderde vergoeding en zijn geldelijk belang daarbij. Dat heeft de 
werknemer echter niet gedaan en onder die omstandigheden achtte de Rechtbank Am-
sterdam de vordering van de werknemer tot nakoming van de toezegging naar de nor-
men van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Uiteindelijk heeft het Hof Amsterdam de visie van de Rechtbank Midden-Nederland 
in appel bevestigd. Daarbij heeft het hof onder meer overwogen dat de maatschappelij-
ke kritiek op het beloningsbeleid en de hoge vertrekregeling geen beroep op artikel 
6:248 lid 2 BW rechtvaardigt. Volgens het hof is de Bank een grote organisatie waarvan 
daarbij behorende maatschappelijke verantwoordelijkheid verwacht mag worden, zo-
dat de gevolgen van het door haar in het verleden gehanteerde beloningsbeleid eerder 
voor haar rekening dienen te komen, dan voor rekening van de individuele werkne-
mer.

De geregelde ontbinding in 2015 

Kort na de invoering van de Wet werk en zekerheid (hierna: de Wwz) met ingang van 
1 juli 2015 is aan Sjef de Laat als kantonrechter de vraag voorgelegd of een zogeheten 
geregelde ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk is op basis van artikel 96 
Rv. In de uitspraak van 28 augustus 201511 is die vraag ontkennend beantwoord. Daar-
bij is overwogen dat het verzoek weliswaar beoordeeld kan worden in het kader van 
artikel 96 Rv, nu het niet gaat om een zaak die rechtsgevolgen betreft die niet ter vrije 
bepaling van partijen staan in de zin van artikel 96 Rv, doch nu partijen het volledig 

10 Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2009, EcLI:NL:RBAMS:2009:BJ9678, JAR 2009/261.
11 Rechtbank Midden-Nederland 28 augustus 2015, EcLI:NL:RBMNE:2015:6349, JAR 2015, 235 m.nt. A.M. 

Helstone onder JAR 2015/238.
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met elkaar eens zijn en duidelijk is dat zij geen daadwerkelijke beslissing wensen op een 
geschilpunt, wijst de kantonrechter het verzoek af. Opmerkelijk is dat de kantonrechter 
vervolgens wel het verzoek beoordeelt op basis van artikel 7:671b lid 1 sub a juncto 
artikel 7:669 lid 3 sub g BW en uiteindelijk de arbeidsovereenkomst ontbindt met in-
gang van de door partijen gewenste datum. Denkbaar zou zijn geweest dat geoordeeld 
zou zijn dat partijen ook bij een beslissing op die gronden geen belang hadden, omdat 
zij het immers eens waren over de datum van de ontbinding van de arbeidsovereen-
komst en het tevens eens waren over de hoogte van de aan de werknemer toekomende 
beëindigingsvergoeding. Interessant is tevens nog om te vermelden dat de kantonrech-
ter het in deze uitspraak mogelijk achtte om de arbeidsovereenkomst op langere ter-
mijn te ontbinden, waarbij is overwogen: ‘nu de overeengekomen einddatum in het 
voordeel is van de WW-uitvoerende instantie en van de werknemer, is er geen rechtens 
relevant belang geschaad met een verder weg liggende einddatum dan de in de wet neer-
gelegde einddatum van artikel 7:671b lid 8 aanhef en onder a BW.’ De Kantonrechter 
Almelo had op 30 juli 201512 nog anders beslist en daarbij geoordeeld dat ontbinding 
op langere termijn als bedoeld in artikel 7:671b lid 8 aanhef en onder a BW niet moge-
lijk is, temeer nu de parlementaire geschiedenis en de wettekst evidente afwijking van 
het wettelijk systeem niet lijken toe te laten. Inmiddels is de praktijk van geregelde 
ontbindingen zo goed als opgedroogd en uit de Aanbevelingen van de Expertgroep 
Arbeidsrecht van het LOVcK&T13 blijkt dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
op langere termijn dan de wettelijke termijn wel degelijk mogelijk is.

Sjef de Laat als ‘buurtrechter’ en de overeenkomst met de Rotterdamse 
Regelrechter 

Uit het vonnis van 1 april 2015 blijkt dat Sjef de Laat als buurtrechter14 een burenge-
schil heeft beslecht. In die zaak moest beoordeeld worden of de schuttingen de erfgrens 
tussen de percelen die de beide buren in eigendom hebben overschrijden. Om dat te 
kunnen beslissen moest worden vastgesteld waar juridisch gezien de erfgrens tussen de 
percelen van partijen loopt, zowel aan de rechterkant als aan de achterkant van de per-
celen. Nadat Sjef de Laat als ‘buurtrechter’ de situatie ter plaatse bekeken had, heeft hij 
uiteindelijk in het vonnis de erfgrens, zowel aan de zijkant als aan de achterkant van de 
percelen, vastgesteld.

Die zaak zou ook behandeld kunnen zijn in het kader van de pilot die in het najaar van 
2018 onder de naam van de ‘Rotterdamse Regelrechter’ (hierna: ‘de RRR’) bij de Recht-
bank Rotterdam is gestart. In het kader van die pilot biedt de Rechtbank Rotterdam op 
zowel de locatie Rotterdam als de locatie Dordrecht de mogelijkheid aan partijen om 
in een snelle en goedkope procedure op eenvoudige wijze een geschil aan de kanton-

12 Rechtbank Overijssel 30 juli 2015, EcLI:NL:RBOVE:2015:3897, JAR 2015/238 m.nt. A.M. Helstone.
13 Zie: https://www.rechtspraak.nl/SitecollectionDocuments/aanbeveling-schikking-en-proceskosten-Wwz.pdf.
14 Rechtbank Midden-Nederland 1 april 2015, EcLI:NL:RBMNE:2015:2604.
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rechter voor te leggen. De indruk bestaat dat nu relatief vaak geschillen onopgelost 
blijven, omdat de drempel om die geschillen aan de rechter voor te leggen te hoog is. 
Met de laagdrempelige procedure die de RRR biedt, wordt die drempel hopelijk ge-
slecht, waarbij ook van belang is dat de procedure zo is ingericht dat het niet noodza-
kelijk is dat partijen zich laten bijstaan door een juridisch geschoolde gemachtigde. 
Uiteraard staat het partijen wel vrij om zich te laten bijstaan door een gemachtigde of 
advocaat. Wanneer één partij wel voorzien is van rechtsbijstand en de andere partij 
niet, leidt dat mijns inziens niet tot ‘inequality of arms’, omdat de RRR zich in alle op-
zichten actief opstelt om een regeling tussen partijen te faciliteren om zodoende het 
geschil definitief te beslechten. Partijen leggen in hun eigen woorden aan de rechter het 
tussen hen bestaande geschil voor en vervolgens zal de rechter met partijen een goed 
gesprek aangaan om te trachten het probleem in onderling overleg op te lossen. Blijkt 
dat niet mogelijk, dan zal de kantonrechter uiteindelijk de knoop in een vonnis door-
hakken en zo nodig zal hij partijen van tevoren verzoeken om aanvullende stukken in 
het geding te brengen en eventueel aanvullende vragen (mondeling of schriftelijk) te 
beantwoorden.

Doelgroep en wijze van aanbrengen van zaken bij de RRR 

De zaken kunnen worden aangebracht door partijen zelf, maar ook door advocaten, 
deurwaarders en andere rechtshulpverleners. In Rotterdam is ervoor gekozen om ad-
vocaten, deurwaarders, woningcorporaties, vakbonden, (deel)gemeentes en rechtsbij-
standsverzekeraars te informeren over het project en hen in staat te stellen om in het 
kader van de RRR zaken aan te brengen. Dit in tegenstelling tot Noord-Nederland 
waar alleen zaken van enkele rechtsbijstandsverzekeraars werden behandeld in het ka-
der van de pilot Spreekuurechter.15 Die keuze van de Spreekuurechter heeft de nodige 
kritiek opgeleverd.16 Ook in het evaluatierapport van de Spreekuurrechter wordt de 
beperking van het aantal verwijzers als aandachtspunt genoemd.17 Met de pilot van de 
RRR wordt beoogd om ook de groep justitiabelen te bereiken voor wie de reguliere 
rechtsgang minder toegankelijk is omdat procederen voor hen ingewikkeld is, een ad-
vocaat of andere gemachtigde nodig is, of procederen kostbaar is. Om die reden is aan 
de start van het project van de RRR de nodige (media)aandacht besteed en zijn ook 
gedurende de eerste maanden na invoering van de pilot enkele bijeenkomsten georga-
niseerd om verschillende organisaties, waaronder rechtsbijstandsverzekeraars, (deel)-
ge meentes en de Orde van Advocaten, te informeren.

15 T. Lennaerts beschrijft in ‘De proef (met een) Spreekuurechter’ in NJB 2018/139 zijn ervaringen met het 
project.

16 Zie onder meer A. van Deuzen, ‘De proef (met een) Spreekuurrechter, DAS niet best’, NJB 2018/263.
17 M. Hertogh, M. Batting, c. Boxum, N. Struiksma en c, Veen, ‘Zegt u het eens, wat wilt u van de rechter’, 

evaluatie van de Spreekuurrechter, https://www.rechtspraak.nl/SitecollectionDocuments/research-memo-
randa-2018-04.pdf.
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Kernwoorden van de procedure van de RRR 

De kernwoorden van de procedure van de RRR zijn:
 • snel;
 • goedkoop;
 • eenvoudig;
 • probleemoplossend.

Hierna zal ik die kernwoorden van de procedure verder behandelen.

Aan het kernbegrip ‘snel’ wordt invulling gegeven doordat de RRR als regel binnen 
enkele weken na ontvangst van het verzoekschrift een mondelinge behandeling zal 
gelasten. Dit in tegenstelling tot een dagvaardingsprocedure waarbij het Procesregle-
ment de wederpartij de mogelijkheid biedt om meerdere keren vier weken uitstel te 
vragen voor het indienen van een conclusie van antwoord, zodat het zeker geen uitzon-
dering is dat pas vier maanden na het uitbrengen van de dagvaarding een zitting, de 
comparitie van partijen, plaatsvindt. De tijdwinst in vergelijking met een reguliere 
dagvaardingsprocedure kan dus heel groot zijn. Daarbij dient bedacht te worden dat 
een procedure bij de RRR, zeker als die uitmondt in een minnelijke regeling, binnen 
een periode van zes tot acht weken afgewikkeld kan worden, terwijl een gemiddelde 
dagvaardingsprocedure – zonder bewijslevering – toch al gauw een maand of zes vergt. 
Blijkt dat bewijslevering door middel van getuigen en/of deskundige(n) nodig is, dan 
is bij een reguliere procedure een behandelingsduur van een jaar of langer zeker niet 
uitzonderlijk.

Ten aanzien van het kernbegrip ‘goedkoop’ is hierboven al vermeld dat voor een proce-
dure bij de RRR geen dagvaardingkosten gemaakt hoeven te worden. Voor het ver-
schuldigde griffierecht geldt thans, na de verhoging van de griffierechten per 1 januari 
2019, het volgende schema:

Belang verzoek/vordering

Ten minste één partij is 
een natuurlijk persoon die 
niet handelt in de uitoefe-

ning van een beroep of 
bedrijf

Geen van partijen is een 
natuurlijk persoon die niet 
handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf

onbepaalde waarde
of niet meer dan € 500

€ 81 € 121

meer dan € 500 en niet 
meer dan € 12.500

€ 81 € 486

meer dan € 12.500 € 81 € 972
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Het grote verschil met het griffierecht in een reguliere procedure is dat in het geval een 
van partijen een particulier is in alle gevallen het lage griffierecht geldt, ongeacht het 
financieel belang van de zaak. Is echter sprake van een geschil tussen twee partijen die 
beide bedrijfsmatig opereren (de laatste categorie in bovenstaand schema), dan geldt 
het normale griffierecht, waarbij dus wel gekeken wordt naar het financieel belang van 
de zaak. Er is voor dit systeem gekozen omdat de pilot beoogt een laagdrempelige pro-
cedure te bieden voor de particulier en daarbij past een laag griffierecht, ongeacht de 
hoogte van het financiële belang. Wanneer twee bedrijfsmatig opererende partijen er-
voor kiezen om het tussen hen gerezen geschil te laten beslechten in het kader van de 
pilot van de RRR, bestaat er geen aanleiding om een ander griffierecht te heffen dan in 
een reguliere procedure.

Er wordt van uitgegaan dat partijen ieder de helft van het griffierecht dragen. Wanneer 
een particulier bij de zaak betrokken is, is iedere partij derhalve € 40,50 aan griffierecht 
verschuldigd. Voor het overige geldt dat iedere partij in beginsel de eigen kosten draagt, 
tenzij partijen uitdrukkelijk om een kostenveroordeling hebben verzocht. In dat geval 
zal de rechter tevens uitspraak doen over de vraag wie de kosten van de procedure 
dient te dragen, waarbij de kantonrechter de partij die in het ongelijk wordt gesteld ook 
kan veroordelen tot betaling van het gemachtigdensalaris aan de wederpartij, gesteld 
dat die partij zich laat bijstaan door een gemachtigde. Voorts geldt de hardheidsclausu-
le van artikel 127a lid 3 Rv, met name nu een van de kernwoorden van de pilot ‘snel-
heid’ is en daarmee strookt niet een aanhouding van de procedure gedurende vier we-
ken in afwachting van de betaling van het verschuldigde griffierecht.
Ten slotte is het adagium ‘goedkoop’ van toepassing omdat de procedure zo is ingericht 
dat partijen zelf het woord kunnen voeren en het derhalve niet noodzakelijk is dat zij 
zich laten bijstaan door een advocaat of een andere rechtshulpverlener. Ook in dat 
opzicht is dus sprake van besparing van kosten. Uiteraard zijn partijen wel gerechtigd 
om zich te laten bijstaan door een gemachtigde, noodzakelijk is het echter niet.

Het kernbegrip ‘eenvoudig’ is van toepassing op de procedure van de RRR, aangezien 
de procedure wordt ingeleid door het ingevuld indienen van een betrekkelijk eenvou-
dig formulier dat op rechtspraak.nl18 te vinden is. In dat formulier moet in een paar 
zinnen de kern van het probleem geformuleerd worden. Tevens biedt dat formulier 
ruimte om de contactgegevens van beide partijen te vermelden alsmede om in te vullen 
of partijen zich het recht op hoger beroep willen voorbehouden wanneer het financieel 
belang van de zaak hoger is dan € 1.750 (zie artikel 332 Rv). In het formulier moet de 
verzoeker ook invullen of de wederpartij al heeft ingestemd met afdoening van de zaak 
in het kader van de pilot van de RRR. Het ingevulde formulier kan zowel per post als 
digitaal worden ingediend.

18 Zie https://www.rechtspraak.nl/SitecollectionDocuments/regelrechter.pdf.
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De procedure bij de RRR is bedoeld voor zaken die betrekkelijk ‘vers’ zijn en die nog 
niet gejuridiseerd zijn en waaraan nog geen vuistdik dossier ten grondslag ligt. Er vindt 
ook geen uitwisseling van processtukken plaats voordat de zaak op zitting komt, par-
tijen gaan direct in gesprek met de RRR. Anderzijds is het adagium ‘eenvoudig’ van 
toepassing omdat de procedure zo is ingericht dat partijen zelf het woord kunnen voe-
ren en inschakeling van een advocaat of andere rechtshulpverlener wel is toegestaan, 
maar zeker niet verplicht of noodzakelijk is.

Met ‘probleemoplossend’ als kernbegrip bij de RRR wordt tot uitdrukking gebracht dat 
de Regelrechter, meer nog dan in een reguliere dagvaardingsprocedure, tijdens de zit-
ting met partijen het gesprek zal aangaan om te bezien of het geschil in der minne en 
in goed overleg tussen partijen tot een oplossing gebracht kan worden. Lukt dat en 
bereiken partijen onderling een regeling over het geschil, dan zal de RRR de tussen 
partijen gemaakte afspraken in een proces-verbaal van de zitting vastleggen en zal hij 
partijen ook vragen om dat proces-verbaal te ondertekenen. Dat proces-verbaal heeft 
dezelfde executoriale werking als een vonnis van de kantonrechter en kan dus door de 
deurwaarder ten uitvoer worden gelegd, als een partij niet vrijwillig haar verplichtin-
gen nakomt. Voorwaarde is dan wel dat de gemaakte afspraken zodanig vastgelegd 
worden in het proces-verbaal dat de afspraken ook ten uitvoer kunnen worden gelegd, 
bijvoorbeeld doordat aan de niet-nakoming van afspraken om iets te doen, anders dan 
om een geldsom te betalen, een dwangsom gekoppeld wordt.

De zitting 

Zo snel mogelijk nadat beoordeeld is dat de zaak zich leent voor behandeling in het 
kader van het onderhavige project en duidelijk is dat de wederpartij bereid is mee te 
werken aan de pilot, zal de RRR, rekening houdend met de eventueel opgegeven ver-
hinderdagen van partijen, een datum bepalen waarop de zaak mondeling behandeld 
wordt. De zitting wordt geleid door een ervaren kantonrechter, bijgestaan door een 
juridisch medewerker, die eveneens verbonden is aan het Bureau van de RRR. Beiden 
dragen tijdens de zitting een toga. Tijdens de zitting zal de behandelend Regelrechter 
actief de mogelijkheid van een eventuele schikking onderzoeken. Daarbij zal ook ge-
bruik gemaakt worden van mediation-achtige technieken.

De zitting wordt in beginsel gehouden op de rechtbank in Rotterdam of Dordrecht, 
afhankelijk van de woon- of vestigingsplaats van partijen. Zo de zaak daarom vraagt, 
bijvoorbeeld als het gaat om een burenkwestie, is het ook mogelijk dat de zitting op 
locatie gehouden wordt. Net zoals bij de procedure ex artikel 96 Rv gelden ook bij de 
RRR geen beperkingen ten aanzien van de relatieve of absolute competentie, hetgeen 
betekent dat bij de RRR dus ook geschillen aangebracht kunnen worden die spelen 
buiten het rechtsgebied van de Rechtbank Rotterdam of behoren tot de competentie 
van de handelskamer.
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Uitkomst van de zaak 

Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een minnelijke rege-
ling van het geschil, zal de rechter alsnog uitspraak doen. Aan het slot van de zitting zal 
de rechter met partijen bespreken of nog verdere informatie nodig is alvorens uitspraak 
gedaan kan worden, dan wel dat op basis van de door partijen overgelegde stukken en 
verstrekte informatie vonnis gewezen kan worden. De rechter kan in dat laatste geval 
ter zitting mondeling uitspraak doen19 en ook is het mogelijk dat de rechter schriftelijk 
uitspraak doet op een nader door hem te noemen termijn, in beginsel echter uiterlijk 
binnen twee weken na de gehouden zitting. In voorkomend geval kan dat ook een 
tussenvonnis zijn, waarbij een van partijen tot bewijslevering wordt toegelaten.

Cijfers van behandelde zaken tot eind maart 2019 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat berekend tot eind maart 2019 in totaal 59 verzoe-
ken in het kader van de RRR zijn ontvangen. Daarvan zijn er drie op voorhand niet 
geschikt beoordeeld om te worden behandeld in het kader van pilot.

Ontvangen verzoeken   59
Behandeld door de RRR 29% 17
Niet behandeld door de RRR 51% 30
Wacht op (definitieve) instem-
ming met RRR-pilot 8% 5
Zitting te plannen of al gepland 12% 7

19 Zulks op basis van het sinds 1 september 2017 geldende artikel 30p Rv.
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Eenzijdig 75% 44
Tweezijdig 25% 15
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Resultaat behandeling door de RRR
Geschikt 76% 13
(Nog) niet geschikt 24% 4

Reden niet-behandeling
Niet geschikt voor RRR-pilot 10% 3
Wederpartij niet bereid mee 
te werken 63% 19
Geen contact met wederpar-
tij mogelijk 7% 2
Verzoek ingetrokken 20% 6
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Doorlooptijd geregelde zaken (datum ontvangst verzoek-datum regeling) in dagen: ge-
middeld 32 dagen.
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Ervaringen van procespartijen 

Enkele (professionele) gemachtigden (een advocaat en een jurist van een rechtsbij-
standsverzekeraar) die een geschil hebben voorgelegd in het kader van de RRR hebben 
al te kennen gegeven uiterst tevreden te zijn, met name over de snelheid, de eenvoud 
en de geringe kosten van de procedure. Als voorbeeld kan genoemd worden het geschil 
dat gerezen was tussen een aannemer en de opdrachtgever over de kosten van meer-
werk. De aannemer had voor een bedrag van bijna € 32.000 aan meerwerk in rekening 
gebracht. De opdrachtgever betwistte de hoogte van die nota en stelde bovendien dat 
het werk nooit officieel was opgeleverd, alsmede dat sprake was van een groot aantal 
gebreken die de aannemer diende te verhelpen. In enkele zinnen is in het aanmeldfor-
mulier voor de RRR het geschil verwoord, terwijl partijen tevens enkele onderliggende 
stukken ter voorbereiding van de zitting in het geding hebben gebracht. Ter zitting 
hebben beide partijen de wederzijdse standpunten nader toegelicht, waarbij gebleken 
is dat de vertrouwensrelatie tussen partijen totaal verstoord was. Dat maakte dat de 
opdrachtgeefster uiteindelijk afzag van herstel van de door haar genoemde gebreken 
door de aannemer. Uiteindelijk hebben partijen overeenstemming bereikt over de be-
taling tegen finale kwijting van een bedrag van € 23.500 door de opdrachtgever aan de 
aannemer. Daarmee was het geschil binnen enkele weken na indiening van het ver-
zoekschrift definitief en finaal opgelost tegen een minimaal bedrag aan griffierechten, 
zeker als bedacht wordt dat in een reguliere procedure niet de kantonrechter, maar de 
handelssector bevoegd is kennis te nemen van de vordering. In die procedure zou het 
griffierecht voor de aannemer € 914 hebben bedragen, naast de explootkosten van cir-
ca € 100 en zou de gedaagde € 81 aan griffierecht hebben moeten betalen. Bovendien 
moet daarbij bedacht worden dat beide partijen in de procedure bij de handelskamer 
niet in persoon kunnen procederen, maar zich moeten laten bijstaan door een advo-
caat en die advocaat aanzienlijk meer stukken had moeten produceren, met alle bijko-
mende kosten van dien, dan in de procedure bij de RRR, omdat in die procedure de 
enkele zinnen in het aanmeldformulier volstonden. Wanneer partijen in die procedure 
overigens geen overeenstemming zouden hebben bereikt over een minnelijke regeling, 
valt niet uit te sluiten dat deskundigenbewijs noodzakelijk was geweest om te kunnen 
vaststellen of al dan niet sprake was van bouwkundige gebreken.

Conclusie 

De rechtspraktijk maakt veel te weinig gebruik van de mogelijkheden die artikel 96 Rv 
biedt om geschillen op een snelle en weinig escalerende wijze tot een oplossing te bren-
gen. Zeker wanneer het gaat om de beslechting van geschillen in duurrelaties, zoals 
bijvoorbeeld arbeidszaken, heeft de procedure ex artikel 96 Rv duidelijk een toege-
voegde waarde, niet alleen omdat de procedure snel en goedkoop is, maar omdat par-
tijen bovendien maximaal invloed kunnen uitoefenen op het procesverloop en zij te-
vens als het ware hun eigen kantonrechter kunnen kiezen. Wanneer de procedure ex 
artikel 96 Rv meer gemeengoed wordt, zal ook het nadeel, te weten dat de andere partij 
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moet meewerken aan de procedure, aan kracht verliezen. Immers, nu lijkt het vaak zo 
dat onbekend onbemind maakt.

Sjef de Laat heeft zonder enige twijfel een forse bijdrage geleverd aan de vergroting van 
de populariteit van de procedure ex artikel 96 Rv en hij heeft, zeker in de tijd dat hij 
kantonrechter geweest is in Utrecht, de nodige procedures ex artikel 96 Rv behandeld. 
Of hij die procedures ook behandeld heeft in de relatief korte periode dat hij kanton-
rechter is geweest in Rotterdam, valt voor mij nu niet meer na te gaan.

Bij de Rechtbank Rotterdam is in september 2018 een pilot gestart, die loopt tot eind 
2019, gebaseerd op artikel 96 Rv, die het mogelijk maakt dat partijen op gezamenlijk 
verzoek aan de RRR een geschil voorleggen in een laagdrempelige, eenvoudige, snelle 
en goedkope procedure met het doel in gezamenlijk overleg tot een oplossing van het 
geschil te komen. De eerste resultaten van de pilot stemmen tot voorzichtige tevreden-
heid. Van de zeventien zaken die op zitting behandeld zijn, zijn er veertien in een 
schikking geëindigd. Ook de eerste geluiden van de (professionele) gemachtigden van 
partijen die in het kader van de pilot een geschil ter beslechting hebben voorgelegd, 
zijn overwegend positief. Hoewel de pilot nog uitgebreid geëvalueerd zal worden, lijkt 
nu al voorzichtig geconcludeerd te kunnen worden dat de pilot bijdraagt aan maat-
schappelijk effectieve rechtspraak. Belangrijke elementen zijn daarbij dat (i) de proce-
dure op betrekkelijk eenvoudige wijze ingeleid kan worden door middel van het indie-
nen van een ingevuld formulier dat op internet te vinden is, (ii)  dat de procedure 
goedkoop is, (iii) dat de rechter zich actief opstelt om een minnelijke regeling tussen 
partijen mogelijk te maken, (iv) dat de doorlooptijd van de procedure kort is en (v) dat 
er sprake is van finale geschilbeslechting tussen partijen. Gelet op de ervaringen tot 
dusverre in Rotterdam met de RRR verdient het in mijn ogen aanbeveling dat ook de 
andere gerechten een soortgelijke pilot starten.
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  De cao-norm en de partijbedoeling  

Hilde Veenstra1

1. Inleiding 

Na de introductie van de cao-norm in het arrest Gerritse/HAS (op 17 september 1993)2 
was Sjef de Laat een van de eerste auteurs die daarover publiceerde.3 Hij noemt in zijn 
artikel ‘Uitleg van de (collectieve) arbeidsovereenkomst’ in het NTBR de cao-norm een 
‘geheel eigen haviltex voor het CAO-recht, die meer het karakter van een – naar de in de 
zaak Gerritse/Hydro Agri toepasselijke CAO Stikstofmij – stikstof-formule krijgt.’ Vervol-
gens schrijft hij: ‘Bij de uitleg van de collectieve arbeidsovereenkomst daarentegen is er, 
naar het zich laat aanzien, minder ruimte voor de zin die partijen redelijkerwijs mogen 
toekennen aan de CAO en wat zij redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. De bete-
kenis van de bedoelingen en verwachtingen van de CAO-sluitende (en later: uitvoerende) 
partijen wordt ingeperkt. Oneerbiedig gezegd gaat de HR bij CAO-uitleg weer terug naar 
de oude “woordenboekbetekenis” (…).’

In deze bijdrage ga ik – beknopt – in de op de ontwikkeling van de cao-norm nadien 
en op de (wisselende) rol van de bedoeling van de opstellers van de cao-norm. Ik be-
trek daarbij opmerkingen van De Laat in voornoemd artikel en in een meer recent ar-
tikel.

2. De inhoud van de cao-norm 

In het arrest Gerritse/HAS bepaalde de Hoge Raad dat bij de uitleg van de bepalingen 
van een cao ‘de bewoordingen daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst van die 
overeenkomst in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn’. Uit deze overweging 
werd in de literatuur veelal de conclusie getrokken dat cao-bepalingen in het vervolg 
grammaticaal moesten worden uitgelegd.4 En dit terwijl in het Haviltex-arrest juist de 

1 Senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Midden-Nederland.
2 HR 17 september 1993, NJ 1994, 173 m.nt. P.A. Stein (Gerritse/HAS).
3 J.J.M. de Laat, ‘Uitleg van de (collectieve) arbeidsovereenkomst’, NTBR 1994/5, p. 109-111.
4 O.a. R.P.J.L. Tjittes, ‘Uitleg van cAO-bepalingen en arbeidstuchtrecht’, NbBW 1993/10, p. 109; P.f. van der 

Heijden, ‘Uitleg van cAO-bepalingen’, ArbeidsRecht 1994/2 (8), p. 4 en De Laat 1994, p. 110. Anders W.L. 
Valk, ‘De grenzen van de Haviltexfomule en de uitleg van algemene voorwaarden’, NTBR 1994/5, p. 112.
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grammaticale uitleg van (de bepalingen van) een contract was verworpen.5 De gedach-
te daarbij is dat woorden op zichzelf immers nooit duidelijk zijn, maar altijd moeten 
worden begrepen in de context waarin ze worden gebruikt.6 Dit geldt ook voor cao’s. 
De Laat wijst er in zijn artikel in het NTBR al op dat het streng de hand houden aan de 
(scherpe) formulering van een cao en de daarop gegeven toelichting problemen in de 
praktijk zal opleveren, omdat een cao vaak een compromiskarakter draagt en niet altijd 
even helder is geformuleerd.

Dat de soep niet zo heet gegeten werd als aanvankelijk werd gedacht, blijkt uit latere 
arresten, waaronder het arrest De Heel/Huisman. In dit arrest werden bij de uitleg ook 
de elders in de cao gebruikte formuleringen en de aannemelijkheid van rechtsgevolgen 
van de mogelijke interpretaties van belang geacht.7 In het (standaard)arrest DSM/fox 
spreekt de Hoge Raad zelfs van de cao-norm als een uitleg naar objectieve maatstaven.8 
De deur is hiermee opengezet naar een interpretatie van de woorden in het licht van 
een ruime context, zolang de bij de uitleg mee te wegen omstandigheden maar objec-
tief kenbaar zijn. Zij moeten dus kenbaar zijn voor derden wiens rechtspositie door de 
cao wordt bepaald, derhalve de gemiddelde (individuele) werknemers en (individuele) 
werkgevers die door de cao worden gebonden.9 Hiermee wordt ook een uniforme uit-
leg van cao-bepalingen bewerkstelligd.10

3. De bedoeling van en tussen de (procederende) contractspartijen 

De grens van de mee te wegen context ligt daar waar derden de bedoeling van de con-
tracterende partijen niet kunnen kennen. In het arrest Gerritse/HAS oordeelde de 
Hoge Raad: ‘Heeft de werkgever zelf aan de totstandkoming van de CAO meegewerkt dan 
zal hij zijn eventueel daaraan ontleende bijzondere wetenschap te dier zake niet jegens de 
werknemer kunnen inroepen.’ Met andere woorden: de werkgever die de (onderne-
mings-)cao met de vakbonden heeft gesloten (zoals HAS) mag geen voordeel behalen 
door het tegen de werknemer (de alleen procederende Gerritse) inroepen van daaraan 
ontleende bijzondere wetenschap.11 De werknemer wordt beschermd tegen een uitleg 
op grond van omstandigheden die voor hem (althans voor het gemiddelde van de 

5 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. c.J.H. Brunner (Haviltex).
6 Overigens is de term ‘taalkundige’ betekenis van de woorden verwarrend. Taalkundigen zullen namelijk con-

textueel uitleggen. Het zijn de juristen die van ‘taalkundige uitleg’ een (niet werkbare) uitleg aan de hand van 
de woordenboekbetekenis maken.

7 HR 31 mei 2002, NJ 2003,110. Deze norm is later ook nadrukkelijk herhaald in het arrest DSM/fox.
8 HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493 m.nt. c.E. du Perron (DSM/fox).
9 Zie ook S.f. Sagel, ‘De objectief-tekstuele uitleg van cAO-bepalingen: betekenis en reikwijdte (I)’, Arbeids-

Recht 2003-11 (49), p. 16.
10 Voor zover individuele rechters ook tot dezelfde uitkomst zouden komen, met dien verstande dat de Hoge 

Raad uiteindelijk in cassatie een beslissend oordeel kan geven.
11 Het ging hier om de vraag of de werkgever uit de betreffende cao-bepaling de bevoegdheid mocht afleiden om 

bij wijze van disciplinaire sanctie eenzijdig een werknemer in een lagere functie te plaatsen en hem daarbij 
een lager loon toe te kennen, nu dat niet nadrukkelijk uit de tekst daarvan bleek. De Hoge Raad oordeelde dat 
bij een dergelijke sanctie bijzondere eisen van duidelijkheid moeten worden gesteld en nam deze bevoegdheid 
niet aan.
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groep) niet kenbaar zijn. In theorie speelt deze beschermingsgedachte niet bij een ge-
schil tussen de vakbond als (mede)procespartij en de werkgever (contractspartij). Nu 
de overeenkomst/cao tussen hen tot stand is gekomen zou in het systeem van het Bur-
gerlijk Wetboek (BW) tussen hen bij de uitleg daarvan de Haviltex-norm moeten gel-
den. Het zou moeten aankomen op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden 
over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te 
dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Alle omstandigheden van 
het geval kunnen daarbij een rol spelen, zowel subjectieve omstandigheden, zoals ver-
klaringen en gedragingen tijdens de onderhandelingen, als objectieve omstandighe-
den. Dit geldt sowieso voor de uitleg van obligatoire cao-bepalingen (die alleen tussen 
de contracterende partijen gelden).

In zijn artikel in het NTBR lijkt De Laat echter nog ruimte te zien voor een rol voor de 
bedoelingen van de cao-sluitende partijen bij de uitleg van normatieve cao-bepalingen 
die de rechtspositie van individuele werknemers raken. Hij schrijft dat als de vakver-
eniging met de werknemer meeprocedeert (als mede-eiser of als tussengekomen of 
gevoegde partij) niet te verwachten valt dat de vakvereniging, indien zij het bewijs 
aanbiedt van de bedoeling van de partijen bij de cao (of als interveniënt/gevoegde uit-
leg geeft over de totstandkoming van de cao en de bedoelingen van de partijen die de 
cao hebben gesloten) daarvan wordt weerhouden. Of hij daarmee bedoelt dat de Ha-
viltex-norm in dat geval toch van toepassing is (in ieder geval bij de uitleg van een 
ondernemings-cao) of dat hij deze ruimte ziet bij toepassing van de cao-norm is mij 
niet helemaal duidelijk. In ieder geval zal het zo zijn dat een vakbond alleen een voor 
de werknemer gunstige bedoeling naar voren zal brengen, dus ook daarop zou zijn 
stelling betrekking kunnen hebben.

In latere rechtspraak over uitleggeschillen heeft de meeprocederende vakbond in ieder 
geval niet een aparte rol gekregen. In het arrest Akzo/fNV oordeelde de Hoge Raad 
met betrekking tot de uitleg van een sociaal plan (op de uitleg waarvan hij de cao-norm 
ook van toepassing verklaarde) dat ‘niet kan worden aanvaard dat een in het Sociaal 
plan opgenomen beding op verschillende wijze zou moeten worden uitgelegd al naar ge-
lang wie bij een geschil daaromtrent als wederpartij van ANF [de werkgever, HMV] zou 
optreden, een vakvereniging dan wel een individuele (ex)werknemer’. De cao-norm dient 
dan ook niet buiten toepassing te blijven indien het geschil over de uitleg van een be-
paling van een sociaal plan of cao is gerezen tussen partijen die beide bij de totstand-
koming daarvan betrokken waren.12

4. De gunstiger partijbedoeling 

Bijzonder in de zaak Akzo/fNV was dat de contracterende partijen het eigenlijk eens 
waren over een meer beperkte uitleg van het sociaal plan dan uit de tekst daarvan 

12 HR 26 mei 2000, NJ 2000, 473.
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bleek. Pas later, door een vraag van een lokale vakbondsbestuurder, kwam naar voren 
dat de tekst ruimer was geformuleerd dan die bedoeling. De werknemers profiteerden 
van de ruimere uitleg aan de hand van objectief kenbare omstandigheden. Dit past ook 
bij de beschermingsgedachte achter de cao-norm.13

Als de tekst beperkter is geformuleerd dan de werkelijke bedoeling van de contracts-
partijen is geweest, ontstaat een ander probleem. Mag bij een ondernemings-cao de 
werkgever van een foutieve formulering profiteren? Hij krijgt dan door de uitleg naar 
objectieve maatstaven een oneigenlijk voordeel in de schoot geworpen.

In de zaak die leidde tot het arrest fNV/condor heeft de Hoge Raad daar in ieder geval 
een stokje voor gestoken.14 Uitleg van een sociaal plan (opgesteld tussen enerzijds fNV 
en anderzijds de werkgever en de groep waartoe de werkgever behoorde) aan de hand 
van de cao-norm werd daarin verworpen. De bestaansgrond van de cao-norm, de be-
schermingsgedachte, deed zich volgens de Hoge Raad niet voor. De niet kenbare (gun-
stiger) bedoelingen van de opstellers van het sociaal plan mochten meewegen bij de 
uitleg van de in discussie zijnde werkingssfeerbepaling van het sociaal plan. Werkne-
mers die, uitgaande van de tekst daarvan, buiten deze werkingssfeer vielen en zo bena-
deeld werden, werden geholpen. De uitleg werd door de Hoge Raad geplaatst in het 
licht van de in het standaardarrest DSM/fox genoemde gemeenschappelijke grondslag 
bij uitleg van overeenkomsten: beslissend zijn steeds alle omstandigheden van het ge-
val gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebren-
gen.15 Redelijkheid en billijkheid (die als startpunt van de beschermingsgedachte kun-
nen worden gezien en bij iedere uitleg als eindpunt, namelijk een laatste toets) brachten 
een van de cao-norm afwijkende uitleg mee. Mogelijk had ook in de ‘in beginsel’-for-
mulering in het arrest DSM/fox met betrekking tot het toepassingsgebied van de cao-
norm ruimte kunnen worden gevonden voor deze uitkomst. De Hoge Raad overwoog: 
‘In deze typologie heeft de CAO-norm betrekking op geschriften en verhoudingen waar-
van de aard meebrengt dat bij die uitleg in beginsel objectieve maatstaven centraal dienen 
te staan.’ De aard van het concrete sociaal plan (althans de wijze waarop dit tot stand 
was gekomen) in het arrest fNV/condor bracht dit niet mee.

Ook naar aanleiding van dit arrest klom De Laat in de pen.16 Hij schrijft in 2017 in een 
noot in TRA:

13 A-G Bakels wijst er in zijn conclusie (onder 2.5) voor dit arrest ook op dat andere rechtsfiguren als vertegen-
woordiging, een ledencontract of een derdenbeding, materieelrechtelijk dit profiteren van de werknemers 
niet rechtvaardigen.

14 HR 25 november 2016, NJ 2017, 114 m.nt. T.f.E. Tjong Tjin Tai.
15 Eerder al wees A-G Spier in zijn conclusie voor HR 20 december 2002, JAR 2003, 117 (fNV/Recticel) op een 

ontsnappingsmogelijkheid via de woorden ‘in beginsel’ in het arrest Gerritse/HAS en andere technieken om 
dit profiteren te beperken. Vgl. W.L. Valk (& H.N. Schelhaas), Uitleg van rechtshandelingen (Preadviezen 
VvBR 2016). Zutphen: Uitgeverij Paris, p. 37.

16 J.J.M. de Laat, ‘De cao-norm: meer ruimte voor de bedoeling?’, TRA 2017/2 (17), p. 21-23.
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‘Het heeft er de schijn van dat de redelijkheid en billijkheid een overheersende rol heeft 
gespeeld, omdat in dit concrete geval een rechtvaardige oplossing gevonden moest 
worden. De wijze waarop de HR die rechtvaardigheid heeft trachten te plaatsen in de 
mal van een nog steeds omarmde cao-norm, heeft de uitleg conform die maatstaf er 
niet gemakkelijker op gemaakt. De kans bestaat dat in de nabije toekomst ook in 
aantal en kracht mindere aanwijzingen van de werkelijke intentie van direct betrok-
ken partijen, maar ook van anders of minder direct betrokkenen (…) weer meer op-
geld gaan doen in gerechtelijke procedures.’

De Laat besluit zijn artikel met de vraag ‘waar – in de zin van: op welk scharnierpunt – 
de in een andere richting wijzende intentie (dan die welke uit de stukken blijkt) weer 
onder doet voor de veel meer op de uitleg van de kenbare stukken gerichte uitleg.’

Ik denk dat vooropgesteld kan worden dat het arrest fNV/condor een uitzonderlijke 
zaak betrof. De Hoge Raad noemde een lijst van bijzondere omstandigheden met be-
trekking tot (de totstandkoming van) dit specifieke sociaal plan die tot zijn beslissing 
leidden. Mocht met dit arrest wel een nieuwe ontwikkeling zijn ingezet, dan kan een 
grens in ieder geval worden gevonden in een van de eerste cao-norm-arresten, het ar-
rest Hol/EIM.17 In dit arrest werd een bewijsaanbod van de werkneemster ten aanzien 
van een voor haar gunstiger bedoeling van de contractspartijen bij de onderne-
mings-cao gepasseerd, nu de bewoordingen van de cao leidden tot een uitleg die bo-
vendien bevestiging had gevonden in de door de werkgever gevolgde, door de werkne-
mer ook ingeroepen, praktijk. Deze uitleg leidde (in werkelijkheid ook) tot een 
redelijk(er) resultaat. De door werkneemster bepleite uitleg aan de hand van de bedoe-
ling van partijen bij de formulering van het artikel leidde volgens het vonnis van de 
rechtbank (dat standhield in cassatie) tot een onaanvaardbare consequentie (namelijk 
de verplichting voor de werkgever om het dienstverband van een werkneemster die 
pas twee jaar voor hem werkzaam was geweest, vervolgens ziek werd en al zes jaar 
volledig was doorbetaald, voor ten minste vijfentwintig jaar voort te zetten vanwege 
een in de cao vermeend ‘ontslagverbod bij arbeidsongeschiktheid’). Wat er ook zij van 
de bepleite bedoeling bij het formuleren van de cao, deze was ingehaald door de be-
staande (redelijke) praktijk.18

5. De objectief kenbare partijbedoeling 

In het arrest Gerritse/HAS noemde de Hoge Raad dat in het algemeen aan de werkne-
mers en de werkgever, op wie de overeenkomst van toepassing is, bij het bepalen van 
inhoud en strekking daarvan geen andere gegevens ter beschikking staan dan haar 

17 HR 24 september 1993, NJ 1994, 174 m.nt. PAS.
18 Dit is ergens ook opvallend, nu een overeenkomst in principe wordt uitgelegd naar het moment van totstand-

koming. Latere gedragingen kunnen in feite alleen een rol spelen bij de uitleg als zij zicht geven op de oor-
spronkelijke gemeenschappelijke partijbedoeling (tenzij de overeenkomst wordt gezien als een evoluerende 
rechtsverhouding).
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tekst en de eventueel toegevoegde schriftelijke toelichting. In zijn artikel in 1994 be-
spreekt De Laat expliciet de rol van deze – alleen door de cao-sluitende partijen geza-
menlijk opgestelde – toelichting als van belang zijnde voor de uitleg van de bewoordin-
gen van de in de cao opgenomen bepalingen. De toelichting die partijen ieder voor 
zich geven aan hun achterban moet hiervan worden onderscheiden. Deze geeft waar-
schijnlijk een gekleurd beeld van de bereikte onderhandelingsresultaten en speelt geen 
rol bij toepassing van de cao-norm. Hieruit valt in beginsel uitsluitend de bedoeling 
van die betreffende cao-partij met een bepaalde tekst af te leiden, aldus De Laat.

In het gezamenlijke toelichtingsboekje kan daarentegen de gemeenschappelijke partij-
bedoeling worden gevonden. In het arrest Buijsman/Motel Akersloot bevestigde de 
Hoge Raad dit ook.19 De Hoge Raad oordeelde dat indien de bedoeling van partijen bij 
de cao naar objectieve maatstaven volgt uit de cao-bepalingen en de eventueel daarbij 
behorende schriftelijke toelichting en dus voor de individuele werknemers en werkge-
vers die niet bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken zijn geweest ken-
baar is, daaraan bij de uitleg betekenis kan worden toegekend. In deze zaak leidde een 
grammaticale uitleg tot het (onwenselijke) resultaat dat scholieren en studenten die in 
hun vrije tijd een bijbaan hadden en incidenteel buiten de voor ‘hulpkrachten’ voorge-
schreven werktijden in het motel werkten, niet meer als ‘hulpkracht’ werden gezien en 
daardoor recht hadden op het voor parttimers geldende (hogere) cao-loon (in plaats 
van het voor ‘hulpkrachten’ geldende minimumloon). Hoewel de Hoge Raad de for-
mulering uit het arrest Buijsman/Motel Akersloot vaak heeft herhaald, heeft hij de ken-
baarheid van de partijbedoeling ook opgerekt naar ‘voor derden toegankelijke bron-
nen’20 en een voor eenieder, althans voor derden wier rechtspositie door de 
overeenkomst beïnvloed wordt, toegankelijke rechtsbron.21 Laatstgenoemde formule-
ring komt uit het arrest Royal/Klaver en had betrekking op een publicatie in het WPNR 
van de opstellers van het Bindend Besluit Regres (BBR) 1984 (een regeling over regres-
beperking van de Vereniging van Brandassuradeuren). Op het BBR was de cao-norm 
al eerder van toepassing verklaard.22 In het WPNR stond een voor de derde (degene op 
wie door de verzekeraar regres werd genomen) gunstiger bedoeling opgenomen (na-
melijk beperkter regres) dan op grond van de letterlijke bewoordingen van het BBR 
mocht worden aangenomen. Het meewegen van een publicatie in het (juridische tijd-
schrift) WPNR als ‘een voor ieder toegankelijke bron’ is objectief gezien juist, maar gaat 
wel ver. Het is niet een in het oog springende rechtsbron voor de gemiddelde derde. De 
vraag rijst in hoeverre de voor de derde gunstiger (en misschien rechtvaardiger) be-
doeling de uitkomst hier heeft beïnvloed.

19 HR 28 juni 2002, NJ 2003, 111 m.nt. Heerma van Voss.
20 HR 16 mei 2003, NJ 2003, 470 (London/Noordhollandsche).
21 HR 27 februari 2004, NJ 2005, 498 m.nt. Du Perron (Royal/Klaver).
22 HR 16 mei 2003, NJ 2003, 470.
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Ook de recente uitspraak van de Hoge Raad in het arrest fNV/Aelbers geeft daarover 
stof tot nadenken.23 De Hoge Raad overwoog dat ‘bij de toepassing van de cao-norm 
geen betekenis (kan) worden toegekend aan andere stukken dan de tekst van de cao en de 
eventueel daarbij behorende toelichting. Dat wordt niet anders indien dergelijke andere 
stukken algemeen kenbaar zijn, afkomstig van de gezamenlijke cao-partijen en bedoeld 
zijn om werkgever en werknemers voor te lichten over de toepasselijke arbeidsvoorwaar-
den.’

Gesuggereerd is dat de Hoge Raad hiermee weer strenger is geworden met betrekking 
tot het meewegen van objectieve omstandigheden die niet uit de cao en de daarbij be-
horende toelichting zelf volgen (en waaruit dus ook de bedoeling van de opstellers zou 
kunnen worden afgeleid).24 Ik betwijfel dat, ondanks de algemene bewoordingen die 
de Hoge Raad gebruikt. De Hoge Raad zegt niet expliciet dat sprake is van een wijzi-
ging ten opzichte van eerdere rechtspraak en daarnaast kan een striktere uitlegmetho-
de weer beknellend werken (zeker als duidelijk een gunstiger partijbedoeling uit ande-
re documenten blijkt dan uit de tekst en toelichting). Hoewel in het algemeen gezegd 
kan worden dat ‘objectief kenbaar’ ergens grenzen heeft, gelet op de (gemiddelde per-
soon van de) derde wiens rechtspositie door de cao wordt beïnvloed, moet ook de 
concrete casus die tot deze uitspraak heeft geleid niet uit het oog worden verloren. Als 
ik het arrest lees, vind ik het lastig de buiten beschouwing gelaten publicatie in het ar-
rest fNV/(uitzendbureau) Aelbers te zien als een verklaring die de (oorspronkelijke) 
bedoeling van de cao-sluitende partijen weergeeft. Het lijkt te gaan om een verklaring 
(‘Uitleg’) van het handhavingsorgaan van de cao NBBU (uitzendbranche) met betrek-
king tot de betekenis van een artikel in de cao Bouwnijverheid (die op grond van de 
NBBU-cao op uitgezonden bouwplaatswerknemers moest worden toegepast) en niet 
van de opstellers van de cao Bouwnijverheid zelf. Los daarvan is deze publicatie op de 
website van dit handhavingsorgaan niet een logische rechtsbron voor andere (niet uit-
gezonden) werknemers die onder de cao Bouwnijverheid vallen (en dus in feite niet 
kenbaar voor de gemiddelde persoon van de derde).25 In het arrest Royal/Klaver stond 
daarentegen vast – de Hoge Raad overwoog dat ook nadrukkelijk – dat het in het WP-
NR-artikel ging om de oorspronkelijke bedoeling van de opstellers (van het BBR). De 
publicatie was ook betrekkelijk kort verschenen na de inwerkingtreding daarvan (in 
reactie op een eerder artikel in dat tijdschrift). Dit is een verschil met het arrest fNV/
Aelbers waarin sprake lijkt van een latere toelichting van het handhavingsorgaan, die 
niet per se een rol speelt als uitgegaan wordt van uitleg naar het moment van de tot-
standkoming van de cao. Wellicht heeft de redelijkheid en billijkheid (die ook door-
klinkt in ‘de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen van mogelijke interpretaties’) de 
uitkomst in deze zaak (extra) beïnvloed. Volgens het arrest van het hof (welk arrest in 
stand werd gelaten door de Hoge Raad) leidde de door fNV bepleite uitleg namelijk tot 

23 HR 4 mei 2018, JAR 2018, 147 m.nt. E.J.A. franssen.
24 S.f. Sagel & A.L. Koster, ‘De cAO-norm: terug naar de bron ter ere van het zilveren jubileum’, ArbeidsRecht 

2018/10 (38), p. 7-12.
25 Zie ook de conclusie (onder 4.5) van A-G Drijber voor dit arrest.
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‘ongerijmde gevolgen’ (kort gezegd omdat een arbeidsmigrant, uit welk land hij ook 
komt, wekelijks op kosten van de werkgever naar en van het buitenland mag reizen en 
dit zelfs dagelijks mag doen in de tijd van de werkgever).

6. Slot 

Uit het voorgaande volgt dat de cao-norm, ook wat betreft de partijbedoeling niet de 
‘stikstof-formule’ is gebleken zoals aanvankelijk werd gedacht. De norm werkt niet per 
definitie verstikkend. De betekenis van de bedoelingen en verwachtingen van de 
cao-sluitende partijen is weliswaar ingeperkt, maar niet volledig uitgeschakeld bij een 
uitlegkwestie. De wijze waarop daarmee wordt omgegaan lijkt soms samen te hangen 
met de (te bereiken) meest rechtvaardige en redelijke uitkomst. Redelijkheid en billijk-
heid zijn dan in feite het startpunt en het sluitstuk van (toepassing van) de cao-norm. 
In ieder geval lijkt het geen kwaad te kunnen voor een procespartij om in een procedu-
re de haar bekende gezamenlijke bedoeling van de cao-partijen naar voren te brengen, 
indien die in haar voordeel is. Deze bedoeling gaat immers in het hoofd van de rechter 
zitten en beïnvloedt zijn beslissing mogelijk onbewust.26

De Laat besluit zijn artikel in 2017 met betrekking tot het arrest fNV/condor dat (in 
gerechtelijke procedures) de toon voor meer is gezet. Wellicht dat hij daarover in de 
toekomst nog eens kan schrijven, helaas kan hij daarover niet meer als rechter beslis-
sen.

26 Ook in het Engelse recht, waar bewijs van de subjectieve partijbedoeling van de contractspartijen van oudsher 
is uitgesloten bij contractsuitleg, wordt dit vaak via andere wegen/rechtsfiguren toch in de procedure gebracht 
(zie onder andere G. McMeel, The Construction of Contracts, Oxford/New York: OUP 2007, p. 366-368). Zie 
ook H.M. Veenstra, ‘Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht’, NTBR 2009/2, p. 60.
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  Zijn wij niet allen kinderen van de jaren zestig?  

Harry Staal1

Een enigszins bleue katholieke Brabantse jongen, opgeleid bij de paters, laten studeren 
in de Randstad omstreeks 1967 was natuurlijk de kat op het spek binden. Invloeden 
van studentenrevoltes in Berlijn en Parijs 1968 deden zich toen overigens minstens zo 
intens voelen buiten West- en Midden-Nederland. Juist de ‘katholieke’ universiteitsste-
den Tilburg en Nijmegen leverden de kiemen van een groeiend besef onder studenten 
en wetenschappers dat de wederopbouw na de oorlog veel gebracht had, maar in ieder 
geval niet het afscheid van gezapigheid, hiërarchisch denken, maatschappelijke onge-
lijkheid en gebrekkige democratie. Een jaar na Parijs 1968 ontbrandde de strijd om 
verandering van de inrichting van het wetenschappelijke onderwijs ook aan faculteiten 
en universiteiten in Nederland. In het verlengde daarvan vonden velen dat de samen-
leving in totaliteit op de schop moest. Het is niet bekend hoe (actief) Sjef de Laat zich 
in het ‘studentenverzet’ van 1969 en de jaren daarna gemanifesteerd heeft. Geheel an-
ders dan het geval was vanaf het moment dat hij beroepsmatig actief werd, zijn er geen 
publicaties van zijn hand uit die tijd in de bibliotheek te vinden. Ook geen krantenar-
tikel over Sjef, bijvoorbeeld als gearresteerde of veroordeelde bezetter van een univer-
sitair gebouw of demonstrant voor universitaire democratie (of vertaald in dé jarenzes-
tigleuze: ‘inspraak’).

Ik herinner me zelf uit die tijd een korte deelname aan de Maagdenhuisbezetting, maar 
vooral de impact van voorlopers als Ton Regtien en Guy Kilian (die beiden ook uit de 
katholieke bron putten) op de dagelijkse gang van zaken, zelfs in de tamelijk conserva-
tieve Amsterdamse rechtenfaculteit. Er werd opeens over veel meer dan het college-
rooster gediscussieerd en colleges werden in veel gevallen meer dan eenzijdige voor-
drachten vanaf een podium. Een Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders (BWA) zag 
het daglicht en de Studenten Vakbeweging (SVB) werd een heus instrument voor ver-
werving van invloed en een ander type belangenbehartiging. Waar rechtenstudenten 
traditioneel nooit vooropliepen, kwam een beweging op gang die leidde tot het insti-
tuut Rechtswinkel en oprichting van een Vereniging voor (Sociale) Rechtshulp. Stu-
denten, onder begeleiding van bevlogen wetenschappelijk medewerkers en een enkele 
hoogleraar, gingen de opeens ontdekte ‘leemte in de rechtshulp’ (voor vooral maat-

1 Oud kantonrechter te Utrecht, Sittard en Maastricht.
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schappelijk zwakkere burgers) te lijf. Als leerproces, maar vooral als signaal aan de 
maatschappij dat het materiële en formele recht zelf bepaalde groepen in de samenle-
ving wel heel erg karig ‘aan hun recht lieten komen’. Iets dat de vakbeweging, in het 
bijzonder het NVV met zijn Bureaus voor Arbeidsrecht, zich al aan het begin van de 
twintigste eeuw gerealiseerd en in daden omgezet had (maar dan alleen voor vak-
bondsleden!). Met die vakcentrale zochten de diverse Rechtswinkels dan ook al snel 
een vorm van samenwerking, want het wiel hoefde natuurlijk niets steeds opnieuw en 
door iedereen uitgevonden te worden. In deze stroom van ontwikkelingen rond de 
overgang van de jaren zestig naar de jaren zeventig kwam nog veel meer moois op gang 
en daar doemt ook – na zijn afstuderen – Sjef de Laat als participant in het rechtsbedrijf 
op. Behalve een Vereniging voor Rechtshulp, waarin een groep vernieuwers in de 
rechtshulpbeweging zich aaneensloot en ervaringen deelde via een eigen blad, werden 
her en der in Nederland ‘Advokatenkollektieven’ (en een enkel jargonvijandig ‘Advoca-
tencollectief ’) opgericht door bevlogen (meestal aankomend) advocaten. Zij ambieer-
den een totaal andere benadering van het recht en van de cliënt dan de traditionele 
(grote) kantoren en legden zich selectief toe op bepaalde (sociale) rechtsgebieden en 
cliëntengroepen. Die waren tot dan toe te stiefmoederlijk behandeld door de advocaat 
oude stijl. Idealiter vormde naast individuele belangenbehartiging de zogeheten struc-
turele rechtshulp een belangrijk uitgangspunt van het gemiddelde collectief. In beide 
opzichten werden de collectieven een lokkend voorbeeld voor de bestaande advoca-
tenkantoren: de grote jongens rekenden het zich tot een eer om – min of meer ter 
voortzetting van een oude ‘pro deo’-traditie – een sociale afdeling aan het kantoor te 
verbinden, terwijl daarnaast lobbyen ter beïnvloeding van het wetgevingsproces op 
nationaal en internationaal niveau ook voor hen een standaardinstrument geworden 
is.

Sjef was een ‘kollektief ’-advocaat van de eerste generatie. Medeoprichter van de groep 
juristen en gelijkberechtigde kantoormedewerkers die in de Nachtegaalstraat een van 
de twee Utrechtse kantoren vestigde, waar het accent gelegd werd op rechtshulp in deze 
nieuwe gedaante. Met een buitenpatroon die de ideologie van het kantoor onderschreef 
en die tevens al jaren hand- en spandiensten aan het NVV/NKV (de latere fNV) ver-
leende. Samenwerking met de vakbeweging was voor ‘de Nachtegaalstraat’ mede daar-
om een vanzelfsprekendheid en voor Sjef en zijn kompanen een uitgelezen kans om 
zich ook het vakbondswerk eigen te maken, althans daaraan een bijdrage te leveren. De 
samenwerking impliceerde dat in sommige individuele gevallen samen met het Bureau 
voor Arbeidsrecht NVV of de latere Rechtskundige Dienst van de gefuseerde vakcen-
trales opgetrokken werd, vooral in zaken die als beeldvormend en rechtsvormend in-
geschat werden. Maar net zo goed dat de collectief-advocaat betrokken werd bij 
cao-onderhandelingen (of het afdwingen van toelating tot dergelijk overleg) en bij 
(voorbereiding van) collectieve acties en de daaruit voorvloeiende stakingsgedingen. 
Omdat de vakbeweging ook een centrum van Ondernemingsraden aan zich verbon-
den had, en dit Utrechtse advocatencollectief zich intensief op de bevordering van me-
dezeggenschap in ondernemingen gestort had, was ook dat type werk een vanzelfspre-
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kend contactpunt. Alles tezamen impliceerde deze betrokkenheid dat het 
Nachtegaalcollectief (net als een aantal wetenschappers van universiteiten) partici-
peerde in regulier overleg over belangrijke beleidsthema’s en wetgevingsvragen waar-
mee de fNV te maken had. Daar kwamen kwesties aan de orde die speelden in instan-
ties als de Sociaal Economische Raad, Stichting van de Arbeid, Sociale Verzekeringsraad, 
GAK/GMD, Sociale Verzekeringsbank en Arboraad op nationaal niveau of ILO, WTU, 
EU en Europese of mondiale vakbeweging. Dat dit ook wel eens betekende dat ver 
buitenshuis gepleit moest worden, valt af te leiden uit het feit dat Sjef ooit in Luxem-
burg namens de fNV met verve (en succesvol) de Nederlandse Staat bij (de voorganger 
van) het Hof van Justitie van de Europese Unie de voor vrouwen discriminatoire aspec-
ten van de toenmalige Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv) inpeperde. Alles als on-
derdeel van structurele pogingen om gezamenlijk – ook via rechtspraak – verandering 
te brengen in onwenselijk geachte effecten van regels en vastgeroeste verhoudingen.

Het hoeft dan ook weinig verwondering te wekken dat Sjef in het vervolg van zijn car-
rière als kantonrechter in respectievelijk Rotterdam en Utrecht die lijn doortrok: oog 
houden voor de relatie van individuele problemen/conflicten met een aan de basis 
daarvan liggende structuur, maar ook het afzonderlijke geval behandelen in de context 
van algemeen belang en mogelijke effecten van de uitkomst op de samenleving. Daar-
bij teken ik nog aan dat dit bij Sjef niet alleen tot uiting komt in het puur rechterlijke 
werk (zittingsgedrag, formulering van beschikking of vonnis, overleg met en instructie 
van directe collega’s en Raio’s/Rio’s), maar ook in de vervulling van allerlei taken en 
functies daarbuiten. Een kort verblijf in Suriname om bij te dragen aan de opbouw van 
het universitaire juridische curriculum inclusief het vanuit Nederland laten aanvullen 
van de bibliotheek ter plekke, waar men het nog steeds moest doen met een oude Pit-
lo-bundel of verstofte fruin, rekende Sjef net zozeer tot zijn taak als het fungeren als 
spreker en/of voorzitter op seminars en congressen. Voor een voorzitterschap van het 
bestuur van het Gemeenschappelijk Begeleidings Instituut Ondernemingsraden 
(GBIO) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) werden tijd en energie ingeruimd. 
Participatie in redacties, scholings- en opleidingsteams en (adviserende) commissies 
en instanties en geschillencommissies was een vanzelfsprekend verlengstuk van zijn 
rechterlijke functie. Sjef was en is een dirigent op de zitting en een docent daarbinnen 
en daarbuiten. Ik gebruik hier expres niet het woord schoolmeester in verband met de 
negatieve connotatie. In het verlengde van dat alles schreef hij diverse monografieën of 
werkte hij daar aan mee en droeg hij bijdragen aan voor gedenk-, jubileum- en/of af-
scheidsboeken. Een raadsel zal voor eeuwig blijven waar hij die onuitputtelijke energie 
(en tijd) vandaan haalde.

Waar De Laat in vonnissen en beschikkingen zelf aan het woord is of – in meervoudige 
setting – herkenbaar de pen gevoerd heeft, is hij meestal helder en verstaanbaar, is de 
weg waarlangs geredeneerd wordt tot het eind toe te volgen en vergeet hij niet de maat-
schappelijke noot of de vermanende suggestie te plaatsen in een zich daarvoor lenend 
geval. Als Sjef daar ruimte voor ziet, worden uitspraken van Hof en Hoge Raad kritisch 
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besproken in de vele noten en Actuelen van zijn hand (TRA, voorheen Sociaal Recht, 
JAR en tegenwoordig ook Praktijkgids). Als zaken zich lenen voor het stellen van pre-
judiciële vragen aan Hoge Raad of Hof van Justitie van de Europese Unie formuleert hij 
nauwgezet en gedocumenteerd de relevante punten waarop geadviseerd behoort te 
worden. Als richtinggevende arresten als Blue Taxi en Albron/Roest voor de praktijk 
uitgelegd en van kanttekeningen voorzien moeten worden, is hij vrijwel nooit te be-
roerd om daar in scholingssetting (soms in een exclusief Zwitsers of Oostenrijks ski-
oord) voor vakgenoten op te reflecteren. De praktijk kan daar dan zijn voordeel mee 
doen of een ingezette denklijn vervolgen. Dit alles is van niet te onderschatten belang, 
want een kantonrechter die alleen via zijn vonnis spreekt, is voor de rechtsvorming 
slechts een meestal niet doorslaggevende pion tegenover het geweld van de lopers, 
paarden en meesterstukken waarover hof en Hoge Raad beschikken. Door zijn eigen 
uitspraken niet alleen in een logische lijn (soms bij wijze van gevorderd inzicht) te 
plaatsen, maar ook in te bedden in een verbeterde kijk op arresten van hof en Hoge 
Raad, is De Laat erin geslaagd meer invloed uit te oefenen op de jurisprudentie over 
(collectieve) arbeidsvoorwaarden, arbeidsconflicten/stakingen en medezeggenschap 
dan de gemiddelde rechter in eerste aanleg ooit vermag. Min of meer als kroon op dit 
rijke arbeidsleven is De Laat op 18 november 2016 in Utrecht gepromoveerd op het 
proefschrift Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. Een uitstapje niet 
alleen vanuit het arbeidsrecht naar het op diverse punten vergelijkbare consumenten-
recht (of omgekeerd), maar ook naar het internationale (in hoofdzaak Duitse) recht. 
Met dit proefschrift geeft Sjef uitdrukking aan het besef – kenmerkend voor iemand 
die zijn vorming in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kreeg – dat machts-
ongelijkheid op velerlei terrein in vergelijkbare vorm en mate compensatie behoeft en 
verdient. Een arbeider – ook de moderne in diens ‘Deliveroo’-gedaante – verschilt in 
dit opzicht niet zoveel van de huurder in een woningmarkt waar de belegger het voor 
het zeggen heeft, of een consument die moet opboksen tegen hem opgelegde voor-
waarden die soms diepzwart en een enkele keer donkergrijs zijn. Dat Sjef in zijn laatste 
jaren als actieve kantonrechter ook in consumentenzaken van zich heeft laten horen/
lezen, hoeft in dit licht niemand te verbazen.
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  De kantonrechter en de ontbinding: over de 
veranderde rol van de kantonrechter  

Herman van der Meer1

De commissie Arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters 

Sjef de Laat is in 1991 kantonrechter (Rotterdam/Utrecht) geworden, ik werd dat in 
1994 (Amsterdam). Samen met Wim Wetzels (Rotterdam), Harm Vos (Enschede) en 
Kees Wallis (Breda) vormden wij van 1994 tot en met 2008 de door ons opgerichte 
commissie Arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters. De invloed van deze com-
missie op de ontwikkeling van het arbeidsrecht mag, zeker in retrospectief, aanzienlijk 
genoemd worden: de ‘Aanbevelingen’ van deze commissie hebben de procespraktijk 
van het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Dat gold al voor de diverse uniformerende 
procesrechtelijke aanbevelingen, maar vooral voor de materieelrechtelijke normstellin-
gen die besloten lagen in deze ‘Aanbevelingen’. Onderdeel van deze aanbevelingen was 
de Kantonrechtersformule, die een fraai voorbeeld van ‘rechtersrecht’ heeft opgeleverd. 
Tot aan de komst van deze formule was er veel kritiek op de ‘tombola’ bij het toekennen 
van vergoedingen in ontbindingszaken door de diverse kantonrechters. Na het in 1996 
in een vergadering van de Kring van Kantonrechters te Utrecht unaniem aangenomen 
voorstel tot het voortaan hanteren van de ABc-formule bleek deze aanbeveling grote 
navolging te krijgen, hetgeen er al mee begon doordat nagenoeg alle kantonrechters 
deze Aanbeveling toepasten.2 Nadien bleek de formule in de ontslagpraktijk gaande-
weg ook een enorme schaduwwerking te hebben gekregen, omdat advocaten en partij-
en beter konden voorspellen binnen welke bandbreedte de vergoeding zou worden 
vastgesteld. Dat wetende loonde het minder om te gaan procederen. Het gevolg daar-
van was dat het aantal ontbindingszaken op tegenspraak enorm afnam: medio jaren 
negentig bedroeg dat aantal ongeveer 40.000 per jaar. Twintig jaar later, bij invoering 
van de Wwz, bedroeg dat aantal nog slechts enkele duizenden zaken per jaar. Al die 
andere ontslaggevallen werden in goed overleg door partijen en hun advocaten gere-
geld. Aannemend dat de kosten van een procedure (vooral aan rechtsbijstand) gemid-
deld ten minste € 10.000 bedragen, is daarmee dus een bedrag van bijna € 400 miljoen 
op jaarbasis aan ‘transactiekosten’ bespaard. Uiteraard staat daar een hoger bedrag aan 

1 President van het Gerechtshof Amsterdam.
2 De enkele kantonrechter die in een beschikking opnam ‘Wij kantonrechter te … waren niet aanwezig te 

Utrecht, dus laten wij deze aanbeveling terzijde liggen’ werd door niemand gevolgd.
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betaalde vergoedingen tegenover, maar maatschappelijk gezien is het winst dat de 
transactiekosten (kosten om het eindresultaat te bereiken) fors zijn gedaald.3 Een an-
dere maatschappelijke ontwikkeling die mogelijk mede aan de kantonrechtersformule 
kan worden toegeschreven is dat ontslagvergoedingen in Nederland anno nu niet lan-
ger zijn voorbehouden aan ‘directeuren’ of ‘witte boorden’, maar voor elke werknemer 
(mits met een vast contract) in beeld zijn gekomen (ook al was het vóór de Wwz nog 
geen recht).4 Met de Wwz is de formele aanspraak op een ontslagvergoeding voor elke 
ontslagen werknemer (behoudens bij ‘ernstige verwijtbaarheid’) een feit: je hebt nu 
récht op een ontslagvergoeding. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) breidt die 
ontwikkeling zich nog verder uit.

De rol van de kantonrechter tot aan de Wwz 

Met de enorme groei van het aantal ontbindingszaken bij de kantonrechter (tot de ja-
ren tachtig was het aantal verzoeken nagenoeg nihil) veranderde ook de rol van de 
kantonrechter. Medio jaren negentig behandelde een kantonrechter gemiddeld zes 
ontbindingszaken per week. Als je dan gemiddeld ten minste 4 uur aan zo’n zaak be-
steedde (1-1,5 uur lezen, 1 uur zitting en 1,5-2 uur schrijven) dan was je daar dus on-
geveer een halve werkweek mee bezig. (NB: de bekostiging van dit soort zaken ging in 
die jaren uit van zo’n gemiddelde werklast van 4 uur per ontbindingszaak.) De kanton-
rechter was toen dus vooral arbeidsrechter (naast ontbindingszaken behandelde hij 
ook andere arbeidszaken). Het aandeel arbeidszaken nam nadien gaandeweg af tot 
minder dan 10% van de werktijd. De kantonrechter is dus al lang niet meer in hoofd-
zaak ‘arbeidsrechter’. De verdunning van het zaaksaanbod zal waarschijnlijk ook wel 
gevolgen hebben gehad voor de mate van specialisatie: naarmate je minder van een 
zaaksoort behandelt, zul je ook minder tijd stoppen in het 100% up-to-date houden 
van je vakkennis op dat ‘nicheterrein’.

De wijze van zaaksbehandeling van de ontbindingszaken is door de aanbevelingen re-
delijk geüniformeerd, maar dat nam niet weg dat er (zij het in mindere mate dan voor-
heen) ook na de ‘Aanbevelingen’ nog steeds sprake was van grote verschillen in aanpak 
en uitkomst. In mijn beleving hing dat ook sterk samen met verschillen in taakopvat-
ting onder kantonrechters en een gebrek aan bereidheid om de eigen opvattingen te 
toetsen aan die van de (meerderheid van) collega’s.5 De tijd was toen kennelijk nog niet 
overal rijp voor het ontwikkelen van professionele standaarden, zoals deze heden ten 
dage ontwikkeld zijn en doorontwikkeld worden. Sommige kantonrechters waren zo-
danig eigenzinnig (‘autonoom’) dat zij niet alleen advocaten, maar ook collega’s tot 

3 Met de invoering van de Wwz zijn de vergoedingen verlaagd, maar lijkt het erop dat de transactiekosten wel 
weer zijn toegenomen. Onderzoek hiernaar lijkt mij wenselijk, zeker in het licht van het wetsvoorstel ‘Ar-
beidsmarkt in balans’, dat het speelveld nog verder uitbreidt.

4 Een verre voorloper van de kantonrechtersformule heette ‘de VNO-formule’ of ‘de directeurenformule’.
5 Al moet gezegd worden dat in de grote kantongerechten het je houden aan onderlinge beleidsafspraken meer 

regel dan uitzondering was. In kleine(re) kantongerechten leek dat minder het geval.
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wanhoop konden drijven. Met name in de kleine kantongerechten konden hoogstper-
soonlijke voorkeuren langdurig blijven voortbestaan, zonder dat er sprake leek te zijn 
van intercollegiale toetsing of zelfs maar intervisie.6

De kantonrechter sprak in de meeste zaken recht in hoogste instantie: in ontbindings-
zaken gold tot 1 juli 2015 een appel- en cassatieverbod.7 De kantonrechter was dan dus 
eindrechter en daarmee ‘heer en meester’ in zijn eigen zaken. Het nagenoeg geheel 
ontbreken van de corrigerende werking die toch van (alleen al de mogelijkheid van) 
hoger beroep en cassatie uitgaat, leidde soms tot wonderlijke uitspraken ter zitting. Ik 
citeer er enkele:

 – ‘U heeft het steeds over de Hoge Raad. U weet toch wel dat die in Den Haag zit en 
u bent hier vandaag in …’

 – ‘U gaat hier niet weg vóór u de zaak geschikt hebt’
 – ‘Ik doe niet aan bewijslevering. Nooit. Dat leidt toch tot niets anders dan hoge kos-

ten en tijdverlies’
 – ‘Het enkele feit dat u hier bent is voor mij al genoeg reden voor ontbinding’
 – ‘Ah, u bent diegene die denkt dat een arbeidsovereenkomst een levensverzekering 

is…’

Hoezeer de praktijk soms ook grote moeite had met een uitspraak van een kantonrech-
ter, de Hoge Raad (die in 19998 in een alimentatiezaak ‘om’ was gegaan en op grond van 
artikel 6 EVRM als nieuwe hoofdregel had geïntroduceerd dat in de verzoekschriftpro-
cedure voortaan recht op appel en cassatie bestond, hetgeen door de wetgever later in 
artikel 284 Rv is gecodificeerd) hield de deur in ontbindingszaken stevig op slot.9 De 
kantonrechter bleef dus verschoond van het risico van vernietiging van zijn uitspraken 
door een hogere rechter.10

Daarbij kwam dat de wet de kantonrechter met een bijzondere taak belast had: als de 
kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijsbaar vond (op grond van een ‘wijziging 
van omstandigheden’) dan rustte op de kantonrechter de taak om te bezien of daarbij 
een vergoeding aan één der partijen diende te worden toegekend. De wet sprak niet 
over de noodzaak om daarom te vragen. De wetgever legde deze taak bij de kanton-
rechter neer ‘zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voor-
komt’. Daarmee werd van de kantonrechter dus een actieve bemoeienis met de juiste 

6 Dergelijke lokale uitwassen hebben het behoud van de zelfstandige kantongerechten geen goed gedaan, maar 
dat is een heel ander verhaal.

7 Al in de jaren tachtig is een wetsvoorstel (16 682) ingediend om hoger beroep in te voeren. Deze en latere 
pogingen strandden telkens op pragmatische gronden. Pas met de Wwz is per 1 juli 2015 het hoger beroep 
ingevoerd.

8 HR 28 mei 1999, NJ 1999/694.
9 HR 29 september 2000, NJ 2001/302.
10 Ik laat daarbij maar even buiten beschouwing de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen als er sprake was 

van een ‘zodanig ernstige schending van een fundamenteel rechtsbeginsel dat van een eerlijk proces geen 
sprake is geweest’.
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afwikkeling van de ontslagzaak gevraagd, waarbij de kantonrechter niet gebonden was 
aan enig daartoe gedaan verzoek waarmee – zou dat wel noodzakelijk zijn – de grenzen 
van de rechtsstrijd zouden zijn bepaald. Nee, de kantonrechter moest zélf beoordelen 
of toekenning (dus niet: toewijzing) billijk was.11 De kantonrechter was hier dus ten 
aanzien van de vergoeding de ‘probleemeigenaar’, van wie de oplossing moest komen. 
Partijen waren dus niet in de positie om het speelveld helemaal zelf in te vullen en 
konden verrast worden, al had de verzoeker nog altijd (behoudens bij een tegenver-
zoek) de mogelijkheid het hele verzoek in te trekken als de hoogte van de vergoeding 
hem tegenviel.

Daarmee was de ‘macht’ van de kantonrechter groot: het ‘freies Ermessen’ strekte zich 
uit van toewijzing of afwijzing, tot het ongelimiteerd toekennen van een vergoeding 
aan een van de partijen, waartegenover weinig tot geen correctiemechanismen ston-
den. Op zich niet onplezierig voor wie dat ambt uitoefende, maar als gezegd had dat 
ontbreken van voldoende ‘checks and balances’ hier en daar wel zijn prijs. De Wwz-wet-
gever verwees hier ook naar bij de motivering van de introductie van hoger beroep en 
cassatie: ‘De uniformiteit en rechtszekerheid in het arbeidsrecht als gevolg van de recht-
spraak in meer instanties zullen, naar de overtuiging van het kabinet, ook daar hun weer-
slag krijgen (reflexwerking).’12 Daarbij werd door de regering bij herhaling verwezen 
naar partijen die zich onrechtvaardig behandeld voelden. Opvallend in de Wwz-wetge-
ving is dat de wetgever ervoor gekozen heeft om het instellen van hoger beroep tegen 
beëindigingsbeslissingen geen schorsende werking te verlenen en om de beëindigings-
beslissing van de kantonrechter in die zin te respecteren dat het hof deze niet mag 
vernietigen, maar alleen (voor de toekomst) een nieuwe beslissing mag nemen.13

De gewijzigde rol van de kantonrechter na invoering van de Wwz 

Anders dan vóór de Wwz kan ieder der partijen hoger beroep instellen tegen de ont-
bindingsbeslissing van de kantonrechter. De indruk bestaat, representatieve gegevens 
zijn niet eenvoudig beschikbaar, dat hiervan tamelijk veelvuldig gebruik is gemaakt, 
terwijl de Raad voor de rechtspraak in zijn wetgevingsadvies nog de verwachting had 
uitgesproken dat dit weinig zou gebeuren. Overigens valt ook in de gepubliceerde ju-
risprudentie van de Hoge Raad op dat in arbeidszaken (en met name Wwz-zaken) 
veelvuldig cassatie wordt ingesteld.

De verwachting van de wetgever was dat, zowel door de mogelijkheid van hoger be-
roep als door de reflexwerking daarvan, de rechtseenheid versterkt zou worden. Dui-

11 Niet geheel onbegrijpelijk was dan ook de ooit in de literatuur gemaakte vergelijking met Sinterklaas, die 
immers op andermans kosten cadeaus uitdeelt.

12 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 4, p. 57-59.
13 Dat deze constructie tot allerlei niet of nauwelijks door de wetgever overziene juridische complicaties heeft 

geleid, valt buiten het bestek van dit artikel. Deze keuze is er echter wel in belangrijke mate debet aan dat de 
Wwz het ontslagrecht bepaald niet (zoals wel de expliciete bedoeling was) eenvoudiger heeft gemaakt.
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delijk is wel dat publicatie van de jurisprudentie van de hoven en a fortiori van de Hoge 
Raad voor advocaten en kantonrechters een belangrijk richtsnoer voor de praktijk op-
levert. Aangenomen mag worden dat in beginsel alle relevante Wwz-jurisprudentie 
van de hoven gepubliceerd wordt. Een voorzichtige schatting mijnerzijds is dat in on-
geveer 40% van de ontbindingsbeslissingen het hof een andere beslissing neemt dan de 
kantonrechter. Gelet op het open karakter van veel arbeidsrechtelijke normen is dat op 
zichzelf niet verwonderlijk: het zijn immers doorgaans juist die ontslaggronden waar je 
verschillend over kúnt denken die aan de rechter worden voorgelegd. De kans dat dan 
in hoger beroep de balans net de andere kant op slaat, is dan ook zo groot dat dat alleen 
al het proberen waard maakt (mits de kosten van rechtsbijstand dan wel het vergaan 
van de lust om door te procederen daaraan niet in de weg staan).

Het verschil dat de Wwz maakt voor de rol van de kantonrechter zit hem echter niet 
alleen in de correctie door het hoger beroep (inclusief de reflexwerking daarvan). De 
kantonrechter moet een ontbinding onder de Wwz ook heel anders benaderen, omdat 
de aard van de toetsing door de Wwz ingrijpend is gewijzigd. Onder oud recht (artikel 
7:685 BW) richtte de beoordeling door de kantonrechter zich allereerst op een vol-
strekt open billijkheidsnorm ten aanzien van de gevraagde ontbinding. Was de kanton-
rechter van de juistheid of de ernst van de aangevoerde gronden niet volledig over-
tuigd, dan bestond de mogelijkheid om dergelijke gebreken te compenseren door een 
hogere vergoeding toe te kennen. De zogenaamde c-factor was immers bedoeld om 
‘de smaak van de zaak’ tot uitdrukking te brengen. Dit gebeurde veelvuldig. Weigerin-
gen in ontbindingszaken kwamen veel minder vaak voor (schatting: minder dan 10%) 
dan na invoering van de Wwz (ongeveer 40%). Een ontbinding zonder compenserende 
vergoeding (of met ‘slechts’ de aanmerkelijk lagere transitievergoeding) kan immers 
onder omstandigheden als niet billijk beschouwd worden, waar deze met een hogere, 
compenserende vergoeding wel aansluit bij het rechterlijk billijkheidsoordeel. Echter 
die compenserende mogelijkheid is de kantonrechter door de wetgever bewust ontno-
men: de van rechtswege verschuldigde transitievergoeding wordt geacht de compensa-
tie voor het verlies van de arbeidsovereenkomst op te leveren, waarbij verwijtbaarheid 
en risicosfeer in beginsel geen rol spelen (anders dan bij ‘ernstige verwijtbaarheid’, 
waarmee de wetgever heeft beoogd de lat hoog te leggen). Dat deze onmogelijkheid in 
menig geval als knellend wordt ervaren is dan ook de reden geweest dat de als uitzon-
deringsgeval bedoelde toekenning van een billijke vergoeding een grotere vlucht lijkt 
te hebben genomen dan door de wetgever was voorzien. Dat neemt echter niet weg dat 
de kantonrechter in ‘doorsnee’-zaken niet langer het toekennen van een billijkheids-
vergoeding in zijn toolbox heeft zitten, waardoor sneller dan voorheen wordt overge-
gaan tot weigering van het verzoek.

De Wwz heeft daarnaast nog een andere vernieuwing geïntroduceerd die tot een heel 
andere wijze van toetsen heeft geleid, of althans zou moeten hebben geleid. Naar mijn 
indruk staat namelijk nog menig kantonrechter in wat ik de ‘pre-Wwz-stand’ zou wil-
len noemen, waarbij de hiervoor omschreven wijziging maar beperkt en de hierna te 
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noemen wijziging nagenoeg niet lijkt te worden opgevolgd. De tweede vernieuwing/
wijziging van de ontbindingsprocedure is de introductie van het bewijsrecht in de ont-
bindingsprocedure.

De Wwz-wetgever heeft door ongelukkige uitlatingen van de minister gedurende enige 
tijd onzekerheid gecreëerd over de positie van het bewijsrecht in het nieuwe ontslag-
recht: ‘Het wordt aan de rechter overgelaten of bewijsrecht van toepassing is (…) hetgeen 
zal afhangen van factoren als het al dan niet spoedeisende karakter van het voorgelegde 
geschil alsmede de complexiteit van de zaak.’ 14 Deze ongelukkige en daarmee verwar-
rende benadering van bewijsrecht met daarin een attributieve rol van de rechter (en 
niet een regeling van de rechten van partijen) heeft aanvankelijk veel schrijvers en fei-
tenrechters op het verkeerde spoor gezet: zelfs bij ontslag op staande voet lieten kan-
tonrechters het bewijsrecht buiten toepassing, terwijl de citaten van de minister toch 
vooral zagen op de oude controverse over het bewijsrecht in ontbindingszaken. De 
Hoge Raad heeft in de Mediant-beschikking15 de wetsgeschiedenis op dit punt ondui-
delijk, want innerlijk tegenstrijdig, genoemd en beslist dat daaraan om die reden ‘be-
perkte betekenis’ toekomt. Vervolgens heeft de Hoge Raad voldoende helderheid ver-
schaft door de hoofdregel van artikel 284 lid 1 Rv voortaan van toepassing te achten 
(behoudens een niet nader uitgewerkte uitzondering), waarmee aan (nagenoeg) iedere 
twijfel over de toepasselijkheid van het bewijsrecht in ontbindingszaken een einde is 
gekomen.

Deze redenering van de Hoge Raad is, in het licht van het eerdere citaat en de hoofdre-
gel van artikel 284 lid 1 Rv, weliswaar niet onbegrijpelijk, maar dogmatisch opmerke-
lijk in het licht van zijn eerdere uitspraak (in een verzekeringskwestie) over de beteke-
nis van dergelijke uitlatingen van de regering zoals gedaan bij de totstandkoming van 
de Wwz. In zijn uitspraak van 26 februari 201616 (in een verzekeringskwestie) had de 
Hoge Raad namelijk een heel andere zienswijze op dergelijke citaten ontwikkeld. Een 
zienswijze die mij – ook in dit geval – veel meer aanspreekt: ‘Opmerking verdient dat 
aan uitlatingen van de zijde van de regering anders dan in de totstandkomingsgeschiede-
nis van de desbetreffende wet of wetsbepaling, geen bijzondere betekenis toekomt, en dat 
de omstandigheid dat een bepaalde wetsuitleg door de meerderheid van de feitenrechters 
en de literatuur wordt aanvaard, gewicht in de schaal legt, maar niet steeds beslissend 
gewicht.’ Had de Hoge Raad de februari-redenering toegepast op het Wwz-citaat van de 
minister over de toepasselijkheid van het bewijsrecht, dan had hij geoordeeld dat de 
minister (van Sociale Zaken) met in het kader van de Wwz gedane uitlatingen over de 
toepassing van artikel 284 lid 1 Rv de wetsgeschiedenis van laatstgenoemd artikel niet 

14 Kamerstukken I, 2013-2014, 33 818, E, p. 15.
15 HR 23 december 2016, EcLI:NL:HR:2016:2998.
16 HR 26 februari 2016, EcLI:NL:HR:2016:335.
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aanvult, nu deze uitlating niet in de (onder verantwoordelijkheid van een andere mi-
nister reeds afgeronde) totstandkomingsgeschiedenis van artikel 284 lid 1 Rv valt.17

Wat daar verder ook van zij: duidelijk is sinds ‘Mediant’ dat de kantonrechter in ont-
bindingszaken voortaan het bewijsrecht moet toepassen (dat geldt natuurlijk evenzeer 
voor het hof.) Dat is welbeschouwd een ‘gamechanger’ in de ontbindingspraktijk. Die 
toepasselijkheid betekent namelijk niet alleen dat de bewijslast hebbende partij (in be-
ginsel de verzoeker) bij voldoende concrete betwisting van de voor de beslissing rele-
vante feiten waarop het verzoek stoelt deze alsnog zal hebben te bewijzen (door middel 
van het daadwerkelijk – onder ede – horen van getuigen). Het betekent ook dat diens 
wederpartij, indien de kantonrechter de doorslaggevende, maar voldoende concreet 
betwiste feiten wel reeds voldoende bewezen acht, het recht heeft om tegenbewijs te 
leveren, tenminste áls verzoekers stellingen voldoende concreet betwist zijn en ver-
weerders stellingen tot een andere beslissing kúnnen leiden, indien zij juist bevonden 
worden. Kortom, tenzij de reeds beschikbare bewijsmiddelen geen tegenbewijs toela-
ten, zal de kantonrechter – bij voldoende concrete betwisting – niet aan het toelaten 
van (tegen)bewijslevering ontkomen. Uiteraard geldt dit slechts de voor de beslissing 
doorslaggevende feiten.

Mocht de kantonrechter het onder het oude artikel 7:685 BW nog doen met voldoende 
aannemelijk gemaakte feiten en was er geen sprake van een bewijsrecht van partijen, 
dat is na invoering van de Wwz niet langer voldoende. Dat wil zeggen: mits er goed 
geprocedeerd wordt (helaas blijkt in de praktijk dat te veel advocaten volstaan met de 
algemene bewijsriedel, waaraan de rechter voorbij mag gaan). Wordt er dus goed ge-
procedeerd en staan de feiten niet onbetwistbaar vast, dan zal de kantonrechter bewijs-
levering moeten toestaan.

Het gevolg van een veelvuldig vóórkomen van daadwerkelijke bewijslevering heeft de 
potentie het systeem te ontwrichten: veel bewijsopdrachten zouden dan al snel (kun-
nen) leiden tot verstopping van het systeem, dat immers niet ingericht is op het in 
duizenden zaken horen van diverse getuigen. Niet alleen het horen zelf, maar ook deze 
verstopping zou op redelijke termijn leiden tot ernstige vertraging in de afdoening van 
ontbindingszaken. De vraag is immers gerechtvaardigd of de rechtspraak in staat zou 
zijn om aan deze dan sterk toegenomen vraag te voldoen. Daar de wetgever de alterna-
tieve route (opzegging met toestemming) heeft afgesneden voor ontslagredenen die nu 
exclusief bij de kantonrechter thuishoren, had de Wwz in de praktijk dus kunnen lei-
den tot ernstige vertraging van de afdoening van ontbindingszaken. Het is enerzijds 
aan (de onkunde van?) advocaten en anderzijds aan (het onuitroeibare pragmatisme 
van) kantonrechters te danken dat dit zich (nog) niet heeft voorgedaan. Zo lang rech-
ters de ruimte krijgen en nemen om de consequenties van de toepasselijkheid van het 

17 Dat nagenoeg de gehele rechtspraktijk dit zo lang anders zag, doet denken aan de uitspraak ‘Je begrijpt het pas 
als je het ziet.’
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bewijsrecht niet ten volle toe te passen, valt de ‘schade’ in de praktijk nog mee. Dat 
neemt echter niet weg dat hier nog steeds een risico van formaat ligt, waarvan – zeker 
bij een krappe arbeidsmarkt – door een van de partijen gebruik zou kunnen worden 
gemaakt: in eerste aanleg leidt het horen van getuigen toch al snel tot een vertraging 
(inclusief doorbetaling van loon) van enkele maanden.

Een pragmatische oplossing voor het hiervoor geschetste probleem (namelijk de juri-
dische onontkoombaarheid van het horen van getuigen en de consequenties voor de 
snelheid van afdoening van dit type zaken) is natuurlijk de weigering het verzoek toe 
te wijzen, omdat de verzoekende partij er niet in is geslaagd de voor toewijzing nood-
zakelijke feiten te bewijzen. Dit verklaart mogelijk het fors toegenomen aantal afwij-
zingen. consequentie daarvan is dat de werkgever de gesneefde rechterlijke beëindi-
ging inruilt voor een minnelijke regeling, waarbij dan waarschijnlijk wel een 
bovenwettelijke vergoeding overeengekomen zal worden. Voor de kantonrechter bete-
kent dit alles dat hij zich veel meer bewust zal moeten zijn van het antwoord op de 
vraag wat voldoende vaststaat en wat, gelet op de serieuze tegenspraak, nog bewezen 
zal moeten worden voordat hij voldoende vaststaande feiten heeft om te kunnen beslis-
sen. Ook omdat de eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de ontbindingsgrond ‘disfuncti-
oneren’ met de Wwz voor de kantonrechter explicieter dan voorheen zijn geworden 
(schriftelijke mededeling, verbetertraject, alternatieve functie, etc.), zal de kantonrech-
ter zich meer moeten focussen op de vraag wel of niet ontbinden, en niet zozeer op de 
vraag of en welke vergoeding hij ‘passend’ vindt. Dat brengt tevens met zich mee dat de 
kantonrechter meer dan voorheen de motivering van zijn beslissingen ‘sluitend’ moet 
laten zijn, feitelijke weren concludenter dan voorheen zal moeten bespreken en beslis-
singen dienaangaande beter zal moeten motiveren. In het verleden werd nog wel eens 
volstaan met motiveringen in de lijn van ‘enerzijds …, anderzijds …, alles afwegende is 
… billijk’.

Daarmee is de kantonrechterlijke rol van probleemoplosser van voorheen meer dan 
gradueel gewijzigd in de rol van toetsende rechterlijke instantie, die in een min of meer 
‘digitaal’ systeem slechts ja of nee kan zeggen en dat beter dan voorheen moet motive-
ren. De ‘smeerolie’ van voorheen waarmee de kantonrechter als ‘vrederechter’ het juis-
te midden wist te vinden, is niet meer. De kantonrechter kan minder ‘tussenoplossin-
gen’ genereren en heeft nog slechts ruimte om beide vooraleerst relevante vragen 
(ontbinden?, ernstige verwijtbaarheid?) met ja of nee te beantwoorden. Pas als beide 
vragen met ja zijn beantwoord komt de kantonrechter terecht in de zone waar wel nu-
ances mogelijk zijn: de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding. De prak-
tijk van drieënhalf jaar Wwz laat zien dat die vaststelling bij gebreke van wettelijke 
criteria wederom niet alleen lastig is, maar ook zeer verschillende uitkomsten laat zien. 
Het is heel jammer dat Sjef de Laat straks geen kantonrechter meer is om mede richting 
te geven aan de invulling van deze gewijzigde wettelijke taak. Maar niet getreurd, be-
paald niet uitgesloten kan worden dat over zijn welverdiende pensionering heen de 
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oude kantonrechtersformule (al dan niet via de reflexwerking, immers ‘in het achter-
hoofd’ van vele rechters) toch nog een jarenlang voortbestaan zal kennen.
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  ‘My My, Hey Hey…’ Over ruimte, sfeer en schuim 
in het arbeidsrecht  

Leopold Holtus1

Boeken 

‘Ik weet zeker dat ik ’t bij Suyling gelezen heb.’ Zomer 2018. Buiten zucht de wereld 
onder een hittegolf. Binnen, in de werkkamer van Sjef in het H-gebouw van de Utrecht-
se rechtbank, lijkt een atmosferische beving de boeken uit zijn beide grijsstalen rijks-
kantoorkasten te hebben weggespoeld. We kennen de gebruikelijke wanorde in zijn 
kamer. Opgetaste dossiers op zijn bureau en de in de loop der tijd tot heuphoogte 
aangegroeide stapel Europese vakbladen links tegen de muur, onder de kapstok met 
zijn colbert en rugzak. Maar dit? … De vloer ligt bezaaid met boeken en ’t is blijkbaar 
ook Sjef even te veel. Hij zit onderuitgezakt op zijn stoel, de benen languit gespreid, 
verwarde haardos en een vertwijfelde blik in z’n ogen. ‘Alles staat twee rijen dik in m’n 
boekenkasten, dus ik moest ’t er wel allemaal uithalen.’ In zijn team, hoor ik, is het die 
ochtend gegaan over een processueel twistpunt en terug op z’n kamer is Sjef gaan zoe-
ken naar dat vergeten, herinnerde boek van Suyling. Tevergeefs. ‘Misschien ligt ’t 
thuis…’ Van de zolderkamer in zijn huis durf ik me geen voorstelling te maken. Het 
moet er, in de tijd dat hij met z’n proefschrift bezig was, net zo hebben uitgezien als dit, 
nu hier. Maar dat schijnt alleen Anke, zijn vrouw, te hebben gehinderd. Altijd op zoek 
naar nieuwe en oude boeken, oude en nieuwe ideeën, naar oude antwoorden op nieu-
we vragen, krijgt Sjef van boeken geen genoeg.

Mensen 

Andere scène. Najaar 2012. De grote zittingszaal op de vierde verdieping van de recht-
bank staat zwart van de mensen. Sjef behandelt een WOR-zaak die de regionale ambu-
lancevoorziening heeft aangespannen tegen haar ondernemingsraad. Het gaat over een 
wijziging van de roosters van de ambulancemedewerkers. Dat zit hen hoog, ze willen 
de vrijheid behouden om diensten onderling te ruilen als hun dat privé beter uitkomt. 
De ondernemer wil het rooster in vastere vormen gieten, de lengte van de diensten 
terugbrengen en de aanrijtijden in de avonduren verkorten. In de zaal is veel meer 
publiek dan er stoelen zijn. Sjef moedigt aan om op de grond te gaan zitten. Ook van 

1 Stafjurist arbeidsrecht bij de Rechtbank Midden-Nederland.
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mensen krijgt hij geen genoeg. Zelfs achter ons, op het podium, liggen jassen uitge-
spreid en zit men opeengepakt. Rechtspraak midden in de samenleving, precies zoals 
Sjef dat wil. Als een Afrikaans dorpshoofd ziet hij breed glunderend de drukte en het 
rumoer aan. ‘Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld’, opent hij de zitting als iedereen 
eindelijk zit. Gegniffel in de zaal. Ik hoor iemand zeggen dat daar dan ook wel wat te-
genover mag staan. Sjef, hart en ziel op de goede plaats maar met open oog en oor voor 
de belangen over en weer, blijkt daarvoor niet gevoelig: hij stelt uiteindelijk de onder-
nemingsraad in het ongelijk en geeft de ondernemer vervangende toestemming om de 
roosters te wijzigen.2 Hij laat daarbij de paraatheid van de ambulancedienst en de vei-
ligheid van kwetsbare patiënten zwaarder wegen dan de roosterwensen van het ambu-
lancepersoneel. Ook enkele jaren later, als de vakbonden hun eisen in het overleg over 
een nieuwe cao Ambulancezorg kracht willen bijzetten met een collectieve actie waar-
bij het ambulancepersoneel tijdelijk niet zal ‘statussen’ (waardoor de meldkamer niet 
steeds direct weet of een ambulance in de buurt van een ongeval vrij of bezet is), stelt 
Sjef het werknemersbelang ten achter bij dat van de patiëntveiligheid in potentieel le-
vensbedreigende situaties.3 Zelfs ongelijkheidscompensatie en werknemersbescher-
ming moeten wijken voor maatschappelijke belangen die van buiten de sfeer van de 
onderneming de arbeidsverhouding binnendringen en toch nóg zwaarder blijken te 
wegen.

Ruimte 

Boeken en mensen … ruimte voor bijzondere boeken en gewone mensen. Ook als het 
vol oogt in zijn boekenkast en er in zijn buurt geen sterveling meer bij lijkt te kunnen, 
zoekt Sjef naar ideeën en geeft hij ruimte aan mensen. Hij heeft alles gelezen, begrepen 
en onthouden. Iedereen kent hem en hij kent – en ziet – iedereen. Het gaat schijnbaar 
onbewust en van nature, vaak zit ’t meer in wat hij nalaat dan in wat hij doet. ‘Wei 
wuwei’ zeggen de oude chinezen, meesters in bespiegelingen over ogenschijnlijke te-
genstellingen als groot en klein, meer en minder, binnen en buiten. In het Westen 
wordt ‘wuwei’ vertaald met ‘doen door niet-doen’, maar dan lijkt het te gaan om een 
passieve, fatalistische of onverschillige houding. Dat is een misvatting: het chinese 
karakter ‘wu’ is de afbeelding van een groep mensen die een open plek in het bos vrij 
hakt4, en duidt op het scheppen van ruimte om te laten gedijen wat anders verstikt zou 
worden. Geen vorm van ‘ontbreken’ of deficiëntie dus, zoals ons woord ‘niet’ sugge-
reert, maar het vrij laten van een speel- of ademruimte, een veld of sfeer waarin iets 
‘van zich zelf uit, zoals het is’ tot bloei kan komen. Kern van ‘wuwei’ is dan ook dat bij 
de beoordeling van een situatie allerlei vooropgezette ideeën, concepten, overtuigin-
gen, voor- of afkeuren worden losgelaten of opgeschort, zodat kan worden gezien wat 
werkelijk het geval is, en de beoordelaar daarbij niet wordt gehinderd of afgeleid. In 

2 Beschikking Rechtbank Utrecht 29 november 2012, EcLI:NL:RBUTR:2012:BY4610 (zie ook JAR 2013, 4 en 
annotatie van Loe Sprengers in TRA 2013/50).

3 Vonnis Rechtbank Midden-Nederland 10 juni 2015, EcLI:NL:RBMNE:2015:4232 (JAR 2015, 165).
4 Filosofie met de vlinderslag. De daoïstische levenskunst van Zhuangzi, Woei-Lien chong 2016, p. 231.
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chinese taoïstische teksten worden vooral ambachtslieden, zoals slagers, wielenma-
kers en houtsnijders ten voorbeeld gesteld, en geprezen, om hun ‘wuwei’-vaardighe-
den. Ik citeer uit een van die tekstverzamelingen, kortweg de Zhuang Zi genoemd, in 
de vertaling van de Nederlandse sinoloog Kristofer Schipper5, een passage die gaat over 
een kok, Ding genaamd, die in dienst was van een vorst die Wenhui wordt genoemd en 
rond 350 vóór het begin van onze jaartelling zou hebben geregeerd:

‘Wanneer kok Ding voor vorst Wenhui een rund in stukken sneed, dan sloeg hij met 
zijn handen, beukte met zijn schouders, stampte met zijn voeten, stootte met zijn 
knieën, en dan klonk het “krak!”, en zijn mes ging van “zip”!, alles op de maat van de 
muziek. (…) Vorst Wenhui zei dan ook: “Warempel! Wat is het mooi om over een 
dergelijke techniek te beschikken!” Kok Ding borg zijn mes op, en antwoordde: “Uw 
dienaar houdt van de Tao, en dat gaat verder dan alleen maar techniek. Toen ik begon 
met het ontleden van runderen, zag ik alleen maar hele runderen voor me. Na drie 
jaar zag ik geen enkel heel rund meer.6 Vandaag de dag benader ik ze met mijn geest 
en niet meer met mijn ogen. Mijn zintuigen houden op te functioneren terwijl mijn 
geest in actie komt. De natuurlijke structuur volgend, geeft ik dan een klap op de gro-
te gewrichten, snijd ik in de grote openingen, naar de manier waarop het beest in el-
kaar zit. Zenuwen en spieren, beenderen en gewrichten, bieden nooit de minste weer-
stand, laat staan grote knoken! (…) Tussen de geledingen bestaat ietwat ruimte, en 
wat mijn mes betreft: dat heeft geen omvang. Als je met iets dat geen omvang heeft 
binnendringt in waar ruimte is, dan kun je het scherp lekker vrij rondbewegen, want 
dan is er beslist plaats over. Daarom gebruik ik dit mes al negentien jaar en is het nog 
zo scherp alsof het net geslepen is. Toch is het zo dat elke keer als ik op een ingewikkeld 
punt stoot en zie dat het moeilijk gaat worden, ik me voorzichtig inhoud. Ik kijk er 
strak naar en ga langzaam te werk. Heel zachtjes beweeg ik mijn mes, en rats! het valt 
uit elkaar, als een klomp aarde die op de grond ploft. Dan sta ik rechtop, met m’n mes 
in de lucht, en kijk om me heen, triomfantelijk en tevreden. Daarop prijs ik m’n mes, 
en stop het in z’n foedraal.”’

Wie de gelegenheid heeft gehad met Sjef, ‘kok Ding’ van de Rechtbank Midden-Neder-
land, over een zaak te beraadslagen, zal dit beeld herkennen. Ik zie voor me hoe we, 
eind mei 2014, ergens op de gang na de zitting, napraatten over de zaak die heeft geleid 
tot wat de Odfjell-uitspraak is gaan heten.7 Sjef ontleedt in grote, snelle streken ‘het 
rund’, beukt met zijn schouders, stoot met z’n knieën en beweegt zijn mes in de ruimtes 
tussen het geheel van feiten, standpunten, wet en jurisprudentie, en rats! het geschil 
valt als een klomp aarde op de grond uit elkaar. Ik hoef het, als zijn griffier, naderhand 

5 Zhuang Zi. De volledige geschriften. Het grote klassieke boek van het taoïsme, vertaald en toegelicht door Kris-
tofer Schipper 2007, p. 72-74.

6 Schipper voegt in een noot (p. 73) toe: ‘Maar alleen nog maar ontlede runderen, zelfs al was hij nog niet met 
het snijden begonnen.’

7 Vonnis Rechtbank Midden-Nederland 28 mei 2014, EcLI:NL:RBMNE:2014:2172 (JAR 2014, 153), elders in 
deze bundel besproken door Esther Koot.
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alleen nog maar op te vegen en op te schrijven. Zo bezien zijn de vonnissen en beschik-
kingen die ik als ‘koksmaatje’ voor Sjef heb geschreven niet meer dan een gebrekkige 
navertelling van wat hij op een lucide moment heeft gezien van ‘de manier waarop het 
beest (lees: het geschil, het partijdebat) in elkaar zit’. De motivering zoals die op papier 
en rechtspraak.nl komt, verhoudt zich tot dat inzicht als het boek (met zijn ‘eerst-dit-
en-dan-dat’) tot een schilderij dat in één oogopslag de bepalende delen van het grote 
geheel zichtbaar maakt.

Sfeer en instabiliteit 

Genoeg over Sjef als ambachtsman. Hierboven vielen de woorden ‘ruimte’, ‘veld’ en 
‘sfeer’. Waar zitten eigenlijk in het (materiële) arbeidsrecht die ruimte en sfeer, en zou-
den dit misschien nieuwe, activerende rechtsbegrippen8 kunnen zijn bij de juridische 
duiding van moderne arbeidsverhoudingen in tijden van payroll-isering, ‘zetzetpee’- 
en platformisering? Ik neem een andere aanloop en veroorloof me een kleine ‘cross-
over’ naar de Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk, die in zijn Sferen-trilogie9 een 
breed uitwaaierend beeld geeft van de cultuur van de afgelopen vijf eeuwen. Zijn stel-
ling is dat menselijke betrekkingen vormverhalen (‘Formgeschichten’) zijn en dat het 
daarbij draait om het creëren van (solidaire of geallieerde) binnenruimtes. Sinds de 
copernicaanse wending (rond 1500), toen de aarde om de zon bleek te draaien – niet 
andersom – en de mens zijn veronderstelde centrale positie in het universum (zijn 
‘kosmische schootligging’ onder een hemel die hem als een warme mantel, als een be-
schermende schaal, omhulde) verloor, bootsen mensen de onmogelijk geworden ima-
ginaire sferenveiligheid na, wapent men zich technisch – en juridisch – tegen de van 
buiten komende ‘vrieskou van de vrijheid’ door alternatieve immuunsystemen, bin-
nenruimten die veiligheid en geborgenheid bieden, ‘onder kunstmatige hemels en koe-
pels’, zegt Sloterdijk. Zijn sferen zijn ‘morfo-immunologische bouwsels’, ruimteschep-
pingen die dienen als een schild ‘voor extatische wezens die het buiten op zich voelen 
inwerken’. Waar wij, juristen, bij schematisering van relaties tussen (rechts)personen 
onze toevlucht plegen te zoeken tot meer rechtlijnige meetkundige vormen (de con-
tractuele verhouding is dan een rechte lijn en meerpartijenverhoudingen worden ge-
schetst als driehoeken, soms, zoals in het cao-recht, aaneengeschakeld langs de diago-
nalen van het vierkant), daar schildert Sloterdijk zijn ‘sferengeschiedenis’ van de 
mens-in-zijn-wereld aan de hand van de bol, het ronde. In zijn microsferologie staat de 
bel (denk aan een zeepbel, maar dan als tweeling) voor de tweepolige, polaire intimiteit 
van het paar: ‘een ellipsoïde geestes- en belevingsruimte van twee polair naar elkaar 
toegewende en bij elkaar behorende bewoners’. Sloterdijk illustreert dit beeld met de 

8 ‘conserverende en activerende rechtsbegrippen’, T. Koopmans (1972) in: J.J.M. van der Ven, A. Bockwinkel 
(red.), Recht als instrument van behoud en verandering: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.J.M. van der Ven, 
p. 221-235.

9 Sferen I. Bellen. Microsferologie, Sferen II. Globes. Macrosferologie en Sferen III. Schuim. Plurale sferologie, Peter 
Sloterdijk 1998, 1999 en 2004 (Nederlandse vertaling van Hans Driessen, 2003 en 2009).
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installatie, getiteld ‘La parole’ (1998), van de Argentijnse kunstenaar Pablo Reinoso.10 
We zien twee mensen die op een afstand van enkele meters met het gezicht naar elkaar 
toe staan en van wie de hoofden zich bevinden in een Zeppelin-achtige, semi-transpa-
rante constructie, die zij als het ware op hun schouders dragen. De ellips vormt een 
binnenwereld die de twee afsluit van hun omgeving; ze kijken naar – en zien vooral – 
elkaar. Is er een mooiere verbeelding van het klassieke contractsbegrip? Op macroni-
veau wordt de bel bij Sloterdijk tot een globe: de kracht van het bij elkaar horen wordt 
in de loop van de geschiedenis overgedragen op communes, teams, bedrijven, volken 
als ‘overlevingsgemeenschappen’. Voor het arbeidsrecht valt te denken aan de onderne-
ming, in een geglobaliseerde wereld: het internationale concern.

Sloterdijk wijst op de onvermijdelijke onrust en instabiliteit van sferen, en op hun ont-
wikkeling in de loop der tijd, maar: ‘Ze zouden geen constructies van de vitale meetkun-
de zijn als ze niet konden imploderen, maar nog minder zouden ze dat zijn als ze niet ook 
in staat waren zich onder de druk van het groeien van de groep tot rijkere structuren uit 
te breiden.’ Dat brengt hem tot het derde, actuele, deel van zijn drieluik: schuim. Jong 
schuim is nog nat, beweeglijk en kwetsbaar, maar cellen die niet uiteenspatten vormen 
samen droger, gerijpt schuim dat ‘het ideale cofragiele systeem’ belichaamt ‘waarin een 
optimale interdependentie bereikt is.’ De geschiedenis van het schuim is die van ‘im-
manent groeiende inclusieruimten’ waarin de overgebleven, ‘gecoïsoleerde ruimten’ 
een zo grote mate van interne spanning bereiken dat hun gemeenschappelijke bestaan 
voor langere tijd verzekerd is. cofragiliteit en co-isolatie…doet dat niet denken aan 
moderne arbeidsverhoudingen in geschakelde constellaties?

Binnen en buiten het contract 

Nog een zijstap. Nu naar het algemeen verbintenissenrecht. Daar wordt al wat langer 
nagedacht over schuim (al gaat het dan, wat platter, over ‘schakels’) en over de span-
ning tussen het ‘binnen’ en ‘buiten’ van contractuele verhoudingen. Misschien begon 
het wel met het arrest Staat/Degens11, toen de Hoge Raad in een situatie waarin een 
contractspartij jegens de andere wanpresteerde en daardoor een derde/buitenstaander 
schaadde, overwoog dat ‘wie zich eenmaal contractueel heeft gebonden, – waardoor de 
contractsverhouding, waarin hij partij is, in het rechtsverkeer een schakel is gaan vor-
men, waarmede de belangen van derden, die aan dit verkeer deelnemen, in allerlei 
vormen kunnen verbonden worden – ten aanzien van de wijze waarop hij zich ten 
opzichte van zijn contractueele verplichtingen gedraagt, (…) niet onder alle omstan-
digheden de belangen mag verwaarloozen, die derden bij de behoorlijke nakoming van 
zijn contract kunnen hebben.’ De gezichtspunten die daarbij, toen (in mei 1946) al, 
werden genoemd: het (behoren te) weten dat de derde door de wanprestatie nadeel zal 
ondervinden en de contractuele verplichtingen dan toch bewust ten eigen voordele 

10 Te googelen op ‘Pablo Reinoso parole’.
11 HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Staat/Degens).
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schenden, keren 62 jaar later in het Vleesmeesters-arrest12 terug, naast aspecten als de 
hoedanigheid van partijen, de aard en strekking van de overeenkomst, de aard van de 
betrokkenheid van de derde en het vertrouwen van die derde dat zijn belangen zouden 
worden ontzien. Maar dan zijn we er, sinds Baris/Riezenkamp13, intussen al meer aan 
gewend geraakt om voorbij de contractuele grenzen te kijken, bijvoorbeeld naar de 
‘rechtsverhouding’ die aan het contract vooraf gaat, om zo rekening te houden met de 
‘gehoudenheid (…) om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen’ om te voorkó-
men dat schade wordt toegebracht aan gerechtvaardigde belangen van anderen.

Voorbij het contract 

In de tweede helft van de vorige eeuw is in de rechtswetenschap gezocht naar formule-
ringen, bedoeld om te ontkomen aan de ‘relativiteit van de contractswerking’, om de 
grens tussen contractspartijen en derden die buiten het krachtveld van hun overeen-
komst staan te doen vervagen. cahen14 muntte in 1965 de term ‘contractueel betrokken 
derde’, waarmee hij doelde op buitenstaanders die zo nauw bij de overeenkomst be-
trokken zijn dat hun belangen niet kunnen worden genegeerd: ‘In vele gevallen is de 
gesloten overeenkomst niet te isoleren van de eromheen gegroepeerde rechtsbetrekkingen 
en dient daarom aan de bij deze verhoudingen betrokken subjecten een positie te worden 
toegekend, die zich onderscheidt van die van de gewone derde.’ In 1990 was het Van Erp15 
die ervoor pleitte om naast het klassieke contractsbegrip andere basisbegrippen van 
burgerlijk recht, zoals ‘gehoudenheid’, ‘rechtsverhouding’ en ‘rechtsbetrekking’ te stel-
len: ‘De kwalificatie verbintenis of rechtsplicht resp. contract of onrechtmatige daad is in 
deze visie een vervolgvraag, die voor de vaststelling van de inhoud van de uit een casus 
voortvloeiende rechtsgevolgen niet meer die alles overheersende betekenis heeft die deze 
kwalificatie, vanuit het klassieke contractenrecht, zou behoren toe te komen.’ Van Erp 
kwam, ook op grond van Engels en Amerikaans recht, tot een aantal ‘afwegingsfacto-
ren’ die veel gelijkenis vertonen met de hierboven genoemde, in de Nederlandse recht-
spraak ontwikkelde gezichtspunten (behoren te weten, vertrouwen, voor- en nadeel). 
Du Perron16 speelde in 1999 met de termen ‘contactverhouding’ en ‘contractuele ver-
houding’ en betoogde dat het beginsel van de relativiteit van de contractswerking geen 
immuniteit garandeert aan contractspartijen en derden: ‘De essentie (…) is dat partijen 
en derden niet door een normloos niemandsland van elkaar gescheiden zijn. In hun on-
derlinge relatie kunnen rechten en verplichtingen ontstaan, afhankelijk van de wijze 
waarop (het belang van) een derde met een overeenkomst is verbonden. De grondslag van 
deze rechten en verplichtingen zijn de normen van redelijkheid en billijkheid.’ Vranken17 
trekt hieruit de uiterste consequentie. Hij wil het denken vanuit partijautonomie losla-

12 HR 24 september 2004, NJ 2008, 587 (Vleesmeesters Versman/Alog).
13 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).
14 J.L.P. cahen, ‘Kortsluiting in contractuele verhoudingen’, RM Themis 1965, p. 473 e.v.
15 J.H.M. van Erp, Contract als rechtsbetrekking. Een rechtsvergelijkende studie (1990).
16 c.E. du Perron, Overeenkomst en derden (1999).
17 J.B.M. Vranken, ‘Overeenkomst en derden na tien jaar nieuw BW: een kritische evaluatie’, WPNR 2002/6472.
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ten, omdat het niet langer houdbaar is om de werkelijkheid geforceerd in het model 
van het contract als tweerelatie te willen wringen: ‘Overeenkomsten zijn geen eilanden 
meer van waaruit verbindingen met derden moeten worden geslagen, maar schakels in 
een groter geheel.’ Binnen dat ‘netwerk van mogelijke rechtsbetrekkingen tussen con-
tractanten en anderen’ moeten de onderlinge relaties volgens Vranken juridisch wor-
den geduid aan de hand van informatie-, waarschuwings-, medewerkings- en zorg-
plichten.

Naar een ronder en natter arbeidsrecht? 

Ik kan Vranken niet lezen zonder te moeten denken aan wat Sloterdijk zegt over het 
onderscheid tussen ‘continens’ (het omvattende) en ‘contentum’ (het omvatte). In noot 
3 van zijn Bellen-boek wijst hij erop dat, waar wij tegenwoordig bij ‘continent’ denken 
aan de samenhang van de aardbodem (vgl. het ‘Europese continent’), het klassieke 
‘continens’ juist de buitenste schil van de hemel betekent. Sloterdijk schrijft: ‘Curieus 
genoeg heet in onze tijd de bodem het “omvattende”, ofschoon sinds Columbus en Magel-
haens bewezen is dat in de context van de gehele aarde de oceanen het omvattende zijn, 
de zogenaamde continenten daarentegen het omvatte.’ Vranken heeft volgens mij die 
curiositeit onderkend en juridisch vertaald: het civiele recht kan, in plaats van – zoals 
van oudsher gebeurde – vanuit het continent (het vaste land, het eiland, zeg: het con-
tract), vandaag de dag beter worden beschreven vanuit het omringende water, vanuit 
de zee van informatie-, waarschuwings-, medewerkings- en zorgplichten.

Zouden we dat ook bij driehoeksrelaties in het arbeidsrecht doen, dan zou een geschil 
als dat in het ABN Amro/Malhi-arrest18 anders hebben uitgepakt. In plaats van een 
onderzoek naar de vraag of er – naast – de aanvankelijke arbeidsovereenkomst met 
schoonmaakbedrijf De Gast in de loop der tijd een dienstverband tussen Malhi en de 
bank is ontstaan, had met behulp van Vrankens zorgplichten kunnen worden gefocust 
op de – allengs steeds dunner geworden – scheidingswand tussen de beide cofragiele 
bellen waarin zowel ABN Amro en De Gast als Malhi en de bank zich eerder hadden 
op-, en van elkaar af-, gesloten. Daarbij kan ook een regel behulpzaam zijn die (nog) 
niet buiten de oevers is getreden van het veld waarin hij eerder is geformuleerd (te 
weten: de werkgeversaansprakelijkheid voor door de werknemer in de uitoefening van 
zijn werkzaamheden geleden schade), maar dat misschien wel zou verdienen. Ik be-
doel de regel die de Hoge Raad in het Davelaar/Allspan-arrest19 citeerde uit de wetsge-
schiedenis van artikel 7:258 lid 4 BW: ‘de vrijheid van degene die een bedrijf uitoefent 
om te kiezen voor het laten verrichten van het werk door werknemers of door anderen 
(behoort) niet van invloed (…) te zijn op de rechtspositie van degene die het werk ver-
richt’. Komt dat niet in de buurt van het gezichtspunt ‘voor- en nadeel’ dat hierboven 
ter sprake kwam?

18 HR 5 april 2002, NJ 2003, 124 (ABN Amro/Malhi).
19 HR 23 maart 2012, JAR 2012, 110 (Davelaar/Allspan).
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My My, Hey Hey 

Ik sluit af met een bekentenis. Toen de Vereniging voor Arbeidsrecht in 2005, ter gele-
genheid van het afscheid van Sjef als haar voorzitter, het boek Voor De Laat: de Hoge 
Raad20 uitgaf, schreef Evert Verhulp in zijn voorwoord dat Sjef eens ‘Ik houd gewoon 
van de Hoge Raad’ zou hebben verzucht. Nu we Sjef als rechter uitzwaaien, zeg ik: ‘Ik 
hou gewoon van Sjef de Laat.’ En met Neil Young21 (maar net iets anders) zing ik:

‘Hey Hey, My My, Sjef de Laat will never die;
My My, Hey Hey, Sjef de Laat is here to stay.’

20 Voor De Laat: de Hoge Raad, deel 34 uit de reeks van de Vereniging voor Arbeidsrecht (red. S.f. Sagel en E. 
Verhulp).

21 Neil Young & crazy Horse, van het album ‘Rust Never Sleeps.’

22815_Liber Deining.indd   152 05-06-19   15:04



153

 SJEf, ONGELIJKHEIDScOMPENSATIE EN DE WILcO-BEScHIKKING

  Sjef, ongelijkheidscompensatie en de 
Wilco-beschikking  

Marianne Ruizeveld1

Inleiding 

Sjef ken ik omdat wij beiden lid zijn van de deelredactie arbeidsrecht van het Tijdschrift 
voor Arbeidsrecht en omdat ik net als Sjef kantonrechter ben geweest. Sjef heeft een 
aantal eigenschappen die voor een kantonrechter onmisbaar zijn. Hij is een uitstekend 
civilist, kan als het moet snel beslissen, is een autonome denker, weet dat samenwerken 
belangrijk is, en hij heeft oog voor de partijen die hij als rechter voor zich krijgt. Boven-
dien is Sjef meer dan alleen kantonrechter. Zijn hart klopt voor het arbeidsrecht en hij 
heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het arbeidsrecht. Dat uit zich 
in zijn actieve betrokkenheid bij de Kring van Kantonrechters, door ferdinand Grap-
perhaus ooit eens aangeduid als een geheimzinnige groep mannen met puntmutsen en 
een toverformule. Verder geeft Sjef veelvuldig cursussen, waarvan jaarlijks een in de 
sneeuw, en schrijft hij mooie artikelen en een proefschrift2 waaruit zijn grote kennis 
van het arbeidsrecht blijkt. Toch heeft Sjef zijn grootste bijdrage aan het arbeidsrecht 
geleverd door zijn vonnissen en beschikkingen, zoals zijn beschikking in de Al-
bron-zaak die geleid heeft tot een belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.3 Sjef heeft in zijn beschikking de aanzet gegeven voor het behoud van 
de rechten van (binnen het concern) gedetacheerde werknemers bij een overgang van 
onderneming.4 Ook heeft Sjef in veel andere uitspraken laten zien dat hij oog heeft 
voor de positie van de werknemer als partij bij de arbeidsovereenkomst. Houweling 
heeft die bijzondere positie in het handboek Arbeidsrechtelijke Themata beschreven. 
Allereerst staat de werknemer in een gezagsverhouding tot zijn werkgever en daarmee 
is hij juridisch ondergeschikt. Verder is de werknemer voor zijn levensonderhoud van 
zijn werkgever afhankelijk. Er is dus ook een afhankelijkheid in economische zin. Deze 
twee aspecten, juridische ondergeschiktheid en economische afhankelijkheid, die een 
werknemer dubbel kwetsbaar maken, zijn de rechtvaardiging geweest voor een afzon-

1 Raadsheer in het Gerechtshof Den Haag.
2 J.J.M. de Laat, Zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. Een pleidooi voor algemene voorwaarden in 

het arbeidsrecht, proefschrift. (Sorry Sjef, hoe kom je aan de vertaling van die ondertitel: ‘Getting to influence 
of adhesion contracts on labour law’?)

3 HvJ 21 oktober 2010, zaak c-242/09, EcLI:EU:c:2010:625.
4 Rechtbank Utrecht 15 maart 2006, EcLI:NL:RBUTR:2006:AV8231, JAR 2006/80.
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derlijke behandeling van de arbeidsovereenkomst in Boek 7 van het Burgerlijk Wet-
boek. De wettelijke bepalingen van Titel 10 over de arbeidsovereenkomst zijn dan ook 
gefundeerd op het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Zij zijn erop gericht om de 
feitelijke ongelijkheid op juridische wijze te compenseren.5 In deze bijdrage beschouw 
ik, met dit beginsel van ongelijkheidscompensatie in het achterhoofd, de Wilco-be-
schikking van de Hoge Raad. In die uitspraak heeft de Hoge Raad – kort gezegd – be-
paald dat als achteraf blijkt dat de rechter in eerste aanleg ten onrechte het ontslag op 
staande voet heeft vernietigd, de werknemer in beginsel geen aanspraak heeft op loon 
over de periode tussen het ontslag op staande voet en de door de appelrechter bepaalde 
beëindigingdatum van de arbeidsovereenkomst.6

Feiten en procesverloop 

De werknemer is in dienst bij drukkerij Wilco en wordt op 7 oktober 2015 op staande 
voet ontslagen wegens diefstal van drie Fantasia-boeken. Na het horen van getuigen 
vernietigt de kantonrechter het ontslag op staande voet en wijst het verzoek tot beta-
ling van loon toe tot het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig tot een ein-
de komt. In hoger beroep komt het hof na het uitgebreid horen van dezelfde getuigen 
tot een ander oordeel: de werkgever is geslaagd in het bewijs dat er geen toestemming 
is verleend voor het meenemen van de boeken en het hof beëindigt de arbeidsovereen-
komst op 31 mei 2017. Ook is het hof van oordeel dat de kantonrechter de werkgever 
ten onrechte heeft veroordeeld tot betaling van het loon tot die einddatum. De werkge-
ver had op 7 oktober 2015 een dringende reden voor ontslag op staande voet. Dat de 
werknemer na die datum geen werkzaamheden meer heeft verricht, is een gevolg van 
zijn eigen handelwijze. Er is dan ook geen sprake van een situatie waarin de werknemer 
de arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de 
werkgever behoort te komen, zoals bedoeld in artikel 7:628 BW. Dit betekent dat de 
werknemer het loon dat na 7 oktober 2015 aan hem betaald is, zal moeten terugbeta-
len.

In cassatie gaat het alleen nog om de vraag of de werkgever over de periode tussen het 
ontslag en de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen loon hoeft te 
betalen met toepassing van artikel 7:627 (geen arbeid, geen loon) en artikel 7:628 BW 
(wél loon als de oorzaak van niet werken voor rekening van de werkgever komt). De 
Hoge Raad oordeelt – kort gezegd – dat er sprake is van een risico dat voor rekening 
van de werknemer komt als achteraf blijkt dat het ontslag op staande voet terecht is 
gegeven en ten onrechte door de kantonrechter is vernietigd. Het uitgangspunt is daar-
bij: geen arbeid, geen loon, want de oorzaak van niet werken komt in een geval als dit 
voor rekening van de werknemer.

5 A.R. Houweling (red.) e.a., Loonstra & Zondag. Arbeidsrechtelijke Themata I, Den Haag: Boom juridisch 2018, 
p. 26.

6 HR 13 juli 2018, EcLI:NL:HR:2018:1209 (Wilco).
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Geen materieel verschil bij afwijzen of toewijzen van de vernietiging door de 
kantonrechter? 

De Hoge Raad legt aan zijn oordeel ten grondslag dat als een werkgever een werkne-
mer op staande voet ontslaat, de werknemer om vernietiging vraagt en in hoger beroep 
wordt geoordeeld dat het ontslag rechtsgeldig is, er twee mogelijke situaties zijn die 
daaraan zijn vooraf gegaan:
(a) de kantonrechter heeft het verzoek om vernietiging afgewezen (de arbeidsovereen-
komst eindigt per de datum van opzegging en er bestaat geen recht meer op loon) of
(b) de kantonrechter heeft het verzoek om vernietiging toegewezen (de arbeidsover-
eenkomst eindigt per de door het hof te bepalen beëindigingdatum die in de toekomst 
gelegen is en de werknemer heeft in beginsel recht op loon tot de beëindigingdatum).

De Hoge Raad overweegt dat er in materieel opzicht geen relevante verschillen bestaan 
tussen de beide situaties en dat het bovendien moeilijk te rechtvaardigen is dat een 
werkgever die, naar achteraf blijkt, ontslag mocht geven wegens een dringende reden 
steeds verplicht zou zijn tot loonbetaling over de duur van meerdere instanties. Ik 
meen toch wel een relevant materieel verschil tussen de twee situaties te zien. In de si-
tuatie onder (a) is het de werknemer duidelijk dat hij geen arbeidsovereenkomst en 
geen recht op loon meer heeft. Hij zal ander werk moeten gaan zoeken. In de situatie 
onder (b) heeft de kantonrechter bepaald dat de werknemer een arbeidsovereenkomst 
en recht op loon heeft. De arbeidsovereenkomst blijft onverkort bestaan totdat de ap-
pelrechter die beëindigt. Dat verschil maakt de juridische positie van de werknemer 
nogal verschillend.

Loondoorbetaling moeilijk te rechtvaardigen? 

De Hoge Raad acht het moeilijk te rechtvaardigen dat in situatie (b) de werkgever die 
– naar achteraf blijkt – de arbeidsovereenkomst mocht opzeggen vanwege een drin-
gende reden, toch verplicht zou zijn loon door te betalen over de duur van de procedu-
re in meerdere instanties, alleen omdat de rechter in eerste aanleg (ten onrechte) in zijn 
nadeel heeft beslist. Ik denk dat die rechtvaardiging wel gevonden kan worden in de 
bijzondere positie van de (op staande voet ontslagen) werknemer. Ontslag op staande 
voet is voor de werknemer een zware en ingrijpende maatregel. Hij krijgt van de ene op 
de andere dag geen loon meer, heeft geen aanspraak op een (WW-)uitkering en hoog-
stens na enige verwerkingstijd een bijstandsuitkering. Ontslag op staande voet behoort 
een ultimum remedium te zijn. Het is dan ook verdedigbaar dat de werkgever die kiest 
voor ontslag op staande voet in plaats van een ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar 
handelen, het risico moet aanvaarden dat hij in eerste aanleg de zaak niet rond krijgt, 
de rechter in zijn nadeel beslist, en daarom gedurende de herleefde arbeidsovereen-
komst het loon moet doorbetalen totdat in hoger beroep anders wordt beslist. De ar-
gumenten van de Hoge Raad dat de loondoorbetaling moeilijk te rechtvaardigen is in 
het geval dat de werkgever ontslag op staande voet geeft terwijl het bewijs nog niet 
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rond is (zoals in het onderhavige geval), of de advocaat van de werkgever procedurele 
fouten maakt (die in hoger beroep worden hersteld), of in eerste aanleg een rechter 
treft die een misslag maakt, overtuigen niet. Dat lijken me risico’s die juist behoren te 
liggen bij de werkgever die het ontslag op staande voet geeft. Bovendien is het onwen-
selijk dat een werkgever die zich niet houdt aan de uitspraak van de kantonrechter, 
door tijdens de herleefde arbeidsovereenkomst de werknemer niet tot het werk toe te 
laten, achteraf wordt beloond met een uitspraak dat hij over die periode ook geen loon 
verschuldigd is. Dit geldt temeer omdat de werknemer in die periode onverkort zijn 
verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst moet naleven, in het bijzonder 
de verplichting om zich bereid te houden de arbeid te verrichten. Houdt hij zich niet 
aan die verplichting, dan geldt artikel 7:627 BW: geen arbeid, geen loon.

Onevenwichtigheid in het systeem van de wet 

De Hoge Raad legt aan zijn oordeel verder ten grondslag de constatering dat er een 
onevenwichtigheid in het wettelijke stelsel zit. Als de rechter in hoger beroep oordeelt 
dat het verzoek tot vernietiging ten onrechte is afgewezen kan hij ingevolge artikel 
7:683 lid 3 BW de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht herstellen, maar als 
de vernietiging van de opzegging ten onrechte is toegewezen, dan kan de appelrechter 
ingevolge artikel 7:683 lid 5 BW de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen op een mo-
ment gelegen per de datum van de appelbeschikking of per een datum gelegen in de 
toekomst. Als de werkgever in dat laatste geval het loon tot die einddatum moet door-
betalen, is daarmee het procesrisico om hoger beroep in te stellen voor de werkgever 
groter dan voor de werknemer. De vraag of daar een rechtvaardiging voor is, kan gelet 
op de juridisch ongelijkwaardige en financieel afhankelijke positie van de werknemer 
bevestigend worden beantwoord. Ook de vraag of de wetgever de doorbetaling van 
loon heeft beoogd, kan, zo blijkt ook uit de conclusie van A-G De Bock,7 bevestigend 
worden beantwoord. De wetsgeschiedenis geeft geen pasklaar antwoord, maar de me-
morie van antwoord benadrukt bij de leden 5 en 6 van artikel 7:683 BW dat het de 
appelrechter niet is toegestaan om de beschikking van de kantonrechter waarbij de 
opzegging werd vernietigd, te vernietigen, omdat dit ‘per saldo zou neerkomen op een 
(door het nieuwe stelsel niet beoogde) einddatum in het verleden’.8 Verder bepaalt lid 3 
van dit artikel dat als tegen de beschikking tot vernietiging van de opzegging hoger 
beroep wordt ingesteld, dit de tenuitvoerlegging van die beschikking niet schorst. Dit 
betekent, blijkens de memorie van toelichting, dat de werknemer in dienst blijft totdat 
in hoger beroep of cassatie anders is beslist.9 De combinatie van deze twee uitgangs-
punten – na behandeling in hoger beroep nooit een einddatum van een lopende ar-
beidsovereenkomst in het verleden en bij vernietiging van de opzegging de instand-
houding van het dienstverband totdat in hoger beroep anders is beslist – wijst erop dat 

7 EcLI:NL:PHR:2018:525.
8 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, p. 119-120 (MvT).
9 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, p. 119 (MvT).
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de wetgever beoogd heeft om het procesrisico, althans de verplichting tot doorbetaling 
van loon ook na een achteraf ten onrechte uitgesproken vernietiging van de opzegging, 
bij de werkgever te leggen en niet bij de werknemer. Dit sluit aan op de overige wette-
lijke bepalingen van Titel 10 van Boek 7 BW die gebaseerd zijn op het beginsel van 
ongelijkheidscompensatie en die erop gericht zijn om de feitelijke ongelijkheid op juri-
dische wijze te compenseren.

Van der Gulik/Vissers niet van toepassing 

Een vervolgstap in de redenering van de Hoge Raad is de aanname dat de argumenten 
uit het arrest Van der Gulik/Vissers10 hier niet van toepassing zijn. Uit dat arrest volgt 
dat een schorsing of non-actiefstelling – ook als de werknemer daartoe aanleiding 
heeft gegeven – een oorzaak is die in redelijkheid voor rekening van de werkgever be-
hoort te komen, zodat de werkgever op grond van artikel 7:628 lid 1 BW verplicht is 
het loon door te betalen totdat de arbeidsovereenkomst eindigt. Bij herleving en voort-
during van de arbeidsovereenkomst na het door de kantonrechter vernietigde ontslag 
op staande voet, waarbij de werkgever gedurende die periode geen gebruik wil maken 
van de aangeboden arbeid, is een situatie die vrijwel identiek is aan de situatie na een 
schorsing of non-actiefstelling, zoals bedoeld in Van der Gulik/Vissers. De Hoge Raad 
oordeelt echter dat het een andere situatie betreft omdat de wet als uitgangspunt aan 
een geldig ontslag op staande voet het gevolg verbindt dat de arbeidsovereenkomst 
onmiddellijk eindigt, waarmee ook het recht op loon vervalt. Dit acht ik geen overtui-
gend argument. Er is immers géén geldig ontslag op staande voet, omdat het ontslag op 
staande voet door de kantonrechter is vernietigd en daarmee is ook de arbeidsovereen-
komst – met terugwerkende kracht – herleefd. Omdat de wet vervolgens bepaalt dat de 
appelrechter die beslissing niet mag vernietigen, zal er ook nooit een rechtsgeldig ont-
slag op staande voet zijn. Er is een herleefde arbeidsovereenkomst die kan eindigen als 
de appelrechter dat beslist. Over de tussenliggende periode is dan ingevolge de uit-
spraak van de kantonrechter loon verschuldigd. Evenmin overtuigend is het argument 
van de Hoge Raad dat de strenge eisen die voor het ontslag op staande voet gelden, 
maken dat het voor de werknemer aanstonds duidelijk is wat zijn positie is waartegen 
hij desgewenst kan opkomen, anders dan bij schorsing of non-actiefstelling. Door de 
uitspraak van de Hoge Raad komt de werknemer na een vernietigde opzegging in een 
situatie waarin het juist onduidelijk is wat zijn positie is.

Toepassing van artikel 7:627 en 7:628 lid 1 BW in situatie (b): de twee periodes 

Het slotstuk van de redenering van de Hoge Raad zijn de uitgangspunten die geformu-
leerd worden voor de toepassing van artikel 7:627 en 7:628 lid 1 BW in situatie (b). 
Daarvoor wordt situatie (b) nog opgedeeld in twee periodes, te weten periode 1 die 
loopt vanaf het ontslag op staande voet tot de uitspraak van de kantonrechter, en peri-

10 HR 21 maart 2003, EcLI:NL:HR:2003:Af3057.
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ode 2 die loopt vanaf de uitspraak van de kantonrechter (die de werkgever gebiedt de 
werknemer tot het werk toe te laten) tot de datum van beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst door de appelrechter. In periode 1 moet het uitgangspunt zijn dat de oorzaak 
van het niet verrichten van werk in redelijkheid niet voor rekening van de werkgever 
moet komen, omdat sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet en dus geen 
loon meer verschuldigd is. Dit uitgangspunt moet volgens de Hoge Raad ook voor 
periode 2 gelden: niet valt in te zien dat het redelijk is om in die periode de uitspraak 
van de rechter dat loon moet worden betaald ten voordele te laten strekken van de 
werknemer die uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld. Kortom, voor beide periodes 
geldt dat het niet verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer moet ko-
men, aldus de Hoge Raad. Deze opsplitsing in twee periodes gaat er echter aan voorbij 
dat door de uitspraak van de kantonrechter de opzegging wordt vernietigd, er dus geen 
ontslag-op-staande-voet-situatie is waardoor het loon niet hoeft te worden betaald, 
maar (integendeel) de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht herleeft met de 
verplichting tot loonbetaling, zodat het per saldo niet uitmaakt of de werknemer in 
periode 1 of 2 zit. Voor beide periodes geldt dan dat uit het systeem van de wet voort-
vloeit dat er sprake is van een (herleefde) arbeidsovereenkomst met recht op loondoor-
betaling die pas eindigt door de beslissing van de appelrechter.

Afwijking van de hoofdregel 

Is er – ten gunste van de werknemer – nog een afwijking van de hoofdregel mogelijk? 
De Hoge Raad overweegt dat de maatstaf van artikel 7:628 lid 1 BW de (appel)rechter 
ruimte geeft voor het oordeel dat de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg ‘in de gege-
ven omstandigheden’ wél geheel of gedeeltelijk voor risico van de werkgever komt. 
Daarbij noemt de Hoge Raad de ontslaggrond, de reden waarom de werkgever in eer-
ste aanleg in het ongelijk is gesteld en de omstandigheid dat de werknemer slechts een 
gering verwijt van zijn gedrag te maken valt. Bij ‘de reden waarom de werkgever in 
eerste aanleg in het ongelijk is gesteld’ lijkt de Hoge Raad hier niet te denken aan een 
bewijsprobleem of processuele fouten aan werkgeverszijde in eerste aanleg, noch aan 
een kennelijke misslag in eerste aanleg of iets anders dat niet met de feiten die aan het 
ontslag ten grondslag liggen te maken heeft. Dit waren namelijk juist redenen waarom 
het – in de redenering van de Hoge Raad – zo moeilijk uit te leggen is dat de werkgever 
na een vernietigd ontslag op staande voet bij een andersluidend oordeel van de appel-
rechter het loon zou moeten doorbetalen. Ook de omstandigheid dat de werknemer 
van het ontslag slechts een gering verwijt te maken valt, lijkt een beperkte uitzondering 
te zijn. Veelal geldt bij de dringende reden voor ontslag op staande voet dat de werkne-
mer juist wel een verwijt kan worden gemaakt. Dekker betwijfelt bovendien terecht of 
dit dogmatisch juist is, nu artikel 7:628 BW van een toerekening naar redelijkheid uit-
gaat en niet van verwijtbaarheid.11 Op deze casus toegesneden, moet dan de vraag be-
antwoord worden of het meenemen van drie boeken tot slechts een gering verwijt leidt. 

11 f.M. Dekker, TRA 2018/88, par. 4.
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Is het vergeten door de medewerkster van de kinderopvang van het kleine jongetje 
Diko in de auto op een warme dag in de maand augustus12 een gering of een ernstig 
verwijt? De ruimte voor een afwijking van de hoofdregel lijkt voor de werknemer niet 
groot, zeker daar waar de Hoge Raad er nog nadrukkelijk op wijst dat de bewijslast van 
een afwijking van de door de Hoge Raad geformuleerde hoofdregel op de werknemer 
rust. De werknemer moet dus bewijzen dat, ondanks de door de Hoge Raad geformu-
leerde hoofdregel, het loon toch moet worden betaald. Dat is geen gemakkelijke opga-
ve. Verder maak ik uit het arrest op dat de Hoge Raad meent dat afgezien van de toe-
passing van artikel 7:627 en 7:628 lid  1 BW, de werkgever ‘nog altijd’ vanwege de 
omstandigheid dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is geoordeeld, een beroep 
kan doen op loonmatiging van artikel 7:680a BW en de (beperkende) werking van ar-
tikel 6:248 lid 2 BW. Het is niet zo goed voorstelbaar wanneer daarvan sprake is. De 
werkgever heeft met deze uitspraak al een sterke troef in de hand om het gehele loon 
ingevolge artikel 7:628 lid 1 BW terug te krijgen. De zwaardere maatstaf voor loonma-
tiging op grond van artikel 7:680a BW of 6:248 lid 2 BW is dan processueel geen aan-
trekkelijk alternatief. Misschien is er voor de werknemer nog een uitweg mogelijk die 
niet in de beschikking wordt genoemd, namelijk dat de appelrechter bij een toetsing ex 
nunc van de dringende reden meeweegt wat de (voorzienbare) gevolgen zijn geweest 
voor de werknemer van het ontslag op staande voet, waaronder de mogelijke loonte-
rugbetaling over de periode van de procedure. Mogelijk is het oordeel dan dat er geen 
sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet vanwege de ernstige 
financiële gevolgen die het ontslag voor de werknemer met zich meebrengt.

Consequenties voor de werknemer 

De consequenties van deze uitspraak voor de ontslagen Wilco-werknemer zijn – 
hoogstwaarschijnlijk – groot. Tussen de datum van ontslag op staande voet (7 oktober 
2015) en de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het hof (1 mei 
2017) liggen twintig maanden. Ervan uitgaande dat de werknemer het gehele loon over 
deze periode moet terugbetalen (plus een bedrag van € 4.259,09 als vergoeding voor 
het geven van een dringende reden ingevolge artikel 7:677 lid 2 en lid 3 sub a BW) gaat 
het om een bedrag van circa € 52.000.13 Het zal voor de gemiddelde werknemer moei-
lijk zijn om dit bedrag gedurende de periode van de procedure in hoger beroep opzij te 
leggen. Het gaat immers om loon dat de werknemer gedurende twintig maanden in 
beginsel en in hoofdzaak aan de kosten van levensonderhoud zal hebben te besteden. 
Ook kan hij gemeend hebben dat hij ervan uit kon gaan, omdat de kantonrechter de 
opzegging had vernietigd en de vordering tot loondoorbetaling had toegewezen, dat 
hij dat geld daar ook voor kon gebruiken. Voor de Wilco-werknemer is de uitkomst 
van de beschikking een grote financiële last, die niet voorzienbaar was toen hij de drie 

12 Gerechtshof Den Haag 23 februari 2016, EcLI:NL:GHDHA:2016:435 (Kleine Diko).
13 Ik ben ervan uitgegaan dat € 4.259,09 het verschuldigde loon is over de periode van 7 oktober 2015 tot 1 de-

cember 2015 (een maand opzegtermijn) en heb dit omgerekend tot een maandsalaris.
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Fantasia-boeken meenam. Voor de op staande voet ontslagen werknemer in het alge-
meen betekent de uitspraak een groot financieel risico als zijn ex-werkgever in hoger 
beroep gaat.

Gevolgen in de praktijk 

Het door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunt heeft al navolging gekregen in een 
beschikking van het Hof Den Haag, waarin geoordeeld werd dat de kantonrechter in 
eerste aanleg ten onrechte de door de werkgever verzochte ontbinding niet als ernstig 
verwijtbaar (maar als ‘gewoon’ verwijtbaar) had gekwalificeerd en had ontbonden op 
een termijn van vijf maanden.14 Omdat er wel sprake was van ernstig verwijtbaar han-
delen en de kantonrechter dit had miskend, was er volgens het hof sprake van een situ-
atie die gelijkgesteld kon worden met de situatie in het Wilco-arrest. De werknemer 
heeft over de tussenliggende periode dan ook geen aanspraak op loon vanwege een 
voor zijn risico komende oorzaak, te weten het ernstig verwijtbaar handelen. Verhulp 
heeft bij deze beschikking, onder de titel ‘Wilco to the max’, een kritische noot geschre-
ven en vraagt zich af of dit niet een stap te ver is nu de Hoge Raad het einde van de 
loonbetalingsplicht koppelt aan het terecht gegeven ontslag op staande voet, en de 
werkgever hier juist niet voor had gekozen maar had gekozen voor een verzoek tot 
ontbinding door de kantonrechter.15 Afgewacht zal moeten worden of de Hoge Raad 
met het (maximaal) oprekken van de Wilco-regel kan instemmen.

Conclusie 

Ik schrijf mijn bijdrage op persoonlijke titel. Ik realiseer me dat de Hoge Raad het laat-
ste woord heeft en dat dat woord in het kader van de rechtseenheid en rechtszekerheid 
gevolgd moet worden. De Hoge Raad heeft na invoering van de Wwz op bewonderens-
waardige wijze uitvoering gegeven aan zijn rechtsvormende taak, daar waar de wetge-
ver in de haastig ingevoerde wetgeving onduidelijkheid heeft laten ontstaan. Het be-
ginsel van ongelijkheidscompensatie lijkt in de Wilco-uitspraak echter op de 
achtergrond te zijn geraakt en de uitspraak heeft de processuele positie van de werkne-
mer na een ontslag op staande voet verzwakt. Ook voor de kantonrechter heeft de uit-
spraak gevolgen. De beschikking van de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst en 
daarmee de verplichting tot betaling van loon voortduurt tot de datum van rechtsgel-
dige beëindiging, biedt niet langer zekerheid. De Hoge Raad heeft nog in het Ba-
ijings-arrest16 de inhoud van Boek 7 Titel 10 BW betiteld als ‘de bijzondere aard van de 
wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst.’ Het is goed om die bijzondere aard, 
daaronder begrepen het beginsel van de ongelijkheidscompensatie, in het oog te hou-
den, ook nadat Sjef als kantonrechter met pensioen is gegaan.

14 Hof Den Haag 18 december 2018, EcLI:NL:GDHA:2018:3705.
15 E. Verhulp, JAR 2019/51.
16 HR 24 oktober 1997, EcLI:NL:HR:1997:AM1905, JAR 1997/248.
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  De verstoorde arbeidsrelatie – een van oudsher 
ongrijpbaar begrip  

Dirk Jan Buijs1

De aanleiding voor de keus van dit onderwerp voor deze bundel is een interventie van 
Sjef bij een bijeenkomst van advocaten, rechters en hoogleraren, georganiseerd door de 
Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) eind 2014. Het doel van de 
bijeenkomst was een vrije gedachtewisseling over de vraag: hoe moet de Wwz in de 
praktijk worden toegepast? Toen een rechter – kort samengevat – stelde: ‘Als ik vaststel 
dat een arbeidsrelatie verstoord is, ontbind ik de arbeidsovereenkomst’, merkte Sjef op 
dat naast het element ‘verstoorde arbeidsverhouding’ ook de vraag moet worden ge-
steld ‘of voortduring in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd’2, 3. In deze 
bijdrage ga ik eerst terug in de geschiedenis en bespreek daarna de huidige g-grond in 
samenhang met de tot 1 juli 2015 gegolden hebbende Beleidsregels Ontslagtaak UWV.

1907 

De mogelijkheid een arbeidsovereenkomst door de rechter te laten ontbinden is inge-
voerd in de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907. Het ontslagrecht ging er als 
hoofdregel van uit dat partijen zelf de tussen hen bestaande overeenkomst konden 
beëindigen. Opzegtermijnen waren toen in de wet nog niet opgenomen; wel voorzag 
de wet in onmiddellijke beëindiging op grond van een dringende reden, maar voor 
gevallen waarin geen sprake was van een ‘grondige reden’, zoals het Ontwerp Drucker 
het noemde, kon een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen op een termijn, 
gekoppeld aan de salarisbetaling die destijds veelal wekelijks placht plaats te vinden. 
Een noodvoorziening was vereist voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: ‘In 
de levensomstandigheden van eene der partijen kunnen gedurende den loop der dienstbe-
trekking zulke belangrijke veranderingen komen, dat deze in billijkheid aanspraak er op 
mag maken, vóór den normalen eindtermijn de dienstbetrekking opgeheven te zien.’ De 
norm was ‘gewichtige redenen’, waaronder veranderingen ‘in den persoonlijken of ver-
mogenstoestand des verzoekers of der wederpartij of in de omstandigheden, waaronder 

1 Oud-kantonrechter te Apeldoorn.
2 M.J.T.M. Keulaerds (red.), WWZ in praktijk, derde druk, p. 48-49.
3 Sjef in die zin expliciet in Kantonrechter Utrecht 21 december 2015, EcLI:NL:RBMNE:2015:9189, JAR 

2016/26 m.nt. L.B. de Graaf.
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de arbeid wordt verricht.’ ‘In zulken gevallen zal in den regel de wederpartij zich niet 
vastklampen aan de overeenkomst, doch veeleer tot minnelijke ontbinding bereid zijn.’4

1953 

Tot 1953 heeft de ontbindingsprocedure een bescheiden rol vervuld. In de woorden 
van Levenbach: ‘Moge daarbij de afkeer van de gang naar het gerecht een zekere rol heb-
ben gespeeld, ongetwijfeld is ook van invloed geweest, dat de vereisten voor toepassing van 
art. 1639w nogal streng en beperkt geformuleerd waren en dat bovendien ook de rechters 
geringe neiging vertoonden om van de hun hier gegeven bevoegdheid tot ontbinding ge-
bruik te maken. Dit laatste was en is op zichzelf een juist beleid en overeenkomstig de 
bedoeling van de wetgever.’ Levenbach voegt daaraan toe dat de contractsband een ze-
kere spanning bij verandering in de omstandigheden moet kunnen verdragen en dat 
de wetgever van 1953 bij de verruiming van de norm5 speciaal dacht aan de gevallen 
dat, in tegenstelling met wat bij de contractsafsluiting verwacht werd, de samenwer-
king tussen partijen niet behoorlijk loopt, zonder dat daarbij aan één van partijen een 
speciale fout zo sterk kan worden aangerekend, dat dit voor de wederpartij een drin-
gende reden vormt om op staande voet te verbreken, terwijl het toch bezwaarlijk is de 
dienstbetrekking de normale regelmatige tijd te laten voortduren en partijen het ook 
over opheffing in der minne niet eens kunnen worden.6 J. Mannoury verwoordde het 
zo: ‘Het ontbindingsrecht is een bescherming tegen “kennelijk onredelijk niet-ontslag”.’7

Het is goed te beseffen dat de wetgever in 1953 de rechter ook de mogelijkheid heeft 
geboden om – behalve wanneer een dringende reden de ontbindingsgrond was – aan 
de ontbinding een billijke vergoeding te koppelen.

In latere jaren verwoordden kantonrechters het zo dat ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst werd uitgesproken, omdat van een verdere vruchtbare samenwerking tussen 
partijen geen sprake zou kunnen zijn. In pro-forma-procedures werd de ontbindings-
grond wel geformuleerd in die zin dat beide partijen zich andere voorstellingen hadden 
gemaakt van de samenwerking die zij waren aangegaan. Is er in die zin in de g-grond 
iets heel anders te lezen? Zeker nu ook Mannoury veeleer dacht aan ontbindingsver-
zoeken van werkgevers? En werknemersverzoeken in de huidige tijd worden toch niet 
zozeer ingediend om de arbeidsrelatie tot een eind te brengen (dat kan de werknemer 
nog steeds doen door op te zeggen), maar om naast een transitievergoeding een billijke 
vergoeding te kunnen claimen, al dan niet in het kader van een slapend dienstver-
band?8

4 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, vierde deel, p. 256 e.v.
5 De norm werd slechts: ‘veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de dienstbetrek-

king billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen’.
6 M.G. Levenbach, Het nieuwe burgerrechtelijke ontslagrecht, Samsom, 1954, p. 81 e.v.
7 Sociale Zekerheidsgids, mei 1954, p. 321.
8 Zie daarover E. Verhulp in TRA van april 2019 nr. 37.
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1989 

Het begrip ‘verstoorde arbeidsverhouding’ is – bij mijn weten – het eerst door Loon-
stra9 gebruikt als een van de rubrieken waarin het begrip gewichtige redenen in de 
rechtspraak wordt onderscheiden. Groen heeft in zijn proefschrift alle gepubliceerde 
beslissingen op grond van artikel 1639w BW in de periode 1953 tot 1986 geanalyseerd. 
In zijn onderzoek komt de verstoorde arbeidsverhouding in 18,5% van de zaken voor,10 
terwijl uit het onderzoek van Loonstra een percentage van 20,6 naar voren kwam. Op 
die grond ingediende verzoeken werden in 73,8% van de gevallen toegewezen (onder-
zoek Loonstra: 64,4%), het hoogste percentage van alle rubrieken.11 Daarbij werd 25 
keer een billijke vergoeding toegekend op 31 toewijzende uitspraken.

2012 

Kruit heeft alle gepubliceerde ontbindingsbeschikkingen en alle niet gepubliceerde 
ontbindingsbeschikkingen van de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Breda in de periode 2005-2009 onderzocht.12 Hij maakte een onderverdeling van vier 
rubrieken ontbindingsgronden: dringende reden, verandering in omstandigheden-be-
drijfseconomisch, verandering van omstandigheden-verstoorde arbeidsrelatie en ver-
andering van omstandigheden-disfunctioneren/ziekte. In 60% van de gevallen waarin 
een vergoeding aan de werknemer werd toegekend was de ontbindingsgrond verstoor-
de arbeidsrelatie, waarbij de vergoeding gemiddeld genomen het hoogste is in vergelij-
king met de vergoedingen die in de andere twee categorieën verandering in de omstan-
digheden werden toegekend (op basis van de kantonrechtersformule: 1,62 maand per 
gewerkt dienstjaar ten opzichte van respectievelijk 1,07 en 1,33).13 In een kleine 70% 
van alle gepubliceerde beschikkingen werd de arbeidsovereenkomst door de kanton-
rechter ontbonden. In 25% van de zaken werd het ontbindingsverzoek afgewezen, 
waarbij de afwijzingsgrond ‘feiten niet ernstig genoeg’ met 27% de boventoon voert.14 
Wel valt op dat in het empirisch onderzoek bij vier rechtbanken het percentage afwij-
zingen schommelt tussen 5,5% en 12,9%.15

2016 

Na de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 hebben de VAAN en de VvA een evalua-
tieonderzoek gepubliceerd dat zowel gepubliceerde rechtspraak als niet gepubliceerde 
rechtspraak van de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Rotterdam en Zee land-

9 c.J. Loonstra, ‘Art. 1639w BW: een jurisprudentiële analyse’, WPNR 5740, 1985, p. 349-359.
10 J.J. Groen, Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, Arnhem, 1989, p. 58 e.v.
11 De andere rubrieken waren: dringende reden, economische noodzaak, veranderingen betreffende de persoon 

van de werknemer, externe, niet-economische veranderingen, overgang van onderneming en een restgroep.
12 P. Kruit, De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst, Bju 2012.
13 P. Kruit, De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst, Bju 2012, p. 61.
14 P. Kruit, De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst, Bju 2012, p. 78 en 83.
15 P. Kruit, De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst, Bju 2012, p. 100-101.
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West-Brabant omvatte in de periode 1 juli 2015 tot 1 juni 2016. Met betrekking tot de 
g-grond is het percentage toewijzingen op tegenspraak in de gepubliceerde uitspraken 
50%.16 Bij de vier rechtbanken lag de verhouding toewijzing-afwijzing 43%-57%.17

Deze uitkomst past bij de resultaten van het rapport ‘Evaluatie ontslaggronden WWZ’18 
waar 69% van de geënquêteerde kantonrechters aangaf ontbindingsverzoeken op de 
subsidiair aangevoerde g-grond af te wijzen en in meer algemene zin 60% van deze 
rechters aangaf de bij de Wwz ingevoerde ontbindingsgronden strikter te toetsen dan 
onder artikel 7:685 BW.19

2019 

Recentelijk zijn kwantitatieve gegevens verzameld over welke ontbindingsgronden in 
de praktijk door werkgevers worden aangevoerd.20 Dan blijkt de g-grond de meest aan-
gevoerde grond te zijn (522), terwijl de e-grond een goede tweede is (436).

De g-grond in relatie tot de Beleidsregels Ontslagtaak UWV 

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wwz is de vraag gerezen in hoeverre de 
rechter gebonden blijft aan het Ontslagbesluit en de Beleidsregels van het UWV, omdat 
de wetgever in de memorie van toelichting heeft gesteld dat met de formulering van de 
ontslaggronden geen wijziging is beoogd ten opzichte van hetgeen was geregeld in het 
Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels ontslagtaak UWV.21 Inderdaad 
komen de normen van de d- en e-grond letterlijk overeen met de teksten van het Ont-
slagbesluit. Met betrekking tot de g-grond zijn er echter twee verschillen: de wet spreekt 
niet meer van een ‘ernstige’ en ‘duurzame’ verstoring, maar van een ‘zodanige’ versto-
ring, dat ‘van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten 
voortduren’, waar het criterium onder het Ontslagbesluit was dat ‘herstel van de relatie 
(…) niet mogelijk is.’ De wetgever heeft geen motivering gegeven waarom de woorden 
‘ernstig en duurzaam’ niet in de wettekst zijn opgenomen. Wel heeft de wetgever ge-
zegd dat beide criteria in beginsel nog gelden; in beginsel, omdat ook bij een minder 
duurzaam verstoorde arbeidsverhouding de arbeidsovereenkomst opgezegd moet 
kunnen worden als de ernst daarvan zodanig is dat voortzetting van de arbeidsover-
eenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd.22 Dit laatste stond 
echter ook al in de Beleidsregels als een zuivere vorm van ‘ernstig en duurzaam’;23 op 
het eerste gezicht een reden te minder de woorden uit de omschrijving van de g-grond 

16 VAAN-VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016, p. 103.
17 VAAN-VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016, p. 116.
18 J.H. Bennaars, Evaluatie ontslaggronden WWZ, Universiteit van Amsterdam 29 juni 2016, p. 12.
19 J.H. Bennaars, Evaluatie ontslaggronden WWZ, Universiteit van Amsterdam 29 juni 2016, p. 23.
20 VAAN-AR-Updates 1 juli 2015-11 maart 2019.
21 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 45 en 98.
22 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 46.
23 Ontslagprocedure UWV; Beleidsregels en regelgeving, 2013, p. 246.
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te laten vervallen. Bovendien is de verklaring daarvoor niet overtuigend. Volgens de 
memorie van toelichting komen deze vereisten tot uitdrukking in de formulering ‘zo-
danig dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereen-
komst te laten voortduren’.24 Deze laatste formulering lijkt veeleer op een herformule-
ring van het tweede criterium (mogelijkheid van herstel) toegespitst op de verzoekende 
werkgever. Bovendien kennen we dit criterium uit de e-grond25 en de h-grond, hetgeen 
als een invulling heeft te gelden van de vervallen algemene toetsingsmaatstaf van arti-
kel 3.1 van het Ontslagbesluit, dat bepaalde dat het UWV beoordeelt of het voorgeno-
men ontslag redelijk is. Het lijkt dan ook merkwaardig daar dan specifiek de termen 
‘ernstig en duurzaam’ aan te verbinden. En gelet op de invulling die daaraan zowel in 
de memorie van toelichting op de Wwz als in de Beleidsregels ontslagtaak UWV wordt 
gegeven, lijken de woorden zelfstandige betekenis te missen en kan de rechter een ar-
beidsovereenkomst ontbinden als hij een verstoring van de arbeidsrelatie voor zich ziet 
én hij deze zo zwaarwegend acht dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst aange-
wezen is. frikkee stelde al dat de ontslaggrond ‘verstoorde arbeidsverhouding’ in enige 
mate is verruimd ten opzichte van het Ontslagbesluit en de Beleidsregels.26 A-G de 
Bock onderschrijft deze opvatting.27

En dan de in het begin van dit tussenkopje gestelde vraag. In HR 16 februari 201828 
toetst de Hoge Raad alleen aan het huidige wettelijke criterium en laat zich niet uit over 
de vraag in hoeverre de UWV-beleidsregels ook na 1  juli 2015 (hoewel ze vervallen 
zijn) nog jaren later gewicht in de schaal van Vrouwe Justitia zouden behoren te leggen. 
A-G De Bock29 is daarover duidelijk: ‘Anders dan in sommige rechterlijke uitspraken tot 
uitgangspunt wordt genomen, kan dan ook niet worden aangenomen dat het bepaalde in 
het voorheen geldende Ontslagbesluit of de Beleidsregels ontslagtaak UWV bindend zou 
zijn voor de rechter. Uit de wetsgeschiedenis kan ook niet worden afgeleid dat zo’n gebon-
denheid zou zijn beoogd, nu daarin niet méér is te lezen dan dat de thans in de wet opge-
nomen ontslaggronden zijn ontleend aan het Ontslagbesluit en dat daarvan geen wijzi-
ging is beoogd.’

Inmiddels is, ook in lijn met de Beleidsregels ontslagtaak UWV, duidelijk geworden dat 
voor toepassing van de ontbindingsgrond ‘verstoorde arbeidsverhouding’ niet vereist 
is dat sprake is van enige verwijtbaarheid, al kan verwijtbaarheid een rol spelen bij het 
uiteindelijke redelijkheidsoordeel van de rechter, bijvoorbeeld wanneer de werkgever 
de verstoring van de arbeidsrelatie doelbewust heeft veroorzaakt.30

24 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 46.
25 Ik heb het altijd opmerkelijk gevonden dat de ontslaggrond verwijtbaar handelen of nalaten in artikel 5:1 lid 

3 Ontslagbesluit zo dicht aanschurkt tegen de dringende reden in artikel 7:678 lid 1 BW; ervan afgezien dat 
daar gesproken wordt van daden, gedragingen of eigenschappen.

26 Noot in TRA 2014/89.
27 EcLI:NL:PHR:2017:1256, onder 3.16.
28 EcLI:NL:HR:2018:220, TRA 2018/41 m.nt. D.J. Buijs.
29 EcLI:NL:PHR:2017:1256, onder 3.9.
30 HR 16 februari 2018, EcLI:NL:HR:2018:220, TRA 2018/41 m.nt. D.J. Buijs.
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Het schrijven van deze bijdrage noopte31 mij de Beleidsregels ontslagtaak UWV weer 
eens ter hand te nemen. Dan valt wat betreft het onderdeel ‘verstoorde arbeidsrelatie’ 
de hoge graad van nuancering van voorbeelden op, veel groter dan bij andere ontslag-
gronden. Ook worden relatief veel uitspraken van kantonrechters als voorbeeld uitge-
werkt (omgekeerde reflexwerking). Betwijfeld kan worden of de Beleidsregels in con-
crete gevallen wel enige zeggingskracht hebben. Veeleer zal de rechter een concrete 
casus op zijn merites moeten beoordelen. De praktijk wijst uit dat, ondanks de (mis-
schien niet bedoelde, maar door de formulering van de g-grond gefaciliteerde) verrui-
ming van de norm, de door de Wwz afgedwongen strakkere toetsing van rechters ertoe 
leidt dat de lat om aan te nemen dat een verstoorde arbeidsrelatie kan leiden tot ont-
binding van de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 hoger is komen te liggen.

Van losjes naar strak procederen 

Waar de rechter in ontbindingszaken oude stijl placht te oordelen op basis van de in-
tentie van de wetgever van 1907, dat het ging om het treffen van een soort ordemaatre-
gel, impliceert de Wwz dat de ontbindingsprocedure gevoerd wordt volgens de regels 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de Mediant-zaak32 heeft de Hoge 
Raad geoordeeld dat als uitgangspunt moet worden aanvaard dat de wettelijke bewijs-
regels van overeenkomstige toepassing zijn in procedures strekkende tot ontbinding 
van een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de werkgever de aan zijn ontbindings-
verzoekschrift ten grondslag liggende feiten en omstandigheden zal moeten stellen en, 
bij gemotiveerde betwisting door de werknemer, zal moeten bewijzen. Weliswaar is 
voor bewijs in het burgerlijk procesrecht niet steeds vereist dat de te bewijzen feiten en 
omstandigheden onomstotelijk komen vast te staan, maar kan volstaan dat deze vol-
doende aannemelijk worden.33 Juist bij een verstoorde arbeidsrelatie is concretisering 
van de bron van de verstoring in de vorm van feiten en omstandigheden geboden. Dat 
de helft van de ontbindingsverzoeken op de g-grond wordt afgewezen, kan niet alleen 
wijzen op een strakkere toepassing door rechters van de regels, maar ook daarop dat 
werkgevers(advocaten) nog niet of onvoldoende beseffen dat toewijzing van een ont-
bindingsverzoek van de werkgever staat en valt met (het stellen van) feiten en omstan-
digheden.

Conclusie 

De verstoorde arbeidsrelatie heeft zich in de loop der tijd tot een steeds meer toegepas-
te grond voor beëindiging van arbeidsovereenkomsten door de werkgever ontwikkeld. 
Het begrip is zo ruim dat het niet goed mogelijk is concrete handvatten te geven voor 

31 foei! Zou Sjef zeggen: TRA 2019/18 in fine (andermaal foei!).
32 HR 23 december 2016, EcLI:NL:HR:2016:2998.
33 EcLI:NL:HR:2018:220, r.o. 3.4.2 en 3.4.3, TRA 2018/41 m.nt. D.J. Buijs.
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beslissingen die niet alleen betrekking hebben op de vraag of een arbeidsrelatie ver-
stoord is, maar ook of die verstoring zodanig is dat van de werkgever redelijkerwijs niet 
kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Sjef had gelijk dat het 
gaat om twee criteria, al kan men twisten over de vraag hoe de tweede vraag moet 
worden ingevuld. Daarom beval ik aan de elementen ‘ernstig en duurzaam’ buiten de 
discussie te houden en ieder geval zo concreet mogelijk te omschrijven waarom een 
verstoring van de arbeidsrelatie tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst behoort te 
komen.34

34 EcLI:NL:HR:2018:220, r.o. 3.4.2 en 3.4.3, TRA 2018/41 m.nt. D.J. Buijs, commentaar, punt 6.
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  Een kunstwerk  

Ineke Pinckaers1

1. Terug in de tijd 

Met deze bijdrage wil ik u meenemen naar 2004. Sjef en ik werkten toen beiden als 
kantonrechter in het prachtige pand aan het Janskerkhof 13-15 in Utrecht. Het oudste 
deel stamt uit 1648 en is als voornaam woonhuis gebouwd in de stijl van Jacob van 
campen (van het Paleis op de Dam en het Mauritshuis). Door de eeuwen heen is het 
pand van binnen en van buiten rijk gedecoreerd en van kunstige schilderingen en beel-
den voorzien. Daarvoor zijn de beste en kostbaarste materialen gebruikt. Voordat het 
pand in gebruik is genomen als kantongerecht was er een bank in gevestigd. In de 
achttiende-eeuwse stijlkamers met grote spiegels en indrukwekkende plafonds hadden 
de oudste kantonrechters hun werkkamer. Zij deden daar hun zittingen. Op drukke 
dagen mochten wij dat ook. Het pand was vrij toegankelijk. Iedereen kon in en uit lo-
pen. Tijdens onderhandelingen konden partijen de geschilderde putto’s (engeltjes) met 
de christelijke symbolen voor geloof, hoop en liefde in de hal op hun gemak van dicht-
bij bekijken. Er was ook moderne kunst. In de grote zittingzaal hingen abstracte schil-
derijen. Op de binnenplaats lag een groot, tamelijk onheilspellend, kunstwerk van grij-
ze steen.

Sjef was in 2004 een kantonrechter van middelbare leeftijd en in die hoedanigheid al 
jaren werkzaam op het Janskerkhof. Zijn werkkamer had uitzicht op het levendige 
plein, de oude bomen en de kerk. Ik was jonger en ben na mijn benoeming in 1999 op 
het Janskerkhof komen werken. Relatief kort daarna, in 2002, is het kantongerecht zijn 
zelfstandigheid verloren en een afdeling van de rechtbank geworden. Daarmee was de 
regententijd van Sjef en mij voorbij. In 2004 moest de sector kanton ook fysiek integre-
ren in de rechtbank en verhuizen naar het Vrouwe Justitiaplein. Sjef is toen op het idee 
gekomen om een boek te schrijven over de geschiedenis van het pand aan het Janskerk-
hof en zijn bewoners. Dat boek, Rechtschapen Rechters, is uitgegeven in mei 2004. Sjef 
heeft het cadeau gedaan aan iedereen die bij het kantongerecht betrokken was.2 Het 
boek is helaas niet meer in de vrije handel verkrijgbaar. Het is wel opgenomen in de 

1 Kantonrechter te Utrecht.
2 Sjef de Laat, Rechtschapen Rechters, Utrecht, mei 2004.
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collectie van verschillende bibliotheken, ook in die van de Rechtbank Midden-Neder-
land. Daar is het te leen.

2. Rechtschapen Rechters 

Omdat Sjef als overheidsrechter nu, vijftien jaar laten, zelf geschiedenis gaat worden, 
heb ik zijn boek uit 2004 weer eens uit de kast gepakt en herlezen. Ik hoop dat u dat ook 
gaat doen. Met dat boek is namelijk iets geks aan de hand. In mijn herinnering was het 
een boek waarin Sjef voor het nageslacht had vastgelegd hoe goed en fijn wij aan het 
Janskerkhof hadden gewerkt en hoe wij hadden genoten van de pracht en praal van het 
historische gebouw. Ik wist nog dat het verhaal zich afspeelde in 2003/2004 en dat het 
was geschreven in de vorm van een detective of, voor de liefhebbers van dat genre, 
rechtersroman. De hoofdpersonen heten Emile Durfort en Joost Boudaen.3 De eerste 
is een kantonrechter van middelbare leeftijd, de tweede een jonge griffier. Zij werken 
aan het Janskerkhof en raken gefascineerd door de meest geruchtmakende kunstroof 
van de vorige eeuw. Dat is de diefstal in 1934 van het paneel ‘Rechtvaardige Rechters’ 
van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck uit de Sint-Baafskathedraal4 in Gent. Dur-
fort en Boudaen vermoeden dat het schilderij in Utrecht terecht is gekomen. Het on-
derzoek dat zij instellen vindt plaats in en rond het gebouw van het kantongerecht. 
Tussendoor moeten natuurlijk ook de gewone dagelijkse zaken met collega’s, advoca-
ten en partijen worden besproken.

Bij herlezing, vijftien jaar later, ervaarde ik het boek heel anders. Hoe is het mogelijk 
dat dezelfde woorden in een andere tijd zo’n andere beleving teweegbrengen.

Het eerste hoofdstuk doet verslag van een toevallige ontmoeting in een steegje bij een 
kerk. Durfort komt op koopavond oog in oog te staan met een grote man met opval-
lende bakkebaarden die hij kort daarvoor een flinke geldstraf had gegeven voor te hard 
rijden. Deze man lijkt hem aanvankelijk niet eens op te merken, maar draait zich dan 
plotseling toch om en herkent zijn ‘onrechtvaardige rechter.’ Hij stelt zich vierkant te-
genover Durfort op. Die is bang en wil vluchten. Maar dat kan niet meer. De man be-
gint zich vreselijk op te winden en Durfort uit te schelden voor lariekoek en eikel. Die 
probeert toch maar een gesprek te beginnen. Dat komt op gang. De man vertelt hem 
dat hij door de hoge straf financieel helemaal klem is gezet. De confrontatie loopt uit-
eindelijk met een sisser af. Ieder gaat weer zijns weegs.5 Met deze passage lijkt Sjef 

3 De namen schijnen gekozen te zijn uit een lijst van personen die door de eeuwen heen werkelijk aan het 
Janskerkhof 13 of 15 hebben gewoond.

4 Voorheen genaamd Sint Janskerk.
5 Deze confrontatie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De toevallige ontmoeting in een lege coupé in 

een trein in Groningen tussen de voorzitter van de meervoudige strafkamer en een kort daarvoor tot een 
lange vrijheidsstraf en tbr veroordeelde persoon is beschreven door B.J. Asscher in zijn bundel essays Meester 
der Metamorfose. Overwegingen van een rechter, Amsterdam 1989.
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rechters te waarschuwen voor de gevaren van een afrekening door partijen op straat. 
De toga beschermt niet meer afdoende.

In het laatste hoofdstuk daarentegen zijn de rollen omgedraaid. Sjef waarschuwt juist 
partijen voor de veel grotere gevaren van tunnelvisie en bekrompen opvattingen van 
rechters. Dat grote gevaar wordt met krachtige beelden van context voorzien. Durfort 
en Boudaen raken volledig in de ban van hun zoektocht naar het gestolen schilderij. 
Een overleden oom van Boudaen, zelf kind van een rechter en een hoogleraar, was van 
beroep wisselagent (bankmedewerker) geweest. Een wisselagent komt ook voor in de 
onderzoeken van de Belgische politie. Durfort en Boudaen lezen alle boeken over de 
diefstal in 1934 die zij kunnen vinden. En ook nog extra boeken over de geschiedenis 
van Utrecht. Zo ontwikkelen zij de hypothese dat de sleutel van het mysterie moet 
liggen in de verbinding tussen het oudste pand van het Janskerkhof, het pand van het 
kantongerecht uit 1648, en de Janskerk zelf, gebouwd in 1060. Om die sleutel te pakken 
te krijgen gaan zij helemaal terug naar de fundamenten van de kerk en begeven zij zich 
letterlijk in onderaardse gangen die kerk en kantongerecht met elkaar verbinden. On-
danks al hun goede bedoelingen, hun harde werken en hun fascinatie voor een per-
spectivisch kunstwerk, vallen zij toch in de kuil van de tunnel(visie).

Deze rechter en griffier zijn eerlijk en rechtschapen. En zij werken aan het Janskerkhof, 
waaraan ik zulke goede herinneringen bewaarde. Maar rechtvaardig zijn zij zeker niet. 
De ramen van het monumentale pand blijken bij herlezing van het boek ook steeds 
potdicht te zitten. De temperatuur binnen is nooit gelijk aan die van buiten. De rech-
ters kunnen maar door één venster kijken. Zij zijn professionals op het gebied van 
waarheidsvinding en lijken logisch en rationeel te werk te gaan bij hun pogingen het 
mysterie te ontrafelen. Maar zij bekijken de zaken niet van verschillende kanten en 
verliezen ondanks, of dankzij, hun harde werken en enthousiasme het contact met de 
werkelijkheid. Alleen de bode lijkt de verschillende geluiden van vreemde vogels van 
buiten nog op te kunnen vangen. De rechtschapen kantonrechter en griffier zijn ge-
doemd tot de tunnel(visie).

3. De verpakking 

Deze harde boodschap heeft Sjef verpakt in een aantrekkelijke vorm. Rechters en an-
dere juristen zijn dol op detectives. Dat is een bekend gegeven.6 Zij houden van gron-
dig feitenonderzoek en geloven heilig dat zij daar goed in zijn. Zij houden ook van 
psychologie, althans op de manier waarop Agatha christie, Simenon, of Henning 
Mankell psychologisch inzicht beschrijven.

Sjef heeft er nog een schepje bovenop gedaan. De speurneuzen zijn niet op zoek naar 
zomaar een schilderij. Het gaat om een paneel dat onderdeel is van het wereldberoem-

6 J.D.A. den Tonkelaar, ‘De detective en de rechter’, Trema, april 2014.
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de drieluik en altaarstuk ‘Het Lam Gods’. Dit kunstwerk van de gebroeders Van Eyck is 
bekend geworden door zijn prachtige detaillering en vernieuwende toepassing van 
perspectief. Hele hordes speurders hebben al naar het gestolen paneel gezocht. De ver-
dwijning is een mysterie. Als geboren en getogen in de buurt van (Maas)Eyck was het 
verhaal mij vertrouwd. Vooral in het voormalig hertogdom Brabant, het land waar 
Sjefs wieg heeft gestaan, is de diefstal nooit meer helemaal uit het nieuws verdwenen. 
Ieder jaar zo rond 1 april duiken er weer berichten op dat het paneel is teruggevonden, 
Welke jurist wil dat mysterie nu niet oplossen?

Het boek leest ook lekker weg. Extra spannend is de wetenschap dat Sjef zelf kanton-
rechter is geweest aan het Janskerkhof. Zijn lezer weet dat en verwacht daarom dat het 
verhaal deels is gebaseerd op eigen ervaringen en deels is verzonnen. Die tussenvorm 
tussen fictie en non-fictie wordt tegenwoordig ‘autofictie’ genoemd en schijnt razend 
populair te zijn.7 De lezer wil niet alleen de verschillende verhaallijnen volgen, maar 
ook nog eens dolgraag ontdekken welke gebeurtenissen nu echt gebeurd zijn en welke 
niet. Hij probeert dus in alle opzichten feiten en fictie te scheiden.

4. De toegevoegde waarde van een drieluik 

Als gezegd is het spannende avontuur dat Sjef beschrijft bij nader inzien niet zozeer de 
zoektocht naar een kunstwerk uit de vijftiende eeuw tegen de achtergrond van een 
historisch gebouw. Het gaat eigenlijk om de zoektocht naar recht en rechtvaardigheid 
in het hier en nu. Sjef heeft een poging gedaan om de ingrediënten te vinden die recht-
schapen rechters tot rechtvaardige rechters kunnen maken. En hij heeft zijn bevindin-
gen voor het nageslacht opgeschreven. Dat is zijn cadeau. Hij heeft zich ingeleefd in 
personen met heel verschillende visies. Het eerste hoofdstuk gaat over ‘Vreemde Vo-
gels’, het laatste over ‘Onrechtvaardige Rechters’. Tussendoor komt alles en iedereen die 
bij de rechtspraak betrokken is voorbij. Hij heeft goed gekeken en zijn personen en 
dialogen tot in detail beschreven. Daardoor lijken deze net zo echt als de personen op 
het altaarstuk van de gebroeders Van Eyck. Sjef heeft met de veertien hoofdstukken van 
zijn boek zelfs het visuele effect van het geschilderde drieluik (dat ook een veelluik is) 
uit de vijftiende eeuw proberen na te bootsen: je kunt elk deel afzonderlijk bekijken, 
maar als je ze samen ziet, dan draagt dat bij aan een groter geheel, een diepere beteke-
nis.8

Wie weet welk verrassend visueel effect de verschillende bijdragen aan dit liber ami-
corum nog opleveren en welk totaalbeeld van Sjef als rechter en vriend wij aan hem 
cadeau doen. Door deze bijdrage blijft ook zijn proza in het genre van de autofictie, de 
detective of rechtersroman, niet buiten beeld.

7 floortje Grooten, verslag van een gesprek met Lisa Halliday over haar boek Asymmetrie, verschenen in 2017, 
op de website karakters.nu.

8 Zie het hiervoor genoemde gesprek met Lisa Halliday.
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5. Wat is het effect op mij 

Mijn herinnering aan de tijd die ik als kantonrechter op het Janskerkhof heb gewerkt is 
door herlezing van het boek van Sjef uit 2004 veranderd. Ik betwijfel nu of ik daar wel 
zo fijn en goed heb gewerkt, maar ik weet nog steeds heel zeker dat ik heb genoten van 
het prachtige gebouw. Ik waardeer het boek ook nog als een bijzonder geschenk. Maar 
ik ervaar het niet meer als een rustig bezit. Het beeld van de goedwillende en enthou-
siaste kantonrechter en griffier in de tunnel(visie) maakt me onzeker. Ik vraag me in 
retrospectief af hoeveel slachtoffers mijn eigen tunnelvisie heeft gemaakt. Ik realiseer 
me hoe moeilijk het eigenlijk is om je echt goed in te leven in alle verschillende per-
spectieven en alle geluiden uit de samenleving op te vangen. Is niet ieder mens be-
perkt? Is zijn perspectief niet per definitie een product van de tijd, de plaats en het 
milieu waar hij geboren is? Of meer populair gezegd: je kunt de jongen wel uit Brabant 
halen, maar Brabant niet uit de jongen. Een lid van de babyboomgeneratie, de protest-
generatie, die zoveel deining heeft veroorzaakt, kijkt op zijn manier. Die is anders dan 
de manier waarop een lid van de ‘generatie nix’ kijkt. Voor de laatste generatie zijn er 
maar weinig heilige huisjes overgebleven om te mogen slechten. Ontsnappen uit je ei-
gen generatie kan niet, ook al doe je nog zo je best om je in te leven in het standpunt 
van anderen. Zo bezien is de noodzaak van verschillend perspectief eigenlijk een drin-
gend pleidooi voor meer diversiteit in alle opzichten in de rechtspraak en de juridische 
wereld.

Maar Sjef is in zijn boek wel mild. Wat de ene generatie in haar voorgangers ziet als 
gebreken, zijn vanuit een ander perspectief misschien deugden.

6. Waarom het boek nog van belang is 

Ik vind het schokkend dat ik in 2004 eigenlijk niet heb gezien dat Sjef recht en recht-
vaardigheid heeft geschilderd als een perspectivisch kunstwerk. Mijn eigen perspectief 
(of tunnelvisie) is in vijftien jaar in ieder geval veranderd. Ik hoop dat het ruimer is 
geworden. Rechtvaardigheid is een mysterie dat alleen vanuit logica en ratio nooit vol-
ledig kan worden begrepen. Ik zie nu scherper dat behalve tijd en plaats ook beleving, 
emotie een grote rol speelt. Met kunstmatige intelligentie kunnen we over een tijd vast 
heel eerlijke conflictbeslechting vormgeven. Maar de emotionele dimensie van recht-
vaardigheid blijft naar mijn mening mensenwerk. Die emotionele dimensie kan het 
verschil tussen rechtschapenheid en rechtvaardigheid maken. Het is wel afhankelijk 
van tijd en plaats. Nieuwe generaties rechters, advocaten en wetenschappers moeten 
dus steeds opnieuw blijven onderzoeken en aftasten welke ingrediënten nodig zijn 
voor (herstel van) vertrouwen in de rechtspraak. Zij kunnen daarbij gelukkig wel 
voortbouwen op inzichten en ontdekkingen van degenen die hen zijn voorgegaan. Sjef 
heeft dat ook gedaan. Uit zijn boek blijkt dat hij dol is op geschiedenis, oog heeft voor 
traditie en voortbouwt op inzichten van voorgangers. De mate waarin is wel opvallend 
voor een lid van de generatie die zo tegen de vorige aan heeft geschopt.
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7. Rechtvaardige rechters 

Sjef begint zijn verkenning van recht en rechtvaardigheid bij de oervorm van de rech-
ter. Dat zijn de rechters die de gebroeders Van Eyck hebben geschilderd als sacrale 
koningen. Zij dragen kostbare mantels en zitten hoog te paard. Zij staan dicht bij God. 
Hun gezag is rechtstreeks van hem afkomstig. Deze rechters hebben behoefte aan alle 
parafernalia die bij hun ambt horen, zoals mooie gebouwen en imponerende stijlka-
mers. Wie deze rechters van dichtbij wil bekijken kan sinds 2010 terecht op de speciale 
website ‘Van Eyck in 1000 miljard pixels’. Op die site zijn hoge-resolutiebeelden te vin-
den, gemaakt met infrarood reflectografie (IRR) en röntgen. Door die nieuwe technie-
ken zijn niet alleen complexe details van het drieluik en de verschillende panelen te 
zien, maar kun je nu zelfs bestuderen wat er zich onder het verfoppervlak bevindt. Van 
het paneel van de ‘Rechtvaardige Rechters’ is alleen de in 1941 vervaardigde kopie te 
zien.

Sjef schildert zijn Durfort veel minder uitgesproken dan de sacrale koningen van Van 
Eyck. In het eerste hoofdstuk wordt hij beschreven als iemand die je op straat zo voor-
bij zou lopen. Hij lijkt veel meer op de meester der metamorfose. Dat type rechter is 
door B.J. Asscher, de voormalige president van de Rechtbank Amsterdam, in 1989 be-
schreven in zijn bundel essays met overwegingen.9 De meester der metamorfose is het 
tegendeel van de sacrale koning. Hij wordt niet gehinderd door eigen sympathieën of 
antipathieën. Privéopvattingen over hetgeen hij zelf in plaats van elk der procespartijen 
zou hebben gedaan, spelen geen rol. Hij is onzichtbaar en ongrijpbaar. Men ziet hem 
pas, als hij geroepen wordt. Zijn hoogste ambitie is zich weer terug te trekken, alsof hij 
er nooit was geweest.

De moderne rechters van Sjef zitten er ergens tussenin. Zij zijn niet geheel ongevoelig 
voor het effect van uiterlijk vertoon en symboliek, de één meer dan de ander. Hij be-
schrijft hen als liefhebbers van glimmende (strop)dassen en mooie auto’s en mensen 
die genieten van de sfeer van de mooie stijlkamers waarin zij hun zittingen mogen 
houden. Zij hebben ook eigen opvattingen en willen in voorkomende gevallen aangifte 
kunnen doen van strafbare feiten. Zij spreken over de toga (met pruik) en de doktersjas 
en beseffen dat een toga kan bijdragen aan het effect van beroepskleding: je doet de 
zwarte toga met witte bef aan omdat je als rechter optreedt, niet als gewone burger. Je 
laat zo je gezag en functie zien. De toga voorziet in de behoefte van de burger om tegen 
een rechter op te kunnen kijken en zichzelf niet te hoeven verlagen.10 En het is ook wel 
handig om op straat niet meteen herkend te worden. Sjef zelf staat overigens bekend als 
rechter zonder toga. Waarom dat is, beschrijft hij in zijn boek als volgt:

9 Wederom B.J. Asscher, Meesters der Metamorfose, Amsterdam 1989.
10 Zie ook B.J. Asscher, Rechters vragen niet om eerbied, Amsterdam 1996, p. 120 e.v.
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‘Maar later, toen er in het openbaar juridische redevoeringen werden gehouden, is de 
zwarte toga voor de advocaten gebruikt om de gelijkheid van partijen te bewerkstelli-
gen. De toga zorgde ervoor dat de kleding eronder niet meer duidelijk kon maken hoe 
rijk of arm, hoog of laag men van stand was.(…) Ook nu zijn advocaten door hun 
beroepskleding gelijk. Met dit verschil, dat hier bij ons naast advocaten ook juristen 
van de vakbonden en de rechtsbijstandsverzekeraars optreden. Zij mogen geen toga 
dragen. Om iedereen weer gelijk te laten zijn, horen advocaten tegenover niet-advoca-
ten hun toga uit te trekken. Dat doen ze helaas niet allemaal meer. Dus kan de kan-
tonrechter maar beter het goede voorbeeld geven. Daarom zit ik niet in toga.’

Voor Sjef hangt vertrouwen in de rechtspraak samen met empathisch vermogen, waar-
bij ook de advocaten van groot belang zijn.

‘“Rechtvaardige rechters”. Wat een intrigerende titel is dat toch, peinsde Durfort. Hoe-
veel mensen die hun zaak verloren zouden een rechter toch nog rechtvaardig vinden? 
Bepaaldelijk niet iedere rechtszaak was een win-win-situatie, zoals mediators je wel 
wilden laten geloven. In iedere zaak zit een winnaar en een verliezer. Als elke verliezer 
het oordeel van de rechter onrechtvaardig zou vinden, zou het slecht gesteld moeten 
zijn met het vertrouwen in de rechter.’ (…) Kennelijk werkt het niet zo dat iedere ver-
liezer meteen zijn vertrouwen in de rechterlijke macht verliest. Zou dat liggen aan de 
vaak onderschatte rol van de advocaat en de andere gemachtigden? Zouden zij hun 
cliënten uitleggen dat rechters langs bepaalde lijnen redeneren? Lijnen die vaak in 
eerdere rechtspraak vastliggen. Lijnen die voorkomen dat een uitspraak tot een volko-
men onverwachte uitkomst leidt. Lijnen die, meer dan vaak wordt gedacht, een zeke-
re voorspellende kracht hebben. Of zou ook de manier van procederen van belang 
zijn? In de meeste procedures werden de vaak volkomen tegengestelde standpunten 
van de strijdende partijen tot tweemaal toe uitgewisseld. Tweemaal gedurende het 
proces moest je als eisende of gedaagde partij dat andersluidende standpunt van je 
tegenstander weer lezen en verwerken. Hoezeer je ook overtuigd was van je eigen ge-
lijk, toch moest je je weer inleven in de visie van de ander.’

Sjef vindt het ook belangrijk dat rechters ervaring hebben opgedaan en door middel 
van nevenfuncties blijven opdoen buiten de rechtspraak.

In zijn boek worden op de werkvloer van het kantongerecht de gewone alledaagse din-
gen besproken bij de koffieautomaat, tijdens de lunch en tijdens werkoverleg. Het gaat 
bijvoorbeeld om de verantwoordelijkheid voor het opruimen van de rotzooi op het 
plein voor het kantongerecht, het bezoek van twaalf leden van de katholieke platte-
landsvrouwen (de ‘Vrouwen van Nu’) aan een strafzitting, het blijven liggen van faxen 
en post, klachten van advocaten over onjuiste informatie aan de telefoon, klachten van 
kantonrechters en griffiemedewerkers over elkaar, wachttijden, bejegening ter zitting, 
communicatie per e-mail etc., etc. Ook onderwerpen als bescherming van de privacy, 
seksuele intimidatie (‘me too’) en fake news komen in 2004 al voorbij. Alleen op de 
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achtergrond speelt de politieke en economische situatie een rol. De rechtbank moet 
bezuinigen. In die tijd: het licht mag ’s avonds niet meer blijven branden. En in de 
kranten staan berichten over de oorlog in Irak.

De alledaagse gesprekken, ook die met vreemde of minder vreemde vogels van buiten, 
lijken weinig doordacht. Maar juist die gesprekken blijken wel de weg te wijzen naar 
meer rechtvaardige rechters. Juist de gewone alledaagse dingen kunnen volgens Sjef 
het verschil maken: het zorgvuldig formuleren wanneer je over iemand schrijft met 
een andere achtergrond, maar ook zoiets als het opnemen voor een collega in een con-
flict op de werkvloer en het met respect bejegenen van advocaten en medewerkers van 
juridische adviesbureaus.

Sjef verwijst naar een artikel uit 2004 van zijn leermeester, socioloog Kees Schuyt. On-
der de kop ‘Kleine alledaagse deugden’ heeft deze de lezer herinnerd aan de klassieke 
deugden. Schuyt heeft de oude Griekse wijsgeer Aristoteles aangehaald met zijn deugd 
in het midden: moed als tussenweg tussen overmoedigheid en lafheid. En ook haalt 
Sjef een boek aan van Primo Levi, de Italiaan die jarenlang in een Duits concentratie-
kamp had gezeten, maar daardoor niet haatdragend jegens alle Duitsers was geworden:

‘Het boek had tot het inzicht geleid dat, om massale uitbarstingen van misdadigheid, 
zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog, te verhinderen, kleine deugden nodig zijn. Het 
gaat niet langer om zware persoonlijke karaktervorming met deugden als geloof, hoop 
en liefde, maar om lichtere kwaliteiten als ethische vaardigheden, humane gevoelighe-
den en vooral alledaagse oplettendheid. Goed kijken is zo’n deugd, waarna je vervol-
gens gevaarlijke ontwikkelingen in je geheugen vast kunt leggen. Ook zorgvuldig taal-
gebruik, gevoel voor praktisch nut, maar ook fouten durven maken en ervan leren zijn 
moderne deugden. (…) Ethische vaardigheden, zoals integriteit, onpartijdigheid en 
onvooringenomenheid zijn belangrijke bagage voor de moderne rechter. Dagelijkse 
oplettendheid, in de vorm van goed om je heen kijken en ontwikkelingen in de samen-
leving volgen, is voor een rechter onmisbaar.’

Het gezag van rechters is aan de moderne kantonrechters niet meer door God gegeven, 
maar van de mensen gekregen. Die mensen moeten hun rechters wel kunnen zien. Dat 
vindt Sjef heel belangrijk. Ik voeg daar aan toe dat partijen via internet tegenwoordig 
gemakkelijk de achtergrond van een rechter kunnen achterhalen. Daardoor wordt di-
versiteit nog belangrijker. Alleen met meer diversiteit kan worden voorkomen dat von-
nissen als ‘autofictie’ van een bevoorrechte elite worden gelezen, losgezongen van de 
werkelijkheid. Kortom: voor meer rechtvaardige rechters is deining nodig.

‘Hoe het ook zij, dacht Durfort, de rechters moeten er hard aan trekken om het ver-
trouwen te behouden. De gevaren liggen voortdurend op de loer. (…) Beter is het om 
betrokken dan wereldvreemd te zijn. Nog geen twintig jaar geleden had een kanton-
rechter bij zijn afscheid verklaard dat zijn venster op de samenleving werd gevormd 
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door zijn lidmaatschap van de Rotary. Durfort rilde bij de gedachte. Zo’n enge visie 
hoor je gelukkig zelden meer. Toch is er geen garantie dat een maatschappelijk actieve 
en belezen rechter niet ook kritiek uitlokt. Beslissingen nemen, ook in lastige en nog 
niet uitgekristalliseerde kwesties, is het vak van een rechter. Nooit zou helemaal uit te 
bannen zijn dat het verwijt wordt gemaakt: “Zeg, ben jij niet die onrechtvaardige 
rechter?”’

8. Vervolg 

Sjef is zelf een rolmodel voor de generatie rechters van nu. Hij is intern en extern een 
begrip. Hij is verreweg de meest gevraagde rechter voor kantonarbitrages (procedures 
ex artikel 96 Rv).11 En hij vervult of heeft de meest interessante nevenfuncties vervuld. 
Je kan ook nog eens met hem lachen. Sjef, ik zal je enorm missen. Ik troost me met de 
gedachte dat je nog betrokken wil blijven bij onze kennisgroep arbeidsrecht en dat we 
elkaar ook in de toekomst nog regelmatig gaan zien.

En ik hoop natuurlijk op een vervolg op je boek uit 2004. Jane Gardham heeft haar 
boek over de uiterlijk altijd onberispelijke Engelse rechter ook in 2004 gepubliceerd. 
Zij heeft inmiddels een tweede en derde deel geschreven en daarmee een drieluik vol-
tooid.

Op een rechtvaardige rechter. Proost.

11 Partijen mogen hun arbiters wel, hun overheidsrechter niet kiezen. Dat is een kenmerkend verschil tussen 
arbitrage en overheidsrechtspraak. Met een keuze voor een bepaalde persoon wordt in de praktijk van de 
kantonarbitrage wel zo veel mogelijk rekening gehouden.
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  Sjef de Laat en het opzegverbod tijdens ziekte  

Karin Frikkee1

Lieve Sjef,

Wanneer heb ik jou eigenlijk leren kennen? Goede vraag! Op dit soort momenten zou 
ik het geheugen van mijn inmiddels 91-jarige vader wensen, die zich ongeveer alles 
vanaf zijn jeugd tot in detail kan herinneren en daarover bovendien zeer smakelijk kan 
vertellen, tot aan de inhoud van zijn eerste loonzakje toe. Na diep graven in mijn ge-
heugen ben ik tot de conclusie gekomen dat er twee mogelijke momenten zijn waarop 
wij elkaar voor het eerst kunnen hebben ontmoet. De eerste is tijdens de cursus ‘Ar-
beidsrecht in de sneeuw’, die vele jaren geleden voor het eerst door Kluwer in Wengen 
werd georganiseerd. Ik was destijds advocaat-medewerker bij Trenité Van Doorne, jij 
was docent bij deze cursus. Samen met een collega mocht ik ‘als beloning voor ons 
harde werken’ de cursus bijwonen. Het was wel een uiterst serieuze cursus, want voor-
afgaand aan de cursus kregen we huiswerk in de vorm van casuïstiek met vragen, die 
van tevoren moesten worden beantwoord. Mede dankzij mijn collega en de stagiaires 
van ons kantoor, die ons zogenaamde ‘klasje’ bijwoonden en die wij hadden gevraagd 
om een voorzet te maken voor de beantwoording van de casussen, werd door ons braaf 
een uitvoerige beantwoording aangeleverd. Eenmaal in de Zwitserse sneeuw verdiep-
ten we ons in de ochtend in het arbeidsrecht, in de middag werd er geskied en ’s avonds 
aten de docenten samen met de cursisten. Bij die gelegenheid viel mij al op hoe leuk en 
aardig jij bent (nog afgezien van jouw sublieme kennis van het arbeidsrecht, die jij ook 
duidelijk wist over te brengen aan de cursisten).

De tweede mogelijkheid voor onze eerste ontmoeting is de eerste uitvoering van het 
Nationaal Arbeidsrechtcongres, dat ongeveer in dezelfde periode plaatsvond (of één of 
meer jaren eerder of later, zie eerste zin van deze bijdrage over mijn geheugen). Jij was 
voorzitter van dit congres. Ik vond het toen heel spannend om een heus congres over 
het arbeidsrecht bij te mogen wonen, maar het beviel goed en ik werd een trouwe be-
zoeker. Toen ik enkele jaren later de stoute schoenen aantrok en mij op de zaterdagoch-
tend naar de interruptiemicrofoon begaf, werd dit door jou enthousiast gestimuleerd 
door de opmerking ‘daar had ik al op gehoopt’. Inmiddels heb ik niet al te veel last meer 

1 Raadsheer in het Gerechtshof Den Haag.
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van plankenkoorts. Daar zou jouw aanmoediging wel eens iets mee te maken kunnen 
hebben gehad.

Later kregen we veel meer met elkaar te maken, zeker na mijn overstap naar de rech-
terlijke macht, toen wij collega-kantonrechters werden, jij in Utrecht en ik eerst in 
Delft en daarna in Rotterdam. Wij kwamen elkaar onder andere tegen bij vergaderin-
gen van de Kring van Kantonrechters, waarvan jij alweer de voorzitter was. En toen ik 
in 2006 toetrad tot de deelredactie arbeidsrecht van het Nederlands Tijdschrift voor 
Sociaal Recht (tegenwoordig Tijdschrift Recht en Arbeid, TRA, geheten), zat jij al in die 
redactie en wij hebben inmiddels vele e-mails uitgewisseld in het kader van peer re-
views en zijn er ook de nodige redactievergaderingen en andere ‘TRA-uitjes’ geweest. 
Jouw inhoudelijke bijdrage aan die deelredactie is altijd van grote waarde.

Dit laatste brengt mij dan bij mijn inhoudelijke onderwerp, het opzegverbod tijdens 
ziekte. Zoals je weet, is dit een van mijn stokpaardjes en heb ik hierover een aantal 
malen gepubliceerd. Dit mede naar aanleiding van een beschikking van het Hof Den 
Bosch van 22 juni 20172, waarin is geoordeeld dat het opzegverbod tijdens ziekte (ook) 
van toepassing is in de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter bij ontslag op de 
a-grond, indien de werknemer zich ziek heeft gemeld nadat de ontslagaanvraag bij het 
UWV is ingediend, maar voordat het verzoek om ontbinding door de kantonrechter is 
ontvangen. Het gaat dus om de situatie dat het opzegverbod tijdens ziekte niet van 
toepassing is in de UWV-procedure omdat de werknemer niet ziek was bij aanvang 
van die procedure. Als het UWV de toestemming verleent, dan mag de werkgever de 
arbeidsovereenkomst gewoon opzeggen, ook als de werknemer zich inmiddels wel 
heeft ziekgemeld. Als de werkgever na een weigering van de toestemming door het 
UWV alsnog een ontbindingsverzoek indient, is het de vraag of het opzegverbod dan 
wel van kracht is. Volgens het hof is het moment waarop het ontbindingsverzoek door 
de kantonrechter wordt ontvangen bepalend, en niet het moment van ontvangst van de 
ontslagaanvraag door het UWV. Het hof baseerde dit oordeel onder meer op artikel 
7:671b lid 7 BW, dat bepaalt dat het opzegverbod, bedoeld in artikel 7:670 lid 1 BW, 
niet geldt indien de ziekte een aanvang heeft genomen nadat het verzoek om ontbin-
ding door de kantonrechter is ontvangen.

In mijn artikel voor ArbeidsRecht heb ik de vraag opgeworpen of artikel 7:671b lid 2 
BW niet zou kunnen leiden tot een ander oordeel. In dit artikellid staat dat de kanton-
rechter het ontbindingsverzoek slechts kan inwilligen als er geen opzegverboden als 
bedoeld in artikel 7:670 BW gelden. Is het dan niet logisch – a contrario geredeneerd 
– dat het ontbreken van het opzegverbod tijdens ziekte in de UWV-procedure door-
werkt in de daaropvolgende ontbindingsprocedure? Verdedigbaar is dat uit dit artikel-
lid kan worden afgeleid dat het opzegverbod niet van toepassing is als de ontbindings-
procedure is voorafgegaan door een UWV-procedure waarin ook geen opzegverbod 

2 Hof Den Bosch 22 juni 2017, EcLI:NL:GHSHE:2017:2820.
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gold. Lid 2 verwijst immers expliciet naar artikel 7:670 lid 1 BW, waarin staat dat het 
opzegverbod niet van toepassing is als de ziekte een aanvang heeft genomen nadat het 
UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen. De ontbindingsprocedure bij de kanton-
rechter na weigering van de UWV-toestemming is een bijzondere procedure, die wel 
wordt aangeduid als ‘verkapt hoger beroep’ tegen het oordeel van het UWV en wetssys-
tematisch gezien een onlosmakelijke voortzetting van de UWV-procedure vormt. De 
werkgever dient immers binnen twee maanden na de beslissing van het UWV het ont-
bindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen (artikel 7:686a lid 4 sub d BW). Bo-
vendien mag de kantonrechter zonder voorafgaande UWV-procedure de arbeidsover-
eenkomst niet op de a-grond ontbinden.

Toen ik over dit onderwerp voor TRA3 en ArbeidsRecht4 schreef, wees jij mij op twee 
passages uit de wetsgeschiedenis van de Wwz, die ik nog niet opgemerkt had. De mooie 
mail die jij schreef heb ik helaas niet bewaard, maar jouw welkome input verwoordde 
ik als volgt in mijn artikel voor ArbeidsRecht:

‘In de parlementaire geschiedenis van de Wwz is geen enkele aanwijzing te vinden 
waaruit blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat het ontbreken van 
het opzegverbod in de UWV procedure niet doorwerkt in de daaropvolgende ontbin-
dingsprocedure.’

Een welwillende lezer van de parlementaire geschiedenis zou tot de conclusie kunnen 
komen dat de regeling van artikel 7:671b lid 7 BW niet is bedoeld voor de a-grond. In 
de memorie van toelichting5 wordt een relatie gelegd tussen de zogenaamde ‘verge-
wisplicht’ van artikel 7:671b lid 6 BW (‘is er sprake van een verband?’), die alleen geldt 
voor de b- tot en met h-grond, en lid 7 van datzelfde artikel. Zo valt te lezen: ‘In het 
voorgestelde zevende lid wordt tot uitdrukking gebracht dat het opzegverbod bij ziekte – 
en dus ook de vergewisplicht – niet geldt indien de ziekte een aanvang heeft genomen 
nadat het ontbindingsverzoek door de (griffie van) de kantonrechter is ontvangen.’ Hier-
uit zou kunnen worden afgeleid dat artikel 7:671b lid  7 BW dus niet geldt voor de 
a-grond. Bovendien staat in de memorie van toelichting6 bij artikel 7:670 lid 1 sub b 
BW de volgende passage:

‘In het nieuw voorgestelde eerste lid, onderdeel b, wordt de verwijzing naar het ver-
zoek om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen als bedoeld in 
artikel 6 van het BBA 1945 vervangen. In plaats daarvan wordt geregeld dat het op-
zegverbod bij ziekte niet geldt indien de ziekte een aanvang heeft genomen nadat het 
volledige verzoek om toestemming (…) door het UWV (…) is ontvangen. Als er spra-
ke is van een ziekmelding die heeft plaatsgevonden nadat de werkgever een verzoek 

3 c.J. frikkee, ‘Opzegverbod ziekte en bedrijfseconomisch ontslag’, TRA 2018/5.
4 c.J. frikkee, ‘Opzegverbod ziekte; alles of niets bij bedrijfseconomisch ontslag’, ArbeidsRecht 2018/4.
5 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 108.
6 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 101.
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om ontbinding heeft gedaan, hoeft dit evenmin aan een ontbinding door de kanton-
rechter in de weg te staan (artikel 7:671b, zevende lid, BW).’

Het woord ‘evenmin’ zou zo kunnen worden uitgelegd, dat de wetgever bedoelt dat 
(i) een ziekmelding na aanvang van de UWV-procedure niet in de weg staat aan ont-
binding door de kantonrechter op de a-grond en (ii) een ziekmelding na aanvang ont-
bindingsprocedure daaraan evenmin in de weg staat.

Het is nog steeds wachten op meer duidelijkheid over dit onderwerp. Vooralsnog is het 
Hof Den Bosch het enige hof dat hierover een oordeel heeft gegeven. In de – voor zover 
mij bekend – enige zaak die zich al in een pril stadium na de inwerkingtreding van de 
Wwz bij het Hof Den Haag heeft aangediend over dit onderwerp, is ter zitting een 
schikking tussen partijen bereikt. Van de andere hoven is mij geen jurisprudentie be-
kend. De Hoge Raad heeft tot nu toe evenmin gesproken. Zo’n anderhalf jaar na de 
eerste uitspraak werd het Hof Den Bosch nogmaals geconfronteerd met hetzelfde 
vraagstuk. De kantonrechter had in een uitvoerig gemotiveerde beschikking geoor-
deeld – in afwijking van het oordeel van het Hof Den Bosch in de beschikking van 
22 juni 2017 – dat het opzegverbod bij ziekte niet van toepassing is op het moment dat 
de ziekte een aanvang heeft genomen nadat het ontbindingsverzoek is ingediend.7 Er 
werd met belangstelling uitgezien naar de uitspraak in hoger beroep en hier en daar 
gespeculeerd of het hof misschien ‘om’ zou gaan. Het hof hield echter de kerk in het 
midden en koos ervoor om eerst te beoordelen of aan de herplaatsingsverplichting was 
voldaan.8 Omdat dit volgens het hof niet het geval was, werd niet meer toegekomen 
aan een inhoudelijke beoordeling van de beslissing van de kantonrechter over het op-
zegverbod bij ziekte.

Omdat ik toch wel wat nieuwsgierig ben naar jouw verdere bijdrage aan de rechtsont-
wikkeling over het opzegverbod tijdens ziekte, heb ik wat jurisprudentie-onderzoek 
gedaan. Dat leverde interessante uitspraken op, die echter niet allemaal even veel te 
maken hadden met het opzegverbod tijdens ziekte. Eerst maar eens begonnen met 
Legal Intelligence, dat met de trefwoorden ‘j.j.m. de laat kantonrechter opzegverbod 
ziekte’ maar liefst 83, slechts deels relevante, hits oplevert. De bovenste drie ontbin-
dingsbeschikkingen die de zoektocht opleverde, van respectievelijk 13  september 
20189, 21  juni 2018 en 10 mei 2017 (vraag mij niet waarom de uitspraken nooit op 
chronologische volgorde staan, dit is één van de vele zoekmachine-mysteries) waren 
driemaal een afwijzing van het ontbindingsverzoek van de werkgever. En ten minste 
twee van de drie gevallen hadden niets te maken met een zieke werknemer. Nog een 
zoekmachine-mysterie in Legal Intelligence is, dat als ik op ‘j.j.m. de laat’ zoek, er mij 
ook resultaten worden aangereikt waarin woorden als ‘gelaten’ en ‘laatste’ zijn gear-

7 Kantonrechter Roermond 30 januari 2018, EcLI:NL:RBLIM:2018:947.
8 Hof Den Bosch 6 december 2018, EcLI:NL:GHSHE:2018:5118.
9 EcLI:NL:RBMNE:2018:4409, EcLI:NL:RBMNE:2018:2768 en EcLI:NL:RBMNE:2017:2501.
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ceerd en waarin jouw naam in geen velden of wegen te bekennen is. Mr. J.J.M. Melis-
sen, advocaat te Apeldoorn, levert in combinatie met het woord ‘gelaten’ ook een zoek-
resultaat op. Zo kom je wel aan 83 hits.

Toen AR Updates. Zelfde trefwoorden in het vakje ‘tekst’, 1988 hits! Dat zijn, geloof ik, 
alle uitspraken die in AR Updates staan! conclusie: zo werkt het zoeken in AR Updates 
dus niet. Weer een zoekmachine-mysterie. Als ik jouw naam in het vakje ‘Rechter’ in-
vul, krijg ik nog 151 hits. Wordt dat gecombineerd met ‘opzegverbod ziekte’ in het 
vakje ‘tekst’ dan resteren nog 22 hits. De meest recente hit van deze 22 uitspraken is een 
vonnis van 8  augustus 2018 (EcLI:NL:RBMNE:2018:3964) over de uitleg van de 
schending van een geheimhoudingsbeding in een beëindigingsovereenkomst, waarin 
het woord opzegverbod volgens mij niet eens voorkomt. Nog een zoekmachine-mys-
terie.

Op naar rechtspraak.nl. Een bescheiden score van 18 uitspraken. De oudste uitspraak 
dateert van 14 september 2009, de meest recente van 13 september 2018. De uitspraak 
van 14 september 2009 betreft een mooi voorbeeld van een ontbindingsprocedure op 
bedrijfseconomische gronden.10 Het ging om een werkneemster die zowel ziek als 
zwanger was, en waarin jij de volgende overweging wijdt aan het beroep van de 
werkneemster op het opzegverbod, na eerst te hebben geoordeeld dat de werkgever er 
erg slecht voorstaat, onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is en vrijwel de enige oplos-
sing bestaat uit het wegvallen van de baan van de werkneemster:

‘Hoewel een werkneemster tijdens de zwangerschap door de ontslagwetgeving, in de 
vorm van een opzegverbod, beschermd wordt, is deze bescherming niet van toepas-
sing, indien aannemelijk is geworden dat de dienstbetrekking eindigt om dringende 
financiële redenen. De reden daarvan is dat een werkgever met een op een faillisse-
ment afstevenend bedrijf een werknemer, ook al is ze zwanger, ermee mag belasten, 
dat zij haar baan dreigt kwijt te raken en dat zij zich daarover zal moeten buigen in 
de vorm van het voeren van verweer in een ontbindingprocedure.’

De slotconclusie is dat de arbeidsovereenkomst van de werkneemster wordt ontbon-
den, onder toekenning van een vergoeding.

Strenger was je voor de eigenaar van een café, wiens enige werknemer zes maanden 
eerder werd getroffen door een herseninfarct en niet meer kon werken.11 De werkgever 
voert aan dat hij sinds de uitval van de werknemer zeer lange werkweken maakt; uit 
een eigen overzicht blijkt dat hij maar liefst 98 uur per week draait. Dit is voor hem niet 
(langdurig) op te brengen. De werkgever wijst er voorts op dat uit de financiële jaar-
stukken blijkt dat hijzelf slechts een bescheiden inkomen genereert en er geen geld is 

10 Kantonrechter Utrecht 14 september 2009, EcLI:NL:RBUTR:2009:BJ9968.
11 Kantonrechter Utrecht 10 januari 2012, EcLI:NL:RBUTR:2012:BU9978.

22815_Liber Deining.indd   183 05-06-19   15:04



184

KARIN fRIKKEE

voor een vervangend personeelslid, naast de kosten voor het loon van de zieke werkne-
mer. Dan zou er voor de werkgever zelf niet of nauwelijks inkomen resteren en zou hij 
financieel enorm in de problemen komen. De werknemer voert verweer en wijst op de 
relatie tussen het ontbindingsverzoek en het opzegverbod tijdens ziekte. Hij voert ook 
aan dat de werkgever de mogelijkheid had om een verzekering af te sluiten voor de 
kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte, maar dat niet heeft gedaan, zodat het voor 
zijn risico moet komen dat hij geen vervanging kan betalen.

Jij oordeelt, kort gezegd, dat het opzegverbod tijdens ziekte aan de orde is omdat de 
ontbinding betrekking heeft op ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een ar-
beidsongeschikte werknemer. Daaraan wordt de volgende overweging toegevoegd:

‘Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen zal worden 
afgewezen. Het ontslagverbod tijdens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte is immers 
in alle opzichten van kracht en van belang. De wetgever in de vorm van de regering 
(kabinet en Staten-Generaal) heeft in de laatste 17 jaar het beleid ontwikkeld dat 
oorspronkelijk gedurende zes weken en vervolgens gedurende een jaar en vervolgens 
gedurende twee jaar een loondoorbetalingsverplichting tijdens arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte bestaat, met de in artikel 7:629 BW genoemde mogelijke uitzonderin-
gen. Die doen zich hier niet voor. Het gaat enkel om een verzoek dat is ingegeven door 
de omstandigheid dat de werkgever het loon niet meer kan betalen. Nu het bepaalde 
in artikel 7:629 BW een verbijzondering is van het bepaalde in artikel 7:628 BW moet 
ervan worden uitgegaan dat het niet kunnen voldoen aan de betaling van loon een 
risico is dat volledig in de sfeer van de werkgever ligt. Enige uitzonderingen die op 
grond van jurisprudentie over de uitleg van het bepaalde in artikel 7:628 BW zijn 
aanvaard en die het risico meer of geheel bij de werknemer leggen, zijn niet aange-
voerd en ook niet aannemelijk gemaakt. De kantonrechter hecht er ten slotte – ten 
overvloede – nog aan op te merken dat [verzoeker] zelfs niet heeft gemeld hoe hoog de 
premie zou uitvallen van een verzekering die tegen het voormelde risico zou kunnen 
worden afgesloten (en waarom hij die premie niet zou kunnen dragen).’

De overweging ten overvloede is opmerkelijk, omdat het een gegeven is dat de werkge-
ver een dergelijke verzekering niet heeft afgesloten. De stelling van de werkgever is niet 
dat hij geen verzuimverzekering heeft afgesloten omdat hij deze niet kon betalen, maar 
dat hij het loon bij ziekte niet kan betalen, gelet op zijn lage inkomen en de kosten voor 
de loondoorbetaling van zijn zieke werknemer (en enige personeelslid). Evident is dat 
hij geen verzekering heeft afgesloten die de kosten daarvan dekt. Daar zal hij inmiddels 
wel enorm veel spijt van hebben. De overweging lijkt te impliceren dat het nog moge-
lijk zou zijn geweest voor deze café-eigenaar om dit ‘brandende huis’ te verzekeren, 
maar er is natuurlijk geen ziekteverzuimverzekeraar die – tegen een redelijke premie 
– nog bereid zou kunnen worden gevonden om de loonkosten van het enige zieke 
personeelslid te verzekeren.
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Van de 18 uitspraken op rechtspraak.nl, zijn er acht uit het Wwz-tijdperk. Die heb ik 
nog eens onder de loep genomen. Eén uitspraak betreft een loonvordering, de andere 
uitspraken zijn ontbindingsbeschikkingen. Bijzonder is de uitspraak waarin jij oor-
deelt dat de Wwz de ontbindingsgrond ‘dringende redenen’ niet kent en het niet moge-
lijk is om in de onderhavige ontbindingsprocedure de gestelde dringende reden (her-
haalde weigering om aan redelijke instructies te voldoen) om te zetten of te lezen als 
‘verwijtbaar handelen’ (de e-grond).12 In drie zaken wordt het ontbindingsverzoek af-
gewezen, in vier zaken wordt het toegewezen. De g-grond slaagt slechts eenmaal (de 
zaak van de secretaresse die van haar baas een strakke satijnen broek moest dragen, 
omdat hij hield van ‘vrouwen die glimmen’), in drie zaken wordt het beroep op de 
g-grond niet gehonoreerd. In de drie zaken waarin het ging om disfunctioneren, wijkt 
jouw oordeel af van de landelijke ‘statistieken’ met betrekking tot de d-grond. Terwijl 
statistisch gezien de kans dat een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren wordt 
afgewezen heel groot is – ik meen dat de laatste cijfers in de richting van meer dan 70% 
afwijzing gaan – heb jij in deze drie uitspraken de arbeidsovereenkomst juist wel ont-
bonden. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat in geen van deze uitspraken het op-
zegverbod van ziekte een rol speelde. De uitspraken waren weliswaar een ‘hit’ met de 
trefwoorden opzegverbod tijdens ziekte, maar van ziekte was geen sprake. Ze kwamen 
uit de zoekmachine vanwege de standaardoverweging waarin het woord ‘opzegverbod’ 
voorkomt (‘De kantonrechter heeft onderzocht of een opzegverbod ingevolge artikel 7:670 
BW of enig ander opzegverbod geldt. Dat is niet het geval.’), dit in combinatie met het 
woord ziekte, dat in een ontbindingsbeschikking op grond van disfunctioneren voor-
komt op het moment dat de wettekst wordt geciteerd (‘Er dient sprake te zijn van onge-
schiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten 
gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer’).

Sjef, ik kom tot een afronding. Deze cijfers zeggen natuurlijk statistisch gezien hele-
maal niets. Ongetwijfeld zijn er nog vele andere uitspraken die niet gepubliceerd zijn. 
Jij hebt veel voor het arbeidsrecht betekend, ik heb bijzonder graag met je samenge-
werkt en iedere keer dat ik je sprak was het weer een feestje. Geniet van je welverdien-
de pensioen!

12 Kantonrechter Amersfoort 21 juni 2018, EcLI:NL:RBMNE:2018:2768.

22815_Liber Deining.indd   185 05-06-19   15:04



22815_Liber Deining.indd   186 05-06-19   15:04



187

 ONGELIJKHEIDScOMPENSATIE IN HET ARBEIDSREcHT Of:  U GEEfT MIJ DE fEITEN, IK GEEf U HET REcHT 

  Ongelijkheidscompensatie in het arbeidsrecht of:  
u geeft mij de feiten, ik geef u het recht  

Monetta Ulrici1

‘A judge ought not be affected by the weather of the day, but will be by the climate of 
the era’
(vrij naar prof. Freund in On the basis of sex).

Vaak plegen wat oudere – of moet ik zeggen ouderwetse – advocaten hun pleidooien te 
beginnen met een citaat (liefst uit de klassieke oudheid), dat soms treffend gevonden is 
maar vaker nogal gezocht aandoet. Het ontlokt de rechters dan een diepe zucht. Dat ik 
hier nu toch begin met deze zin uit de film ‘On the basis of sex’ is er niet zozeer in ge-
legen dat ze uitstekend passen in dit stukje2, maar vooral dat ze naar mijn mening een 
goede rechtspraak karakteriseren. We moeten als rechters niet meegaan met de waan 
van de dag, maar wel met het (gewijzigde) gevoelen in de maatschappij.

Dit geldt ook, en misschien wel met name, in arbeidszaken. Ook daar moet de rechter 
bedacht zijn op de waan van de dag, daar niet in meegaan, maar wel het gewijzigde 
gevoelen in de maatschappij vertalen in de open normen van het arbeidsrecht. We 
verwachten heden ten dage steeds meer directe actie en zelfredzaamheid van de bur-
ger. Terwijl die burger – zeker als hij zich in zijn bestaan bedreigd voelt – daar dikwijls 
helemaal niet (tijdig) toe in staat is. Het past een rechter dan ook daar op in te spelen 
en die burger te helpen. Dat is de kern van de ongelijkheidscompensatie. Nog steeds 
dient de rechter er op te letten dat de werknemer afdoende beschermd wordt. Bijvoor-
beeld door de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden.

In een arbeidsgeschil staan partijen immers allerminst op gelijkwaardig niveau tegen-
over elkaar. De economisch draagkrachtige werkgever, die doorgaans niet rechtstreeks 
door een conflict wordt getroffen en de rekening niet uit eigen zak hoeft te betalen, 
staat tegenover een afhankelijke werknemer, die tot in het diepst van zijn wezen door 
het conflict wordt geraakt, economisch én gevoelsmatig. De werknemer dreigt niet al-
leen zijn inkomen te verliezen, maar ook zijn aanzien, zijn (hopelijk zinvolle) dagbeste-

1 Kantonrechter te Amsterdam.
2 Voor de inhoud van dit stukje heb ik mij laten inspireren door het proefschrift van mr. dr. Y.H.G. Erkens, 

Rechtspleging in arbeidszaken (Kluwer, 2013) en de publicatie van mr. dr. J.H. Bennaars en mr. dr. J.P Quist, 
‘Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden in de ontbindingsprocedure’, TAP 2018, 3.

22815_Liber Deining.indd   187 05-06-19   15:04



188

MONET TA ULRIcI

ding en zijn maatschappelijke relevantie. Van iemand die een nuttige bijdrage levert 
aan de economie wordt hij door het ontslag opeens verplaatst naar de andere kant van 
het economisch spectrum; hij gaat behoren tot de uitkeringsgerechtigden. Dat geldt 
voor alle rangen en standen en in alle tijden; in tijden van grote werkloosheid én in 
tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Gelijkheid tussen werkgevers en werknemers 
– hoe hoog opgeleid ook – is een illusie, zoals mr. dr. Y. Erkens terecht stelde bij de 
verdediging van haar proefschrift Rechtspleging in arbeidszaken in 2013. En dat geldt 
nog steeds.

De rechtshulpverleners lijken de impact van een juridische procedure of ontslag op de 
werknemer nog wel eens uit het oog te verliezen of worden gedreven door de wens de 
procedure voor hun (werkgever-)cliënt te winnen. De ongelijkheid en onevenwichtig-
heid in de wederzijdse positie wordt onvoldoende onderkend of zelfs uitgebuit. Een 
goede (arbeids)rechter heeft oog voor deze ongelijkheden en compenseert waar nodig, 
met name in processueel opzicht. De afhankelijke en ondergeschikte positie van de 
werknemer tegenover de werkgever vraagt niet alleen om ongelijkheidscompensatie in 
de vorm van dwingendrechtelijke voorschriften, maar ook – en misschien wel juist – 
om een zeer actieve rechter. En dat laatste wordt de rechter vaak (hoogst) kwalijk geno-
men. Dan wordt ‘ons’ door een knarsetandende advocaat verweten dat ‘we’ mee-proce-
deren.

Waar voorheen de rechter de rol van sfinx aannam en luisterde naar wat er door de 
advocaten naar voren werd gebracht, en vervolgens wikte, woog en oordeelde, staat 
tegenwoordig de waarheidsvinding meer voorop en probeert de rechter daadwerkelijk 
recht te doen aan, of in, een feitelijke situatie. Of daarbij door een partij wel helemaal 
de juiste (rechts)grond wordt genoemd of niet, is dan minder belangrijk. Die actieve 
rechter bespreekt op zitting de mogelijkheden van de zaak in processueel opzicht (en 
vult de bewijspositie in), stelt problemen rond een petitum aan de orde (waar dat enige 
‘aanpassing’ behoeft, omdat het niet kan worden omgezet in een dictum), en leidt par-
tijen veilig langs valkuilen van de verschillende juridische concepten. Daarbij worden 
ogenschijnlijk onschuldige vragen gesteld (‘Is het niet wat erg lang geleden?’ of ‘Be-
doelt u nu een billijke vergoeding of niet toch de transitievergoeding?’) om een stelling 
van een partij te kunnen uitleggen of een standpunt in de richting van een haalbare 
oplossing te kunnen sturen. Om een juiste, eerlijke oplossing te bereiken en louter 
formele verweren (juridisch-technische foefjes) te kunnen passeren. Soms tot grote 
teleurstelling van de advocaat van de wederpartij, die dacht de zaak al ‘in the pocket’ te 
hebben. Maar zoals een collega het ooit heel treffend verwoordde: ‘Wij rechters staan 
onbevooroordeeld tegenover partijen, maar niet tegenover de uitkomst van de proce-
dure.’ Als dat betekent dat we moeten mee-procederen, dan doet we dat. Als dat bete-
kent ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden doen we dat ook. Van harte.

Het feit dat één der partijen in de stukken niet de juiste rechtsgrond heeft genoemd, 
mag derhalve niet van doorslaggevend belang zijn. De rechter kent het recht en past 
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dat toe, binnen het door partijen geschetste feitelijke geschil. Ook – of juist – binnen 
het arbeidsrecht, waar geen verplichte procesvertegenwoordiging is en waar de komst 
van de Wwz – met ingewikkelde bepalingen en korte vervaltermijnen – voor vele ge-
machtigden en overigens ook veel rechters voor de nodige processuele problemen 
heeft gezorgd. Een recent arrest van de Hoge Raad (EcLI:NL:HR:2019:404, Omega 
Groep) is daar een duidelijk voorbeeld van. Met begrippen als ‘kennelijke vergissing’ of 
‘inlezen in de stellingen’ of ‘ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden’ wordt dan 
alsnog het beoogde gevolg bereikt. Dat past ook in de opvattingen heden ten dage rond 
deformalisering, met name op processueel gebied. Dat is geen waan van de dag; dat is 
het gevoelen in de maatschappij.

Wel doet een rechter er natuurlijk verstandig aan een af- of toewijzingsgrond, die tus-
sen partijen in de stukken niet aan de orde is geweest, eerst ter zitting te bespreken. 
Partijen mogen immers niet verrast worden door de uitspraak, want een van de partij-
en zou in zijn eis of verweer kunnen worden benadeeld en dat is ook weer niet de be-
doeling. Maar voor het overige worden de grenzen aan dit optreden van de rechter 
getrokken door artikel 24 Rv. De feiten mogen niet worden aangevuld. De in de proce-
dure vastgestelde feiten en omstandigheden moeten kunnen leiden tot het beoogde 
rechtsgevolg: de (eventueel gedeeltelijke) toe- of afwijzing van de vordering. ‘U geeft 
ons de feiten, wij geven het recht.’

Dus, mijne dames en heren advocaten en andere rechtshulpverleners, schreeuw geen 
moord en brand als de rechter in een procedure ter zitting juist dat ene argument aan-
stipt, waarvan u zo blij was dat de wederpartij het niet had gevonden, maar bereid u 
eerder voor op het weerwoord. Dat is beter voor de zaak, het is eerlijker en wij rechters 
zijn toch ongehoorzaam. Als we vinden dat het recht op een bepaalde manier zijn loop 
moet hebben, dan gebeurt dat. Al dan niet met behulp van aanvulling van rechtsgron-
den, deformalisering, inlezen of welk leerstuk dan ook.

Mr. dr. Sjef de Laat heeft dat zijn lange leven als rechter laten zien. Het is mij zonder 
meer een genoegen geweest dat van zo nabij mogelijk – als rechter uit een andere recht-
bank – mee te maken. Het spijt mij nu al zijn prachtige uitspraken (de Odfjell-zaak is 
mijn favoriet) niet meer tegemoet te kunnen zien. Maar ik hoop Sjef zelf nog menig 
keer te treffen en uit zijn mond de dierbare begroeting te kunnen horen: ‘Dag vrouw, 
hoe is het met je?’
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  What’s up? – WhatsApp in het (arbeids)recht  

Anne Reitsma1

Inleiding 

Voor velen geldt dat bij het zien van het teken bovenaan dit stuk, direct een bel gaat 
rinkelen. Het is opvallend en interessant dat WhatsApp sinds haar invoer in 2009 zo’n 
snelle opmars heeft gemaakt. En dat die opmars zich niet heeft beperkt tot uitsluitend 
informele vrienden- en familiegroepjes, maar ook in het arbeidsrecht een rol is gaan 
spelen. Zo zijn in de jurisprudentie tal van voorbeelden te vinden waarin het bestaan, 
de duur en omvang van een arbeidsovereenkomst op basis van WhatsApp-berichten is 
vastgesteld.2 Ook zijn er allerlei voorbeelden waarin via WhatsApp (al dan niet terecht) 
het einde van de arbeidsovereenkomst werd aangekondigd door de werkgever.3 Zo be-
zien kan WhatsApp dus een rol spelen zowel bij de start, tijdens als tegen het einde van 
de arbeidsovereenkomst.
Er is ook een andere link tussen WhatsApp en het arbeidsrecht te noemen. In het re-
cent gepubliceerde rapport waarin de financiën van de Rechtspraak zijn doorgelicht, 
werd WhatsApp expliciet genoemd als een zaakverzwarende oorzaak in het civiele 
recht: tegenwoordig wordt steeds vaker gebruik gemaakt van uitdraaien van digitale 
communicatie waardoor de gemiddelde behandeltijd per zaak en het aantal uren over-
werk van rechters en juridisch medewerkers is gestegen.4 WhatsApp heeft dus ook zijn 

1 (Pers)rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.
2 Zie bijv. EcLI:NL:GHDHA:2018:2554.
3 Zie bijv. EcLI:NL:RBDHA:2018:3423.
4 Boston consulting Group, februari 2019, ‘Doorlichting financiën Rechtspraak’ definitief rapport, https://

www.rechtspraak.nl/SitecollectionDocuments/doorlichting-Rechtspraak-BcG.pdf.
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invloed laten gelden in procedures, waardoor een verzwaring in het rechterlijk werk 
zichtbaar is.
Ik laat het financieringsmodel van de Rechtspraak nu voor wat het is en ga terug naar 
het gebruik van WhatsApp-berichten in de arbeidsrechtelijke praktijk. In die praktijk 
zie ik niet veel commotie ontstaan om het gebruik van het middel WhatsApp an sich; 
uiteindelijk is het vaak de inhoud van die berichten die vooropstaat en beoordeling 
behoeft. Wat nu als je je veilig waant bij het versturen van een WhatsApp-bericht, maar 
dit bericht later, in een arbeidsrechtelijke procedure, dé doorslaggevende rol gaat spe-
len? Een nadere beschouwing.

Vrijuit appen? 

Sinds 2016 ziet eenieder die begint met appen in het bericht staan: ‘Berichten en oproe-
pen in deze chat zijn nu beveiligd met end-to-end encryptie.’ In de toelichting van 
WhatsApp staat vermeld dat met end-to-end encryptie ‘je berichten veilig zijn’ en ‘niet 
in verkeerde handen kunnen vallen’. Volgens WhatsApp zijn ‘jouw berichten alleen 
voor jou bestemd’. Je kunt volgens WhatsApp ‘vrijuit praten’ en ‘derde partijen kunnen 
ze niet lezen of beluisteren’.5 WhatsApp bedoelt hier (natuurlijk) mee dat, in beginsel, 
alleen de verzender en ontvanger de berichten kunnen lezen. WhatsApp en andere 
derden kunnen zich niet zelfstandig toegang tot de berichten verschaffen. Wat 
WhatsApp er niet bij vertelt, is dat zowel verzender als ontvanger (natuurlijk) derden 
inzage kunnen geven in deze berichten. Sterker nog: de ontvanger kan ervoor kiezen 
deze berichten door te sturen aan derden, waarmee ze buiten het gezichtsveld van de 
oorspronkelijke verzender en ontvanger worden gebracht. In zoverre is het dus de 
vraag of je berichten wel veilig zijn en of ze niet in verkeerde handen kunnen vallen, 
zoals WhatsApp belooft. Kun je (nog wel) vrijuit appen?
In december 2018 kopte De Telegraaf ‘WhatsApp kost medewerker de kop’.6 Volgens de 
schrijver van het artikel speelden in dat jaar negatieve berichten via WhatsApp opval-
lend vaak een hoofdrol als het ging om werknemers die zich hadden misdragen en 
vervolgens (terecht) op staande voet werden ontslagen. Een zaak die wordt genoemd 
gaat over een koerier die zijn baas, een collega en een medewerker van een leasemaat-
schappij in appjes bedreigde met het breken van een neus en met ‘afmaken’.7 De kan-
tonrechter oordeelde dat de bedreigingen in de WhatsApp-berichten zo ernstig zijn, 
dat de koerier op staande voet mocht worden ontslagen. De hoeveelheid, de omvang 
van de WhatsApp-berichten en de gebruikte bewoordingen waren in toenemende 
mate bedreigend en intimiderend, aldus de kantonrechter. Goed voorstelbaar was, zo 
werd geoordeeld, dat onder die omstandigheden geen persoonlijk gesprek meer heeft 
plaatsgevonden tussen de koerier en zijn baas. Dat het volgens de koerier gebruikelijk 

5 https://faq.whatsapp.com/general/28030015/.
6 De Telegraaf, 21 december 2018. https://www.telegraaf.nl/financieel/2949857/whats-app-kost-medewerker-

de-kop?utm_source=google&utm_medium=organic.
7 EcLI:NL:RBNHO:2018:9901.
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is om op deze wijze te communiceren in de koerierswereld, daarin gaat de kantonrech-
ter niet mee.

Het gemak 

In deze casus stuit je op een paar elementen. In de eerste plaats is er, anders dan vroe-
ger, het gemak van nieuwe (sociale) technologieën. Dit heeft zowel voor- als nadelen. 
We kunnen elkaar vrijwel altijd snel en eenvoudig bereiken. Je typt een appje, verstuurt 
het, maar daarmee liggen ook je woorden vast. Tot in de eeuwigheid? Een snelle uiting 
van losse gedachtespinsels kan op deze wijze dramatische gevolgen hebben, zoals een 
ontslag op staande voet. Je kunt een bericht wel verwijderen, ook het verstuurde be-
richt aan de ander, maar met een screenshot van het bericht heb je alsnog bewijs van het 
verstuurde appje. In een recente zaak overwoog de kantonrechter dat het zo mag zijn 
dat WhatsApp een vluchtig medium is – al worden de conversaties zowel lokaal als in 
de cloud bijgehouden – maar dat de werknemer ten tijde van het opstellen van het 
WhatsApp-bericht niet onder enige (tijds)druk stond. Daarom moet, volgens nog 
steeds de kantonrechter, worden aangenomen dat die werknemer welbewust en wel-
overwogen aan zijn leidinggevende had kenbaar gemaakt dat hij akkoord ging met een 
beëindigingsovereenkomst. Een duidelijke en ondubbelzinnige instemming met de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst was vervolgens gegeven.8

Ik vraag me af of iedereen zich van deze gevolgen voldoende bewust is. Ik kan mij in-
denken dat een boze werknemer die in een opwelling in kwade taal aan zijn werkgever 
appt dat ‘hij het maar moet uitzoeken’ (en dan in andersluidende woorden met dezelf-
de strekking, die ik hier niet zal vereeuwigen op papier) zich niet realiseert dat wat hij 
stuurt gezegd is, maar vooral ook geschreven staat. Natuurlijk geldt dat eerste ook voor 
woorden die je in een boze bui mondeling richt aan die werkgever, alleen ben je met de 
schriftelijke vastlegging in de bewijssfeer (alvast) wat geholpen. Of juist verder van 
huis. In het arbeidsrecht geldt nog steeds de strenge maatstaf dat de werkgever niet te 
snel mag aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige be-
eindiging van het dienstverband, in verband met de ernstige gevolgen die dat kan heb-
ben.9 Je zult dus altijd naar het gehele plaatje moeten kijken. Daarmee kom ik tot het 
volgende onderdeel, de context van de verklaring die in die berichten besloten ligt.

De context 

In de tweede plaats krijgt alles wat geschreven staat niet de context mee van intonatie 
en non-verbale communicatie. Woorden die zijn toevertrouwd aan WhatsApp zijn 
vaak voor velerlei uitleg vatbaar door zowel verzender als ontvanger. Ook kunnen en-
kele zinnen uit hun verband worden gehaald. Een werknemer die deze stelling aan-
droeg, kreeg alsnog de deksel op haar neus omdat, ook toen de berichten door de 

8 AR 2019-0291.
9 EcLI:NL:HR:2005:AS8387.
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kantonrechter in breder verband werden beschouwd, de kwade intentie uit de 
WhatsApp-berichten overeind bleef. Het verwijtbaar handelen van deze werknemer 
jegens haar werkgever kwam daarmee vast te staan en leidde (dus) tot ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst.10

De cultuur 

Ten derde werpt zich de vraag op of er sprake kan zijn van een cultuur waarbinnen 
bepaald taalgebruik geaccepteerd wordt en dus gemeengoed is geworden. In de hier-
voor aangehaalde zaken werden de teksten uit de WhatsApp-berichtjes op zichzelf ern-
stig en schadelijk bevonden en werd een rechtvaardiging binnen de bestaande (werk)- 
cultuur niet aangenomen. Met het aandragen van die rechtvaardigingsgrond door de 
werknemer in de koerierszaak werd bijvoorbeeld, volgens de kantonrechter, de ernst 
van zijn eigen handelen (de aanhoudende dreigende taal gericht tegen onder meer zijn 
werkgever) miskend.11 In een andere zaak werd geoordeeld dat het al dan niet bestaan 
van een dergelijke cultuur nog geen vrijbrief geeft om die cultuur dan ook vervolgens 
kracht bij te zetten, zeker niet aan de werknemer die ook leidinggevende is en van wie 
mag worden verwacht dat zij het goede voorbeeld geeft.12 Ook in een app-groep dus. Je 
kunt je voorstellen dat het hanteren van bepaald taalgebruik in de ene groep wel en in 
de andere groep niet wordt geaccepteerd. Ik kan mij indenken dat bepaald (noem het: 
amicaal) taalgebruik binnen een studentenvereniging dat vervolgens wordt geuit in 
een ander genootschap als uiterst onvriendelijk of onheus wordt gezien en niet wordt 
geaccepteerd. Daarmee komt het dus – weer – op de context aan. Een opvallende zaak 
betreft die van De Laat, waarin hij heeft geoordeeld dat ook de (enkele) deelname aan 
een groeps-app (al) grensoverschrijdend kan zijn.13 In deze zaak nam een leraar deel 
aan een groeps-app met oud-leerlingen. De omgang van deze leraar met voormalige 
leerlingen werd als onprofessioneel en onbetamelijk gedrag aangemerkt. De kanton-
rechter oordeelde dat de leraar zich van die deelname (en meer in het bijzonder in het 
versturen van een bepaalde app) had moeten onthouden.14

De generaties 

Tot slot is deze discussie erg interessant omdat voor het eerst vier generaties op de 
werkvloer aanwezig zijn: de Digitieners (14-21 jaar), de Millennials (22-36 jaar), Gene-
ratie X (37-56 jaar) en de Babyboomers (57-72 jaar).15 Elke generatie heeft zijn eigen 
ervaring met WhatsApp, ook al zijn binnen een generatie wel verschillen zichtbaar. Uit 

10 EcLI:NL:RBMNE:2018:5691.
11 EcLI:NL:RBNHO:2018:9901.
12 EcLI:NL:RBMNE:2018:5691.
13 EcLI:NL:RBMNE:2016:519.
14 Tot een rechterlijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst kwam het overigens niet.
15 ‘What’s Happening Online 2018’. Onderzoek door Ruigrok NetPanel onder 2.516 Nederlanders, zie https://

www.ruigroknetpanel.nl/ruigrok-netpanel/whats-happening-online-in-2018/.
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het aangehaalde onderzoek blijkt dat WhatsApp de onbetwiste nummer één is op het 
gebied van social media. In dit onderzoek behoor ik tot de veelbesproken generatie 
Millennials die het meest digitaal is van alle generaties. Gemiddeld zijn wij met de 
meeste apparaten online. De oudere generatie Babyboomers, waar onze jongste doctor 
De Laat toe behoort, staat midden in het leven en doet veel online. Het onderzoek geeft 
aan dat bij deze generatie een groei in het gebruik van de smartphone zichtbaar is en 
dat men er zogezegd ‘op los appt’. Ik vraag mij af of er verschillen zichtbaar zijn tussen 
deze generaties als het gaat om de inhoud van de gedeelde media. Zou een Babyboo-
mer voorzichtiger omgaan met de teksten en afbeeldingen die hij via WhatsApp ver-
stuurt dan een Millennial? Of juist niet, omdat De Millennial, als meest digitale gene-
ratie, zich ook het meest bewust is van mogelijke gevaren? Deze vraag is extra 
interessant omdat er vaak sprake is van een generatieverschil tussen werknemer en 
leidinggevende. Wat denk ik voor alle generaties geldt, is dat de scheidslijn tussen privé 
en zakelijk aan het veranderen is. Met je privételefoon communiceer je steeds meer 
zakelijk, of met je zakelijke telefoon steeds meer privé, zo je wilt. Ook via WhatsApp 
met bijvoorbeeld je collega’s en je werkgever. En dat kan weer gevolgen hebben voor de 
inhoud en het taalgebruik van allerhande berichten die je via WhatsApp verstuurt.

Conclusie 

Ik vertrouwde mijn gedachtespinsels toe aan dit papier, wetende dat het hoogstwaar-
schijnlijk niet alleen door De Laat zou worden gelezen. Het is de vraag of iedere 
WhatsApp-gebruiker (zowel verzender als ontvanger) zich realiseert welke gevolgen 
appjes kunnen hebben. In arbeidszaken worden deze berichten veelvuldig gebruikt en 
door rechters op waarde geschat, waarbij gewogen wordt in context en cultuur. In de 
voorwaarden en toelichting van WhatsApp heb ik niet kunnen vinden dat WhatsApp 
meldt dat berichten alleen bedoeld zijn voor communicatie tussen verzender en ont-
vanger en dat deze, bijvoorbeeld, niet zonder toestemming van de betrokkenen mogen 
worden doorgestuurd. WhatsApp stelt dat je ‘zelf kunt bepalen wat je deelt met je con-
tacten op WhatsApp’. Men raadt aan om ‘zorgvuldig na te gaan voordat je iets deelt met 
iemand’. En verder dat je jezelf moet afvragen ‘of je wilt dat anderen zien wat je gaat 
verzenden’. WhatsApp waarschuwt er wél voor dat wanneer je berichten met anderen 
deelt, zij hiervan een kopie hebben en de mogelijkheid om dit bericht binnen of buiten 
WhatsApp te delen met anderen.16 Als WhatsApp nu duidelijker zou opnemen dat je 
eerst toestemming moet hebben om ontvangen berichten door te sturen, dan is het nog 
de vraag welk (rechts)gevolg je aan die (wel of niet) algemeen verleende toestemming 
kunt verbinden. Mij lijkt dat dergelijke toestemming altijd specifiek, per geval, moet 
worden gegeven en dat het niet opgaat om in generale zin in één keer goedkeuring te 
geven aan de voorkant. Wellicht dat gebruikers in de toekomst onderling contracten 
gaan afsluiten, waarin zij elkaar beloven de appjes niet buiten hun gezichtsveld te bren-
gen, op straffe van een boete. Vergelijk het met de Zweedse goedkeuringswet, waarbij 

16 https://faq.whatsapp.com/nl/general/21197244/?category=5245250.
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je eerst uitdrukkelijke wederzijdse toestemming nodig hebt alvorens je de liefde met 
elkaar kunt bedrijven. In Zweden is men daar alvast op ingespeeld door een app te 
ontwikkelen waarmee je digitaal een sekscontract kunt afsluiten met ondertekening 
van Bank-ID, een Zweedse variant van DigiD, een digitale identificatiemethode.17 Zie 
hier, apps hebben de toekomst.

Afsluitende woorden 

Het stemt me verdrietig dat Sjef straks niet meer op de rechtbank zal rondlopen, al-
thans niet meer op zijn vertrouwde en kenmerkende werkkamer, naast de mijne, te 
vinden zal zijn. De Babyboomer draagt het stokje nu over aan jongere generaties. Zijn 
uitpuilende werkkamer met een schat aan (papieren) geschiedenis moeten wij straks 
gaan missen. Als junior heb ik veel van deze senior geleerd. Sjef heeft me niet alleen 
veel bijgebracht over het arbeidsrecht, maar ook spraken wij vaak met elkaar over ons 
vak en alles wat daarbij komt kijken. Wat maakt een goede rechter, hoe zie je de invul-
ling van jouw taak in de maatschappij? Hoe doe je dat niet alleen, maar met een heel 
ondersteunend apparaat, waarbij je je bewust blijft van ieders eigen verantwoordelijk-
heid daarin? Die gesprekken en gedachtespinsels neem ik mee in de voortzetting van 
mijn loopbaan. Ik ga je missen, Sjef! We appen.

17 Trouw, 30 juni 2018. https://www.trouw.nl/home/pas-als-het-sekscontract-getekend-is-mogen-de-zweden-
vrijen~a5b55230/.

22815_Liber Deining.indd   196 05-06-19   15:04



197

 BILLIJKE VERGOEDING EN IMMATERIëLE ScHADEVERGOEDING

  Billijke vergoeding en immateriële 
schadevergoeding  

Mieke Fikkers1

1. Een zeer ervaren kantonrechter vertrekt. Onherroepelijk nadert de datum van 18 juli 
2019. Je wordt als rechter weliswaar benoemd voor het leven, aldus artikel 2 lid 1 van 
de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, maar artikel 46h lid 3 van diezelfde wet 
is onverbiddelijk: met ingang van de eerste dag van de maand erna wordt de dan 70-ja-
rige ontslagen.

2. Ontslagen worden, dat is voor de meeste mensen geen reden voor een feest. Kanton-
rechters weten dat als geen ander: in ontslagzaken druipt de emotie soms al uit de 
processtukken en ook later, in de zittingzaal, worden boosheid, schrik, verdriet, angst, 
verongelijktheid, teleurstelling of zelfs ronduit woede maar al te vaak zichtbaar. Een 
ontslag maakt een einde aan datgene waarmee een werknemer soms al decennia zijn 
dagen heeft gevuld, waaraan hij een identiteit ontleent. En het maakt de toekomst vaak 
onzeker. Dan heb je als werknemer nog geluk wanneer je bijvoorbeeld een zeer ervaren 
onderzoeksjournalist bent, die niet behoort tot het segment van de ouderen waarmee 
werkgevers in Nederland in hun aannamebeleid voorzichtig schijnen te zijn.2

3. Met de komst van de Wet werk en zekerheid (hierna: de Wwz) is de smeerolie ver-
dwenen waarmee kantonrechters vastgelopen arbeidsverhoudingen relatief eenvoudig 
konden losmaken met een ontbindingsvergoeding, waarbij aandacht gegeven kon wor-
den aan alle individuele omstandigheden van het geval. Nu is er de transitievergoeding 
voor Jan en alleman. De omvang ervan wordt bepaald door factoren die (nadat over-
gangsregelingen uitgewerkt zijn) voor iedereen gelijk zijn; voor weging van omstandig-
heden is geen ruimte. Hooguit kan een werknemer zijn recht op die vergoeding verspe-
len doordat zijn ernstig verwijtbaar handelen aanleiding is voor de ontbinding of het 
eindigen van de overeenkomst. Alle omstandigheden van het concrete geval kunnen 
dan een rol spelen wanneer de werknemer zich erop beroept dat het niet toekennen 

1 Senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
2 Zie Kantonrechter Utrecht 12 januari 2018, EcLI:NL:RBMNE:2018:100, onder 6.17.
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van (een deel van) de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar is (artikel 7:673 lid 8 BW).3

4. Het is rechtvaardig dat de Wwz met de daarin opgenomen regeling omtrent de tran-
sitievergoeding de onaanvaardbare verschillen heeft weggenomen tussen werknemers 
die, afhankelijk van de keus van hun werkgever, hun baan kwijtraakten via de 
UWV-route of via de kantonrechter in overigens vergelijkbare zaken. Hiermee is de 
‘gouden handdruk’ écht gedemocratiseerd, al is hij nu voor iedereen van blik gewor-
den. En al bestaan er nog wel gouden parachutes voor sommige hoogvliegers.4

5. Met de transitievergoeding moet de normale narigheid als gevolg van een ongewenst 
ontslag worden opgevangen, zoals een terugval in inkomen zolang er geen nieuwe 
baan is met een vergelijkbaar salaris en kosten om de kans op een nieuwe baan te ver-
groten. De huidige uitzondering voor een recht op de transitievergoeding bij dienst-
verbanden korter dan twee jaar verdwijnt per 1 januari 2020, als de inmiddels op 5 fe-
bruari 2019 door de Tweede Kamer op dit punt aangenomen Wet arbeidsrecht in 
balans5 ook wordt aanvaard door de straks nieuw samengestelde Eerste Kamer.
Pas als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en (mede) daardoor de ar-
beidsovereenkomst eindigt, is er ruimte voor een (aanvullende) billijke vergoeding. De 
vervangende billijke vergoeding van artikel 7:683 lid 3 BW die alleen door de hoven 
kan worden toegekend, in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst, en waarvoor 
geen ernstige verwijtbaarheid is vereist, blijft – in deze bundel voor een kantonrechter 
– buiten beschouwing.

6. Doel van de billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar werkgeversgedrag is dat de 
werknemer gecompenseerd wordt voor dit gedrag en ook dat dergelijk gedrag van de 
werkgever wordt voorkomen. Dat laatste betekent niet dat de billijke vergoeding een 
specifiek punitief karakter heeft, aldus de Hoge Raad in de welbekende New Hairsty-
le-beschikking van 30 juni 20176, maar wel kan met de billijke vergoeding ook worden 
tegengegaan dat werkgevers kiezen voor een vernietigbare opzegging omdat dit voor-
deliger is dan een correcte beëindiging of instandhouding van de arbeidsovereen-
komst.

7. De hoogte van de billijke vergoeding wordt – binnen de grenzen van de rechtsstrijd7 
– door de rechter bepaald met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.

3 Zie HR 8 februari 2019 (Woondroomzorg), EcLI:NL:HR:2019:203, r.o. 3.4.4 en Hof Arnhem-Leeuwarden 
18 januari 2019, EcLI:NL:GHARL:2019:447, onder 3.12 en 3.13.

4 Zoals de werknemer bij Plano, HR 16 november 2018, EcLI:NL:HR:2018:2105, waarover J.J.M. de Laat in 
TRA 2019/18.

5 Kamerstukken I, 2018-2019, 35 074, A, artikel I onder J.
6 EcLI:NL:HR:2017:1187, geannoteerd door J.J.M. de Laat in Praktijkgids 2017/228.
7 Hof Arnhem-Leeuwarden 23 november 2016, EcLI:NL:GHARL:2016:9402. Dat de rechter de discretionaire 

bevoegdheid heeft te bepalen wat billijk is, geeft hem niet het recht ‘ultra petitum te gaan’.
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In de New Hairstyle-beschikking ging het om een ontslag zonder toestemming of in-
stemming, dat reeds daarom vernietigbaar was. In die zaak heeft de Hoge Raad voor 
het bepalen van de billijke vergoeding een aantal gezichtspunten geboden die zijn ge-
relateerd aan de gevalsvergelijking: wat zou er gebeurd zijn als de opzegging op verzoek 
van de werknemer zou zijn vernietigd (inmiddels gederfd loon, toekomstig loon, per 
wanneer had de werkgever vermoedelijk wel rechtmatig de arbeidsovereenkomst kun-
nen beëindigen, is er reden voor matiging als bedoeld in artikel 7:680a BW)? Of en in 
welke mate met gemist loon rekening moet worden gehouden hangt af van de ernst 
van het verwijt dat de werkgever valt te maken van de grond voor vernietigbaarheid 
van de opzegging en – voor toekomstig loon – of de reden waarom de werknemer niet 
voor vernietiging van de opzegging kiest is toe te rekenen aan de werkgever.
Andere gezichtspunten betreffen de concrete of te schatten alternatieve inkomsten van 
de ontslagen werknemer (uit inmiddels gevonden ander werk, inkomsten die hij in 
redelijkheid in de toekomst kan verwerven en de eventuele transitievergoeding).
Het hof had in de zaak van New Hairstyle uitdrukkelijk overwogen dat de duur van het 
dienstverband buiten beschouwing zou blijven als factor voor de bepaling van de bil-
lijke vergoeding. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad onjuist, omdat het bij de begro-
ting van de billijke vergoeding immers aankomt op alle omstandigheden van het geval.

8. De gezichtspunten van New Hairstyle zijn ook toepasbaar in zaken waarin de kan-
tonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op verzoek van de werkgever8 of op ver-
zoek van de werknemer9, wanneer de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar 
gedrag van de werkgever. Ook in die zaken ligt daarom een gevalsvergelijking voor de 
hand: wat zou er gebeurd zijn wanneer de werkgever niet op deze wijze aanleiding had 
gegeven voor de grond waarop wordt ontbonden?

9. Vergelijking tussen de feitelijke inkomenssituatie waarin de werknemer na het ont-
slag verkeert met de hypothetische situatie aan de hand van de gezichtspunten in New 
Hairstyle betreft echter alleen materiële schade. Inherent aan deze aanpak is, dat de-
zelfde gedraging van de werkgever tegenover twee werknemers bij de een tot een hoge-
re vergoeding kan leiden dan bij de ander, louter omdat het loon van de een hoger is 
dan dat van de ander (zoals ook het geval was bij de oude kantonrechtersformule in 
ontbindingszaken). Dat kan anders worden als degene met het hogere salaris eerder 
nieuw werk heeft of dat naar verwachting eerder kan krijgen. En was in de oude kan-
tonrechtersformule de duur van het dienstverband vanaf aanvang tot beëindiging be-
palend, nu gaat het om de verwachte resterende duur als de normschending door de 
werkgever wordt weggedacht. Waren vroeger A (aantal dienstjaren) en B (beloning) de 
vaststaande rekenfactoren met de onbekende c voor verwijtbaarheid, nu staat een mi-
nimum aan c vast (er moet ernstige verwijtbaarheid zijn, maar er zijn nog gradaties in 
de ernst), is B een bekend startpunt en is A de grote onbekende terwijl er ook aftrek-

8 HR 30 november 2018, EcLI:NL:HR:2018:2218 (Service Now).
9 HR 8 juni 2018, EcLI:NL:HR:2018:878 (Zinzia).
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posten kunnen zijn. Het enkele feit dat de werknemer al enige tijd is dienst is en – wel-
licht daarom – zeer ervaren is, geeft hem immers goede kansen op de arbeidsmarkt, 
zoals de onderzoeksjournalist uit de uitspraak onder noot 2 mag begrijpen.

10. In zijn New Hairstyle-beschikking maakt de Hoge Raad een koppeling tussen de 
gradaties van ernstige verwijtbaarheid en de mate waarin het, na vergelijking met de 
hypothetische situatie, gemiste loon voor rekening van de werkgever komt. Daarmee is 
echter nog niet gegeven dat de uitkomst voldoet aan de twee doeleinden van de billijke 
vergoeding die hierboven onder 6 zijn vermeld. compensatie voor ernstig verwijtbaar 
gedrag hoeft niet alleen te zien op de inkomensschade. En compensatie van alleen in-
komensschade leidt er nog niet toe dat het resultaat voor de werkgever zo onvoordelig 
is, dat dit een volgende keer aanspoort tot handelen in overeenstemming met de wet-
telijke regels rondom ontslag.

11. Een ontslag volgens het boekje kan al heftige emoties bij de werknemer oproepen. 
Het laat zich dan raden wat de impact zal zijn van een ontslag dat het gevolg is van 
ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. De ten onrechte op staande voet ontsla-
gen werknemer mist loon, krijgt een probleem met de WW en kan wellicht een tijd zijn 
hypotheek niet betalen. De onterecht beschuldigde of weggepeste werknemer is diep 
gekrenkt en heeft slaapproblemen gekregen. Valt dergelijk nadeel onder de billijke ver-
goeding te brengen, of is dit immateriële schade die op de voet van artikel 6:106 BW 
voor vergoeding in aanmerking komt?
Gemis aan werk, inkomsten (en de gevolgen van betalingsproblemen) en carrièreper-
spectief is volgens de Hoge Raad10 geen immateriële schade die onder de voorloper11 
van artikel 6:106 BW viel, maar vermogensschade die zo nodig schattenderwijs is vast 
te stellen.
Artikel 6:95 BW bepaalt dat vermogensschade steeds voor vergoeding in aanmerking 
komt, en niet-vermogensschade alleen voor zover de wet op vergoeding daarvan recht 
geeft. Binnen de arbeidsrelatie biedt alleen artikel 6:106 BW een wettelijke kapstok 
voor immateriële schadevergoeding.

12. Artikel 6:106 BW geeft echter beperkte mogelijkheden voor toekenning van imma-
teriële schadevergoeding aan werknemers. Hoe ernstig verwijtbaar een gedraging van 
een werkgever ook is, zelden zal hij het oogmerk hebben om de werknemer immateri-
ele schade toe te brengen, laat staan dat dit aangetoond kan worden.
Met verwijtbaar gedrag van de werkgever zal ook niet al te vaak de eer en goede naam 
van de werknemer in het gedrang komen, maar er zijn voorbeelden in de jurispruden-
tie.12 Van aantasting in de persoon kan sprake zijn bij geestelijk letsel, maar volgens 

10 HR 1 februari 1991, NJ 1991/598.
11 Destijds artikel 1637w BW, niet overgenomen in Boek 7 Titel 10 BW omdat er geen reden was om naast arti-

kel 6:106 BW nog een bijzondere regel op te nemen over ander nadeel dan vermogensschade.
12 Zie bijvoorbeeld Kantonrechter Amsterdam (kg) 8 maart 2005, JAR 2005/122 en Kantonrechter Lelystad 

24 oktober 2018, JAR 2018/287.
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vaste rechtspraak van de Hoge Raad is ergernis en meer of minder sterk psychisch 
onbehagen daarvoor niet voldoende.13 Het bestaan van geestelijk letsel moet naar ob-
jectieve maatstaven in rechte kunnen worden vastgesteld en daarvoor is in het alge-
meen nodig dat sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.14

Buiten het arbeidsrecht kan spanning en frustratie wel reden zijn voor immateriële 
schadevergoeding, maar dan moet het gaan om het gevolg van schending van een fun-
damenteel recht. Bijvoorbeeld: schending van de redelijke termijn waarop een rechter 
behoort te beslissen (artikel 6 lid 1 EVRM).15 In dergelijke kwesties behoeft de imma-
teriële schade niet eens gesteld te worden, want deze wordt geacht aanwezig te zijn.

13. In de Zinzia-zaak16 had de kantonrechter op verzoek van de werkneemster de ar-
beidsovereenkomst ontbonden en haar een billijke vergoeding toegekend van € 70.000 
bruto. Kort na die beschikking is werkneemster bij een andere zorginstelling in dienst 
getreden. In hoger beroep hebben beide partijen de omvang van de billijke vergoeding 
aan de orde gesteld; het hof verlaagt deze naar € 25.000 bruto. Uit de omstandigheid dat 
werkneemster elders werk heeft gevonden, geen informatie over haar inkomsten heeft 
verschaft en ook niets heeft aangevoerd over andere materiële schade mocht het hof 
van de Hoge Raad afleiden dat geen materiële schade is geleden. In dit geval strekt de 
billijke vergoeding dan (a) als genoegdoening voor het ernstig verwijtbaar handelen, 
onder andere bestaande uit een bijzonder onheuse behandeling en een onterechte be-
schuldiging waardoor zij in haar beroepseer is geschaad, en (b) als middel om Zinzia 
erop te wijzen haar gedrag een volgende keer aan te passen, wat strookt met het ge-
zichtspunt dat met de billijke vergoeding kan worden tegengegaan dat werkgevers er-
voor kiezen een arbeidsovereenkomst op ernstig verwijtbare wijze te laten eindigen 
omdat dit voordeliger is dan een correcte beëindiging.

14. De billijke vergoeding dient dus als:
 – compensatie van materiële schade als gevolg van het ernstig verwijtbare gedrag dat 

tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft geleid, aan de hand van gevals-
vergelijking en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval;

 – genoegdoening voor dat gedrag;
 – waarschuwing voor de toekomst.

Met de functie van genoegdoening (een fraaie term, eerder gebruikt door een kanton-
rechter te Utrecht17) kunnen krenkingen, spanning, frustratie en ander ongemak mee-
gewogen worden die niet ook bij een ‘normaal’ ontslag zouden optreden, zonder de 
hoge drempel van immateriële schadevergoeding op de voet van artikel 6:106 BW. 

13 HR 13 januari 1995, NJ 1997/366 en HR 21 februari 1997, NJ 1999/45.
14 HR 22 februari 2002, EcLI:NL:HR:2002:AD5356 en HR 19 december 2003, EcLI:NL:HR:2003:AL7053.
15 HR 28 maart 2014, EcLI:NL:HR:2014:736 in overeenstemming met vaste rechtspraak van het EHRM (o.a. 

EHRM 20 oktober 2000, EcLI:NL:XX:2000:AD5181).
16 Zie noot 9.
17 EcLI:NL:RBMNE:2018:100, onder 6.22.
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Overigens is die genoegdoening wel onderdeel van de bruto te betalen billijke vergoe-
ding.18

15. Aan de Zinzia-beschikking is te ontlenen dat het aan partijen is om de relevante 
omstandigheden aan te dragen (anders dan in zaken van overschrijding van de redelij-
ke beslistermijn), waarna de rechter de hoogte van de billijke vergoeding bepaalt, die 
zich naar zijn aard moeilijk laat motiveren. De rechter moet in zijn motivering wel 
voldoende inzicht geven in de meegewogen omstandigheden.

16. Een zeer ervaren kantonrechter wordt 70. In klare taal: hij heeft genoeg gedaan. 
Maar wij blijven vast nog van hem horen in juridische tijdschriften.

18 Anders: Kantonrechter Utrecht, noot 17. De belastingrechter is echter ook niet gebonden aan de kwalificatie 
dat de vergoeding netto is, zie onder meer HR 26 mei 1993, BNB 1993/233.
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  Na het zingen de laan uit – een fictieve casus met 
grote gevolgen  

Hans Zuurmond1

Het zal je gebeuren. Op weg naar Schiphol in de trein. Zo gezellig heb je het niet vaak 
gehad met een zingende machinist. Het gaat goed tot Utrecht. Dan loopt de dienstre-
geling van NS volledig in de soep. In allerijl moet een nieuwe machinist gezocht wor-
den. Andere reizigers hebben getwitterd over een zingende machinist in de trein. De 
trein op weg naar Schiphol mag niet verder. Op basis van de alarmerende tweets van 
reizigers wordt door de politie een controle uitgevoerd. De blaastest pakt voor de ma-
chinist verkeerd uit. Er wordt een te hoog alcoholpromillage gemeten. De machinist 
moet mee naar het bureau. Ook de bloedtest wijst uit dat de machinist een te hoog al-
coholpromillage in zijn bloed heeft. De trein vertrekt met grote vertraging en pas nadat 
een nieuwe machinist is gearriveerd.

In de dagen daarna wordt door NS nader onderzoek ingesteld. Daaruit blijkt dat de 
machinist, samen met een aantal collega’s, de avond daarvoor stevig gedronken heeft 
op het plaatselijke Smartlappenfestival. Hoeveel er precies gedronken is, is niet vast te 
stellen. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op en onderzoekt de mogelijk-
heid van een strafzaak.
NS wacht een strafzaak niet af en dient een verzoek tot ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst in. De machinist verweert zich onder meer met de stelling dat uitgegaan 
moet worden van zijn onschuld. De strafzaak heeft nog niet plaatsgevonden en hij 
heeft nog recht op contra-expertise. De onschuldpresumptie staat volgens de machi-
nist in de weg aan toewijzing van het verzoek.
In deze bijdrage wordt ingezoomd op dit verweer in de ontbindingsprocedure, met een 
blik op de verhouding tussen stelplicht en bewijslevering én met een doorkijkje naar 
het komende KEI-procesrecht.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder de Wwz 

Onder de Wwz kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen plaatsvinden als 
sprake is van een deugdelijke grond. Die gronden zijn in de wet specifiek benoemd en 

1 Kantonrechter te Utrecht.
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aangeduid met de letters a tot en met h. Er is geen specifieke grond die ontbinding 
rechtvaardigt voor de enkele betrokkenheid bij een strafbaar feit. In de parlementaire 
stukken is wel een relatie tussen het plegen van een strafbaar feit en ontbinding te vin-
den bij de zogenaamde h-grond, die ook wel restgrond wordt genoemd. De h-grond is 
als volgt omschreven: ‘andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig 
zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereen-
komst te laten voortduren’. Uit de toelichting volgt dat deze bepaling beperkt moet wor-
den uitgelegd, maar in de voorbeelden die worden gegeven wordt detentie specifiek 
benoemd. Ontbinding op de h-grond kan dus aan de orde zijn in het geval van deten-
tie. Dat is ook niet onlogisch – in het geval van detentie zal een werknemer vaak lange-
re tijd niet in staat zijn om zijn werkzaamheden te verrichten. Dat kan een goede reden 
zijn om het einde van de arbeidsovereenkomst na te streven. In de beschreven inlei-
dende casus is van detentie geen sprake. Het gaat in strafrechtelijke zin hooguit om het 
vermoeden van een strafbaar feit. Detentie vindt pas plaats na een strafrechtelijke ver-
oordeling.

Er is ook geen sprake van vrijheidsbeneming in het kader van voorlopige hechtenis, 
waardoor de betrokken machinist niet kan werken. In het geval van voorlopige hech-
tenis zal een werkgever zich ook vaak de vraag stellen of een arbeidsrechtelijke maatre-
gel passend is en, zo ja, welke. Ook dan ziet een werkgever zich, meestal onverwacht, 
geconfronteerd met de situatie dat de medewerker afwezig is. Daar is een overeen-
komst te zien met de gevolgen van detentie voor de arbeidsovereenkomst. In een situ-
atie die aan de Kantonrechter Tilburg is voorgelegd, heeft deze overwogen dat voorlo-
pige hechtenis niet gelijkgesteld kan worden aan detentie, omdat een strafrechtelijke 
veroordeling ontbreekt en bij voorlopige hechtenis veelal sprake is van een vrijheidsbe-
neming van korte duur (Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg, 30 augus-
tus 2016, EcLI:NL:RBZWB:2016:5505). In zoverre lijkt de onschuldpresumptie door 
te werken in de ontbindingspraktijk: de h-grond die ontbinding rechtvaardigt kan in 
de regel pas worden ingeroepen na de strafprocedure op het moment dat de onschuld-
presumptie is uitgewerkt. Er is verder geen aanwijzing te vinden dat ook het enkele 
vermoeden van een strafbaar feit voldoende is voor ontbinding van de arbeidsovereen-
komst.

Deze terughoudende benadering van een mogelijke ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst bij slechts het vermoeden van een strafbaar feit is terecht. De onschuldpre-
sumptie is een belangrijk uitgangspunt en dat betekent dat zolang de strafrechter geen 
onherroepelijke beslissing heeft gegeven, uitgegaan moet worden van de onschuld van 
de betrokkene. Dat hoort ook betekenis te hebben voor de civielrechtelijke relatie tus-
sen werkgever en werknemer. Als alleen al vanwege de strafrechtelijke verdenking de 
arbeidsovereenkomst toch beëindigd wordt, wordt de werknemer civielrechtelijk ge-
straft. Het straffende karakter van een dergelijk ontslag is slecht te verenigen met het 
beginsel van de onschuldpresumptie (zie ook: ‘Niet in de bak en toch ontslag’, M.M. 
Koevoets, ArbeidsRecht 2002/63). Kortom: zou NS zich voor de ontbinding van de ar-
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beidsovereenkomst alleen beroepen op de verdenking van een strafbaar feit, dan zou 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet voor de hand liggen.

Maar vaak is er meer… 

Dat is echter niet wat er in de praktijk gebeurt: NS kan zich, net zoals andere werkge-
vers vaak doen als zij een vergelijkbare zaak hebben, beroepen op andere omstandig-
heden dan alleen de strafrechtelijke verdenking. Die andere omstandigheden kunnen, 
al dan niet in combinatie met de strafrechtelijke verdenking, mogelijk wel rechtvaardi-
gen dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt. NS kan bijvoorbeeld wijzen op 
haar zerotolerance-beleid, op grond waarvan het een machinist verboden is alcohol te 
gebruiken of onder invloed te zijn als hij dienst heeft. Voor wat betreft het ontbindings-
verzoek kan NS dan bijvoorbeeld de volgende vertaalslag maken:

‘Door onder invloed van alcohol zijn dienst te draaien, heeft de werknemer in strijd 
met zijn primaire verantwoordelijkheid als machinist en in strijd met het bedrijfsbe-
leid gehandeld en daarmee de veiligheid op het spoor in gevaar gebracht. Verder is de 
arbeidsverhouding van partijen door het voorval zodanig verstoord dat van NS in 
redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’

Ook al gaat het hier om omstandigheden die verband houden met en gebaseerd zijn op 
de strafrechtelijke verdenking, die omstandigheden moeten wel gewogen worden. Het 
gaat bij het inroepen van die andere omstandigheden niet alleen meer om het belang 
van de werknemer die stelt dat zijn schuld aan het strafbaar feit nog niet vaststaat. Het 
gaat hier ook om het belang van NS voor wat betreft handhaving van de afgesproken 
regels en in dit geval ook van derden, namelijk de reizigers die uitgaan van een veilige 
uitvoering van de treinreis. De weging van deze belangen kan met zich meebrengen dat 
voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer opportuun is (zie M.M. Koe-
voets, t.a.p.).

Bij de uiteindelijke weging van alle naar voren gebrachte feiten en omstandigheden 
hoeft aan de onschuldpresumptie uit het strafrecht ook geen doorslaggevende beteke-
nis toegekend te worden, omdat de burgerlijke rechter niet afhankelijk is van het uit-
eindelijke oordeel van een strafrechter. De Kantonrechter Utrecht verwoordde dat re-
cent als volgt: ‘Het Nederlandse civiele recht kent eigen regels ter vaststelling van de feiten 
waarop de beoordeling van de rechtsverhouding tussen een werkgever en werknemer 
steunt’ (Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 19  oktober 2018, 
EcLI:NL:RBMNE:2018:5099). De Hoge Raad heeft in zijn Decor-arrest (HR 16 febru-
ari 2018, EcLI:NL:HR:2018:182) duidelijk gemaakt dat de bewijsregels ook in een ont-
bindingsprocedure van toepassing zijn:

‘De toepasselijkheid van de wettelijke bewijsregels brengt onder meer mee dat de 
werkgever de aan zijn ontbindingsverzoek ten grondslag liggende feiten en omstandig-
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heden zal moeten stellen en bij voldoende gemotiveerde betwisting door de werkne-
mer, zal moeten bewijzen. Daarbij verdient opmerking dat voor bewijs in het burger-
lijk procesrecht niet steeds is vereist dat de te bewijzen feiten en omstandigheden 
onomstotelijk komen vast te staan, maar kan volstaan dat deze voldoende aanneme-
lijk worden. (…) Het vorenstaande is niet anders in het geval dat de werkgever ont-
binding van de arbeidsovereenkomst verzoekt.’

Stellen en bewijzen, alleen het beroep op de onschuldpresumptie is niet genoeg 

Terug naar het incident op het station. NS heeft in de beschreven casus in de dagen na 
het voorval een eigen onderzoek ingesteld. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen 
dat de avond voor de dienst door de machinist en een groot aantal collega’s stevig ge-
dronken is. Daarover hebben alle betrokken collega’s verklaringen afgelegd. Bovendien 
is de blaastest tweemaal in het bijzijn van collega’s uitgevoerd en is op het bureau bloed 
afgenomen. En dat alles wijst op een te hoog alcoholpromillage. NS maakt de machi-
nist daarvan een ernstig verwijt. Hij houdt zich niet aan de verplichtingen die uit de 
overeenkomst voortvloeien en brengt de veiligheid op het spoor in gevaar en dat is een 
breder geformuleerd verwijt dan ‘hij heeft zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit’. 
Als in de ontbindingsprocedure tegenover de uitslag van het bloedonderzoek en de 
blaastest niets anders ingebracht wordt dan de onschuldpresumptie en het recht op 
contra-expertise, wordt door de machinist op dat punt feitelijk te weinig gesteld. Ster-
ker nog: de feitelijke gang van zaken zoals die uit de verschillende verklaringen naar 
voren komt en waarmee NS haar verzoek zal ondersteunen, maakt een voor de machi-
nist ongunstige blaastest juist aannemelijk. Het is namelijk onmiskenbaar dat de avond 
voor het incident sprake is geweest van stevig alcoholgebruik. Bij de verdere beoorde-
ling van het verzoek kan daarom worden uitgegaan van de juistheid van de blaastest. 
Aan verdere bewijslevering wordt dan niet toegekomen. De machinist kan ook tegen-
geworpen krijgen dat hij sinds het incident en voorafgaand aan de mondelinge behan-
deling geen contra-expertise heeft laten uitvoeren. Dat laat onverlet het recht van de 
machinist om onschuld te bepleiten in de strafzaak, maar het enkele beroep op de on-
schuldpresumptie hoeft hier niet aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de 
weg te staan.

Dezelfde benadering van stelplicht en bewijs in een arbeidszaak is terug te vinden in 
een zaak met KLM als een van de procespartijen. ‘In die zaak was de werknemer in 
eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarbij die veroorde-
ling was gebaseerd op een gedetailleerde bewijsmotivering die veel vragen opriep over de 
bewering van de werknemer dat hij onschuldig was, zodat van de werknemer kon worden 
gevraagd nader in te gaan op de gebruikte bewijsmiddelen. Dat deed hij te laat en te op-
pervlakkig. De uitkomst van de strafzaak in hoger beroep hoefde niet afgewacht te wor-
den.’ (zie J.H. Even in AR Updates, AR-2018, 0357, 24 april 2018, over Hof Amsterdam 
15 augustus 2017, EcLI:NL:GHAMS:2017:3291).
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En wordt het in de toekomst anders?

Binnen de Rechtbank Midden-Nederland is (op dit moment nog) de KEI-wetgeving 
van toepassing. Op basis daarvan geldt de verplichting tot digitaal procederen. Daar-
naast heeft de rechter een grotere regierol gekregen en zijn bepalingen in werking ge-
treden die een vlot verloop van de civiele procedure moeten bevorderen. Inmiddels is 
duidelijk dat KEI geen landelijk vervolg zal krijgen. Om een eind aan de ongelijkheid 
van de procesregels in Nederland te maken, is een spoedwet in voorbereiding op basis 
waarvan per 1 januari 2020 het procesrecht weer gelijkgetrokken zal worden. Dan ook 
vervalt de verplichting tot digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland. 
Het is de bedoeling tegelijk wel de bepalingen over de regie van de rechter landelijk in 
werking te laten treden in combinatie met de bepalingen over het beoogde vlottere 
verloop van de mondelinge behandeling.
Bepalingen die dan landelijk in werking treden gaan bijvoorbeeld over de agenda voor 
de zitting en het nemen van regiebeslissingen door de zaaksrechter (al dan niet op 
verzoek van partijen). Ook de bepaling over het horen van getuigen op de (eerste) 
mondelinge behandeling treedt in werking. Partijen kunnen de rechter toestemming 
vragen om getuigen mee naar de zitting te nemen en die getuigen kunnen dan meteen 
gehoord worden. Met name in kleinere zaken wordt het als een voordeel gezien als een 
beperkt aantal getuigen, zonder voorafgaand tussenvonnis met een bewijsopdracht, 
direct gehoord kunnen worden. De mondelinge behandeling wordt het hart van de 
procedure en het is de bedoeling dat kort daarna, eventueel meteen mondeling, vonnis 
gewezen kan worden.

In de praktijk wordt van de mogelijkheid om meteen getuigen te horen nog niet heel 
veel gebruik gemaakt. In interne discussies wordt gesproken over de mogelijkheid en 
de wenselijkheid van het vóór de mondelinge behandeling opvragen van schriftelijke 
getuigenverklaringen, veronderstellende dat namen van getuigen in de processtukken 
genoemd zijn. Het is in ieder geval de bedoeling om voor de mondelinge behandeling 
zo veel mogelijk informatie te verzamelen. De rechter die regie wil voeren is echter ook 
afhankelijk van partijen – zij moeten de rechter in staat stellen regie te voeren. Voor 
wat betreft de getuigen is het wenselijk dat zij dan zo veel en concreet mogelijk aange-
ven welke getuigen er zijn en wat en waarover deze getuigen kunnen verklaren.
De stap naar het overleggen of opvragen van een schriftelijke getuigenverklaring is dan 
ook niet zo heel groot meer. Die stap sluit ook aan bij het wetsvoorstel waarmee ver-
eenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht wordt beoogd. Daarin vindt een 
verschuiving plaats naar schriftelijke verklaringen. Volgens de voorgestelde artikelen 
30a en 30i Rv moet een partij, als deze getuigen kan voorbrengen, van deze getuigen bij 
de procesinleiding respectievelijk het verweerschrift schriftelijke verklaringen overleg-
gen. Gebeurt dat niet, dan moet hij uitleggen waarom die verklaringen er niet zijn. Aan 
nalatigheid van één van de partijen kan de rechter de gevolgtrekking verbinden die hij 
geraden acht. Achtergrond van het voorstel is volgens de memorie van toelichting het 
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voorkomen van tijdrovende en kostbare getuigenverhoren en (opnieuw) een adequate-
re regievoering door de rechter.

Het is gevaarlijk om een voorspelling te doen over de rechtsontwikkeling op basis van 
nog niet (volledig) in werking getreden regelingen. Wel is onmiskenbaar zichtbaar dat 
voor de geschilbeslechting in civiele zaken in de aanloop naar de mondelinge behan-
deling meer van de rechter en van de partijen verwacht gaat worden. Daarmee wordt 
een antwoord geformuleerd op de doorlooptijden van civiele zaken die vaak lang zijn, 
waarbij de methode van bewijslevering een factor van betekenis is.

Waar onder het huidige recht het enkele beroep op de onschuldpresumptie niet aan 
ontbinding van een arbeidsovereenkomst in de weg hoeft te staan, zal dat in de toe-
komst niet anders zijn. De verweten gedraging zal in een civiele procedure worden 
vastgesteld op basis van het bewijsrecht, zoals dat voor civiele procedures geldt. Meer 
nog dan nu zal een partij zijn stellingen gemotiveerd moeten onderbouwen. De machi-
nist die de uitkomst van de blaas- en bloedtest wil betwisten zal ook in de toekomst met 
een degelijk verhaal moeten komen. Een beroep op de onschuldpresumptie blijft on-
voldoende. Hij moet in beweging komen om zijn eigen verhaal stevig te onderbouwen. 
In dat kader zal hem ook in de toekomst worden aangerekend wel te stellen dat hij 
recht heeft op contra-expertise, maar nog niets met dat recht gedaan te hebben.

De zingende machinist en zijn advocaat houden ook in de toekomst huiswerk.
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  Algemene voorwaarden: de beperking van 
wetgeving tot kernbedingen  

Ewoud Hondius1

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen ze er opeens: wettelijke regels voor 
algemene voorwaarden. Het verschijnsel van gestandaardiseerde contractsbedingen 
was in het verleden niet onbekend,2 maar aanvankelijk was het aan de rechtspraak om 
een oplossing te zoeken voor het ‘euvel van de ongeweten bedingen’. De naderhand in 
werking getreden wetgeving betekende voor de rechtszekerheid een hele verbetering, 
maar zorgde ook voor enige nieuwe problemen. Met name de afbakening van de nieu-
we regelgeving leverde vragen op. Waar ligt het verschil tussen algemene voorwaarden 
en individuele bedingen? Tussen consument en ondernemer? En hoe staat het met 
bijzondere overeenkomsten die mogelijk van de algemene regeling moeten worden 
uitgezonderd, zoals de arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst? 
In dit laatste thema heeft Sjef de Laat zich – in navolging van het Duitse recht3 – gron-
dig verdiept en er is geen aanleiding zijn werk hier te dupliceren. Een afbakeningspro-
bleem dat nog niet tot een oplossing is gekomen, is dat van de uitzondering die de wet 
maakt voor kernbedingen. In deze bijdrage voor Sjef de Laat wil ik nagaan of het aan-
beveling verdient deze uitzondering te doen vervallen. Hiervoor is te meer aanleiding 
omdat de overeenkomstige bepaling van de Richtlijn oneerlijke contractsbedingen re-
centelijk enige malen ten toets is gekomen.

Bij de totstandkoming van de Nederlandse wetgeving bestond de angst dat de rechter 
niet alleen de kleine lettertjes, maar ook de prijs en andere bedingen inzake de prestatie 
zou gaan controleren. Van een dergelijke ‘iustum pretium’-controle was de wetgever 
niet gediend.4 Vandaar dat van de toepasselijkheid van de regeling bij artikel 6:231 
onder a BW werden uitgesloten ‘bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor 
zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd’. Deze 

1 Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.
2 Reeds drie millennia voor christus werden zij in Mesopotamië en Egypte gebruikt – zie mijn dissertatie 

Standaardvoorwaarden, Kluwer, Deventer 1978, p. 98-116.
3 Jens Günther, AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen, diss. Göttingen, frankfurt 2007, 360 p.
4 I.H. van Loo, Vernietiging van overeenkomsten op grond van laesio enormis. Dwaling of misbruik van omstan-

digheden, Brave New Books, Rotterdam, 2013, p. 341.
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bepaling sluit aan bij artikel 4 van de Richtlijn oneerlijke contractsbedingen (Richtlijn 
93/13 EEG van 5 april 1993):

‘1. Onverminderd artikel 7 worden voor de beoordeling van het oneerlijke karakter 
van een beding van een overeenkomst alle omstandigheden rond de sluiting van de 
overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere 
overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst 
is gesloten in aanmerking genomen, rekening houdend met de aard van de goederen 
of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.
2. De beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen heeft geen betrekking op 
de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de gelijkwaar-
digheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leve-
ren goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpe-
lijk zijn geformuleerd.’

In drie standaardarresten heeft de Hoge Raad nadere uitleg aan het begrip ‘kernbeding’ 
gegeven. In Assoud had de uitbater van een loterij-uitkering geweigerd. Ten onrechte 
volgens de Hoge Raad, want een kernbeding in de zin van artikel 6:231 onder a BW 
dient strikt te worden geïnterpreteerd.5 In Weevers6 herhaalde de Hoge Raad deze be-
slissing welhaast verbatim. Het derde arrest is Lindorff.7 Hier gebruikte de Hoge Raad 
voor een van de eerste zaken de nieuw gewonnen bevoegdheid om een vraag van een 
lagere rechter bij wege van prejudiciële vraag te beantwoorden. Het ging hier om een 
zogenaamd gratis mobieltje. Bij de prijs zal veelal sprake zijn van een kernbeding.8

Ten slotte is er het Kásler-arrest van het Europese Hof van 30 april 2014. In deze zaak 
ging het om een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van 
de artikelen 4 lid 2 en 6 lid 1 van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB L 95, p. 29). Het 
hof (vierde kamer) verklaarde voor recht:

‘Artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, moet aldus worden uitgelegd 
dat: – de bewoordingen “eigenlijk voorwerp van de overeenkomst” alleen dan een be-
ding omvatten dat is opgenomen in een in vreemde valuta opgestelde leningsovereen-
komst tussen een verkoper en een consument en waarover niet afzonderlijk is onder-
handeld, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde beding, krachtens hetwelk de 
verkoopkoers van die valuta wordt gebruikt voor de berekening van de aflossingen 
van de lening, voor zover is vastgesteld dat genoemd beding een wezenlijke prestatie 
van die overeenkomst vastlegt die als dusdanig de kern ervan uitmaakt. Het staat aan 

5 HR 19 september 1997, NJ 1998, 6 (Assoud/De Nationale Sporttotalisator).
6 HR 21 februari 2003, NJ 2004, 567.
7 HR 12 februari 2016, EcLI:NL:HR:2016:236.
8 conclusie A-G Wissink bij HR 22 maart 2013, EcLI:NL:HR:2013:BY8275.
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de verwijzende rechter om dit na te gaan, rekening houdend met de aard, de algehele 
opzet en de voorwaarden van de overeenkomst, alsmede met de juridische en feitelijke 
context ervan; – een dergelijk beding, voor zover het de consument een betalingsver-
plichting oplegt, te weten de verplichting om in het kader van de aflossingen van de 
lening de bedragen te betalen die voortvloeien uit het verschil tussen de verkoopkoers 
en de aankoopkoers van de vreemde valuta, niet kan worden aangemerkt als een 
“vergoeding” waarvan de gelijkwaardigheid als tegenprestatie voor de door de krediet-
verlener verrichte prestatie krachtens artikel  4, lid  2, van richtlijn 93/13 niet mag 
worden beoordeeld op het oneerlijke karakter ervan.
Artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13 moet aldus worden uitgelegd dat, wat betreft een 
contractueel beding als dat wat in het hoofdgeding aan de orde is, het vereiste dat een 
contractueel beding duidelijk en begrijpelijk is opgesteld, aldus moet worden verstaan 
dat het niet alleen gebiedt dat het litigieuze beding voor de consument grammaticaal 
begrijpelijk is, maar ook dat in de overeenkomst de concrete werking van het wissel-
koersmechanisme van de vreemde valuta waarnaar het betrokken beding verwijst 
alsmede de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschre-
ven door andere bedingen betreffende de vrijgave van de lening, transparant zijn ge-
specificeerd, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de 
economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan voorzien.
Artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13 moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie als 
aan de orde in het hoofdgeding, waarin een overeenkomst tussen een verkoper en een 
consument niet kan blijven voortbestaan na de schrapping van een oneerlijk beding, 
die bepaling zich niet verzet tegen een nationale bepaling op grond waarvan de nati-
onale rechter de nietigheid van dat beding kan verhelpen door het te vervangen door 
een nationaal voorschrift van aanvullend recht.’

En in zaak c-51/17 inzake OTP faktoring Követelészkelö Zrt/Teréz Ilyés, Emil Kiss 
oordeelde het hof:

‘3) Artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13 moet aldus worden uitgelegd dat financiële in-
stellingen op grond van het vereiste dat een contractueel beding duidelijk en begrijpe-
lijk moet zijn geformuleerd, verplicht zijn leningnemers voldoende informatie te ver-
strekken om hen in staat te stellen goed geïnformeerde en prudente beslissingen te 
nemen. In dat verband betekent dat vereiste dat een beding betreffende het wissel-
koersrisico voor de consument formeel en grammaticaal begrijpelijk moet zijn, maar 
ook wat de praktische reikwijdte ervan betreft, zodat een gemiddelde, normaal geïn-
formeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument niet alleen zich ervan be-
wust kan zijn dat de binnenlandse valuta in waarde kan verminderen ten opzichte 
van de vreemde valuta waarin de lening is opgesteld, maar ook de potentieel aanzien-
lijke economische gevolgen van een dergelijke beding voor zijn financiële verplichtin-
gen kan beoordelen.
4) Artikel 4 van richtlijn 93/13 moet aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling of 
de contractuele bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn, alle omstandigheden rond de 
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sluiting van de overeenkomst, op het moment waarop de overeenkomst is gesloten, in 
aanmerking moeten worden genomen, alsmede alle andere bedingen van de overeen-
komst, ook al heeft de nationale wetgever een aantal van die bedingen op een later 
tijdstip oneerlijk of vermoedelijk oneerlijk en bijgevolg nietig verklaard.’

De Europese rechtspraak geeft een waardevolle aanvulling op de jurisprudentie van 
eigen bodem.

Niet alle jurisdicties maken bij de toepassing van regelgeving inzake algemene voor-
waarden een uitzondering voor kernbedingen. Een voorbeeld wordt gevormd door de 
Noordse stelsels.9 In 1915 vaardigde Zweden zijn contract Law uit.10 In een niet-offici-
ele Engelse vertaling van mijn hand luidt paragraaf 36 van deze wet:

‘Section 36 of the Contracts Act
A contract term or condition may be modified or set aside if the term or condition is 
unreasonable having regard to the contents of the agreement, the circumstances pre-
vailing at the time the agreement was concluded, subsequent events and other circum-
stances. Where a term is of such importance to the contract that it would be unreason-
able to demand the continued enforceability of the remainder of the contract with its 
terms unchanged, the contract may be modified in other respects, or may be set aside 
in its entirety.
When examining the applicability of the provisions of the first paragraph, particular 
attention shall be paid to the need to protect those parties who, in their capacity as 
consumers or other-wise, are in an inferior position within the contractual relati-
onship.
The first and second paragraphs apply mutatis mutandis to conditions in legal docu-
ments other than contracts.’

De wet geldt niet alleen voor algemene voorwaarden, maar voor overeenkomsten in 
het algemeen. Voor ons thema is evenwel van belang dat er geen uitzondering voor 
kernbedingen wordt gemaakt. Elders heb ik uitvoerig de toepassing van deze wettelijke 
regeling geanalyseerd. Uit deze analyse komt naar voren dat de uitzondering voor 
kernbedingen heel goed gemist kan worden.11 Datgene wat de uitzondering beoogt te 
bereiken, kan ook langs andere weg, te weten toepassing van de hoofdregel, worden 
bereikt. De moeilijke afbakeningsgrens die wij thans in Nederland en Europa hebben, 
kan zo worden vermeden.

9 Zie voor andere stelsels die de Noordse aanpak gevolgd hebben cOM(2000) 248 final, p. 15.
10 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättends område.
11 Zie het overzicht bij Boel flodgren et al., Avtalslagen 90 år/Aktuell nordisk rättspraxis, Stockholm: Nordisk, 

2005, 498 p.
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  Polemiek over het sociaal plan  

Cees Loonstra1

1. Inleiding 

Over een periode van zo’n dertig jaar heb ik regelmatig de degens met Sjef (de Laat) 
mogen kruisen, in woord en in geschrift. De eerste keer dat ik Sjef meemaakte, was in 
zijn hoedanigheid van kantonrechter te Utrecht. Het zal begin jaren negentig van de 
vorige eeuw zijn geweest. Sjef fungeerde als ontbindingsrechter in een zaak waar ik 
voor de (langdurig zieke) werkneemster opkwam. Dit soort zaken deed ik er als juri-
disch adviseur naast mijn universitaire baan bij, om ervaring in de rechtspraktijk op te 
doen. In mijn verweerschrift kwam ik over het arrest Roovers/De Toekomst (HR 3 fe-
bruari 1978, NJ 1978, 248 m.nt. PZ) te spreken, omdat dat arrest mijns inziens – op 
grond van een bepaalde juridisch niet alledaagse gedachtegang – in het voordeel van 
mijn cliënt zou pleiten. Sjef bleek daarvoor tot mijn verrassing gevoelig en bevroeg mij 
tijdens de mondelinge behandeling uitgebreid over mijn beroep op het arrest uit 1978. 
Daarop vroeg Sjef aan de advocaat van de werkgever, welke mening hij over deze kwes-
tie was toegedaan. Pas veel later begreep ik dat een advocaat die tijdens een zitting niet 
geheel zeker van zijn zaak is, steevast opmerkt het betoogde ‘niet relevant’ te vinden. 
Ook deze advocaat merkte dit op en zweeg vervolgens. Daarop sprak Sjef tot hem de 
woorden die mij tot op heden zijn bijgebleven: ‘daar denk ik anders over’. Ik triomfeer-
de over deze ‘overwinning’. Het gevolg was dat mijn cliënt een veel hogere ontbindings-
vergoeding kreeg dan de werkgever van plan was te betalen.

Zoals ik al schreef, zijn Sjef en ik elkaar vele jaren daarna tegengekomen en hebben wij 
(op wat mij betreft interessante wijze) met elkaar mogen debatteren en polemiseren. 
Mondeling tijdens colleges aan de EUR en PAO-cursussen, schriftelijk in tijdschriften 
en boekbijdragen. Helaas voor mij heb ik sinds die eerste ontmoeting nooit meer het 
genoegen mogen smaken dat Sjef het met mij eens was over de een of andere stelling 
die ik in het arbeidsrechtelijke debat betrok. Telkens stuitte ik op een ‘daar denk ik 
anders over’. Over dit verschijnsel heb ik regelmatig nagedacht. Waar ik vooral geen 
greep op kreeg, was het feit dat een persoon waarvan ik vermoedde dat hij sociaal en 
politiek aardig met mij op één lijn zat, het juridisch zo bij voortduring oneens met mij 
kon zijn. Over één van die onderwerpen waarover wij (fundamenteel) anders dachten, 

1 Hoogleraar arbeidsrecht EUR.
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wil ik in deze korte bijdrage een paar opmerkingen maken. Dat onderwerp is de juri-
dische aard van het sociaal plan en de rol die Aanbeveling 3.62 daarin heeft gespeeld. Ik 
schreef daarover onder meer een stukje in het NJB in 1998 en een artikel in SMA in 
1999, Sjef reageerde daarop in 2000, in zijn bijdrage aan het Liber Amicorum frans 
Koning.3 Beiden waren wij ‘fel’ op het onderwerp. Hoewel Aanbeveling 3.6 uit de koker 
komt van een werkgroep uit de Kring van Kantonrechters, is het een publiek geheim 
dat de auctor intellectualis ervan Sjef de Laat is geweest. Opzet en betoogtrant van de 
Aanbeveling zijn geheel en al des Sjefs. De lijnen die in deze Aanbeveling werden ge-
trokken, waren scherp en ook ongewoon. Ikzelf vond het arbeidsrechtelijk onaan-
vaardbaar dat de wetgever over deze belangrijke kwestie niets had geregeld, wilde dat 
dit wel zou gebeuren en formuleerde een aantal vuistregels zolang deze wetgeving ont-
brak. Het behoeft geen betoog dat die vuistregels niet overeenkomstig die van de Aan-
bevelingen luidden.

Hierna zal ik eerst kort (en op hoofdlijnen) uiteenzetten wat de aanleiding tot de dis-
cussie was en welke standpunten wij daarin hadden ingenomen (paragraaf 2).4 Vervol-
gens vraag ik me af of het debat enige invloed heeft gehad op de rechtsontwikkeling 
nadien en, zo ja, welke die invloed is geweest (paragraaf 3). In paragraaf 4 beantwoord 
ik kort de vraag of de inspanningen van Sjef de Laat op het punt van het sociaal plan 
weerklank hebben gevonden. Ten slotte rond ik nog korter af (paragraaf 5).

2. Het debat 

Tot 1  juli 2015 konden arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd ofwel via het 
UWV (artikel 6 BBA) ofwel via de kantonrechter (artikel 7:685 BW, daarvoor artikel 
7:1639w BW) worden beëindigd. Bij reorganisaties die werkgevers wensten door te 
voeren, werd in de meeste gevallen voor het UWV gekozen. In het kader van zo’n reor-
ganisatie was een sociaal plan van toepassing dat de werkgever hetzij eenzijdig had 
opgesteld, hetzij het akkoord van de ondernemingsraad had gekregen of met instem-
ming van de vakbonden was overeengekomen. Als het UWV toestemming tot opzeg-
ging gaf, gebeurde dit op basis van de ontslagvergoedingen die in het sociaal plan wa-
ren vermeld. Er waren uitzonderingen, bijvoorbeeld als het UWV geen toestemming 
tot opzegging gaf of als een opzegverbod (meestal tijdens arbeidsongeschiktheid we-

2 Later, met ingang van 1 januari 2009, wordt het Aanbeveling 3.7. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Hier-
na zal ik kortheidshalve Aanbeveling 3.6 blijven schrijven.

3 c.J. Loonstra, ‘De aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters en het sociaal plan’, Sociaal Maandblad 
Arbeid 1999/3, p. 159-165; c.J. Loonstra, ‘Naar een Wet op het Sociaal Plan (Wet SP)’, Nederlands Juristenblad 
1998/8, p. 359 en 360; J.J.M. de Laat, ‘Ontbinding ontbonden?’, in: c.J. Loonstra (red.), De onderneming en het 
arbeidsrecht in de 21e eeuw, Liber Amicorum voor prof. mr. f. Koning, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 
2000, p. 295-307.

4 Natuurlijk zijn er ook andere auteurs geweest die zich in de discussie over de juridische aard van het sociaal 
plan zeer verdienstelijk hebben uitgelaten. Ik noem Jaap van Slooten, Jan Trap/Petra charbon, André Schel-
lart/Rick van coevorden en Judith van de Hulst. Ik bied hen mijn excuus aan voor het feit dat ik de discussie 
zo op twee personen toespits.
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gens ziekte) van toepassing was. In dit soort situaties was doorgaans geen probleem of 
al dan niet tot ontbinding moest worden overgegaan (daartoe ging de kantonrechter in 
de meeste gevallen over), maar hoe hoog de redelijke vergoeding van lid 8 moest zijn. 
Diende de kantonrechter zich aan te sluiten bij het sociaal plan of diende hij zich te 
baseren op de reguliere kantonrechtersformule? In het eerste geval waren doorgaans de 
ontslagvergoedingen significant lager dan in het tweede geval. De kantonrechter kon 
ook met de inhoud van een sociaal plan worden geconfronteerd in de situatie dat het 
UWV toestemming tot opzegging had verleend en de werkgever vervolgens tot opzeg-
ging overging onder betaling van de ontslagvergoeding conform het sociaal plan. De 
werknemer spande daarop een procedure aan ex artikel 7:681 BW en stelde dat de 
opzegging kennelijk onredelijk was omdat de toegekende ontslagvergoeding veel te 
gering was in vergelijking met het belang van de werkgever tot beëindiging van de ar-
beidsrelatie. Opnieuw rees dan de vraag: moest de kantonrechter de vordering afwijzen 
omdat de werkgever gehandeld had overeenkomstig het sociaal plan of kon hij méér 
dan dat bedrag aan schadevergoeding toekennen als hij de omstandigheden van het 
geval van deze ene werknemer in beschouwing nam?

Een rechtspraakanalyse tot medio 1995 liet zien dat de kantonrechters in twee kampen 
te verdelen waren. Kortweg: het sociaal plan werd wel en niet gevolgd.5 De Kring van 
Kantonrechters besloot daarop een Aanbeveling uit te vaardigen (Aanbeveling 3.6) die 
aangaf hoe te handelen als de kantonrechter in een ontbindingsprocedure of een pro-
cedure op grond van kennelijk onredelijk ontslag met een sociaal plan te maken kreeg. 
De hoofdlijnen van deze Aanbeveling waren dat een onderscheid werd gemaakt tussen 
het eenzijdig door de werkgever opgestelde sociaal plan, het sociaal plan dat in samen-
spraak met de ondernemingsraad tot stand is gekomen en het sociaal plan dat de werk-
gever heeft gesloten met de cao-vakbonden of met anderszins representatieve vakbon-
den. Met de eerste twee categorieën behoefde de kantonrechter als uitgangspunt geen 
rekening te houden en zou hij als uitgangspunt de gewone kantonrechtersformule kun-
nen volgen. Het sociaal plan dat onder de derde categorie viel, zou in de 681- of 
685-procedure moeten worden gevolgd, behoudens als onverkorte toepassing tot een 
evident onbillijke uitkomst leidt.

Eerder dan het tijdstip waarop deze Aanbeveling tot stand kwam, had ik mij op het 
standpunt gesteld dat, zolang er geen wetgeving was die zou voorzien in status en 
rechtsgevolgen van een sociaal plan, niets anders kon worden gedaan dan aansluiting 
te zoeken bij wetgeving van rechtsfiguren die het dichtst bij het sociaal plan stonden. 
Niet verbazingwekkend is dat ik op de cao uitkwam, een evenals het sociaal plan pri-
vaatrechtelijke overeenkomst die bestemd was te gelden voor collectiviteiten van werk-
nemers en die anders dan het sociaal plan wel was geregeld, namelijk in de Wet cAO 
van 1927. Vanuit deze benadering was een werknemer alleen dan rechtstreeks aan de 

5 Zie voor een overzicht: c.J. Loonstra, Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW, Ars Aequi 
Libri, Nijmegen 1997, p. 35 e.v.

22815_Liber Deining.indd   217 05-06-19   15:04



218

cEES LOONSTRA

inhoud van een afgesloten sociaal plan gebonden als het een situatie betrof ex artikel 9, 
12 en 13 Wet cAO, dus als de werknemer lid was van een vakbond, partij bij de cao. De 
artikel 14-werknemer zou enkel gebonden zijn als hij het aanbod van zijn werkgever 
op grond van het sociaal plan zou aanvaarden. Natuurlijk zou er ook binding kunnen 
ontstaan op basis van een overeengekomen incorporatiebeding.

Al deze onderscheidingen op basis van de Wet cAO spelen bij Aanbeveling 3.6 geen 
rol. Een door cao-partijen afgesloten sociaal plan bindt namelijk alle werknemers op 
wie de reorganisatie van toepassing is, ongeacht een eventueel lidmaatschap van een 
(cao-)vakbond, ongeacht een al dan niet gesloten incorporatiebeding.
In mijn eerder genoemde bijdrage in SMA 1999/3 heb ik de Aanbeveling grondig ge-
analyseerd en (eerlijk gezegd) afgekeurd, in bewoordingen die ik nu (twintig jaar later) 
vermoedelijk niet zou hebben gebruikt. Maar in de kern handhaaf ik nog steeds mijn 
kritiek: het sociaal plan lijkt het meest op de cao en omdat het sociaal plan niet wette-
lijk is geregeld, zal de rechter zo veel mogelijk aansluiting moeten zoeken bij een wet-
telijke regeling die het meeste lijkt op de rechtsfiguur waarvoor een rechtsvacuüm be-
staat. Voor mij betekent dit dat moet worden aangesloten bij het systeem en de opzet 
van de Wet cAO. Natuurlijk moet daarbij rekening worden gehouden met het feit dat 
artikel 7:685 en 7:681 BW dwingend recht bevatten en dat dit dus ook geldt het toeken-
nen door de rechter van een (billijke) ontbindingsvergoeding dan wel een schadever-
goeding op basis van kennelijk onredelijk ontslag. Dat zou ertoe moeten leiden – zo 
was mijn stelling – dat de mate van rechterlijke binding aan het sociaal plan een afge-
leide zou moeten zijn van de bindingen die voortvloeien uit de verschillende categorie-
en die de Wet cAO onderscheidt.

In zijn bijdrage aan de Koning-bundel bestrijdt De Laat mijn standpunt, omdat vol-
gens hem niet juist is dat het sociaal plan tot het collectiefrechtelijke deel van het ar-
beidsrecht behoort. Zonder die woorden te gebruiken, betoogt hij dat het sociaal plan 
een rechtsfiguur sui generis is die noch uitsluitend tot het collectieve, noch uitsluitend 
tot het individuele arbeidsrecht behoort. In zijn woorden: ‘De tussenconclusie luidt dat 
het sociaal plan als enigszins hybride en collectief-achtig instrument een eigenstandige rol 
speelt in het overgangsgebied van individueel en collectief arbeidsrecht.’ Dit rechtvaardigt 
zijns inziens dat er inzake het sociaal plan een rechtsbenadering kan worden gekozen 
die op zichzelf staat en die dus geen raakvlakken vertoont of hoeft te vertonen met het 
systeem van de Wet cAO. De Kring van Kantonrechters heeft vanwege dit eigenstan-
dige karakter een eigen juridisch beslismodel geformuleerd en daartoe mocht de Kring 
ook besluiten, aldus parafraseer ik De Laat.

Nu ik dit allemaal opschrijf en nog eens samenvat, ging onze discussie, zo realiseer ik 
me, ook over de vraag die frans Koning in zijn proefschrift uit 1987 behandelde: moe-
ten we bij de totstandkoming en uitvoering van collectieve arbeidsvoorwaarden, kie-
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zen voor het contractuele stelsel of voor het institutionele stelsel?6 De wetgever heeft 
wat betreft de cao voor het contractuele stelsel gekozen en heeft dat in de Wet cAO 
neergelegd. Aan deze keuze zijn zonder enige twijfel nadelen verbonden, maar we 
moeten het daarmee in Nederland vooralsnog doen. Mijn stelling luidde dat we, als het 
om het sociaal plan gaat, bij dit contractuele stelsel moeten aansluiten. De Laat, met het 
verdedigen van zijn visie namens de Kring van Kantonrechters, zoekt bij de vraag hoe 
binding aan een sociaal plan ontstaat, aansluiting bij het institutionele stelsel van col-
lectieve arbeidsvoorwaardenvorming: iedereen die in de onderneming werkt is eraan 
gebonden. Of men lid is van een vakbond is niet relevant.

3. De rechtsontwikkeling nadien 

Hoe heeft de rechtspraktijk rondom het sociaal plan zich vanaf de totstandkoming van 
Aanbeveling 3.6 ontwikkeld? Langs de lijnen van het contractuele stelsel of van het 
institutionele stelsel? Bij de beantwoording van deze vraag maak ik een onderscheid 
tussen twee perioden: die van 1998 tot 1 juli 2015 (invoering van de Wwz) en die van-
af 1 juli 2015.

Het zal niet verbazen als ik constateer dat de kantonrechters zich vanaf Aanbeveling 
3.6 op de daarin gemaakte onderscheidingen, criteria en gevolgen hebben gebaseerd. 
De gepubliceerde rechtspraak richt zich dan ook voornamelijk op vragen betreffende 
de voorwaarden voor de toepassing van de hoofdregels (zoals: zijn de vakbonden vol-
doende representatief?) of van de uitzonderingen daarop (zoals: is er sprake van een 
evident onbillijke uitkomst?). De kantonrechters kiezen, met andere woorden, zonder 
omwegen voor de toepassing van het institutionele stelsel. Dogmatisch deden zij dus 
niet moeilijk.

Plaatsen we daar tegenover de rechtspraak van de Hoge Raad, dan is nog lang niet alles 
duidelijk over zijn visie op de aard en gevolgen van het sociaal plan. Een sociaal plan 
kan volgens de Hoge Raad een cao zijn (en kan dus ook geen cao zijn). Onder welke 
voorwaarden van een cao kan worden gesproken, wordt niet (uitputtend) aangegeven. 
Wel heeft de Hoge Raad geoordeeld dat, wil een sociaal plan een cao zijn, het in ieder 
geval ex artikel 4 lid 1 en 3 Wet op de loonvorming (WLV) moet zijn aangemeld.7 Wat 
betreft de gevolgen is het arrest Bulut/Troost uit 2002 nog steeds maatgevend (HR 
14 juni 2002, JAR 2002/165).8 In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat als een werkgever 
zijn werknemer een ontslagvergoeding aanbiedt krachtens een met representatieve 
vakbonden overeengekomen sociaal plan dat geen cao is, dit een aanwijzing vormt dat 
deze vergoeding toereikend is. Deze regel duidt er in ieder geval op dat het wel of geen 

6 f. Koning, ‘Het systeem van het collectieve arbeidsvoorwaardenrecht’, Kluwer, Deventer 1987.
7 Voor rechtspraak zie c.J. Loonstra en W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke Themata, Boom Juridische uitgevers 

Den Haag, 2010, p. 689 e.v. en A.R. Houweling e.a, (red.), Loonstra/Zondag, Arbeidsrechtelijke Themata II, 
Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2018, p. 580 e.v.

8 Zie daarover c.J. Loonstra, ‘Het sociaal plan: de mist is nog lang niet opgetrokken’, ArA 2002/3, p. 41-56.
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lid zijn van een vakbond alsdan juridisch niet relevant is. Een keuze dus voor het insti-
tutionele stelsel. Hoe de situatie rechtens is als een sociaal plan wel een cao is, blijft 
onhelder. Is dan een parallelle toepassing van de Wet cAO wel geboden en dient dan 
wel te worden geoordeeld op basis van het contractuele stelsel? De Hoge Raad heeft 
zich daaromtrent nog niet uitgesproken. Omdat de gerechtshoven in hoger beroep zich 
voornamelijk richten op de lijn van Bulut/Troost en die regel ook/zelfs toepassen als 
een sociaal plan een cao is (dus integrale toepassing van het institutionele stelsel)9, kan 
per saldo worden geconcludeerd dat tot 1  juli 2015 de institutionele benadering de 
hoofdlijn lijkt te zijn. Toegespitst op het debat De Laat – Loonstra: 1-0.

Zoals bekend is het ontslagrecht met de invoering van de Wwz op 1 juli 2015 ingrij-
pend gewijzigd. De billijke vergoeding ex artikel 7:685 BW en de schadevergoeding ex 
artikel 7:681 BW zijn verdwenen. Hoewel mij niet bekend is of de Kring van Kanton-
rechters zijn Aanbevelingen met ingang van die datum officieel heeft ingetrokken of 
heeft afgeschaft, kan gevoeglijk worden gesteld dat Aanbeveling 3.6 onder de Wwz-be-
deling niet meer van toepassing is. De invoering van de op grond van vaste criteria te 
bepalen hoogte van de transitievergoeding heeft de praktische relevantie van het soci-
aal plan doen afnemen. Als in concreto nog steeds behoefte bestaat aan het overeenko-
men van een sociaal plan, is voor partijen in ieder geval van belang dat de inhoud 
daarvan goed wordt afgestemd op de wettelijk verankerde transitievergoeding. De wet-
gever heeft in dat verband in artikel 7:673b BW een regeling getroffen die als een re-
flexwerking van de Aanbeveling 3.6 (en de Bulut/Troost-lijn) kan worden beschouwd. 
Dit wetsartikel bepaalt dat de transitievergoeding niet door de werkgever behoeft te 
worden betaald als in een (sociaal plan dat is een) cao een gelijkwaardige voorziening 
is opgenomen. De regeling inzake de ontslagadviescommissie ex artikel 7:671a lid 2 
BW bevat een soortgelijke reflexwerking. In de literatuur en in de parlementaire ge-
schiedenis is uitgebreid over de vraag gediscussieerd wie nu precies gebonden is aan 
een sociaal plan dat bijvoorbeeld artikel 7:673 BW opzij schuift. Kan een niet-georga-
niseerde werknemer betogen dat hij niets met het sociaal plan te maken wil hebben en 
dat hij de transitievergoeding wenst te ontvangen? En moet een werknemer die geen 
vakbondslid is, accepteren dat zijn werkgever naar ‘zijn’ ontslagadviescommissie stapt 
en niet het UWV hoeft in te schakelen? Zou het contractuele stelsel van de Wet cAO 
van toepassing zijn, dan zou het antwoord op de eerste vraag bevestigend en op de 
tweede vraag ontkennend (kunnen) zijn. Evident is dat daarmee de twee wetsartikelen 
praktisch geheel onwerkbaar worden en de doodsteek aan het sociaal plan en de ont-
slagadviescommissie wordt toegediend. De minister van SZW heeft dan ook conse-
quent verdedigd dat doorwerking van de door cao-partijen gemaakte afspraken plaats-
vindt ten opzichte van alle betrokken werknemers. Zonder dit met zoveel woorden te 
zeggen en zonder zich dat vermoedelijk te hebben gerealiseerd, heeft hij daarmee de 
toepassing van het institutionele stelsel in het Nederlandse recht verdedigd en inge-

9 Vgl. P. Kruit, ‘De lagere rechtspraak en het sociaal plan: redelijk of evident onbillijk?’, ArA 2008/3, p. 31-52.
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voerd, een stelsel dat de wetgever hier te lande eerder had afgewezen.10 Plausibel is 
volgens mij dat Aanbeveling 3.6 het zaad heeft gestrooid op basis waarvan de Wwz-wet-
gever met de regelingen van artikel 7:671a lid 2 BW en artikel 7:673b BW heeft kunnen 
oogsten. In die zin hebben de kantonrechters (of, misschien moet ik wel zeggen, Sjef) 
niet onbelangrijk voorwerk verricht.

Toch is de buit niet volledig binnen gehaald. De Wwz-wetgever heeft criteria in de wet 
neergelegd waaraan de vakbonden moeten voldoen, willen zij kunnen meewerken aan 
artikel 7:673b en 7:671a lid 2 BW. Opmerkelijk is dat het criterium in Aanbeveling 3.6 
dat het moet gaan om representatieve vakbonden (inclusief de genoemde criteria/per-
centages) niet in de wet is neergelegd. Terecht lijkt mij, omdat daarmee een criterium 
van toepassing zou worden dat (opnieuw) te gemakkelijk de fundamenten onder de 
regelingen vandaan zou halen. Niettemin blijkt dat met de Wwz het institutionele stel-
sel aan (juridische) kracht heeft gewonnen en dat het debat De Laat – Loonstra voor-
alsnog 2-0 is.

4. Toespitsing 

Het actief meedoen aan het juridische debat, streelt het ego van de participanten, zeker 
van hen die via (wetenschappelijke) publicaties hun naam verbinden aan een stand-
punt dat de rechtspraktijk verdeeld houdt. Daar is op zichzelf niets mis mee, lijkt mij. 
Het is niet alleen ego-streling, maar ook bevrediging van de intellectuele vermogens, 
waarmee eveneens niets aan de hand is. Door te doen, wordt het doel bereikt. Maar een 
publicist wil meer: hij beoogt navolging. Opnieuw: hiermee lijkt niets mis te zijn. Of 
het doel (navolging) ook inderdaad wordt bereikt, is echter van een andere orde. Of 
een verdedigd standpunt ingang vindt en concreet in de praktijk wordt toegepast, is – 
zoals juristen doorgaans betogen als het (te?) complex wordt – afhankelijk van de om-
standigheden van het geval. Als ik dit toespits op Aanbeveling 3.6, één van de geestes-
kindjes van Sjef de Laat, zie ik dat het daarin verdedigde institutionele stelsel, hoewel 
niet met zoveel woorden genoemd, zeker navolging heeft gekregen. Ik zie een aarzelen-
de Hoge Raad die in Bulut/Troost enkel durft te oordelen dat het institutionele stelsel 
van toepassing is als het sociaal plan geen cao is, daarmee de vraag omzeilend hoe dient 
te worden geoordeeld als de Wet cAO wel van toepassing zou zijn. Ik zie een Wwz-wet-
gever die de lijnen doortrekt en het institutionele stelsel verdedigt, ook als een sociaal 
plan een cao is, hoewel de vraag blijft of hij zich ten volle bewust was van de afwijken-
de benadering die altijd centraal heeft gestaan. Daarmee staat Sjef de Laat aan de bron 
van een vele jaren durende ontwikkeling die steeds minder ruimte lijkt te bieden aan 
het contractuele stelsel. Ik vind dat niet problematisch, zeker begrijpelijk, maar zou 
dan wel graag zien dat het debat wordt gevoerd of het contractuele stelsel zoals neerge-
legd in de Wet cAO moet worden gehandhaafd. Ik ben in ieder geval voor een systeem 

10 Zie ook Houweling e.a. (red.), noot VI, p. 139 e.v. met verwijzing naar literatuur en parlementaire geschiede-
nis.
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van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming dat eenduidig is, dus vormgegeven op of-
wel contractuele ofwel institutionele basis. cao en sociaal plan lijken te veel op elkaar 
om juridisch op verschillende fundamenten te worden geënt.

5. Afronding 

Met deze laatste zin loop ik de kans opnieuw bij Sjef aan te lopen tegen een ‘daar denk 
ik anders over’. Maar het feit dat mijn analyse tot een 2-0 in het voordeel van zijn visie 
heeft geleid, zal hij ongetwijfeld met een brede grijns in ontvangst nemen. Eindelijk: 
‘dat ben ik met u eens’!

22815_Liber Deining.indd   222 05-06-19   15:04



223

 MOGELIJKHEDEN VOOR VERBETERING VAN DE POSITIE VAN ZZP’ERS  

  Mogelijkheden voor verbetering van de positie van 
zzp’ers  

Frans Pennings1

1. Inleiding 

In 2016 is Sjef de Laat aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op een proefschrift 
over algemene voorwaarden in het arbeidsrecht.2 Het was een indrukwekkende presta-
tie, niet alleen omdat hij zo’n omvangrijk onderzoek naast zijn gewone werk heeft ge-
daan, maar ook inhoudelijk. De Laat heeft twee gebieden met elkaar verbonden waar 
de gemiddelde arbeidsjurist nog nooit aan gedacht had. Ik heb hem toen gevraagd of 
hij ook een verband wist te leggen tussen algemene voorwaarden en zzp’ers. Nog tij-
dens de verdediging van zijn proefschrift wist ik hem de belofte te ontlokken om hier-
over een artikel voor het Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) te schrijven. Hij heeft zijn 
belofte – uiteraard – gestand gedaan.3 Dit is een mooie gelegenheid om op dit artikel te 
reageren.

2. Ondernemersrisico’s en zzp’ers 

In discussies over zzp’ers wordt vaak gesproken over persoonsgerelateerde risico’s waar 
wellicht collectieve bescherming voor moet komen. Het gaat hier om risico’s waar zij 
weinig of geen invloed op hebben. Denk aan ziekte, arbeidsongeschiktheid of het be-
reiken van een leeftijd waarop ze niet meer kunnen werken. Er vinden dan – vaak 
heftige – discussies plaats of zzp’ers vrijwillig of verplicht verzekerd kunnen of moeten 
worden tegen één of meer van dergelijke risico’s. Werkloosheid hoort niet in dit rijtje 
thuis, dat risico wordt algemeen als ondernemersrisico gezien. Er zijn ook andere on-
dernemersrisico’s voor zzp’ers, zoals het risico dat ze een laag inkomen verdienen, het 
risico van late betaling of wanbetaling voor hun diensten, en wijziging of voortijdige 
beëindiging van de opdracht. Aangezien sommige zzp’ers heel weinig reserves hebben, 
kan zo’n situatie voor hen grote problemen opleveren. De onderhandelingsmacht van 
sommige zzp’ers is niet groter dan van de gemiddelde werknemer, zodat ze zich meestal 

1 Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Utrecht.
2 J.J.M. de Laat, Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. Een pleidooi voor algemene voorwaar-

den in het arbeidsrecht, Kluwer, 2016.
3 J.J.M. de Laat, ‘De overeenkomst van opdracht, algemene voorwaarden en de zelfstandige zonder personeel’, 

TRA 2017/69.
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bij dit soort situaties moeten neerleggen. Werknemers kennen in dit soort situaties een 
behoorlijk strak geregelde wettelijke bescherming.
Is een dergelijk verschil wel altijd gerechtvaardigd? Interessant is dat een van de prin-
cipes van de recent aangenomen Europese pijler van sociale rechten4 bepaalt dat ‘onge-
acht de aard en de duur van hun arbeidsrelatie werknemers en, onder vergelijkbare 
voorwaarden, zelfstandigen recht hebben op adequate sociale bescherming’. Wat ver-
staan wordt onder sociale bescherming is niet nader aangeduid, het is een open begrip, 
maar de in de vorige alinea genoemde risico’s mogen we er wel toe rekenen. In deze 
bijdrage wil ik ingaan op de vraag of en hoe de positie van de zzp’er verbeterd kan wor-
den.

3. Het wettelijk kader voor de opdrachtovereenkomst 

Zzp’ers werken op basis van een overeenkomst tot opdracht,5 geregeld in artikel 7:400 
BW e.v. Deze is veel meer regelend van aard dan de arbeidsovereenkomst en partijen 
kunnen in hun overeenkomst van veel wettelijke bepalingen afwijken. Aangezien in de 
tijd dat deze wettelijke bepalingen werden gemaakt, zelfstandigen vooral voor particu-
lieren werkten, is de wettelijke bescherming van de opdrachtovereenkomst, voor zover 
die er al is, vooral gericht op de opdrachtgever.6 Een particulier die een loodgieter in-
huurt kan zodoende bijvoorbeeld gemakkelijk een opdracht beëindigen zonder scha-
devergoeding te hoeven betalen. Bij een zzp’er die werkt voor een groot bedrijf hebben 
we echter een andere situatie, waarin de zzp’er juist erg afhankelijk kan zijn van die 
opdrachtgever. Het is dan problematisch dat juist de opdrachtgever bescherming 
krijgt.7

Symbolisch, maar niet zonder juridische betekenis, is dat artikel 7:401 BW bepaalt dat 
de opdrachtnemer bij de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht 
moet nemen, maar dat een dergelijke bepaling niet ten aanzien van de opdrachtgever 
bestaat.8 Dat kan van belang zijn bij geschillen, aangezien uit de eis van goed opdracht-
nemerschap normen voortvloeien die bij een belangenafweging ten voordele van de 
opdrachtgever kunnen uitpakken.
De vraag rijst dan ook of er geen aparte regeling moet komen voor zzp’ers, zoals ook De 
Laat zich in het TRA-artikel afvraagt. Het vervolg van deze bijdrage gaat in op een 
aantal hoofdelementen van de rechtspositie van de zzp’er.

4 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/euro-
pean-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl; zie ook f. Pennings, ‘Een Europese 
pijler van sociale rechten’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 23 (9/10), 2017, p. 233-240.

5 Of ze werken op een overeenkomst tot het aannemen van werk. Aangezien de gelijkenissen tussen zzp’ers, 
werkzaam op een overeenkomst tot opdracht, en werknemers het grootst zijn, zal de opdrachtovereenkomst 
hier besproken worden.

6 Kamerstukken II, 1982-1983, 17 779, nr. 3, p. 2.
7 T. Hartlief, ‘Vrijheid en bescherming in het contractenrecht’, Contracteren 1 (2003), p. 8.
8 K. Oey (2014), De rechtspositie van de zzp’er in vergelijking met de werknemer, masterscriptie Universiteit 

Utrecht.
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4. De beloning 

4.1 Het huidige wettelijk kader 

Het Burgerlijk Wetboek legt vast dat als de overeenkomst door de opdrachtnemer in de 
uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, de opdrachtgever hem loon ver-
schuldigd is. Bij overeenkomsten die hierover onduidelijk zijn (het kan bijvoorbeeld 
een mondelinge overeenkomst zijn), geeft deze bepaling bescherming aan de op-
drachtnemer. Als de hoogte van het loon niet door partijen bepaald is, dan is de op-
drachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een 
redelijk loon verschuldigd.
Ofschoon deze formulering (noodzakelijkerwijs) vaag is, geeft ze enige aanknopings-
punten. Zo kan gebruik worden gemaakt van de tarieven en afspraken die gebruikelijk 
zijn in de bedrijfstak om het loon vast te stellen. Als die informatie niet aanwezig is, 
dan zal een deskundige hierover informatie moeten verschaffen, en die zal ook naar de 
gebruiken in de branche moeten kijken en naar het werk dat de opdrachtnemer heeft 
verricht. De wet bepaalt voorts dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer de onkos-
ten moet vergoeden die verbonden zijn aan de uitvoering van de opdracht, voor zover 
deze niet in het loon zijn begrepen.
De Hoge Raad overwoog in een arrest dat wat in een concreet geval als een redelijk 
loon heeft te gelden onder meer afhangt van de aard en de zo nodig schattenderwijs te 
bepalen omvang van de verrichte werkzaamheden en van hetgeen in de branche ge-
bruikelijk is. Aan de bepaling van een redelijk loon kan, aldus de Hoge Raad, geen 
nauwkeurige berekening ten grondslag worden gelegd, waardoor geen hoge eisen kun-
nen worden gesteld aan de stelplicht van de opdrachtnemer en de motivering door de 
rechter.9 Met deze uitspraak komt de Hoge Raad de zzp’er dus in enige mate tegemoet.

De wet en deze jurisprudentie zijn echter niet of nauwelijks van belang als de tarieven 
wel zijn vastgelegd, maar zo laag zijn dat zzp’ers er slechts een heel laag inkomen mee 
kunnen verdienen. Ten dele is dit een ondernemersrisico en ten dele compenseren de 
speciale belastingregelingen voor zelfstandigen de lage inkomsten. Dat neemt echter 
niet weg dat deze lage tarieven een probleem vormen, al was het maar omdat op een 
gegeven moment een beroep gedaan kan worden op sociale voorzieningen en omdat 
door de lage tarieven oneigenlijke concurrentie met werknemers plaats kan vinden 
(‘social dumping’).
De positie van de zzp’er zou aanmerkelijk versterkt worden als hij zich met anderen kan 
verenigen en zo gemeenschappelijke voorwaarden kan vaststellen. Een beperking hier-
bij is de Mededingingswet, die prijsafspraken verbiedt. Daarbij biedt de zogenoemde 
bagatelbepaling enig soelaas. Deze geldt voor afspraken tussen maximaal acht onder-
nemingen met gezamenlijk niet meer dan € 500.000 omzet, als ze in hoofdzaak goede-
ren leveren of niet meer dan € 1,1 miljoen, als het om andere ondernemingen gaat. 

9   HR 19 december 2008, EcLI:NL:HR:2008:BG1680 (3Span/Recreatiebeheer Brabant Limburg). 
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Onlangs is de uitzondering uitgebreid tot overeenkomsten, besluiten en onderling af-
gestemde feitelijke gedragingen van daadwerkelijke of potentiële concurrenten op een 
of meer van de relevante markten. De uitzondering geldt indien het gezamenlijke 
marktaandeel van de bij de overeenkomst, het besluit of de onderling afgestemde feite-
lijke gedraging betrokken ondernemingen of ondernemersverenigingen op geen van 
de relevante markten groter is dan 10%. Bovendien mag de overeenkomst, het besluit 
of de onderling afgestemde feitelijke gedraging de handel tussen lidstaten niet op 
merkbare wijze ongunstig beïnvloeden (artikel 7 Mededingingswet). Als de groep gro-
ter is, mogen volgens de Mededingingswet geen prijsafspraken worden gemaakt.
Uit een evaluatie blijkt dat van deze mogelijkheid slechts beperkt gebruik wordt ge-
maakt. Overigens was slechts 10% van de geënquêteerde bedrijven op de hoogte van 
deze bepaling en verklaarden de deelnemers dat er geen grote behoefte aan was, onder 
andere omdat ze geen goede samenwerkingspartners zien.10

4.2 Zzp’ers en mededingingsrecht 

Vanwege de beperkte betekenis van de bagatelbepaling en de problemen voor zzp’ers 
om zich te organiseren, rees de vraag of afspraken ten behoeve van zzp’ers in een col-
lectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden gemaakt. Een cao kan op grond van ar-
tikel 1 lid 2 Wet cAO ook overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk be-
treffen. Toch zijn de mogelijkheden om in een cao aparte (minimum)tarieven voor 
opdrachtnemers vast te leggen beperkt. Dat blijkt uit het arrest fNV-Kiem. In 2006 
werd in de cao voor remplaçanten bij symfonieorkesten een tarief vastgelegd voor 
niet-werknemers. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wijdde hier echter 
een zogeheten visiedocument aan,11 waarin ze concludeerde dat vaste of minimumta-
rieven voor zelfstandigen in een cao in strijd zijn met de Mededingingswet.

De fNV vocht dit standpunt aan voor Rechtbank en Hof Den Haag. De laatste legde 
vragen hierover voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Eerder had dit Hof 
al het Albany-arrest12 gewezen, waarin het oordeelde dat arbeidsvoorwaarden ten gun-
ste van werknemers in cao’s in beginsel niet onder de mededingingsbepalingen van het 
EU-Verdrag vallen. Nu was de vraag echter of afspraken ten behoeve van zzp’ers die 
gemaakt zijn met het oog op de bescherming van werknemers tegen te goedkope  
zzp’ers ook onder de Albany-exceptie vallen. Het Hof beantwoordde de vraag in het 
arrest fNV-Kiem13 ontkennend. In cao’s kunnen derhalve geen minimumafspraken 
voor zzp’ers worden vastgelegd, althans niet voor echte zelfstandigen. Voor schijnzelf-
standigen kan het wel, aldus het Hof. Dat lijkt een open deur, maar interessant is dat 
het Hof een ruime definitie geeft van schijnzelfstandigen. Het overwoog dat een dienst-

10 De Laat (2017). 
11 Nederlandse Mededingingsautoriteit (2007), Visiedocument cao-tariefbepalingen voor zelfstandigen en de 

Mededingingswet, Den Haag: NMa.
12 HvJ 21 september 1999, zaak c-67/96 (Albany), Jur. 1999, I-5751.
13 HvJ 4 december 2014, zaak c-413/13, EcLI:EU:c:2014:2411.
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verlener zijn hoedanigheid van zelfstandige marktdeelnemer, en dus van ondernemer, 
kan verliezen, wanneer hij niet zelfstandig zijn marktgedrag bepaalt, maar volledig 
afhankelijk is van zijn opdrachtgever, doordat hij geen van de uit de werkzaamheid van 
deze laatste voortvloeiende financiële en commerciële risico’s draagt en werkzaam is 
als in de onderneming van bedoelde opdrachtgever opgenomen medewerker (overwe-
ging 33). Van belang is daarom of de werkende onder leiding van zijn werkgever han-
delt wat betreft onder meer de vrijheid om zijn tijdschema en de plaats en de inhoud 
van zijn werk te kiezen, hij niet deelt in de commerciële risico’s van die werkgever en 
hij tijdens de duur van de arbeidsverhouding is opgenomen in de onderneming van die 
werkgever, waarmee hij een economische eenheid vormt (overweging 36). De kwalifi-
catie als zelfstandige naar nationaal recht sluit, aldus het Hof, niet uit dat een persoon 
moet worden aangemerkt als werknemer in de zin van het Unierecht, indien zijn zelf-
standigheid slechts fictief is en dus een echte arbeidsverhouding verhult (overweging 
35). Als iemand als werknemer in de zin van het Unierecht wordt aangemerkt zijn de 
mededingingsbepalingen niet van toepassing.

Het Hof hanteert dus met name het criterium of de werkende in de organisatie van de 
werkgever past voor wat betreft de bepaling van het tijdschema, de plaats en de wijze 
van uitvoering van de toevertrouwde taken om hem als schijnzelfstandige te beschou-
wen. Deze criteria zijn ruimer dan de huidige Nederlandse, die voor het aannemen van 
een arbeidsovereenkomst toetsen of de werkenden zich kunnen laten vervangen en of 
er een gezagsrelatie is met de werkgever.
Het criterium van het Hof is zeker van belang. Terwijl de concertremplaçanten vóór 
het stellen van de prejudiciële vragen als zelfstandigen en ondernemers beschouwd 
werden door het Hof Den Haag en ook A-G Wahl dat deed, oordeelde het Hof Den 
Haag na het arrest van het Hof van Justitie dat concertremplaçanten schijnzelfstandi-
gen zijn voor het mededingingsrecht, omdat zij zich aan voorschriften van plaats, tijd 
en inhoud moeten houden.14 Dat zij zich eventueel mogen laten vervangen is dus niet 
relevant.
conclusie is dat voor echte zelfstandigen cao-partijen geen afspraken mogen maken 
over hun beloning en arbeidsvoorwaarden. Het is wel mogelijk dat in een wettelijke 
regeling bepaalde minimumvoorwaarden voor zzp’ers worden vastgelegd. Voorwaarde 
daarvoor is dat de overheid zélf niet indirect in strijd mag handelen met het mededin-
gingsrecht door verboden ondernemersafspraken te bevorderen, te faciliteren of goed 
te keuren, en dat op basis van het nationale recht vrijgestelde afspraken tussen zzp’ers 
niet in strijd kunnen komen met het Europese kartelverbod.15 Dit criterium biedt veel 
onzekerheid en de kans dat er gebruik van wordt gemaakt is niet erg groot.
Voor schijnzelfstandigen conform de definitie van het Hof kunnen wel afspraken wor-
den gemaakt. Er wordt echter nog weinig gebruik van gemaakt. Uiteindelijk heeft ook 

14 Hof Den Haag 1 september 2015, EcLI:NL:GHDHA:2015:2305. 
15 A. Gerbrandy en P. Kreijger, Position paper ‘Mededingingsrecht in relatie tot samenwerking tussen zzp’ers’, 

Utrecht: Universiteit Utrecht, p. 40. 
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de ruimte die het Hof bood voor de concertremplaçanten geen praktische betekenis 
gekregen, aangezien de cao al was ingetrokken na het visiedocument van de NMa.

4.3 Het voorstel van De Laat 

In het genoemde TRA-artikel stelt De Laat voor om overeenkomsten voor loon neer te 
leggen in een standaardregeling ex artikel 6:214 BW:

‘Een overeenkomst door een der partijen gesloten in de uitoefening van haar bedrijf of 
beroep, is behalve aan de wettelijke bepalingen ook onderworpen aan een stan-
daardregeling, wanneer voor de bedrijfstak waartoe het bedrijf behoort, of voor het 
beroep ten aanzien van zodanige overeenkomst een standaardregeling geldt. De bij-
zondere soorten van overeenkomsten waarvoor standaardregelingen kunnen worden 
vastgesteld en de bedrijfstak of het beroep, waarvoor elk dezer regelingen bestemd is te 
gelden, worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.’

Een standaardregeling wordt vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken door een daartoe 
door de minister van Justitie te benoemen commissie en vastgesteld (en veranderd en 
ingetrokken) door de minister van Justitie.
Tot dusver wordt zelden of niet gebruik gemaakt van deze standaardregelingen. Vol-
gens De Laat zou een standaardregeling het loon kunnen vastleggen voor een beroep 
of bedrijf, maar ook voor een overeenkomst van opdracht in het algemeen, of een 
overeenkomst van opdracht in bepaalde bedrijfstakken. 
Een commissie voor een standaardregeling wordt voor ten minste twee derde samen-
gesteld uit leden die voorgedragen zijn door aangewezen representatieve organisaties 
in de betreffende beroep(sgroep) of bedrijf(stak).
De Laat gaat niet in op de vraag of deze in de standaardregeling vastgelegde afspraken 
in strijd zijn met het mededingingsrecht. Het is echter erg aannemelijk dat dit wél het 
geval is. We hebben in de vorige paragraaf gezien dat de overheid weliswaar een rege-
ling mag treffen om zaken te regelen, en dat dit ook verplichtstelling van een door be-
trokkenen gemaakte regeling kan betreffen, maar dat geen inbreuk gemaakt mag wor-
den op het mededingingsrecht. In het Albany-arrest was de vraag aan de orde of een 
cao algemeen verbindend verklaard kan worden. Het Hof oordeelde dat dit mag: aan-
gezien de in geding zijnde overeenkomst (de cao dus) niet onder de mededingingsbe-
palingen valt, zijn de lidstaten vrij die aansluiting verplicht te stellen voor personen die 
niet door de overeenkomst gebonden zijn.
De standaardregeling is geen cao, vastgesteld door onderhandelingen tussen sociale 
partners om de arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren. De regeling heeft 
ook betrekking op echte zelfstandigen. Ze voldoet daarom niet aan de immuniteits-
voorwaarden van het Hof en er is een aanzienlijk risico dat mededinging hierdoor wel 
beperkt wordt. Niet alleen de mededingingsautoriteiten zullen hier problemen mee 
hebben, er kunnen ook zelfstandigen zijn die zich in hun mededingingsmogelijkheden 
beperkt voelen en de regeling zullen aanvechten.
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4.4 Alternatieven 

Aangezien ook cao-bepalingen die betrekking hebben op schijnzelfstandigen buiten de 
bepalingen van het mededingingsrecht vallen, zouden we kunnen nagaan of stan-
daardregelingen minimumtarieven voor hen kunnen vaststellen. Het blijft dan ondui-
delijk voor welke groepen dat gaat gebeuren (wordt dat afhankelijk van lobbywerk?), 
wie hierbij betrokken wordt en hoe hoog het tarief wordt vastgesteld. Bovendien is de 
regeling niet op basis van onderhandelingen tussen sociale partners tot stand geko-
men, dus men kan zich afvragen of zelfs voor de groep van schijnzelfstandigen een 
standaardregeling met tariefafspraken zou mogen. Bovendien zou zo’n regeling onder-
scheid moeten maken tussen schijnzelfstandigen en echte zelfstandigen, hetgeen in het 
kader van zo’n regeling erg ingewikkeld is.
De overheid zou wel zelf een regeling kunnen maken, zoals bijvoorbeeld een regeling 
van wettelijk minimumloon geoorloofd is. Het vaststellen van tarieven voor de ver-
schillende groepen zzp’ers is echter erg gecompliceerd en ook hier zal het erg moeilijk 
zijn om strijd met mededingingsregels te voorkomen.
Voor een tarievenregeling ligt het voor de hand om aan te sluiten bij het onderscheid 
dat het Hof van Justitie maakt tussen zelfstandigen en schijnzelfstandigen. De moge-
lijkheid om in cao’s afspraken te maken voor schijnzelfstandigen is nogal theoretisch 
(werkgevers zullen daar niet vaak een voordeel in zien). Daarom is het nuttig om te 
kijken of niet op een bepaalde manier cao-bepalingen tot schijnzelfstandigen uitge-
breid kunnen worden. Gelet op het feit dat schijnzelfstandigen in een vergelijkbare 
positie als werknemers verkeren en vergelijkbare behandeling daarom geboden is, zou-
den we kunnen denken aan uitbreiding van de werkingssfeer van de cao. Ik denk hier-
bij enkel aan de beloningsbepalingen, omdat de toepassing van andere bepalingen 
moeilijk te overzien is. Geïnspireerd door artikel 14 Wet cAO zou artikel 14a van deze 
wet kunnen luiden:

‘Wanneer bij de cao niet anders is bepaald, is de werkgever die door die overeenkomst 
gebonden is verplicht, tijdens den duur dier overeenkomst hare bepalingen omtrent de 
beloning zo veel mogelijk overeenkomstig ook na te komen bij de overeenkomsten van 
degenen die tijdens de duur van de arbeidsverhouding opgenomen zijn in de onder-
neming van de werkgever en onder leiding van die onderneming handelen ook al zijn 
zij anders dan op arbeidsovereenkomst werkzaam.’

Een dergelijke bepaling zal in sommige gevallen interpretatievragen oproepen (wie 
valt er precies onder, en wat betekent ‘zo veel mogelijk overeenkomstig’ ?) of zelfs soms 
ongewenste resultaten kunnen opleveren. De zinsnede ‘wanneer bij cao niet anders is 
bepaald’, geeft echter de mogelijkheid om de cao toe te snijden op de betreffende be-
drijfstak. Het kan zelfs betekenen dat de cao niet van toepassing wordt verklaard op de 
opdrachtnemers, maar daarvoor is instemming van de vakbonden nodig. De bepaling 
geeft daarmee vakbonden ‘een kontje’ om de positie van de schijnzelfstandigen ade-
quaat te regelen.
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Is de werkgever niet gebonden aan een cao, dan heeft de nieuwe bepaling geen effect. 
We zouden er dan aan kunnen denken aansluiting te zoeken bij de Wet op het alge-
meen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van cao’s (Wet AVV). 
Artikel 6a van die wet zou kunnen luiden:

‘Verbindend verklaarde bepalingen gelden ook, tenzij anders bepaald is in de betref-
fende cao, ten aanzien van degenen die tijdens de duur van de arbeidsverhouding 
opgenomen zijn in de onderneming van de werkgever en onder leiding van die onder-
neming handelen, ook al zijn zij anders dan op arbeidsovereenkomst werkzaam, in-
dien deze bepalingen betrekking hebben op beloning.’

De bepaling kan vervolgens nader specificeren, naar analogie van artikel 2 lid 6 Wet 
AVV, dat betrekking heeft op gedetacheerde buitenlandse werknemers, wat wel onder 
beloning verstaan wordt en wat niet.
Ook deze regeling biedt de mogelijkheid om in een cao te ontkomen aan de toepassing 
ervan op opdrachtnemers als partijen dat noodzakelijk vinden. Omdat het gaat om 
schijnzelfstandigen is de regeling ‘fNV-Kiem proof ’. En het is geen lege huls: uit het in 
maart 2019 gepubliceerde onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat in een steek-
proef bij meer dan in 50% van de bezochte bedrijven sprake is van wat we schijnzelf-
standigen mogen noemen.16

Er zijn ook zzp’ers die niet in de organisatie van een onderneming opgenomen zijn, 
zoals tolken of vertalers, de ‘solitaire zzp’ers’ ofwel echte zelfstandigen. Betreffende zz-
p’ers zouden zelf kunnen onderzoeken of voor hun beroepsgroep afspraken gewenst 
zijn en of de bagatelbepaling hier soelaas biedt. Indien die behoefte er niet is, heeft een 
regeling weinig zin en is deze ook niet gewenst. Uiteindelijk zijn het wel echte zelfstan-
digen.

5. Versterking van de positie van zzp’ers 

Zoals we hebben gezien kan, aangezien de wettelijke bepalingen van de opdrachtover-
eenkomst van regelend recht zijn, van veel bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
worden afgeweken. Dat kan dus ook ten nadele van de zzp’er zijn, en dat zal zeker bij 
een grote opdrachtgever kunnen gebeuren, die in algemene voorwaarden veel van de 
risico’s bij de zzp’er kan leggen. Het BW geeft, anders dan bij consumenten, geen be-
scherming tegen onredelijk bezwarende voorwaarden.17

De Laat vraagt zich in het TRA-artikel af of een regeling à la de zwarte en grijze lijsten 
van algemene voorwaarden (artikel 6:236 en 6:237 BW) die voor consumenten gelden 
ook voor bedingen voor zzp’ers zouden kunnen gelden. Hij vraagt zich echter af of dit 

16 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/05/kamerbrief-rapportage-toezichts-
plan-arbeidsrelaties.

17 De Laat (2017).
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voor zzp’ers wat kan opleveren, zeker bij de huidige formulering van de regeling. In 
ieder geval is de weg om de onredelijke bezwarendheid van algemene voorwaarden 
aan te kaarten vaak bezwaarlijk voor de individuele zzp’er.
Bij dit type voorwaarden zou de standaardregeling, voorgesteld door De Laat, zinvol en 
mogelijk kunnen zijn. Het risico van overtreding van mededingingsbepalingen is hier 
veel kleiner dan bij beloningsbepalingen. De vraag is echter of zo’n regeling wel ge-
maakt gaat worden en of het nodig is om dit per beroepsgroep of bedrijfstak te regelen. 
Het risico is dat er een uiteenlopend palet van regels ontstaat en dit kan tot onoverzich-
telijkheid en rechtsonzekerheid leiden.
Aangezien de wet nu al bescherming biedt, maar deze weggecontracteerd kan worden, 
zou een eerste eenvoudige stap kunnen zijn om na te gaan bij welke bepalingen de 
mogelijkheid van wegcontracteren kan worden weggenomen bij zzp’ers, dat wil zeggen 
bedrijfs- of beroepsmatig werkende opdrachtnemers die geen personeel in dienst heb-
ben.
Zo regelt de wet dat indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht 
of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon af-
hankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, de opdrachtnemer 
recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon (artikel 7:411 BW). 
Daarmee is een zekere bescherming gegeven aan de opdrachtnemer, aangezien anders 
gesteld zou kunnen worden dat als de opdracht niet is afgerond, niets verschuldigd is.
Van deze regels kan bij overeenkomst worden afgeweken, behalve ten nadele van de 
(particuliere) opdrachtgever; het kan dus wel ten nadele van de opdrachtnemer. ‘No 
cure, no pay’ is dus ook mogelijk. Of de rechter deze afwijking ten nadele in bepaalde 
gevallen corrigeert, is niet in het algemeen te zeggen. Er is daardoor sprake van onze-
kerheid. Het lijkt me wenselijk dat deze mogelijkheid van wegcontracteren niet meer 
openstaat bij zzp’ers werkzaam voor een beroepsmatig of bedrijfsmatig werkende op-
drachtgever.
Ook zou het zinvol zijn dat geregeld wordt dat een zzp’er een geldige reden voor voor-
tijdige beëindiging van de opdracht mag verlangen. Hierbij zou nader gedefinieerd 
moeten worden aan welke criteria zo’n geldige reden moet voldoen (bijvoorbeeld: on-
voldoende middelen bij de opdrachtgever, onvoldoende kwaliteit van het werk door de 
opdrachtnemer, maar geen reden is: een goedkoper aanbod van een andere partij). 
Verder zou er ook een regeling voor de opzegperiode moeten komen, die het de zzp’er 
mogelijk maakt werk te zoeken tijdens de opzegperiode, waardoor het risico op het 
niet hebben van werk kleiner wordt. Als opzegperiode zou voor een duurovereen-
komst een periode van twee maanden kunnen worden aangehouden, tenzij dat gelet 
op de duur van de werkzaamheden tot dusver en/of de reden van beëindiging dispro-
portioneel is. Ook zou geregeld moeten zijn dat bij tussentijdse beëindiging door de 
opdrachtgever het loon naar evenredigheid van de verrichte diensten of de duur van de 
werkzaamheden wordt betaald, waarvan alleen afgeweken kan worden als dat dispro-
portioneel is, gelet op de reden van beëindiging.
Ten slotte is ook het laat betalen van rekeningen een groot probleem voor de zzp’er. 
Geregeld zou kunnen worden dat rekeningen over verrichte werkzaamheden betaald 
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worden binnen vier weken, en dat daarna de wettelijke rente per dag betaald moet 
worden.

6. Conclusies 

Sjef de Laat heeft in zijn proefschrift en TRA-artikel veel interessante ideeën neerge-
legd, die alleszins aanleiding geven voor verdere gedachtenvorming over een lastig on-
derwerp. Het is een actueel onderwerp, waar op het moment van schrijven van deze 
bijdrage zelfs een officiële commissie mee bezig is (commissie Regulering van werk).18

In mijn bespreking van De Laats voorstellen heb ik meer nadruk gelegd op de mede-
dingingsbepalingen dan De Laat deed. De jurisprudentie van het Hof van Justitie hier-
over is echter ook aanknopingspunt voor voorstellen om voor schijnzelfstandigen een 
regeling te treffen die aansluit bij die jurisprudentie.
De Laat heeft terecht bezwarende algemene voorwaarden voor zzp’ers aangekaart. Het 
is zinvol om hierover te blijven nadenken. Een verbetering van de huidige regeling 
neemt nog niet het probleem van lage tarieven voor de echte zelfstandigen weg, maar 
vermindert wel een aantal andere ondernemersrisico’s die oneigenlijk zijn voor zelf-
standigen met een kleine onderhandelingspositie.

18 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/07/commissie-regulering-van-werk-buigt-zich-over-toe-
komst-arbeidsmarkt.
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  De personele gevolgen in adviestraject na Wwz  

Chris Nekeman1

Inleiding 

Sjef de Laat heb ik leren kennen in vele hoedanigheid, natuurlijk in die van rechter, 
maar ook als dagvoorzitter van het Nationaal Arbeidsrechtcongres, voormalig voorzit-
ter van de Vereniging voor Arbeidsrecht, auteur, redactielid, maar ook als vader en 
opa. De eerste kennismaking dateert van ergens 1994/1995 toen ik als HBO/SJD-stu-
dent een scriptie schreef over ontslagvergoedingen en bij rechter De Laat mocht langs-
komen voor een interview. Wat hier precies is besproken, weet ik niet meer, maar in 
mijn herinnering was het een interessant gesprek en was het voor mij in ieder geval al 
een hele ervaring om op de rechtbank te zijn en in gesprek te zijn met een kantonrech-
ter. Toen kon ik niet vermoeden dat dit het begin was van vele bezoeken die ik aan di-
verse rechtbanken in het land zou afleggen.

Ik wil op deze plek stilstaan bij de voorliefde die ik inmiddels heb ontwikkeld voor het 
medezeggenschapsrecht en de rol die Sjef de Laat daar wellicht in heeft gespeeld. In de 
eerste jaren die ik doorbracht bij Kennedy Van der Laan in de praktijk van Gerrard 
Boot had ik weinig te maken met medezeggenschapsrecht en ik had er ook geen bij-
zondere interesse voor. Rond 2003/2004 nam Richard Klatten mij een keer mee naar 
een medezeggenschapcursus die hij samen met Sjef verzorgde. Hier is het zaadje ge-
plant voor mijn interesse en voorliefde voor het medezeggenschapsrecht. Sjef en Ri-
chard deden niet alleen aan overdracht van kennis, maar straalden ook uit wat een 
mooi en afwisselend rechtsgebied het medezeggenschapsrecht is. Ik ben blij dat ze dit 
hebben overgedragen, daar ik in mijn huidige praktijk niet zonder dit onderdeel van 
het arbeidsrecht had gekund/gewild.

Artikel 25 lid 3 WOR 

Juist hierom grijp ik de kans aan die mij nu wordt geboden om stil te staan bij artikel 
25 lid 3 Wet op de ondernemingsraden (WOR). In artikel 25 lid 3 WOR staat dat de 
ondernemer in zijn adviesaanvraag aan de OR een overzicht moet verstrekken van de 
gevolgen die het voorgenomen besluit, naar te verwachten valt, voor de in de onderne-

1 Advocaat te Amsterdam.
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ming werkzame personen zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen 
maatregelen. Gelet op de positie die de OR in een onderneming inneemt, is het niet 
verrassend dat in veel adviestrajecten de paragraaf over de personele gevolgen een be-
langrijk aspect is. Uit de rechtspraak blijkt ook dat dit geregeld zorgt voor geschillen 
die voorgelegd worden aan de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam (hierna: 
OK). Het al dan niet hebben van een sociaal plan speelt daarbij vaak een rol. Het is de 
vraag of de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 er niet voor zorgt dat een sociaal plan, 
of welke naam er ook aan een dergelijke regeling wordt gegeven, niet snel meer een 
onderdeel zal zijn van een dispuut tussen ondernemer en OR dat voorgelegd wordt aan 
de OK. Tot 1 juli 2005 was er immers in de wet niets opgenomen over de hoogte van 
een beëindigingsvergoeding. De kantonrechtersformule bestond wel, maar die gold 
niet als de arbeidsovereenkomst van een werknemer werd opgezegd na verkrijging van 
een UWV-ontslagtoestemming. In die situaties lag het dan ook voor de hand dat in 
adviesaanvragen inzage werd gegeven in de maatregelen die de ondernemer zou tref-
fen voor de medewerkers die ontslagen zouden worden.

Hoe werkte het voor de Wwz2 

Hoewel in de memorie van toelichting van de WOR staat dat het gaat om een verplich-
ting tot ‘het opmaken van een zgn. sociaal plan, waarvan de wenselijkheid steeds alge-
mener wordt erkend’3, blijkt uit de rechtspraak dat het de ondernemer vrij staat het 
overzicht van de personele gevolgen en maatregelen op eigen wijze te verstrekken. In 
de praktijk zie je vaak dat de personele gevolgen en maatregelen in de adviesaanvraag 
zelf zijn opgenomen. Een concept-sociaal plan kan in sommige gevallen eveneens vol-
doende zijn.4 Het concept moet dan wel voldoende concreet zijn, zodat de OR er een 
advies over kan geven. In de VLM Airlines-beschikking uit december 2012 oordeelde 
de OK dat het concept-sociaal plan dat VLM Airlines aan de OR had voorgelegd hier-
aan niet voldeed, omdat het concept-sociaal plan onvoldoende was uitgewerkt.5 De OK 
overwoog dat dit op zichzelf een tekortkoming in de besluitvorming oplevert.

Wat nu als de ondernemer geen of onvoldoende aandacht besteedt aan de personele 
gevolgen en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen? Over deze vraag heeft 
de OK zich al vaak uitgelaten. Zo overwoog de OK in de Doornbos-beschikking uit 
2004 dat ook de maatregelen ten aanzien van de individuele personele gevolgen onder-
deel dienen te zijn van het overleg met de OR en het te nemen besluit.6 In deze zaak 
ging het om een ondernemer die zijn OR om advies had gevraagd over het voorgeno-

2 Deels is dit overgenomen uit een paragraaf uit een eerder artikel: c. Nekeman en L. Donselaar, ‘Inzicht in het 
overzicht; de personele maatregelen van art. 25 lid 3 WOR en de rol van de vakbonden’, ArbeidsRecht 2014-1.

3 Memorie van toelichting Wet op de Ondernemingsraden, Kamerstukken II, 1969-1970, 10 335, nr. 3, p. 23.
4 OK Amsterdam 25 februari 2008, JAR 2008/127 (DAB) en OK Amsterdam 30 december 2008, JAR 2009/71 

(Albemarle).
5 OK Amsterdam 21 december 2012, JAR 2013/67 (VLM Airlines).
6 OK Amsterdam 16 juli 2004, JAR 2004/22 (Doornbos).
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men besluit tot concentratie van zijn binnendienstwerkzaamheden in Rotterdam en 
tot beëindiging van deze werkzaamheden bij de vestiging Zutphen. De OR had over dit 
voorgenomen besluit negatief geadviseerd, omdat hij van mening was dat van de in 
Zutphen werkzame binnendienstmonteurs niet kon worden gevergd dat zij in Rotter-
dam hun werkzaamheden zouden gaan verrichten. In licht van daarvan meende de OR 
dat de ondernemer een adequate regeling in zijn adviesaanvraag had moeten opnemen 
voor de monteurs die niet naar Rotterdam wilden. De OK achtte dit bezwaar gegrond 
en het besluit kennelijk onredelijk. De OK benadrukte dat het standpunt van de onder-
nemer miskent dat ‘nu het niet (alleen) gaat om de beoordeling van een eventueel ar-
beidsrechtelijk individueel geschil tussen een werkgever en werknemer maar (in ieder 
geval ook) over gevolgen voor individuele werknemers van een besluit waaromtrent de 
ondernemingsraad adviesrecht als bedoeld in artikel 25 lid 1 Wet op de Ondernemingsra-
den (WOR) toekomt, ingevolge artikel 25 lid 3 WOR de zojuist genoemde vraag dus – 
eveneens – onderwerp van overleg met de ondernemingsraad en onderdeel van het te 
nemen besluit dient te zijn.’

Een ander voorbeeld waarin de OK oordeelde dat sprake was van een kennelijk onre-
delijk besluit omdat de ondernemer onvoldoende aandacht had besteed aan de perso-
nele gevolgen en maatregelen, is de cOA-beschikking van de OK van 10 april 2007.7 In 
deze zaak ging het om een voorgenomen besluit tot reorganisatie waarbij de OR zich 
op het standpunt stelde dat het sociaal plan waarnaar de ondernemer in zijn adviesaan-
vraag verwees onvoldoende inzicht gaf in de personele maatregelen, omdat hierin niets 
stond over de situatie na beëindiging van het dienstverband. De OK volgde de OR en 
oordeelde dat sprake is van een groot manco, indien er in de adviesaanvraag geen 
maatregelen staan opgenomen die zien op de situatie na beëindiging van het dienstver-
band.

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de hoofdregel is dat de ondernemer 
bij een adviesaanvraag een volledig overzicht dient te verschaffen van de personele 
gevolgen en de te treffen maatregelen. Indien de ondernemer niet heeft voldaan aan 
artikel 25 lid 3 WOR, is het besluit in beginsel kennelijk onredelijk.8 Uitzondering op 
deze hoofdregel is in principe alleen toegestaan indien het buiten redelijke twijfel is dat 
de ondernemer niet anders had kunnen handelen.9 Een voorbeeld van een dergelijk 
uitzondering op de hoofdregel is de beschikking van de OK van 24 februari 2012.10 In 
deze zaak betreft het een voorgenomen besluit tot reorganisatie bij de gemeente Leeu-

7 OK Amsterdam 10 april 2007, JAR 2007/138 (cOA).
8 Zoals prof. L.c.J. Sprengers schreef in zijn proefschrift: ‘Bij de toetsing van of er sprake is van een kennelijk 

onredelijk besluit, weegt de Ondernemingskamer hetgeen door de ondernemingsraad naar voren is gebracht ten 
aanzien van de personele gevolgen evenzeer mee als hetgeen naar voren is gebracht ten aanzien van het voorge-
nomen besluit als zodanig.’ Zie ook: OK Amsterdam 23 december 1999, JAR 1994/15 (Gemeenschappelijke 
Medische Dienst); OK Amsterdam 19 juli 2010, JAR 2012/106 (Britse Mecom); OK Amsterdam 5 augustus 
2011, RAR 2011/148 (Printronix) en OK Amsterdam 13 maart 2012, JAR 2012/106 (Politieregio flevoland).

9 OK Amsterdam 10 april 2007, JAR 2007/138 (cOA).
10 OK Amsterdam 24 februari 2012, JAR 2012/124 (Gemeente Leeuwarden).
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warden. In het voorgenomen besluit werd niet uitgesloten dat boventallige werkne-
mers na afloop van het geldende sociaal akkoord op 31 december 2012 gedwongen 
ontslagen zouden worden. De onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord wa-
ren nog niet afgerond. De gemeente Leeuwarden had de OR toegezegd dat er geduren-
de de onderhandelingen over het sociaal akkoord geen gedwongen ontslagen zouden 
vallen. De OR stelde zich op het standpunt dat het besluit kennelijk onredelijk was, nu 
de personele gevolgen en maatregelen ten aanzien van de werknemers die in 2013 bo-
ventallig werden in de adviesaanvraag ontbraken. De OK oordeelde dat het op de weg 
van de gemeente Leeuwarden had gelegen er meer naar te streven de onzekerheid om-
trent de personele maatregelen weg te nemen en dat het ontbreken van deze inspan-
ningen niet werd gerechtvaardigd door de ingrijpende bezuinigingen waarmee de ge-
meente werd geconfronteerd. Desalniettemin oordeelde de OK dat het besluit niet 
kennelijk onredelijk was, waarbij doorslaggevend was dat de gemeente had toegezegd 
dat er gedurende de onderhandelingen geen gedwongen ontslagen zouden vallen.

Een ander voorbeeld van een uitzondering op de hoofdregel betreft de zaak Internati-
onaal Danstheater uit 2011. In deze zaak ging het om een ingrijpende reorganisatie bij 
een dansgezelschap. Ten aanzien van de personele maatregelen stond in de adviesaan-
vraag dat getracht zou worden met de vakbond een sociaal plan overeen te komen 
waarin een afvloeiingsregeling zou worden opgenomen, passend bij de financiële om-
standigheden van het dansgezelschap. De OR stelde zich op het standpunt dat dit in 
strijd was met artikel 25 lid 3 WOR omdat hij ‘in het duister tast over de wijze waarop 
de sociale gevolgen van het bestreden besluit zullen worden opgevangen’.11 De OK over-
woog dat, nu in de adviesaanvraag is opgenomen dat de ondernemer voornemens is 
een met de vakbond overeen te komen afvloeiingsregeling aan te bieden ‘dit betekent 
dat niet gezegd kan worden dat niet voldaan is aan artikel 25 lid 3 WOR. Van belang 
hierbij is tevens dat uit de gedingstukken afgeleid kan worden dat IDT zich bewust is ge-
weest van de ingrijpende gevolgen die het bestreden besluit voor een groot aantal werkne-
mers zal hebben en dat niet gezegd kan worden dat IDT bij afweging van de gerechtvaar-
digde belangen van de werknemers tegen het belang dat de ondernemer bij het bestreden 
besluit heeft, de belangen van de werknemers onvoldoende heeft meegewogen.’

Een verwijzing naar de binnen de onderneming gebruikte ‘standard practice’, waar het 
gaat om de wijze waarop maatregelen worden genomen, werd door de OK als onvol-
doende bestempeld.12 De OK was van oordeel dat de ondernemer over de gestelde 
standard practice, afgezien van vaagheden, tijdens de adviesprocedure geen enkele in-
formatie heeft verschaft. De ondernemer mocht in dat kader niet volstaan met verwij-
zing naar een mondelinge toelichting tijdens een van de informatiesessies, noch kon 
hij gerichte vragen onbeantwoord laten. Dit levert volgens de OK een ernstige tekort-
koming op ten aanzien van de nakoming van de uit artikel 25 lid 3 WOR voortvloeien-

11 OK Amsterdam 9 november 2010, JAR 2011/10 (IDT).
12 OK Amsterdam 8 september 2014, JAR 2014/258 (Honeywell).

22815_Liber Deining.indd   236 05-06-19   15:04



237

 DE PERSONELE GEVOLGEN IN ADVIESTRAJEcT NA WWZ 

de verplichting. De conclusie was dan ook dat de ondernemer bij afweging van alle 
betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.

Hoe werkt het na de Wwz 

Sinds de invoering van de Wwz is in artikel 7:673 BW de transitievergoeding opgeno-
men, waarmee dus een wettelijke regeling is geïntroduceerd waar het gaat om beëindi-
gingsvergoedingen. De ondernemer kan in een adviestraject hiernaar verwijzen met de 
toelichting dat de wetgever heeft geoordeeld dat dit een redelijke regeling is als de ar-
beidsovereenkomst op grond van een redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669 lid 1 
BW wordt opgezegd. In de Honeywell-beschikking blijkt ook dat de OK een verwijzing 
naar de wettelijke regeling voldoende acht. In die zaak oordeelde de OK13:

‘De Ondernemingskamer volgt de COR niet in zijn stelling dat de beëindigingsregeling 
onredelijk, althans onvoldoende gemotiveerd is, gelet op het volgens de COR onrede-
lijke en niet te rechtvaardigen verschil tussen de regeling in het bestreden besluit en de 
regeling in de reorganisatie van Finance in 2014/2015 voor boventallig geworden 
werknemers. Honeywell heeft zowel in de adviesaanvraag (…), als in de brief aan de 
COR van 12 januari 2017 (…) en in het besluit (…) gemotiveerd toegelicht dat zij zich 
houdt aan de huidige wetgeving, dat deze wetgeving weliswaar leidt tot lagere ontslag-
vergoedingen dan de destijds gehanteerde kantonrechtersformule met factor c=1, 
maar dat zij daarnaast en onverplicht een outplacementtraject en vergoeding van 
juridische kosten aanbiedt aan werknemers die boventallig zullen worden verklaard.’

Op zichzelf is dit ook niet vreemd nu het toetsingskader bij de OK niet zozeer gericht 
is op de inhoud, maar veel meer op de motiveringsverplichting. Het verwijzen naar een 
bestaande wettelijke regeling is dan ook voldoende. Ook Zaal is die mening toege-
daan14:

‘Met de invoering van de transitievergoeding heeft de wetgever beoogd de ontslagver-
goeding voor iedereen gelijk te maken. Daarbij past niet dat in het kader van de toets 
bij de Ondernemingskamer aanvullende inspanningen van de werkgever moeten 
worden verwacht. Het gaat bovendien om een marginale toets.’

Een enkele verwijzing naar de transitievergoeding kan wellicht onvoldoende zijn in-
dien de omstandigheden aanleiding geven voor een andere uitkomst. Dit is bijvoor-
beeld het geval geweest in de Inventum-uitspraak.15 Daar had de ondernemer eerst 
verwezen naar de kantonrechtersformule en vervolgens werd alleen de transitievergoe-

13 OK Amsterdam 8 mei 2017, JAR 2017/149 (Honeywell).
14 I. Zaal, annotatie bij OK Amsterdam 8 mei 2017, JAR 2017/149 (Honeywell).
15 OK Amsterdam, 12 januari 2016, JAR 2016/127 (Inventum).
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ding aangeboden. De OK oordeelde dat door deze wijziging de ondernemer de OR op 
het verkeerde been had gezet.

Voorgaande laat onverlet dat de ondernemer er verstandig aan doet – zeker als daar 
vragen over worden gesteld door de OR – te motiveren waarom er geen extra maatre-
gelen worden getroffen. Met Zaal16 ben ik overigens van mening dat het in de praktijk 
vaak lastig zal zijn strikt vast te houden aan de transitievergoeding nu het adviestraject 
vaak ook een onderhandelingstraject is, en de OR aan een positief advies een voor-
waarde kan verbinden, ook waar het gaat om de te treffen maatregelen.

Herplaatsing 

Ik meen wel dat, mede gelet op de zwaardere verplichtingen die zijn ontstaan sinds de 
Wwz waar het gaat om de herplaatsingsverplichting, van een ondernemer in het ad-
viestraject verwacht mag worden dat op een voldoende wijze inzicht wordt gegeven 
hoe in de specifieke situatie de herplaatsingsverplichting vorm wordt gegeven. Vanzelf-
sprekend zou een ondernemer hierbij kunnen verwijzen naar artikel 9 Ontslagregeling 
– gelijk aan de verwijzing naar de transitievergoeding – maar in dit opzicht is een en-
kele verwijzing mijns inziens onvoldoende, zeker als de OR daar vragen over stelt of 
opmerkingen over maakt. Het Ontslagbesluit geeft de hoofdregel, maar per onderne-
ming zal de herplaatsingsverplichting anders vormgegeven kunnen/moeten worden. 
Er zal vaak sprake zijn van maatwerk. Om die reden kan de OR hierin in het adviestra-
ject een proactieve houding aannemen. Voorheen diende de ondernemer vanzelfspre-
kend ook te trachten de werknemer te herplaatsen, maar gelet op de rechtspraak sinds 
de invoering van de Wwz wordt aan de herplaatsingsverplichting toch veel meer waar-
de gehecht, zodat de ondernemer daadwerkelijk inzichtelijk moet maken dat hij in-
spanningen heeft verricht waar het de herplaatsingsverplichting betreft.

Advies aan Sjef 

In het voorgaande heb ik een en ander uiteengezet over de personele gevolgen van een 
besluit. Het is nu de vraag of in het kader van het pensioenafscheid van Sjef er ook 
advies gegeven dient te worden over hoe de personele gevolgen ingevuld moeten wor-
den. De eerste vraag daarbij is of er advies dient te worden gegeven over het primaire 
besluit, het pensioenontslag. Het gaat vanzelfsprekend om een belangrijk besluit, zodat 
het op dat aspect evident is dat er sprake is van een adviesrecht. Vervolgens is het de 
vraag of het besluit niet valt onder het politieke primaat, daar er in dat geval geen spra-
ke is van een adviesrecht. Nu het de wetgever is geweest die deze leeftijd voor rechters 
heeft vastgelegd in artikel 46h lid 3 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren is goed 
verdedigbaar dat er geen adviesrecht is, welk adviesrecht ook niet bovenwettelijk gege-

16 I. Zaal, annotatie bij Honeywell-beschikking, zie voetnoot 14.
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ven kan worden, zo besliste de Hoge Raad nog recent.17 Ik ben zo vrij deze hobbel 
eenvoudig te nemen en in deze het adviesrecht van kracht te laten zijn. Bij dezen het 
advies aan Sjef: blijf je gedachten over het arbeidsrecht met ons delen, maar geniet 
bovenal van alle tijd die je krijgt nu het erop zit bij de rechtbank!

17 HR 22 maart 2019, EcLI:NL:HR:2019:397.
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  Odfjell: reflecties op binding, uitleg, artikel 4 Wet 
LV, (Duitse) incorporatie en standaardkarakter  

Esther Koot-van der Putte1

Dat Sjef de Laat een zeer brede interesse heeft in tal van fundamentele arbeidsrechtelij-
ke leerstukken, werd niet alleen duidelijk uit zijn zeer waardevolle dissertatie, maar 
werd ook altijd al duidelijk uit de prachtige vonnissen van zijn hand. De lezer kreeg de 
indruk dat het vonnis met veel genoegen was geconcipieerd. Zo ook bij de uitspraak in 
de Odfjell-zaak.2 In deze zaak worden verschillende aspecten van het arbeidsrecht on-
derzocht, geanalyseerd en met een uitvoerige onderbouwing wordt uiteindelijk het 
juridische geschil beslecht. Dergelijke uitspraken leest men voor het plezier. Als zeer 
gewaardeerde vormer van het arbeidsrecht zal ik Sjef zeer missen. Met name onze ge-
sprekken over het Duitse cao-recht zijn voor mij van grote waarde geweest. Ik wens 
Sjef alle goeds voor de periode die thans aanbreekt.

1. Inleiding 

In de Odfjell-procedure stond een aantal belangrijke thema’s centraal, zoals binding 
aan en uitleg van de cao, de betekenis van de aanmeldingsplicht (artikel 4 Wet LV (Wet 
op de Loonvorming)) alsmede het incorporatiebeding en het standaardkarakter van de 
cao. Deze thema’s zullen achtereenvolgens aan bod komen.

centrale vraag die speelde was of de werknemers werkzaam bij Odfjell rechten konden 
ontlenen aan artikel 31 van de cao 2014 dat luidde: ‘Partijen spreken af dat het vige-
rende Sociaal Plan (met als vergoeding de kantonrechtersformule met c=1,1) de basis 
is voor onderhandelingen bij komende reorganisatie(s). Punt 6.1 van het Sociaal Plan 
zal niet ter discussie worden gesteld. In voorkomende situatie(s) zal er met vakbonden 
nader overleg plaatsvinden.’ In het te sluiten nieuwe sociaal plan wilden Odfjell en de 
bonden afwijken van deze vergoedingsregeling. Werknemers vorderden derhalve dat 
het nieuwe sociaal plan niet mocht worden afgesloten.

1 Adviseur cao-recht Advies en Opleiding en docent in de Master Arbeidsrecht aan de RUG.
2 Rechtbank Midden-Nederland (vzr.) 28 mei 2014, EcLI:NL:RBMNE:2014:2172 (Werknemers/Odfjell en 

Bonden).
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2. Binding en uitleg 

De eerste vraag was of er sprake was van gebondenheid aan de cao 2014. Bekend is dat 
voor binding aan de cao sprake moet zijn van doorwerking van een (avv-)cao. Enkel 
normatieve bepalingen zijn bedoeld om normatieve werking te hebben op grond van 
artikel 9 en 12 Wet cAO. cao-partijen (gedaagden) stellen dat artikel 31 cao 2014 
slechts een intentieverklaring betrof en derhalve slechts een obligatoire bepaling, die 
naar haar aard niet is bedoeld om anderen dan cao-partijen zelf te binden. Een derge-
lijke bepaling kan – in tegenstelling tot een normatieve bepaling – niet doorwerken of 
nawerken in de individuele arbeidsovereenkomst.

De Laat oordeelde echter dat artikel 31 cao 2014 wél bedoeld was om de individuele 
werknemers en werkgevers rechten toe te kennen. ‘Ofschoon deze zin op het eerste ge-
zicht obligatoir lijkt te zijn geformuleerd, is in wezen sprake van een normatief beding’, 
aldus de kantonrechter. De betekenis van het beding moet in beginsel worden bepaald 
aan de hand van objectieve maatstaven, waarbij de taalkundige betekenis die de ge-
bruikte bewoordingen, gelezen in de context van het geschrift als geheel, in het maat-
schappelijk verkeer normaal gesproken hebben, van groot – en in het kader van dit 
kort geding doorslaggevend – belang is. De kantonrechter gebruikt een wat andere en 
bondiger formulering dan de Hoge Raad toentertijd gewoon was3 en kent veel gewicht 
toe aan de omstandigheid dat de bonden aan hun leden een brief stuurden waarin 
stond dat artikel 31 cao 2014 het karakter heeft van een ‘garantie, dat in voorkomende 
reorganisaties tijdens de looptijd van het lopende sociaal plan de oude kantonrechtersfor-
mule met factor 1,1 overeind zal blijven.’

Om tot dit oordeel te komen heeft de kantonrechter een aanknopingspunt gevonden in 
de brief aan de vakbondsleden. In de praktijk en ook in een gerechtelijke procedure 
zijn extra aanwijzingen soms zeer dienstbaar bij de uitleg van cao-bepalingen. Op 
4 mei 20184 heeft de Hoge Raad in het arrest fNV/Aelbers de objectieve methode voor 
de uitleg van cao’s (de ‘cao-norm’) echter sterk ingeperkt. De cao-norm is ontwikkeld 
sinds het DSM/fox-arrest5 en is nadien steeds iets ruimer geworden. In het fNV/Ael-
bers-arrest oordeelt de Hoge Raad dat er weliswaar acht kan worden geslagen op objec-
tieve gezichtspunten, maar dat deze wel alle herleidbaar moeten zijn tot de tekst van de 
cao zelf:

‘Bij de toepassing van de cao-norm kan geen betekenis worden toegekend aan andere 
stukken dan de tekst van de cao en de eventueel daarbij behorende toelichting. Dat 
wordt niet anders indien dergelijke andere stukken algemeen kenbaar zijn, afkomstig 
zijn van de gezamenlijke cao-partijen en bedoeld zijn om werkgevers en werknemers 

3 HR 11 november 2005, JAR 2005/286, r.o. 3.6 (Noorderpoortcollege).
4 HR 4 mei 2018, EcLI:NL:HR:2018:678 (fNV/Aelbers). Zie over dit arrest: S.f. Sagel & A.L. Koster, ‘De cao-

norm: terug naar de bron ter ere van het zilveren jubileum’, ArbeidsRecht 2018/38.
5 HR 20 februari 2004, EcLI:NL:HR:2004:AO1427 (DSM/fox).
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voor te lichten over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Zij vormen ook dan immers 
geen deel van de uit te leggen rechtsbron (de tekst van de cao), en hebben evenmin de 
status van een bij die tekst behorende toelichting. Bij een andere opvatting zou voor 
degenen voor wie de cao geldt onvoldoende duidelijk zijn welke bronnen wel en welke 
niet bij de uitleg mogen worden betrokken. Gelet op de bestaansgrond van de cao-
norm6 kan dit niet worden aanvaard.’

Het is maar de vraag of deze nieuwe lijn in de jurisprudentie voldoende houvast geeft 
bij de uitleg van cao’s. Ik waag dit te betwijfelen.

3. Wet op de Loonvorming 

De tweede kwestie waarover de kantonrechter zich in casu boog, is welk gewicht toe-
komt aan de aanmeldingsplicht van artikel 4 Wet LV. cao-partijen beroepen zich op 
het feit dat de cao 2014 (en de voorlopende cao’s) nooit zijn aangemeld bij de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals verplicht is op grond van artikel 4 Wet 
LV, en derhalve geen effect kunnen sorteren.

Zoals bekend, ziet de Hoge Raad artikel 4 Wet LV als constitutief vereiste voor de in-
werkingtreding van de cao. De cao geldt een dag na verzending van de zogeheten KVO 
(kennisgeving van ontvangst) door de minister. In dit geval hebben cao-partijen ver-
zuimd de cao aan te melden. Zij stellen feitelijk dat dit nalaten ertoe zou leiden dat de 
cao nooit zou hebben doorgewerkt. Het nalaten van de aanmelding zou in het voordeel 
werken van degenen die hebben verzuimd de aanmelding op correcte wijze te verzor-
gen. In deze zaak kiest de kantonrechter ervoor om het beroep op het ontbreken van de 
aanmelding af te wijzen met een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid 
en billijkheid. Bij deze beslissing heeft meegewogen dat het kennelijk staande praktijk 
was om de cao niet aan te melden. Voor het overige is de cao steeds compleet toegepast 
door de werkgever.

De Laat bespreekt in het vonnis een andere fundamentele vraag in dit verband, name-
lijk of het nog wel van deze tijd is om het vereiste van artikel 4 Wet LV als constitutief 
te zien voor de inwerkingtreding van de cao zelf. De kantonrechter plaatst het artikel 
in het licht van de tijd (jaren zeventig, het loslaten van de loonpolitiek, maar het be-
houden van overzicht over de loonontwikkeling) en noemt het artikel een zieltogende 
letter. Hoewel wij natuurlijk in een andere tijd leven dan de tijd van de geleide loonpo-
litiek, past het verbinden van een formaliteit aan de inwerkingtreding van de cao wel 
bij het streven naar kenbaarheid en bescherming van derden. Het voornaamste doel 
van de aanmeldingsplicht is dat de overheid op de hoogte blijft van de ontwikkeling 
van de lonen en de overige arbeidsvoorwaarden (zie http://cao.szw.nl). Dit is een te 
respecteren streven dat in meerdere landen niet ongebruikelijk is. Zo kennen onze 

6 HR 25 november 2016, EcLI:NL:HR:2016:2687 (fNV c.s./condor).
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oosterburen daartoe bijvoorbeeld een zogeheten ‘Tarifregister’. Naast het enkel regis-
treren van de cao’s worden door de minister ook de statuten van partijen beoordeeld. 
Uit een oogpunt van administratieve organisatie en het bewaken van de formele eisen 
die aan cao’s en cao-sluitende partijen worden gesteld, lijkt mij de aanmeldingsplicht 
van artikel 4 Wet LV nog steeds nuttig. Daarbij zijn de (algemeen verbindend verklaar-
de) cao’s allen terug te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

4. Incorporatie en standaardkarakter 

De derde vraag in deze zaak betrof het standaardkarakter van het af te sluiten sociaal 
plan. Waarom is dit van belang: de werknemers waren gebonden aan de cao 2014 en 
deze had nawerking. Met het oog op het Unieke Kinderopvangarrest7 waarin de Hoge 
Raad het begrip ‘permanente nawerking’ heeft geaccentueerd, hadden cao-partijen er-
voor gekozen een standaardkarakter toe te kennen aan het nieuwe sociaal plan. Dit 
standaardkarakter mist zijn effect niet; aan de nawerking van de cao 2014 komt een 
einde.

In dit vonnis blijkt hoe relevant het karakter van de cao is voor het al dan niet ontstaan 
dan wel voortduren van de nawerking. Na het Unieke Kinderopvang-arrest is het stan-
daardkarakter in toenemende mate een belangrijk onderhandelingspunt geworden in 
de cao-onderhandelingen. Natuurlijk hoeft niet de hele cao een standaardkarakter te 
krijgen. Het is voldoende om aan de cao-bepaling die een verslechtering inhoudt een 
standaardkarakter mee te geven. Immers: cao-partijen hebben de vrijheid de cao in te 
richten en kunnen kiezen voor een cao die een compleet minimum- dan wel stan-
daardkarakter heeft. Ook kunnen zij kiezen voor een mix van minimum en standaard-
bepalingen. Dat niet iedereen enthousiast staat tegenover het standaardkarakter mag 
voor zich spreken: de vakbonden zien het standaardkarakter vaak als wisselgeld bij de 
cao-onderhandelingen.

5. Parallellen met Transavia/FNV 

Een parallel met de Transavia-zaak8 springt in het oog. In hoger beroep heeft het Hof 
Amsterdam geoordeeld over de procedure waarin fNV en Transavia streden om de 
ADV-dagen. Het hof heeft (anders dan de Kantonrechter Haarlem) geoordeeld dat de 
fNV-leden door middel van incorporatie aan de nieuwe cao zijn gebonden zijn, on-
danks het feit dat fNV niet langer partij is bij de cao. Het hof betrekt zowel de cao-
norm als de Haviltex-norm bij de uitleg. Het incorporatiebeding moet volgens het hof 
aan de hand van de cao-norm ‘redelijkerwijs zo worden begrepen, dat daarin wordt 
verwezen naar de telkens geldende cao voor het grondpersoneel van Transavia. Dit onge-

7 HR 8 april 2011, JAR 2011/135 (ABVAKABO/Unieke Kinderopvang).
8 Hof Amsterdam 19 februari 2019, nr. 200.217.279/01 (Transavia/fNV).
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acht de vraag welke cao-partijen daarbij aan werknemerszijde zijn betrokken.’ Daarbij is 
volgens het hof niet gebleken dat de fNV-leden, gelet op de wederzijdse gedragingen 
en verklaringen van hen en Transavia bij het sluiten van de arbeidsovereenkomsten, 
redelijkerwijs mochten verwachten dat zij niet gebonden zouden kunnen worden aan 
een nieuwe cao die Transavia met andere vakbonden gesloten heeft. Dit betekent dat de 
toepassing van de Haviltex-maatstaf niet tot een andere uitleg van het incorporatiebe-
ding leidt dan de cao-norm.

De nawerking van de oude cao werd wel toegewezen, echter vanaf 1 mei 2016 worden 
de fNV-leden gebonden aan de nieuwe cao. De nieuwe cao bevat een modelovereen-
komst met daarin een incorporatiebeding. Nu de cao als geheel een standaardkarakter 
kent, wordt aangenomen dat het incorporatiebeding dus ook een standaardkarakter 
heeft. Er mag dus niet worden afgeweken ten gunste van de werknemer door nog gun-
stiger arbeidsvoorwaarden toe te kennen uit een inmiddels geëxpireerde (en opgezeg-
de) cao die nawerking heeft. Aan de nawerking van de oude cao komt een einde per 
1 mei 2016.

Het oordeel van het hof wijkt sterk af van het eerdere oordeel van de Haarlemse kan-
tonrechter.9 Deze oordeelde dat de fNV-leden vast konden houden aan de nawerking 
van de laatste cao waarbij fNV nog partij was. Net als het hof benoemt de kantonrech-
ter dat de fNV-leden niet langer gebonden zijn op grond van artikel 9 en 12 Wet cAO, 
maar als artikel 14-werknemer moeten worden beschouwd. Dit betekent dat zij nog 
een kleine hoeveelheid contractsvrijheid hebben en niet automatisch gebonden raken 
door de normatieve werking zoals geldt in de situatie van artikel 9 en 12 Wet cAO. De 
vraag naar de binding door het incorporatiebeding beoordeelde de kantonrechter in 
geheel andere zin. De kantonrechter achtte doorslaggevend of de cao werd afgesloten 
door de (eigen) representatieve vakbond die beoogde de belangen van de leden te ver-
tegenwoordigen. De kantonrechter oordeelde aan de hand van een berekening dat er in 
getalsmatig opzicht geen sprake meer kon zijn van representativiteit, nu door het niet 
meetekenen van fNV de representativiteit aan werknemerszijde was gedaald van 33% 
naar 10%. De drie overgebleven bonden waren in getalsmatig opzicht een stuk kleiner.

Het getalsmatig beoordelen van de representativiteit is in ons cao-recht niet gebruike-
lijk. Er zijn weinig tot geen aanknopingspunten in de wet voorhanden. In de literatuur 
bestaan verschillende opvattingen over representativiteit.10 Recent promoveerde Jan-
sen op een proefschrift over de representativiteit van de vakorganisatie.11 Jansen legt 
meer de nadruk op een begrip als ‘draagvlak’ om te komen tot een operationalisering 

9 Kantonrechter Haarlem 5 april 2017, EcLI:NL:RBNHO:2017:2911 (fNV/Transavia).
10 Zie: f.B.J Grapperhaus & A. Stege, ‘De representativiteit van de vakbond in relatie tot de ongebonden werk-

nemer’, SMA 2008/2, p. 107-116; S.f. Sagel, ‘Representativiteit van vakbonden en gebondenheid van werkne-
mers aan cao’s’, ArbeidsRecht 2006/44.

11 N. Jansen, Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg, 
Deventer: Kluwer 2019.
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van het begrip ‘representativiteit’. Deze benadering komt mij waardevol voor, omdat in 
het begrip ‘draagvlak’ ook andere noties kunnen worden verdisconteerd die samen-
hangen met representativiteit, zoals waardering voor het cao-instrument.

6. Belang van de incorporatie 

Terug naar het incorporatiebeding: de uitspraak van het Hof Amsterdam biedt een 
belangrijke boost aan de praktijk van het gebruik van het incorporatiebeding. Hoe be-
langrijk dit beding is voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, kan blijken uit 
de volgende cijfers.12 In Nederland valt circa 80% van de werknemers op enige wijze 
onder een cao. We weten dat de organisatiegraad niet zo hoog (meer is): zo’n 22% van 
de werknemers is rechtstreeks gebonden aan de cao op grond van de artikelen 9 en 12 
Wet cAO. De algemeenverbindendverklaring (avv) zorgt voor ongeveer 7 tot 10% toe-
gevoegde waarde aan werknemerszijde. De overige werknemers (circa 48%) vallen on-
der de cao als gevolg van artikel 14 Wet cAO.

Op zich vraagt artikel 14 Wet cAO enkel dat de werkgever de cao toepast op zijn werk-
nemers. In de praktijk plegen veel werkgevers ook een incorporatiebeding op te nemen 
in de arbeidsovereenkomst waaruit blijkt welke cao van toepassing is op de arbeids-
overeenkomst die partijen met elkaar aangaan. Dit kan deels ook een effect zijn van de 
wettelijke informatieplicht van artikel 7:655 BW. In dit artikel is voorgeschreven dat 
indien een cao van toepassing is, de werkgever ook een (schriftelijke dan wel elektro-
nische) opgave dient te verstrekken van de toepasselijke collectieve arbeidsovereen-
komst. Het incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst is voor het vervullen van 
deze verplichting een natuurlijke plaats.

Omdat we weten dat de rechtstreekse binding op grond van cao dan wel avv lang niet 
kan leiden tot complete binding van alle Nederlandse werknemers, is wel duidelijk dat 
het incorporatiebeding een zeer belangrijk middel is geworden. Je zou het bijna de 
‘kurk’ noemen waarop het systeem ‘drijft’. Zonder de incorporatie zou het systeem niet 
werken. De uitspraak van het Hof Amsterdam zorgt er nu voor dat de interpretatie van 
een dynamisch incorporatiebeding (dat een standaardkarakter heeft) dus ook zodanig 
dient te worden uitgelegd dat de gebruiker van het incorporatiebeding voldoende slag-
kracht behoudt. Dat gold voor Odfjell en dat geldt thans ook weer voor Transavia.

7. Duitse incorporatie: ‘Bezugnahme’ 

Onze oosterburen duiden de incorporatie aan met Bezugnahme en Sjef de Laat en ik 
delen een grote interesse voor deze rechtsfiguur. De Laat is in zijn dissertatie13 specifiek 

12 E. Koot-van der Putte, Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid, Deventer: Kluwer 
2015, p. 44.

13 J.J.M. de Laat, Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht, diss. Universiteit Utrecht, Deventer: 
Kluwer 2016.
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ingegaan op het Duitse incorporatiebeding, in het kader van zijn promotieonderzoek 
over het inwerken van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht.14 De Bezugnah-
me vervult in Duitsland ook een zeer belangrijke functie en is ook ‘dragend’ voor het 
cao-recht aldaar. Doordat in Duitsland grenzeloos gebruik kan worden gemaakt van 
het incorporatiebeding, bestaat er voor de werkgever aldaar weinig prikkel om ‘in het 
systeem’ te blijven. Dit leidt ertoe dat de organisatiegraad aan werkgeverszijde in 
Duitsland substantieel lager is dan in Nederland. Eén van de factoren die heeft geleid 
tot een lage organisatiegraad aan werkgeverszijde is dat Duitse werkgeversverenigin-
gen een zogeheten ‘OT-Midgliedschaft’ zijn gaan aanbieden vanaf het begin van het 
millennium. Dit betekent: een lidmaatschap van de werkgeversvereniging ‘zonder 
cao-binding’ (‘Ohne Tarif ’: OT). Werkgevers kozen in groten getale voor dergelijke 
lidmaatschappen. Via het incorporatiebeding konden werkgevers evengoed meeliften 
op het onderhandelingsresultaat van cao-partijen. Een soort ‘freeriders’,15 maar dan 
aan werkgeverszijde.

Een van de gevolgen van deze ontwikkeling is dat de representativiteit (die vereist is 
voor avv, en dat gold ook zo in Duitsland) niet langer gehaald kon worden. Er was dus 
al vele jaren geen sprake meer van algemeenverbindendverklaring in diverse sectoren. 
Dit leidde tot de zogeheten ‘witte vlekken’ op de ‘cao-landschapskaart’. Bij gelegenheid 
van de introductie van het wettelijk minimumloon in Duitsland (per 1 januari 2015) is 
artikel 5 van het Duitse Tarifvertragsgesetz gewijzigd. Bij deze wijziging is het zogehe-
ten wettelijk ‘Quorum’ voor avv losgelaten.16 Dit betekent dat niet langer een cijferma-
tige toets (meer dan 50% binding aan werkgeverszijde) wordt uitgevoerd. Thans is ver-
eist dat de minister de avv nodig acht in het algemeen belang. Wat onder algemeen 
belang wordt verstaan, is geoperationaliseerd in het artikel zelf. Beleidsmakers hadden 
hooggespannen verwachtingen van het loslaten van het quorum, enigszins jaloers kij-
kend naar het succes van de avv in Nederland. Het verwachte effect is echter uitgeble-
ven: nog steeds zijn er veel sectoren waar werkgevers niet of nauwelijks zijn georgani-
seerd.

8. Ongebonden werkgevers en driekwart dwingend recht 

Waar zit dan de onderscheidende kracht van het Nederlandse systeem? Het antwoord 
moet zijn: de systematiek waarbij mag worden afgeweken van de bepalingen van drie-
kwart dwingend recht. Deze specifieke wijze waarop de wetgever aan cao-partijen de 
mogelijkheid geeft om maatwerkoplossingen in de cao af te spreken, in afwijking van 

14 In diezelfde geest: A.f. Bungener, Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief, 
Deventer: Kluwer 2008.

15 De term ‘freeriders’ wordt wel als aanduiding gebruikt voor werknemers die geen vakbondslid zijn, maar 
desondanks kunnen profiteren van de cao. Dit is een gevolg van artikel 14 Wet cAO, nu dit artikel de gebon-
den werkgever verplicht de cao ook toe te passen op de ongebonden werknemer, dit ter voorkoming van 
onderbieding door de ongebonden werknemers.

16 Zie: Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348).
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de wettelijke bepalingen, geeft de cao aantrekkingskracht. In Duitsland kent men deze 
systematiek van driekwart dwingend recht niet. Dat betekent dat de cao niet diezelfde 
meerwaarde heeft als deze voor de Nederlandse werkgever kan hebben.

Daar komt nog het volgende bij: in het kader van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) is er discussie ontstaan over de vraag of sectoren die thans in de 
publieke sector gewoon zijn een cao te ‘volgen’, dit ook kunnen blijven doen na inwer-
kingtreding van de Wnra per 1 januari 2020. Dit ‘volgen’ gebeurt vaak door het tekenen 
van een convenant tussen de volger en de cao-partijen. De volger is dan geen lid van 
een van deze cao-partijen. De vraag die zich dan aandient is of dergelijke ‘volgers’ ook 
gebruik mogen maken van afwijkingen van driekwart dwingend recht.

Hoewel een dergelijke manier van ‘volgen’ in de publieke sector als normaal en geac-
cepteerd geldt, is deze werkwijze na overgang naar de marktsector per 1 januari 2020 
niet meer op dezelfde wijze te handhaven. Immers: de ‘volger’ geldt onder het huidige 
cao-recht als een ‘ongebonden werkgever’ die niet gebonden is op grond van artikel 9 
en 12 Wet cAO, dan wel op grond van een algemeenverbindendverklaring. De vraag 
of de ongebonden werkgever gebruik mag maken van afwijkingen van driekwart dwin-
gend recht was lange tijd niet helder. Minister Koolmees heeft bij brief van 21 decem-
ber 201817 duidelijkheid geschapen: ongebonden werkgevers kunnen niet de afwijkin-
gen van driekwart dwingend recht toepassen. Zulke afwijkingen zijn – in de woorden 
van de minister – voorbehouden aan werkgevers die zelf partij zijn bij een cao, die via 
lidmaatschap van een van de cao-partijen direct zijn gebonden aan een cao en/of die 
via algemeenverbindendverklaring zijn gebonden. De achterliggende reden hiervoor is 
dat op deze manier het sociaal overleg wordt ondersteund, waartoe Nederland zich 
ook internationaal verplicht heeft. Deze brief met stellingname van de minister onder-
streept dat het enkel hanteren van het incorporatiebeding door een ‘volgende’ werkge-
ver niet voldoende is om volledig gebruik te kunnen maken van alle elementen van de 
cao. Dit kan werkgevers stimuleren niet enkel als ‘volger’ gebruik te maken van de cao, 
hetgeen in Duitsland dus wel mogelijk is tot nu toe. Op deze wijze zal de organisatieg-
raad aan werkgeverszijde relatief hoog blijven, waardoor ook de benodigde represen-
tativiteit voor de avv behouden kan blijven.

9. Slot 

De dissertatie van Sjef biedt nog veel meer interessante vergelijkingen met het Duitse 
arbeidsrecht, waar we volop inspiratie uit kunnen halen en kunnen analyseren welke 
rechtsfiguren nu wel, en welke niet dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van ons Neder-
landse arbeidsrecht. Zijn boek vormt, naast al zijn andere publicaties en de schat aan 

17 Kamerstukken II, 2018-2019, 34 108, nr. 30 (Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantie-
bijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en hand-
having van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers 
(Wet aanpak schijnconstructies).
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rechtspraak van de afgelopen jaren, een heel mooie legacy waar we Sjef dankbaar voor 
mogen zijn en waarop we zullen voortbouwen. De hierboven besproken Odfjell-uit-
spraak is derhalve slechts één van de hoogtepunten uit Sjefs ‘oeuvre’.
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  Het definiëren van de arbeidsovereenkomst  

Evert Verhulp1

1. Inleiding 

De Volkskrant van 25 oktober 2018 opent met het nieuws dat het aantal zzp’ers in de 
gezondheidszorg sterk toeneemt. Zowel op de voorpagina als op pagina’s 4 en 5 wordt 
uitvoerig verslag gedaan van de redenen die verpleegkundigen hebben om als zelfstan-
dige te werken. De grotere vrijheid die de werkende als zzp’er geniet, wordt zeer ge-
waardeerd: ‘Iedereen in de zorg moet nachtdiensten draaien, maar als je alleen maar 
nachtdiensten wilt, kan dat niet. Als zzp’er heb ik die vrijheid wel. Ik kan nu kiezen.’ Maar 
er wordt geen geheim van gemaakt dat het hogere inkomen dat de werknemer als zzp’er 
kan verwerven, een belangrijke incentive is om als zzp’er te werken. In datzelfde artikel 
stelt een arbeidsbemiddelaar: ‘Allemaal leuk en aardig en heus waar, die flexibiliteit en 
meer contact met de cliënt, maar uiteindelijk weet iedereen die wel eens een macro-eco-
nomisch boek heeft gelezen dat gedrag gedreven wordt door de portemonnee (…).’2

Hoewel het definiëren van een overeenkomst die strekt tot het verrichten van arbeid 
niet altijd eenvoudig is, zou het ook zo kunnen zijn dat sprake is van een toenemende 
groep werkers en hun ‘werkgevers’ die de uitkomst van de interpretatie van hun rechts-
verhouding als gezagsverhouding en dus als arbeidsovereenkomst, niet aanvaardt. 
Deze partijen proberen hun rechtsverhouding zo vorm te geven dat die arbeidsover-
eenkomst minder eenvoudig kan worden aangenomen. De verpleegkundigen waarvan 
De Volkskrant verslag doet, zeggen te werken als zelfstandige, en worden door hun 
opdrachtgever ook zo behandeld, maar de vraag is of ze ook werkelijk zzp’er zijn. Die 
vraag kan voor veel meer zzp’ers worden gesteld, en dat is de vraag die ik in deze bijdra-
ge3 probeer te beantwoorden. Ik realiseer me dat die vraag te veel kanten heeft om in 
een kort opstel zorgvuldig te belichten.

1 Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
2 Zie over deze inkomensverschillen het IBO Zelfstandigen zonder personeel, april 2015, p. 120, waaruit blijkt 

dat een zzp’er die bijna € 100.000 per jaar verdient, in verhouding tot een werknemer die hetzelfde bedrag als 
salaris heeft, netto ongeveer € 8.000 per jaar meer overhoudt, na reservering voor pensioen en arbeidsonge-
schiktheid (inclusief twee jaar loondoorbetaling), maar zonder voorziening voor werkloosheid.

3 Bewerking van een position paper geschreven voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
18 augustus 2018 (niet gepubliceerd), ook gebruikt ter ondersteuning van de discussie tijdens het Nationaal 
Arbeidsrecht congres, gehouden op 2 en 3 november 2018 in Noordwijk. Met dank aan H.W.M.A. Staal voor 
zijn (maar niet uitsluitend) taalkundige verbeteringen en aan S.S.M. Peters voor haar opmerkingen.
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Sjef heeft zich met veel arbeidsrechtelijke onderwerpen beziggehouden. Een van die 
onderwerpen is de zelfstandige zonder personeel. In een bijdrage aan TRA van 2017 
onderzoekt hij of de regeling van algemene voorwaarden de zzp’er bescherming kan 
bieden.4 Achter die onderzoeksvraag ligt de vaak gehoorde stelling dat ‘er verwarring is 
over wat de gezagsverhouding inhoudt’.5 Ik vraag me in de bijdrage voor zijn afscheids-
bundel af welk gewicht zou moeten of kunnen worden toegekend aan de door partijen 
gekozen contractvorm. Ik zal wat dieper ingaan op het belang van de mogelijkheid die 
de werkende heeft om zich bij het verrichten van de arbeid te laten vervangen. Ik pro-
beer vervolgens de vraag te beantwoorden of de aard van de werkgever van belang is bij 
het aannemen van een arbeidsovereenkomst, om ten slotte te komen tot de vraag of de 
opdrachtovereenkomst die de zzp’ende verpleegkundigen sluiten, niet een arbeidsover-
eenkomst is. Toepassing van de algemene voorwaarden is dan niet in beeld.

2. Is de door partijen gekozen contractvorm van belang? 

De arbeidsovereenkomst is een verplicht contract waarvan sprake is als aan de elemen-
ten van artikel 7:610 BW is voldaan. In de lagere rechtspraak lijkt het voor een arbeids-
overeenkomst essentiële gezag, in artikel 7:610 BW uitgedrukt met de woorden ‘in 
dienst’, steeds minder makkelijk aangenomen te worden, zodat een arbeidsovereen-
komst niet aanwezig geacht wordt. De oorsprong van die invulling lijkt een naar mijn 
mening verkeerde lezing van het arrest Groen/Schoevers.6 De Hoge Raad overwoog 
dat hetgeen tussen partijen te gelden heeft, ‘wordt bepaald door hetgeen hun bij het 
sluiten van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan, mede in aanmerking genomen de 
wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven en aldus daar-
aan inhoud hebben gegeven’. Eerder betoogde ik al dat de Hoge Raad hiermee niet de 
vrijheid aan partijen heeft willen geven om de overeenkomst zelf bindend te duiden, 
maar dat het gaat om de beoordeling van de feitelijke invulling die partijen zelf beogen 
te geven aan de overeenkomst, of daaraan daadwerkelijk hebben gegeven.7 Anders ge-
zegd: als partijen om fiscale of arbeidsrechtelijke redenen heel bewust een opdracht-
overeenkomst sluiten maar het hun voor ogen staat zich feitelijk zo ten opzichte van 
elkaar te gedragen dat is voldaan aan de elementen van artikel 7:610 BW, dan is sprake 
van een arbeidsovereenkomst. Daaraan doet niet af dat partijen bewust de overeen-
komst in de vorm van een opdrachtovereenkomst hebben gesloten en ook niet dat 
partijen zelf een opdrachtovereenkomst (vanwege fiscale of andere redenen) wensen te 

4 J.J.M. de Laat, ‘De overeenkomst van opdracht, algemene voorwaarden en de zelfstandige zonder personeel’, 
TRA 2017/69.

5 citaat uit de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9  februari 2018, Roadmap 
vervanging DBA. Zie ook de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, 
Uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’.

6 HR 14 november 1997, NJ 1998,149 (Groen/Schoevers).
7 Zie eerder in deze zin: E. Verhulp, ‘De “eigenaardigheid” van het arbeidsrecht’, in: S.f. Sagel, Vrienden door Dik 

en Dun (liber amicorum voor R.A.A. Duk), Kluwer 2011, p. 228-229 en mijn noot onder HR 13 juli 2007, NJ 
2007, 449 (St. Thuiszorg Rotterdam/PGGM).
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sluiten.8 De Hoge Raad heeft die bewuste partijbedoeling om juist niet een arbeids-
overeenkomst te sluiten wegens fiscale of andere niet-inhoudelijke redenen, in enige 
arresten, zoals Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM en Gouden Kooi,9 dan ook een-
voudig gepasseerd. Dit passeren van de contractkeuze van partijen gebeurt ook in an-
dere lidstaten van de EU.10 Zo worden de deelnemers aan de franse realityshow ‘Île de 
tentation’ door het cour de cassation, ondanks de door hen gesloten opdrachtover-
eenkomst, als werknemers beschouwd.11

In fiscale zaken verduidelijkt de Hoge Raad de woorden van het Groen/Schoevers-ar-
rest ook zo dat over die uitleg geen misverstand kan zijn. Een voorbeeld is het arrest 
van 12 september 2014, waarin de Hoge Raad overweegt:

‘Bij het beantwoorden van die vraag [of sprake is van een arbeidsovereenkomst, EV] 
moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, in onderling ver-
band bezien. Daartoe moeten niet alleen de rechten en verplichtingen die partijen bij 
het sluiten van de overeenkomst voor ogen stonden in aanmerking worden genomen, 
maar moet ook acht worden geslagen op de wijze waarop partijen aan hun overeen-
komst uitvoering hebben gegeven en daaraan aldus inhoud hebben gegeven (vgl. HR 
25  maart 2012, nr.  10/02146, ECLI:NL:HR:2011:BP3887, BNB 2011/205, NJ 
2011/594)’.12

Deze andere verwoording van de eerder geciteerde overweging uit het arrest Groen/
Schoevers geeft de bedoeling van de daar gebezigde woorden naar mijn mening beter 
weer. De beschermingsgedachte van het arbeidsrecht is nog steeds actueel of is, zoals 
Houweling c.s. stellen, misschien wel actueler dan ooit.13 Waar de bescherming wordt 
bewerkstelligd door de arbeidsovereenkomst als verplicht contract door wetsduiding, 
is er weinig reden die definitie van de contractvorm aan partijen over te laten. In de 
woorden van A-G Drijber: ‘Gelet op de door een arbeidsovereenkomst geboden bescher-
ming past m.i. in zijn algemeenheid terughoudendheid om aan te nemen dat geen ar-
beidsovereenkomst voorligt.’14

8 Andersom is dat ook duidelijk: als niet aan de elementen van artikel 7:610 BW is voldaan, is geen sprake van 
een arbeidsovereenkomst, ook niet als partijen hun overeenkomst heel bewust als arbeidsovereenkomst heb-
ben vormgegeven, zie HR 10 oktober 2003, EcLI:NL:HR:2003:Af9444 (Van der Male/Den Hoedt).

9 HR 13 juli 2007, NJ 2007, 449 (St. Thuiszorg Rotterdam/PGGM); HR 25 maart 2012, EcLI:NL:HR:BP3887, 
JAR 2012/109 (de Gouden Kooi). Zie ook HR  15  december 2006, NJ 2007, 448 (Van Houdts/BBO) en 
HR 9 december 2011, EcLI:NL:HR:2011:BT7500 (Tros/Schretlen).

10 Zie hierover felicia Rosioru, ‘The changing concept of subordination’, http://adapt.it/adapt-indice-a-z/f-ro-
sioru-changing-concept-subordination/.

11 cour de cassation, chambre sociale, décision du 3 juin 2009, n° 08-40.981, Semaine sociale Lamy, Issue 1403. 
8 juin 2009. p. 10.

12 HR 12 september 2014, EcLI:NL:HR:2014:2653, JAR 2014/260 (coöperatie van prostituees).
13 A.R. Houweling (red.) e.a., Loonstra en Zondag, Arbeidsrechtelijke themata I, Den Haag: Bju 2018, p. 43.
14 conclusie van 29 juni 2018, EcLI:NL:PHR:2018:752.
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Kortom: de naam van de overeenkomst is nauwelijks relevant bij de duiding van de 
aard van de overeenkomst die strekt tot het verrichten van arbeid. Van belang is de 
wijze waarop partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst beogen zich ten 
opzichte van elkaar te gedragen en misschien nog meer hoe ze zich feitelijk ten opzich-
te van elkaar hebben gedragen. Deze benadering komt overeen met de rechtspraak van 
het Europese Hof van Justitie, waarin de naam of vorm die partijen aan de overeen-
komst geven, van geen of hoogstens van ondergeschikt belang wordt geacht.15

3. Waarom wordt dan toch gesproken over onduidelijkheid van de gezagsrelatie? 

Vaak worden de woorden van de Hoge Raad in het arrest Groen/Schoevers zo uitge-
legd dat de bewuste bedoeling van de partijen om geen arbeidsovereenkomst te sluiten 
wegens fiscale of arbeidsrechtelijke regels, wel van belang is bij de definiëring van de 
overeenkomst tussen partijen. In de lagere rechtspraak lijkt soms zelfs de op deze ma-
nier beschouwde partijbedoeling doorslaggevend.16 Daarbij komt dat ook de wijze van 
uitvoering van de werkzaamheden in de overeenkomst wordt vastgelegd. Doordat de 
inhoud van de werkzaamheden bij het sluiten van de overeenkomst wordt vastgelegd, 
kan de opdrachtgever eenvoudiger afzien van het formele (uitgeoefende werkgevers)
gezag. Daardoor wordt het aannemen van een arbeidsovereenkomst minder eenvou-
dig.17

De lagere rechtspraak die de door partijen wegens fiscale of arbeidsrechtelijke gevolgen 
gekozen contractvorm zwaar laat wegen, past bij het maatschappelijk gedragen gevoel 
dat ‘de werker’ vaak zelf voldoende mans is om af te zien van de voor de werknemer 
verplichte bescherming. De werker kiest zelf ook vaak bewust voor het sluiten van een 
opdrachtovereenkomst.18 Als de werker zich dan later in een procedure op het stand-
punt stelt dat van een opdrachtovereenkomst toch geen sprake is, maar van een ar-
beidsovereenkomst, wordt dat soms als een poging tot ‘het eten van twee walletjes’ 
beschouwd. Daarbij komt dat in civiele procedures andere dan partijbelangen bij het 
aannemen van een arbeidsovereenkomst niet naar voren worden gebracht en ook niet 
zonder meer in de belangenafweging worden betrokken. Nu de arbeidsovereenkomst 
als kapstok voor veel maatschappelijk relevante belangen wordt gebruikt, is het defini-
eren daarvan misschien ook wel te belangrijk om alleen aan partijen over te laten. Bij 
die maatschappelijk relevante belangen hoeft niet alleen aan de verplichting tot af-

15 HvJ 3 juli 1986, zaak c-66/85 (Lawrie-Blum), EcLI:EU:c:1986:284, r.o. 20; HvJ 13 januari 2004, zaak 
c-256/01 (Allonby), EcLI:EU:c:2004:18, r.o. 70; HvJ 7 september 2004, zaak c-456/02 (Trojani), 
EcLI:EU:c:2004:488, r.o. 16.

16 Recent door Hof Amsterdam 3 juli 2018, EcLI:NL:GHAMS:2018:2271 (Better Mind); Hof Amsterdam 10 juli 
2018, EcLI:NL:GHAMS:2018:2384 (de Persgroep); Hof Arnhem Leeuwarden 10  juli 2018, EcLI:NL: 
GHARL:2018:6333; Rechtbank Rotterdam 12 maart 2018, EcLI:NL:RBROT:2018:2013. Een uitzondering is 
de Kantonrechter Utrecht (inderdaad: mr. De Laat) 29 december 2015, EcLI:NL:RBMNE:2015:9397.

17 Rechtbank Amsterdam 23 juli 2018, EcLI:NL:RBAMS:2018:5183 (ferwerda/Deliveroo).
18 Zie voor de redenen om als zelfstandige te werken: IBO Zelfstandigen zonder personeel, april 2015, p. 32 e.v. 

Die redenen worden bevestigd in het in de inleiding genoemde artikel van De Volkskrant.
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dracht van belasting en premies voor sociale zekerheid en pensioen te worden gedacht, 
maar ook aan medezeggenschap, scholingsverplichtingen en premies voor sectorale 
fondsen.

4. Om welk ‘gezag’ gaat het? Het ondergeschiktheidscriterium 

Ik constateer ook verschillen tussen veel lagere rechters en de Hoge Raad en tussen 
fiscale en civiele zaken bij de invulling van het gezagscriterium. Zoals hiervoor onder 
2 weergegeven, geeft de Hoge Raad blijk van een ruime opvatting over die invulling, in 
die zin dat een gezagsrelatie tamelijk snel wordt aangenomen. Zo staat een grote mate 
van vrijblijvendheid met betrekking tot de taakvervulling door de werker een arbeids-
overeenkomst niet in de weg, en evenmin dat de werkgever niet het recht heeft speci-
fieke handelingen aan de werknemer op te dragen.19 Dat werknemers in toenemende 
mate professionals zijn die geen inhoudelijke sturing bij het verrichten van de werk-
zaamheden nodig hebben, staat het aannemen van een arbeidsovereenkomst dus niet 
in de weg. De gezagsrelatie bestaat daarin dat de werker deel uitmaakt van de organi-
satie van de werkgever en de toepassing van de door de organisatie uitgevaardigde re-
gels, en de daar geldende gebruiken en gewoonten aanvaardt.20

De op deze wijze beschouwde gezagsrelatie sluit goed aan bij de wijze waarop het Eu-
ropese Hof van Justitie (HvJ) die beschouwt. Dat Hof hanteert voor de definiëring van 
het werknemersbegrip de elementen die ook het Nederlandse recht hanteert, te weten 
het verrichten van arbeid, de loonbetaling en de ondergeschiktheid. Voor het HvJ is bij 
de beoordeling van de ondergeschiktheid van belang of de werker arbeid verricht ‘zon-
der enige gezagsverhouding met betrekking tot de keuze van deze activiteit, de arbeidsom-
standigheden en de beloning, – onder zijn eigen verantwoordelijkheid, en – tegen een be-
loning die volledig en rechtstreeks aan hem wordt betaald’.21 Is daarvan sprake, dan is de 
werker ondernemer en geen werknemer. De organisatorische inbedding van de wer-
ker, en daarmee ook de vraag of sprake is van ondergeschiktheid, wordt dus ook eco-
nomisch beoordeeld: de werker die zelf bij het uitoefenen van de werkzaamheden bin-
nen de organisatie waar hij werkt, niet een zelfstandig financieel risico loopt, zal door 
het HvJ snel als werknemer worden beschouwd. In de fiscale rechtspraak is deze bena-
dering gebruikelijk.22

19 HR 12 september 2014, EcLI:NL:HR:2014:2653, JAR 2014/260 (coöperatie van prostituees). Zie in deze zin 
reeds: T. Koopmans, ‘De begrippen werkman, arbeider en werknemer’, Alphen aan den Rijn 1962, p. 104 e.v. 
In deze zin: HR 1 mei 2015, EcLI:NL:HR:2015:1172, JAR 2015/133 (Kriterion); HvJ 3 juli 1986, zaak c-66/85 
(Lawrie/Blum), EcLI:EU:c:1986:284.

20 HR 1 mei 2015, EcLI:NL:HR:2015:1172 (Kriterion).
21 HvJ 20 november 2001, zaak c-268/99 (Jany and others). Zie in vergelijkbare zin: HvJ 4 december 2014, zaak 

c-413/13, EcLI:EU:c:2014:2411 (fNV Kunsten Informatie en Media), en al eerder HvJ 16 december 1975, 
gevoegde zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 en 114/73, Jur. 1975, p. 1663, onder 476 (coöperatieve vereniging 
Suiker Unie UA e.a. v. commissie).

22 Rechtbank Gelderland 17 januari 2017, EcLI:NL:RBGEL:2017:224 (piloot).
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Vooral in de lagere rechtspraak worden, zoals gezegd, de door partijen gekozen con-
tractvorm en de bepalingen van de overeenkomst meer tot uitgangspunt genomen bij 
het kwalificeren van de overeenkomst die strekt tot het verrichten van arbeid. Uit de 
eerdergenoemde rechtspraak23 valt af te leiden dat ook bij de invulling van het gezags-
criterium de lagere rechtspraak meer ruimte laat dan naar Europees recht terecht is. 
Dit leidt tot de constatering dat de Nederlandse beoordeling van een overeenkomst die 
strekt tot het verrichten van arbeid, uit de pas loopt met de Europese.24

5. Nog meer gezag: vervanging 

De werkende zal niet snel als ondergeschikt worden beschouwd als hij zich aan het 
gezag van de werkgever/opdrachtgever kan onttrekken door de arbeid ‘zomaar’ door 
een ander te laten verrichten. De mogelijkheid van de werkende om zich te laten ver-
vangen, betekent niet zonder meer dat geen arbeidsovereenkomst kan worden aange-
nomen.25 Ik merk op dat dit een fiscale zaak betrof. In privaatrechtelijke procedures 
lijkt meer gewicht aan de contractuele bepalingen te worden toegekend. Het valt op dat 
contracten die professionele opdrachtgevers met hun werkers sluiten, vaak zo gewiekst 
worden opgesteld dat daarmee een papieren werkelijkheid wordt gecreëerd die lastig 
door de feiten is te weerleggen. Een voorbeeld daarvan is dat de kantonrechter in de 
eerste Deliveroo-zaak van belang achtte dat in het contract is opgenomen dat de fiet-
ser/werker zich vrijelijk kan laten vervangen bij het verrichten van de werkzaamheden. 
De vraag is waarom een platformmedewerker, die zijn app gewoon uitschakelt of een 
bezorgklus via de app afwijst als hij geen arbeid wil verrichten, ooit de behoefte zal 
hebben zich in de werkzaamheden te laten vervangen. Die behoefte zal alleen bestaan 
als het denkbaar is dat de werker ook voor anderen bezorgklussen aanvaardt en die 
professioneel (dus op een zekere schaal) zal uitbesteden aan die anderen.

Door slimme formuleringen van contracten, waarin vaak bepalingen opgenomen zijn 
met het doel een arbeidsovereenkomst te voorkomen, is het er in ieder geval niet mak-
kelijker op geworden om het arbeidsrechtelijke uitgangspunt ‘wezen gaat voor schijn’ 
toe te passen.26 Hoewel de bepaling over vervanging dus praktisch gezien soms geen 
nut heeft of kan hebben, bewerkstelligt die soms toch in rechte het door de opdracht-
gever beoogde doel (het voorkomen dat een arbeidsovereenkomst ontstaat of in rechte 
wordt aangenomen). In de Pimlico-beslissing worstelt ook het Supreme court met een 
vervangingsclausule en komt tot het oordeel dat waar het recht van de werkende om 

23 Zie noot 15. De lijst is makkelijk uit te breiden, zie bijv. Hof Amsterdam 11 april 2017, JAR 2017/130, EcLI:N-
L:GHAMS:2017:1275 (bedrijfsleider restaurant); Hof Arnhem Leeuwarden 28 augustus 2017, EcLI:NL:G-
HARL:2017:7588, JAR 2017/248 (scriptiebegeleider); Rechtbank Den Haag 16 juni 2016, JAR 2016/171.

24 Zie ook in deze zin A. Stege, noot bij JAR 2015/19 en veel genuanceerder G.c. Boot, ‘Groen Schoevers op 
losse schroeven?’, Arbeidsrecht 2015/14.

25 Rechtbank Gelderland 17 januari 2017, EcLI:NL:RBGEL:2017:224 (piloot).
26 Overigens merk ik op dat het gegeven dat de Deliveroo-fietser zich aan het verrichten van arbeid kan onttrek-

ken door de app uit te zetten, wel aan het aannemen van een gezagsverhouding in de weg kan staan, maar dat 
heeft met de mogelijkheid van vervanging niet te maken.
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zich te laten vervangen beperkt is tot door de ‘opdrachtgever’ goedgekeurde werken-
den, die vervanging er niet aan in de weg staat aan te nemen dat de werker de arbeid 
persoonlijk moet verrichten.27 Dat lijkt me een goed uitgangspunt. Pas als de werkende 
zich als verdienmodel laat vervangen, zal niet snel van persoonlijke arbeid sprake zijn, 
en zal het daarom lastig zijn een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever aan te 
nemen.28 Als van een dergelijk verdienmodel sprake is, is de werkende tenslotte ook 
weer ondernemer. Hij verdient zijn inkomen dan niet (alleen) met zijn eigen arbeid, 
maar door de arbeid van anderen en hij loopt daarmee ondernemersrisico.

6. Afsluitend: ondernemer van de eigen arbeid? 

De kern van de vraag die ik probeer te beantwoorden, is of iemand die een inkomen 
verwerft door (slechts) het verrichten van arbeid zonder inbreng van bedrijfsmiddelen 
(van enige omvang, waarde of belang), zoals een piloot (zonder eigen vliegtuig), een 
remplaçant (met een eigen muziekinstrument) of een verpleegkundige, die arbeid als 
zzp’er kan verrichten. Mijn antwoord op die vraag is dat dat naar de huidige stand van 
het recht kan, maar alleen als die werker dan ook echt ondernemer is en ondernemers-
risico loopt dat meer omvat dan het risico van het niet-betalen van het honorarium en 
de werkzaamheden niet verricht in een organisatie of instelling waarbinnen noodzake-
lijkerwijs enige vorm van regels of gezag geldt. De rechtspraak van het HvJ biedt voor 
deze benadering voldoende aanknopingspunten.29 Dat betekent dat deze werkenden 
(piloten, remplaçanten en verpleegkundigen) naar de huidige stand van zaken onder 
de definitie van de arbeidsovereenkomst vallen en niet als zelfstandige kunnen worden 
aangemerkt. Dat zij zelf wellicht wel als zelfstandige willen worden aangemerkt maakt 
niet dat daarmee de arbeidsovereenkomst als verplicht contract terzijde kan worden 
geschoven. Ik realiseer me dat deze benadering een belangrijke beperking inhoudt van 
de vrijheid van de werker om zelf te kiezen voor een arbeidsvorm en de daarbij beho-
rende regels en daarom niet zonder meer op brede maatschappelijke steun zal kunnen 
rekenen.30 Daarbij komt dat die vrijheid soms ook leidt tot transparante en goedkopere 
diensten en ook positieve kanten heeft. Maar zolang onze instituties zijn gebouwd rond 
de arbeidsovereenkomst en daarvoor geen afdoende alternatief is,31 moeten we het 
doen met de thans geldende regels. Uitgangspunt van die regels is dat arbeid wordt 
verricht op basis van een arbeidsovereenkomst.32 Het oprekken van die regels door de 
rechtspraak zonder aanpassing van de instituties is risicovol. Een deel van de zzp’ers zal 

27 Supreme court 13 June 2018, Judgment Pimlico Plumbers Ltd vs Smith, (2018) USKc 29, r.o. 34.
28 Vgl. Hof Amsterdam 30 januari 2018, EcLI:NL:GHAMS:2018:314 (PostNL Pakketten Benelux B.V.).
29 Dit betekent dat ook de als zzp’ers werkende verpleegkundigen van het failliet verklaarde Slotervaartzieken-

huis zich bij het UWV kunnen melden voor de overname van de loonbetalingsverplichting ex artikel 61 WW.
30 Zie S.S.M. Peters en W.L. Roozendaal, ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap op de arbeidsmarkt van de 21e 

eeuw’, TRA 2017/84.
31 Het onderzoek naar de regulering van arbeid is in de brief van 22 juni 2018 van de minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid aangekondigd en de commissie is inmiddels geïnstalleerd: instellingsbesluit van 7 no-
vember 2018, Stcrt. 2018, 64358.

32 Zie bijvoorbeeld de preambule van Richtlijn 1999/77, maar ook artikel 7:668a BW.
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aanspraak hebben op uitkeringen waarvoor zij geen premies afdragen, en als deze zz-
p’ers niet verzekerd blijken door private middelen, voorzie ik ook een probleem omdat 
de samenleving uiteindelijk voor de kosten opdraait. Kosten waaraan de zzp’er door de 
belastingvoordelen onvoldoende bijdraagt. En ondanks de mooie bijdrage van Sjef in 
TRA, hebben we voor deze uitkomst geen algemene voorwaarden nodig.
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  Mediation en onderhandelen in de schaduw van de 
civiele rechter  

Carst Joustra1

Grasduinen door de indrukwekkende hoeveelheid gepubliceerde uitspraken van rech-
ter Sjef de Laat biedt voor elk wat wils. Als een juridische veelvraat heeft De Laat zich 
decennialang op allerlei onderwerpen gestort. De liefhebber van ‘lagere’ jurisprudentie 
kan het hart ophalen aan een gevarieerd palet met mooi geformuleerde uitspraken, 
waarin hij met een scherp oog voor enerzijds het juridische en anderzijds de menselijk 
maat recht heeft gesproken. Graag grijp ik deze gelegenheid aan om een van zijn uit-
spraken te gebruiken bij een verkenning naar de complementariteit van de burgerlijke 
rechter en mediation2 in de praktijk: kansen, klemmen en voetangels.

De civiele rechter is de meest bekende conflictoplosser, op verzoek spreekt hij3 recht 
tussen partijen. De burgerlijke rechter4 is de cruciale pilaar in de rechtstaat. Minder 
pretentieus gesteld is hij de pragmatische ‘fikser’ bij gedoe. Thuis, op straat of in de 
handel: overal is interactie tussen mensen en waar interactie is, ontstaat wrijving. Als 
betrokkenen er zelf niet uitkomen, dan biedt de rechtstaat de gang naar de rechter die 
knopen kan doorhakken. De beschikkingsbevoegdheid ligt bij een neutrale derde. 
Vanwege de voorspelbaarheid is het prettig dat de ‘rationele’ maatstaf daarbij Het Recht5 
is. Lastig is wel dat een op het recht gebaseerde, afgedwongen oplossing tussen partijen 
het probleem in volle omvang meer dan eens niet bevredigend oplost. In die gevallen 
kunnen andere vormen van geschilbeslechting uitkomst bieden.

1 MfN-registermediator te Amsterdam.
2 Er zijn veel definities voor mediation en er bestaan verschillende verschijningsvormen (zie Handboek Media-

tion, o.m. hoofdstuk 1 van A.f.M. Brenninkmeijer). Ik deel mijn perspectief: mediation is het bemiddelen bij 
conflict door een daartoe opgeleide, onpartijdige deskundige (de mediator). Deze helpt betrokkenen met 
daarvoor geschikte methoden en technieken zelf tot een gezamenlijke oplossing te komen, een regeling die 
aansluit bij waar het partijen echt om te doen is (de ‘belangen’). Kernbeginselen: vrijwilligheid, vertrouwelijk-
heid en een gezamenlijke oplossing.

3 Ondanks dat er meer vrouwelijke rechters en mediators (lijken te) zijn dan mannelijke, gebruik ik de manne-
lijke vorm.

4 Voor dit artikel beperk ik me, gezien het werkveld van De Laat, tot geschillen in het civiele recht, meer in het 
bijzonder arbeid, onroerend goed en handel.

5 Ervaringsdeskundigen weten dat het recht weliswaar veel ruimte laat voor interpretatie en nuance, maar ook 
een brede juridische lens is een beperking.

22815_Liber Deining.indd   263 05-06-19   15:04



264

cARST JOUSTRA

Mediation is zo’n alternatieve vorm van geschillenbeslechting (ADR). De mediator 
dringt die oplossing niet zelf op (in tegenstelling tot bindend advies of arbitrage), maar 
hij helpt betrokkenen het geschil zelf op te lossen in een gezamenlijk, constructief pro-
ces. Kenmerkend voor mediation is dat er (naast de juridische strandpunten) alle 
ruimte is voor de onderliggende belangen van partijen en daarmee gepaard gaande 
gedachten, aannames en gevoelens. Zelfbeschikking is cruciaal, vertrouwelijkheid ook. 
In de sessies – gezamenlijk of een-op-een met de mediator, ‘in caucus’ – kan alles aan 
bod komen: de inhoud, de relatie, verwachtingen over en weer, emoties en zo meer. 
Het doel is een samen vormgegeven oplossing. Want een eigen oplossing werkt bevre-
digend en door de processtappen – eerst vertrouwen en onderling begrip opbouwen en 
dan pas vanuit belangen oplossingsopties verkennen – sorteert het traject een positief 
effect op relatieniveau. Daarnaast wordt een gezamenlijke oplossing sneller geëffectu-
eerd dan een opgelegd vonnis en zullen partijen zich beter aan afspraken houden om-
dat alles wat van belang is de revue heeft gepasseerd. Veel voordelen dus. Maar het is 
een vrijwillig proces, de inzet van partijen is cruciaal: zonder voldoende commitment 
van betrokkenen werkt mediation niet.

Rechter en mediator zijn beiden professionals die zijn gespecialiseerd in conflicthante-
ring, maar de aanpak is totaal verschillend. Over mengvormen wordt weinig gezegd en 
geschreven, terwijl er de nodige complementariteit lijkt te zijn.6

In gejuridiseerde geschillen waar de keuze voor advocaten en de rechter is gemaakt 
wordt – buiten het arbeidsrecht en het familierecht – niet vaak aan mediation gedacht. 
Soms is dat logisch, denk aan een eendimensionaal (principieel) geschil over juridische 
kwalificatie, maar veel vaker is het een gemiste kans. Anderzijds wordt, als er gekozen 
is voor mediation, doorgaans alleen aan de rechter gedacht als het plan B (‘BAZO’)7 – 
in het scenario dat een akkoord uitblijft. De rechter wordt zelden als praktische deel-
oplossing overwogen. Alle reden dit verder te verkennen aan de hand van een uit-
spraak van Sjef de Laat. Een uitspraak uit 2018 trok mijn bijzondere aandacht om drie 
redenen: Het onderwerp (onderzoeksjournalistiek), het voortraject (mediation) en de 
procedurevorm (kantonrechtersprocedure ex artikel 96 Rv). Ik gebruik deze uitspraak 
voor een verkenning van een interessant speelveld: constructief onderhandelen in de 
schaduw van de rechter.8 Dus niet de focus op de schaduw die het recht in algemene 
zin9 werpt, maar op onderhandelingsruimte in de schaduw van een concrete rechter. Ik 
behandel daarbij de kansen, de klemmen en voetangels, bezien vanuit rechters (en pro-
cesadvocaten) en mediators.

6 Leest allen: de oratie van bijzonder hoogleraar Mediation Dick Allewijn, Tussen recht en vrede: mediation in 
de responsieve rechtstaat (2018).

7 Beste Alternatief Zonder Overeenkomst (ook: BATNA) uit de Harvard Methode van Onderhandelen (fisher 
& Ury, Getting to yes, 1981). Wees je altijd bewust van je BAZO.

8 Vrij naar Bargaining in the shadow of the law: the Case of Divorce (R.H. Mnookin, et al. (1979), Onderhande-
len in de schaduw van het recht. Mnookin toonde aan dat het recht bij onderhandelingen het resultaat niet 
bepaalt, maar dat het recht wel de schaduw vooruitwerpt en dus altijd een relevante factor is.

9 Art. 17 Grondwet: niemand kan tegen zijn wil afgehouden worden van de rechter.
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Casus: onderzoeksjournalistiek rondom de open zenuw Srebrenica 

Kantonrechter De Laat was gevraagd recht te spreken in een in meerdere opzichten 
gevoelige zaak10 met alle elementen van een verslavende Scandinavische bin-
ge-watch-serie: het conflict tussen een principiële journalist en zijn werkgever, een om-
roepvereniging verantwoordelijk voor het gerenommeerde onderzoeksjournalistieke 
programma Argos. Het was een conflict rondom twee uitzendingen over de dramati-
sche ontwikkelingen in Srebrenica. Zoals bekend, hebben daar in 1995 vreselijke oor-
logsmisdaden plaatsgevonden toen Nederlandse militairen in dat deel van Bosnië een 
humanitaire missie uitvoerden (Dutchbat). Defensie had een fotorolletje met mogelijk 
cruciaal bewijs over mensenrechtenschendingen, maar dat was mislukt tijdens het ont-
wikkelen. De onderzoeksjournalist en de eindredacteur hadden een groot verschil van 
inzicht over de presentatie van verschillende theorieën over de vernietiging van het 
rolletje.

Uit de uitspraak volgt dat partijen eerst met elkaar hebben gesproken en onderhandeld, 
onder andere met behulp van een mediator.11 Het geschil speelt zich af op verschillende 
lagen; het ging niet alleen over beroepsstandaarden en arbeidsrecht, maar ook over 
communicatie, vertrouwen, reputatie, erkenning en zo meer. Onderzoeksjournalisten 
en redacteuren zijn vaak kritische, eigengereide professionals. Dat leidt tot cruciale 
primeurs, maar kan samenwerken lastig maken.12 Hier escaleerde het geschil door mis-
communicatie, resulterend in de uitval door ziekte van de werknemer.13

Bij aanvang van het geding waren partijen het deels eens en deels oneens. Er was over-
eenstemming dat de samenwerking moest stoppen en dat de wettelijke transitievergoe-
ding14 verschuldigd was. Ze verschilden van mening of de werkgever daarnaast een 
billijke vergoeding15 moest betalen en, zo ja, hoeveel. Ze waren het er wel over eens hoe 
daarover uitsluitsel te krijgen: de kantonrechter als knopendoorhakker in de aparte 
procedure bij de sector kanton (artikel 96 Rv). Een weinig formele procedure die op 
gezamenlijk verzoek een snelle uitspraak16 geeft. Snel, pragmatisch en duidelijk. De 
rechter ontbond het arbeidscontract en kende daarbij een stevige billijke vergoeding 
toe (ruim € 154.000). Dat arbeidsrechtjuristen heftig van mening verschillen of dit be-
drag passend of te fors was, kan hier in het midden blijven. Partijen hebben gekregen 

10 Rechtbank Midden-Nederland 12 januari 2018, EcLI:NL:RBMNE:2018:100.
11 Mediation is vertrouwelijk; onbekend is of de mediationsessies partijen dichter bij een (deel)oplossing brach-

ten.
12 David Kaplan, oud-directeur van onderzoeksjournalistiek collectief IcIJ (oa. Panama Papers), zei ooit ‘coor-

dinating investigative journalists is like herding cats’. Succes werkgever!
13 In ‘STEcR werkwijze arbeidsconflicten’ staat dat als verzuim verband houdt met problemen op de werkvloer 

de bedrijfsarts ook mediation kan voorschrijven.
14 Artikel 7:673 BW.
15 Artikel 7:671b lid 8 sub c BW: de aanvullende ‘pleister’ op de wonde van de werknemer, verschuldigd als 

sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever.
16 In beginsel in één instantie, zonder hoger beroep.
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waar ze om vroegen: een uitspraak over hetgeen ze nog verdeeld hield. Door een crea-
tieve mix van zelfbeschikking in combinatie met een oordeel van een onafhankelijke 
derde is het betrokkenen gelukt de zaak op te lossen. Door de openbaarheid van uit-
spraken kunnen we via gepubliceerde jurisprudentie kennis nemen van dit dispuut. 
Gezien de reputatie van de betrokken journalist, de VPRO en Argos, rijst de vraag of 
een van de hierna te bespreken alternatieve vormen van geschilbeslechting niet beter 
had aangesloten bij de belangen van partijen.

De rechter, de mediator en complementariteit 

De rechter en mediation: ze lijken ver uit elkaar te staan op het spectrum van geschil-
beslechting. De vertrouwde civiele procedure: gefocust op juridische principes, proces-
sueel voorspelbaar en rechtszeker. De procedure is openbaar, het Wetboek van Rechts-
vordering biedt structuur en geeft de rechter de macht. Mediation is anders: vanuit een 
breed perspectief, met maatwerk, via de mediator zonder beschikkingsmacht, die regie 
voert over het samen bepaalde proces. Het traject is vrijwillig, gezamenlijk en vertrou-
welijk.

Dat problemen oplossen een creatief proces is, zullen rechters, advocaten, arbiters en 
bemiddelaars beamen. Reikt die creativiteit ook ver genoeg om slim gebruik te maken 
van verschillende best practices van conflictbeslechting? Dat valt te bezien. Uit de ge-
dragspsychologie volgt dat ook genoemde professionals gewoontedieren zijn. Gedrag 
en voorkeuren zijn lastig te veranderen. Juridische professionals zijn opgeleid om con-
flicten te tackelen met een op rechten en plichten gebaseerde aanpak, mensen met 
problemen zijn rechtzoekenden. Dat kan wringen, zo weten we uit discussies tussen 
verstokte procesadvocaten en mediators en uit divers onderzoek.17 Het recht biedt im-
mers niet altijd de integrale oplossing waar oplossingzoekenden mee geholpen zijn. 
Ondanks aandacht voor mediation-vaardigheden in opleidingen, blijven juristen pri-
mair geëquipeerd om oplossingen juridisch uit te onderhandelen of te forceren. Voor 
die juridische expertise betaalt de klant ook. Een ‘bias’ dreigt: als je alleen een hamer in 
je gereedschapskist hebt, ga je elk probleem voor een spijker aanzien. Vanuit het be-
staande referentiekader sluipt het risico erin dat rechter en advocaat oprecht menen: 
ook dit probleem is op te lossen met een vonnis.

Anderzijds dreigt mediators een vergelijkbare valkuil. Wie getraind is elk probleem 
met zelfbeschikking en op verschillende niveaus te benaderen (de inhoud, emotie, re-
latie) kan de waarde van een rechttoe-rechtaan uitspraak onderwaarderen. Het inscha-
kelen van een derde voelt aan als een eendimensionaal zwaktebod. In diezelfde meta-
foor: het vonnis als hulpmiddel ligt niet zichtbaar genoeg in de gereedschapskist.

17 Zie o.a. HIIL-rapport Barendrecht et al. d.d. 3 mei 2017, ‘Menselijk en Rechtvaardig: Is de rechtsstaat er voor 
de burger?’
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Een voorbeeld: vennoten in een onderneming hebben slaande ruzie. Er zijn samenwer-
kingsproblemen, wantrouwen en onbegrip, maar het gaat ook over geld – of nauwkeu-
riger: over de duiding van afspraken en over financiële waardering van het bedrijf. Dan 
volstaat het recht als enige maatstaf nauwelijks, maar partijen kunnen in mediation het 
ontbreken van een knopendoorhakker als beperkend ervaren. In gezamenlijke media-
tionsessies kan worden gewerkt aan de professionele relatie, beter begrip van de belan-
gen over en weer en vertrouwen (zonder vertrouwen geen regeling, ook geen goed af-
scheid). Een materiedeskundige, financieel of juridisch, kan de andere punten helpen 
kraken: objectieve waardering, juridische kwalificatie. Zo kan de civiele rechter aan-
vullend werken aan mediation. En andersom: in mediation kunnen oplossingsvarian-
ten worden uitgewerkt die helpen een gestarte rechtszaak integraal af te ronden. Ik 
behandel de volgende varianten:
1. Ingeschakelde rechter ‘dwingt’ tot schikkingsonderhandelingen.
2. Het Mediationbureau bij de rechtbank verleidt tot mediation.
3. De bemiddelende rechter helpt een minnelijke regeling te verkennen.
4. Aanvulling op mediation: rechterlijke uitspraak op deelonderwerp.
5. Aanvulling op mediation: advies ervaren materiedeskundige (jurist).

Onderhandelen/mediation bij een aanhangig geding (1, 2, 3) 

De eerste drie te behandelen vormen van onderhandelen in de schaduw van de rechter 
hebben gemeen dat een procedure al is gestart. Een procedure wordt meestal niet licht-
zinnig geëntameerd – al willen critici er wel fijntjes aan herinneren dat het procederen 
zelf, ongeacht de uitkomst, een lucratief onderdeel van het verdienmodel van advoca-
ten is. Maar: cliënten zijn niet gek, procederen is duur en tijdrovend en de uitkomst 
blijft onzeker.18 Daarbij moeten advocaten op grond van de gedragsregels voor dag-
vaarding19 de mogelijkheden tot schikken verkennen. Maar: de manier waarop is niet 
vastgelegd. Als een advocaat niets heeft met principles-based negotiation20, dan kan de 
‘schikkingspoging’ niet meer om het lijf hebben dan een sommatie met een termijn.

Een partij die een geding aanvangt, realiseert zich zelden ten volle hoe die stap zelf 
invloed heeft op het geschil. Een rechtszaak met het toernooimodel21 (met hoor en 
wederhoor over standpunten) dwingt betrokkenen in een stramien dat juist niet uitno-
digt tot een gezamenlijke oplossing op basis van achterliggende belangen. Immers een 

18 Mijn patroon in de advocatuur verduidelijkte deze (zelfs voor ervaren advocaten) onzekerheid over de in-
houd van een vonnis wel als volgt: ‘uiteindelijk is de civiele procedure een wettelijk gereguleerd kansspel’.

19 Art. 5 Gedragsregels Advocatuur: De advocaat dient voor ogen te houden dat een regeling in der minne veel-
al de voorkeur verdient boven een proces.

20 De Harvard-methode van onderhandelen, zie Getting to yes: Negotiating an agreement without giving in, R. 
fisher & W. Ury (1981). In het kort: scheid de persoon van het probleem, focus op belangen en niet op stand-
punten, onderhandel vanuit objectieve criteria en verzin oplossingsvarianten die voldoen aan wederzijdse 
belangen.

21 Meer over het toernooimodel (procedure) versus het gespreksmodel (o.a. mediation), in het HIIL-rapport 
van Barendrecht et al. d.d. 3 mei 2017, ‘Menselijk en Rechtvaardig: Is de rechtsstaat er voor de burger?’
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dagvaarding zet alleen al door de opzet (petitum: ‘ik wil iets en jij moet mij dat geven’) 
de relatie verder op scherp. Kortom, onder de dreiging van een rechterlijk oordeel is 
het lastig om constructief en effectief te onderhandelen.

1. Ingeschakelde rechter ‘dwingt’ tot schikkingsonderhandelingen 

In de eerste variant van onderhandelen in de schaduw van de rechter stelt de rechter 
partijen voor om een schikking te overwegen. Soms hanteert de rechter de wortel (van-
uit parallelle belangen van partijen), soms de stok (‘uw advocaat zal vast kunnen ver-
tellen welke risico’s u neemt als u het op een vonnis aan laat komen’). De achterstanden 
bij de rechterlijke macht kunnen extra reden zijn om partijen ‘de gang op te sturen’.

Tijdens een reguliere zitting ontbreekt de tijd om achterliggende belangen te onderzoe-
ken en een constructief onderhandelingsklimaat te scheppen. Nog daargelaten of de 
rechter die techniek beheerst. Dus hebben partijen op de gang nog nauwelijks een be-
ter begrip van waar het de wederpartij echt om te doen is. Partijen staan nog niet in een 
constructieve, oplossingsgerichte ‘stand’, onderhandelen wordt dan snel koehandel. Zo 
is onderhandelen op de gang niet veel kansrijker dan voorafgaand aan de procedure. 
Dat kan anders zijn als het tijdsverloop door de procedure, of de rechterlijke interven-
tie (wortel of stok) ertoe heeft geleid dat de partijen meer schikkingsbereidheid zijn.

2. Het Mediationbureau bij de rechtbank verleidt tot mediation 

In de tweede variant verleidt de rechtbank partijen te gaan onderhandelen met een 
neutrale gespreksfacilitator (mediator). De overheid probeert al geruime tijd met zach-
te hand het gebruik van mediation(technieken) te bevorderen. De bewustwording 
hierover is met name door het project ‘Mediation naast Rechtspraak’22 aanmerkelijk 
vergroot, elke rechtbank heeft nu een Mediation-functionaris. Die persoon herinnert 
rechters aan de voordelen van mediation, helpt geschikte zaken selecteren en kan op 
zitting partijen informeren en mediators voordragen. Als er voor mediation gekozen 
wordt, dan wordt de procedure aangehouden. In vertrouwelijke gesprekken kan een 
optimaal onderhandelingsklimaat worden gecreëerd waarin de mediator (‘vreemde’, 
neutrale ogen) met zijn expertise partijen helpt om samen oplossingsrichtingen te ver-
kennen. Leidt het tot een schikking, dan hoeven partijen niet meer te wachten op een 
uitspraak en kan de rechter de vaststellingsovereenkomst in een proces-verbaal met 
executoriale kracht vastleggen. Dit biedt juristen een plezierige stok achter de deur, 
mocht de uitvoering van de gezamenlijke afspraak moeizaam zijn. Uiteraard kunnen 
partijen ook op deelonderwerpen schikken en over het laatste onderdeel alsnog vonnis 
vragen. Die variant is een mooi voorbeeld van de complementariteit.

22 Dankzij mediator/oud-raadsheer Machteld Pel en collega’s.
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Leidt de mediation niet tot afspraken, dan kan de zaak terug op de rol en wijst de rech-
ter (die niets over de inhoud van de bemiddelingssessies weet) vonnis. Het tijdverlies 
door de mediation is beperkt en de relatie tussen betrokkenen is door het proces van 
mediation ook zonder overeenstemming (‘agree to disagree’) vaak beter dan daarvoor. 
Kort en goed: baat het niet, het schaadt niet of amper. Doorverwijzen naar mediation 
is zo’n nuttig alternatief. Maar vooralsnog is het aantal doorverwijzingen bescheiden.23

3. De bemiddelende rechter helpt een minnelijke regeling te verkennen 

In de afgelopen periode is binnen de rechterlijke macht in toenemende mate geëxperi-
menteerd met mediationtechnieken.24 In de pilot ‘Gericht Op Oplossing’ (GOO, Recht-
bank Amsterdam), en de daarop gebaseerde ‘Bemiddelingsraadsheer’ (Hof Den Haag), 
bemiddelen in mediation getrainde rechters zelf, binnen de waarborgen van rechtsvor-
dering maar met de voordelen die mediationtechnieken bieden. Partijen kunnen voor 
deze vorm van behandeling kiezen. In een uitgebreide sessie neemt de bemiddelende 
rechter de tijd om de bredere belangen achter de rechtsvraag te onderzoeken en geba-
seerd op die belangen schikkingsopties te verkennen.

Vanuit de rechtspraak bezien lijkt dit het beste van twee werelden te combineren. An-
ders dan in mediation blijft de zitting openbaar en mag de rechter niet een-op-een met 
partijen reflecteren en masseren (‘caucus’), of pendelen. Ook zal de bemiddelende 
rechter (on)bewust ‘de macht’ van het ambt uitstralen. Een mediator heeft nooit beslis-
singsmacht en moet dus altijd het vertrouwen blijven verdienen bij partijen.25 De me-
diator en de bemiddelende rechter zijn beiden een horizontale bemiddelaar, al zal de 
rechter meer ‘boven’ partijen staan. Als een schikking uitblijft, wordt het proces-ver-
baal van de eerste sessie aan het procesdossier toegevoegd (proces-economie). In de 
sessies zal deze wetenschap partijen mogelijk ervan weerhouden het achterste van hun 
tong te laten zien, ook als de bemiddelende rechter uiteindelijk niet zelf vonnis wijst.

4. Aanvulling op mediation: rechterlijke uitspraak op deelonderwerp 

Tot zover drie varianten van onderhandelen naast de civiele procedure. Andersom 
komt ook voor: het recht als aanvulling op mediation. We zagen al de situatie waarbij 
over deelonderwerpen overeenstemming is bereikt, maar een integrale deal uitblijft 
omdat partijen zich baseren op uiteenlopende informatie die materiedeskundigheid 
vereist. Denk aan een waarderingsgeschil (waar een taxateur kan helpen) of een juridi-

23 Bij de Rechtbank Amsterdam al jaren zo’n 300 zaken per jaar, aldus het Mediationbureau aldaar.
24 Misschien dat de ervaringen bijdragen aan de doorontwikkeling van het wetsontwerp ‘Mediation’ (wetvoor-

stel Van der Steur, 2016). Uit ervaringen in andere landen blijkt dat rechtzoekenden (in bepaalde zaken) uit-
eindelijk beter af zijn als ze voor aanvang van de procedure eerst met een ervaren mediator een schikkings-
poging hebben gedaan. Anders: M. Brink, ‘Don’t fix it, if it isn’t broken’ (NJB 2016), die geen toegevoegde 
waarde ziet voor mediation-wetgeving.

25 Meer hierover in de reeds aangehaalde oratie van hoogleraar Mediation Dick Allewijn (2018).
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sche kwalificatie. Juridische vraagstukken zijn bijvoorbeeld de verschuldigdheid en 
hoogte van een billijke vergoeding (zoals bij de genoemde onderzoeksjournalisten) of 
over de kwalificatie van een huurovereenkomst (wel/geen artikel 7:290 BW, winkel- of 
horecapand). De mediator – zelfs een materiedeskundige – mag als neutrale bemidde-
laar daar niet over beslissen, zo staat in de MfN-gedragsregels. Hier kan de civiele 
rechter met een vonnis aanvullende hulp bieden. Partijen doen er bij zo’n zijstap in 
mediation goed aan nauwkeurig af te spreken waarover en via welke procedure (regu-
liere procedure of artikel 96 Rv-procedure, wel/geen appel) de rechter uitspraak moet 
doen. Vanwege de openbaarheid wordt publiek bekend dat partijen een geschil heb-
ben. Soms is dat onwenselijk, denk aan ruzie binnen een advocatenmaatschap of tus-
sen fondsenwervende goede doelen. Voor zulke situaties leent de hierna te behandelen 
variant zich beter.

5. Aanvulling op mediation: advies ervaren materiedeskundige (jurist) 

De laatste variant van onderhandelen in de schaduw van de rechter is ook nuttig als in 
mediation overeenstemming zonder een extern materiedeskundig oordeel niet haal-
baar is. Partijen kunnen dan ook kiezen voor het inwinnen van deskundigenadvies 
(geen vonnis). Dat kan een bindend advies zijn, waarbij zelfbeschikking opgegeven 
wordt. Maar een richtinggevend (vrijblijvend) advies kan vaak ook helpen, in welk 
geval partijen de controle over de oplossing in eigen hand houden. Dan helpt het ad-
vies – zo nodig na caucus met en pendelen door de mediator – partijen een realisti-
sche(r) inschatting van kansen van een procedure (BAZO) te maken. Anders dan bij de 
onder 4 genoemde route binnen de kaders van Rechtsvordering is dit pragmatische 
pad vormvrij. Alertheid is geboden: om de kans op resultaat te maximaliseren zijn 
strakke afspraken over het type advies, over het proces en over de competenties van de 
adviseur cruciaal. Betreft het juridisch advies, dan kan de ervaring en reputatie van een 
oud-rechter zeer helpen. Hier geldt: duidelijkheid vooraf voorkomt narigheid achteraf.

Conclusie: alert op complementariteit mediation(technieken) en de rechter 

Het gespreksmodel met mediation(technieken) enerzijds en anderzijds het toernooi-
model via de civiele rechter zijn alternatieve paden om conflicten op te lossen. Ze kun-
nen aanvullend werken richting een bevredigende, integrale oplossing. Denk aan de 
ruziënde onderzoeksjournalisten: zij combineerden het zelf onderhandelen, mediation 
en een rechterlijk vonnis. Of de reputatie van betrokkenen – en misschien zelfs de kans 
op nieuwe, spraakmakende onderzoekstrajecten – beter geholpen was geweest met een 
vertrouwelijk advies in mediation zullen we nooit weten.

Betrokken professionals (zoals rechters, mediators, advocaten) weten in theorie over 
de complementariteit en de kansen, maar in de drukte van alledag lijkt daar nog weinig 
creatief gebruik van gemaakt te worden. Grotere bewustwording van de alternatieven 
en kansen bij onderhandelen in de schaduw van de rechter kan leiden tot betere en 
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effectievere conflictoplossing. Daar is nog een wereld te winnen, maar hopelijk hebben 
de onderzoeksjournalisten en het pensioen van Sjef de Laat daar bij dezen een bijdrage 
aan kunnen leveren.

22815_Liber Deining.indd   271 05-06-19   15:04



22815_Liber Deining.indd   272 05-06-19   15:04



273

 ANDERS DE LAAT

  Anders De Laat  

Gerrard Boot1

Voor de rest van de wereld is misschien niet duidelijk wat bedoeld wordt met het on-
derscheid ‘feitelijke situatie of partijbedoeling?’, maar voor arbeidsrechtjuristen is de 
vraag klip en klaar: moet je bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst alleen 
kijken naar de feiten, of speelt daarbij ook een rol wat partijen wilden? Sjef is een ar-
beidsrechtjurist, dus hij heeft ook hierover wel iets te melden.

In het arrest Groen/Schoevers2 oordeelde de Hoge Raad ‘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’ [onderstreping 
GB]. Uit het woord ‘mede’ blijkt, dat dat wat partijen voor ogen stond (de partijbedoe-
ling), voor de kwalificatie óók van belang is. Dat komt overeen met de bewoordingen 
in het Gouden Kooi-arrest3 (‘Daarbij moet acht worden geslagen op alle omstandighe-
den van het geval (…) en dienen niet alleen de rechten en verplichtingen in aanmerking 
te worden genomen die partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stonden, 
maar dient ook acht te worden geslagen op de wijze waarop partijen uitvoering hebben 
gegeven aan hun overeenkomst en aldus daaraan inhoud hebben gegeven’ [onderstrepin-
gen GB] en de vrijwel gelijkluidende overwegingen in het Notarissen-arrest4. Daar 
staat echter tegenover dat in genoemd Notarissen-arrest even verder op staat: ‘Uit het 
hiervoor (…) overwogene volgt dat geen doorslaggevende beslissing toekomt aan de wil 
van partijen ten aanzien van de juridische kwalificatie van hun overeenkomst, maar dat 
de werkelijke bestaande wederzijdse rechten en verplichtingen beslissend zijn (…)’ [on-
derstreping GB]. Dus meermalen wordt overwogen dat de partijbedoeling ‘mede’ van 
belang is voor de duiding van het contract, maar in hetzelfde Notarissen-arrest wordt 
ook gesteld dat de feitelijke situatie ‘beslissend’ (dat wil zeggen: doorslaggevend) is, wat 
betekent dat iets anders dan die feitelijke situatie (dus: de enkele bedoeling) geen rele-
vant gewicht in de schaal legt.

1 Raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam.
2 HR 14 november 1997, EcLI:NL:HR:1997:Zc2495, JAR 1997/263.
3 HR 25 maart 2011, EcLI:NL:HR:2011:BP3887.
4 HR 17 februari 2012, EcLI:NL:HR:2012:BU8926.
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Het onderscheid tussen de partijbedoeling en de feitelijke situatie is in zoverre ook 
lastig, doordat de partijbedoeling zich bijna altijd laat vertalen in een aantal feiten die 
daarmee overeenkomen. Wanneer partijen beogen een opdrachtovereenkomst te slui-
ten, en de opdrachtnemer om die reden maandelijks factureert voor de gewerkte uren, 
en geen aanspraak maakt op betaling tijdens niet-gewerkte uren (vakantie of ziekte), 
dan kun je die laatste omstandigheden als de feitelijke situatie beschouwen. Maar je 
kunt ook zeggen: de aard van de werkzaamheden is zodanig dat dat sterk lijkt op die 
van een arbeidsovereenkomst; de facturen en het niet betalen tijdens vakantie en ziek-
te doen daar niet aan af.

Ik doceer al vele jaren over het onderwerp kwalifi catie van de arbeidsovereenkomst. In 
vrijwel iedere les of cursus over dat onderwerp stel ik de vraag of iemand van de aan-
wezigen het niet eens is met de uitkomst van Groen/Schoevers. Nog nooit heeft  ie-
mand na die vraag de vinger opgestoken. Iedereen is het dus met die uitkomst eens. 
Daaruit wordt wel geconcludeerd dat niet alleen de Hoge Raad een rol toekent aan ‘de 
partijbedoeling’ (zie boven), maar dat iedereen dat oordeel kennelijk deelt. Komt de 
mening van al die cursisten overeen met die van de rechter? Is de door de Hoge Raad 
getrokken lijn terug te vinden in de civiele jurisprudentie5 van de afgelopen jaren? 
Raadpleging van AR-Update over de periode eind 2015 tot begin 2018 levert op dat – 
afgezien van de sectoren post, vervoer en zorg6 – een negental uitspraken is gedaan 
over de situatie dat twee partijen een overeenkomst waren aangegaan die zij nadrukke-
lijk als niet-arbeidsovereenkomst bestempelden. Er werd vervolgens door de werker 
een procedure gestart met als inzet dat het contract desalniettemin moest worden ge-
kwalifi ceerd als arbeidsovereenkomst. In acht gevallen werd de werker in het ongelijk 
gesteld, en knoopte de rechter aan bij de door partijen gehanteerde kwalifi catie, die van 
de niet-arbeidsovereenkomst.7 Eén uitspraak was anders, die van de Kantonrechter te 
Amersfoort van 29 december 2015.8

 Intermezzo: Amersfoort. Hier begon ik in 1986 mijn loopbaan in het arbeidsrecht. Bij 
wijze van vervangende dienst was ik van 1 maart 1986 tot 1 mei 1987 aangesteld als 
ontslagambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau gelegen aan de Zonnehof. Directeur 
Van der Bunt was er een van de oude stempel. Mijn opleider was Rijn Meesters. Van nie-

5 Leidse masterstudenten onderzochten begin 2019 of het waar is dat fi scale rechters minder rekening houden 
met de partijbedoeling, en uitsluitend afgaan op de feiten. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden 
gepubliceerd, maar de conclusie is waarschijnlijk een bevestigende.

6 Die hun eigen specifi eke karakter hebben, onder andere vanwege de rol van de vervangingsmogelijkheid en 
het in de zorg vaak spelende werkgeverschap van particulieren.

7 Kantonrechter Amsterdam 11 mei 2017, AR Updates 0632; Kantonrechter Zaanstad 25 april 2017, AR 0531; 
Kantonrechter Zaanstad 16  februari 2017, AR 0187; Kantonrechter Dordrecht 20  april 2016, EcLI:NL:R-
BROT:2016:3340; Kantonrechter Bergen op Zoom 16 maart 2016, EcLI:NL:RBZWB:2016:4843; Hof Amster-
dam 11  april 2017, EcLI:NL:GHAMS:2017:1275; Rechtbank Midden-Nederland 1  juni 2016, EcLI:NL:
RBMNE:2016:2852; Hof Amsterdam 30 januari 2018, EcLI:NL:GHAMS:2018:318.

8 EcLI:NL:RBMNE:2015:9397.

 Intermezzo: Amersfoort. Hier begon ik in 1986 mijn loopbaan in het arbeidsrecht. Bij 
wijze van vervangende dienst was ik van 1 maart 1986 tot 1 mei 1987 aangesteld als 
ontslagambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau gelegen aan de Zonnehof. Directeur 
Van der Bunt was er een van de oude stempel. Mijn opleider was Rijn Meesters. Van nie-
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mand in mijn loopbaan heb ik zo veel geleerd als van Rijn. Het arbeidsbureau had ook 
een dependance, in Veenendaal. Op de locatie Amersfoort werd een soort van spreekuur 
gehouden, waar werkgevers en werknemers informatie konden krijgen over het arbeids-
recht. In Veenendaal werd dat ook wel gedaan, maar was er voor werknemers minder 
behoeft e aan. Er was daar namelijk een uitstekend Advokatenkollektief, met op het brief-
papier rechts onderaan vermeld: ‘Alles van waarde is weerloos.’ Een van de advocaten 
stapte later over naar de rechterlijke macht, en je hebt intensief met hem samengewerkt. 
Na veertien maanden arbeidsbureau stapte ik over naar het Buro voor Rechtshulp, in 
dezelfde stad gelegen aan de Stadsring. Buro Amersfoort en Buro Utrecht hadden veel 
contact met elkaar. Onder andere organiseerden zij samen een ook door advocaten/advo-
katen uit Utrecht bezochte werkgroep arbeidsrecht. Mensen als Guus Heerma van Voss en 
Joost Berculo lieten zich daar zien. Sjef ook? Een mens kan niet alles onthouden.

In mijn Amersfoortse tijd had ‘de Kantonrechter Amersfoort’ niet de naam erg werk-
nemersvriendelijk te zijn. Niet zo erg als de ambtgenoot uit Wageningen, maar toch. In 
2015 zijn ook wat dat betreft  de tijden veranderd. Amersfoort wordt bemensd vanuit 
Utrecht. En de uitspraak van de Kantonrechter Amersfoort is er niet eentje van de va-
kantiekamer, maar van mr. J.J.M. de Laat. Het was niet het eerste voorbeeld van: ‘An-
ders De Laat’.9 De Laat knoopt bij de beoordeling van de aard van de gesloten arbeids- 
of opdrachtovereenkomst niet aan bij de door partijen gegeven kwalifi catie. Hij 
overweegt, enigszins samengevat, als volgt. Tussen partijen is in geschil of X werk-
zaamheden voor Y verrichtte in het kader van een bestaande arbeidsovereenkomst of 
in het kader van een overeenkomst van opdracht. Of er sprake is van een arbeidsover-
eenkomst tussen partijen of een overeenkomst van opdracht wordt bepaald door het-
geen 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. De samenwerking tussen X en Y is begon-
nen in 1997 middels een arbeidsovereenkomst. Y stelt dat met het tekenen van de 
managementovereenkomst de arbeidsovereenkomst is omgezet in een overeenkomst 
van opdracht, waarbij X statutair directeur werd van Y en in loondienst kwam van zijn 
eigen vennootschap. Voldoende is vast komen te staan dat partijen beoogd hebben uit 
fi scaal oogpunt sprake te laten zijn van een managementovereenkomst. Onvoldoende 
is vast komen te staan dat met het aangaan van de managementovereenkomst wijzigin-
gen zijn opgetreden in de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden op grond waar-
van geconcludeerd kan worden dat X ook daadwerkelijk uitvoering heeft  gegeven aan 
de bestuurdersfunctie voortvloeiend uit de managementovereenkomst. De werkzaam-
heden van X als calculator, zoals deze werden uitgevoerd vóór 2010, bleven bestaan. 
Ook de gezagsverhouding bleef. Daarom is de arbeidsovereenkomst tussen X en Y 
blijven bestaan. Dat op fi scaal vlak wel uitvoering is gegeven aan de managementover-

9 Waarbij uiteraard gedoeld wordt op J.J.M., en niet op de succesvolle advocate, thans managing partner van 
Rutger & Posch Advocaten te Amsterdam, I.J.
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eenkomst maakt dat niet anders. Dit geldt temeer nu met de overeengekomen con-
structie op verschillende punten ook is aangeknoopt bij het bestaan van een arbeids-
overeenkomst. Zo wordt de cao voor de bouwnijverheid gevolgd waar het gaat om 
vakantiedagen, verwerken van loonstijging in de managementfee en doorbetaling van 
de vergoeding bij ziekte. Volgt vernietiging van de opzegging.

civiele rechters kennen sinds Groen/Schoevers aan de partijbedoeling grote waarde 
toe, maar anders De Laat. Heeft De Laat daarin gelijk?

De Amersfoortse zaak uit 2015 vertoont gelijkenissen met de Sjomeer-zaak10, waarbij 
de Hoge Raad het oordeel van het Amsterdamse gerechtshof in stand liet, dat de op 
papier ‘opdrachtovereenkomst’ getitelde overeenkomst die was gevolgd op een ar-
beidsovereenkomst, juridisch een arbeidsovereenkomst was gebleven, onder andere 
vanwege het niet-ontkrachte rechtsvermoeden van artikel 7:610b BW. Maar zou de 
uitkomst van Groen/Schoevers anders zijn geweest, indien aan de situatie zoals wij die 
uit het arrest kennen, een contract genaamd arbeidsovereenkomst was voorafgegaan? 
Ik geloof er niks van. Je kunt namelijk ook zeggen: in zowel de Sjomeer-zaak als in Sjefs 
zaak uit 2015 was de feitelijke situatie tijdens de looptijd van het tweede contract (de 
op-papier-opdrachtovereenkomst) wel degelijk verschillend van die daarvoor, immers 
er werden tijdens het tweede contract facturen gestuurd en er werd geen aanspraak 
meer gemaakt op bij de arbeidsovereenkomst behorende gewoontes.

Schrijver dezes stelde in het tijdschrift ArbeidsRecht11 de vraag of de Groen/Schoe-
vers-leer wel in overeenstemming is met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie 
in de zaak fNV-Kiem.12 Het Hof noemt aspecten die passen bij het ondernemerschap, 
en tot die aspecten behoort niet de wens om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. 
Dus het Europese Hof kent geen rol toe aan de partijbedoeling. Of is die bedoeling te 
destilleren uit het begrip ‘onafhankelijke marktpositie’? Iets wat Groen kennelijk had, 
want hij kreeg het voor elkaar om, anders dan het Schoevers-instituut gewoon was, met 
een docent een niet-arbeidsovereenkomst aan te gaan.

De vraag die ik tijdens mijn lessen en cursussen stel is of men het eens is met de uit-
komst van Groen/Schoevers. Het antwoord daarop noemde ik al. Misschien zou de 
vraag moeten worden uitgebreid met de vraag of deze unaniem redelijk bevonden uit-
komst ook op andere wijze had kunnen worden verkregen. Zijn er andere wegen mo-
gelijk leidend tot het afwijzen van de vordering van mijnheer Groen? Zou het mogelijk 
zijn om te bepalen dat de overeenkomst tussen Groen en Schoevers wel een arbeids-
overeenkomst is, maar dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar is dat Groen op de consequenties daarvan (in casu het genieten van arbeids-

10 EcLI:NL:HR:2011:BO9573.
11 G.c. Boot, ‘Groen Schoevers op losse schroeven’, Arbeidsrecht 2015/14.
12 HvJ 4 december 2014, zaak c-413/13, EcLI:EU:c:2014:2411, JAR 2015/19.
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rechtelijke bescherming) een beroep doet, gelet op de wijze waarop de overeenkomst 
tot stand is gekomen?13 Die benadering kent bezwaren, bijvoorbeeld dat de beperkende 
werking van de redelijkheid en billijkheid daarmee te ver gaat, en de arbeidsovereen-
komst daarmee wordt ‘gedenatureerd’.14 Maar daar staat tegenover dat met een derge-
lijke benadering de vinger op de zere plek wordt gelegd: misschien was de overeen-
komst tussen Groen en Schoevers wel ‘eigenlijk’ een arbeidsovereenkomst, maar is het 
onacceptabel dat Groen de daaruit voortvloeiende voordelen kan claimen. Vanuit die 
gedachtegang is de uitkomst in de zaak Rotterdamse Thuiszorg/PGGM15 ook goed te 
verklaren. Want die casus lijkt op Groen/Schoevers, maar de uitkomst is tegenoverge-
steld. Dat komt omdat het niet de directeur was die het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst claimde, maar een buitenstaander.

Wanneer ik studenten in de masteropleiding arbeidsrecht in Leiden vraag te schrijven 
over het belang van de partijbedoeling versus de feitelijke situatie, dan zien velen van 
hen in de Deliveroo-uitspraak van de Kantonrechter Amsterdam uit januari 2019 een 
omslag.16 Met die uitspraak wordt, zo menen velen van hen, de rol van de partijbedoe-
ling sterk beperkt, en wordt weer vooral gekeken naar de feitelijke situatie. Als het waar 
is dat deze (tweede) Deliveroo-zaak een omslag betekent, dan is de opmaat daartoe 
gegeven door de Kantonrechter Amersfoort eind 2015.
Anders De Laat, maar vervolgens wel gevolgd.17

Tot slot. De juistheid van een gedachte wordt niet altijd bepaald door het aantal aan-
hangers ervan. Is Sjefs opvatting wenselijk? feit of bedoeling? Sjef wordt 70, dat kun-
nen we een feit noemen, zelfs een rechtsfeit. De Wet rechtspositie rechterlijke ambte-
naren18 verbindt daar de consequentie aan dat ontslag moet volgen. Wanneer we 
daarentegen de bedoeling van de arbeidsrechtbeoefenaars zouden peilen, en aldaar 
zouden polsen of men Sjef graag had zien doorgaan, was het antwoord duidelijk ge-
weest: DOORGAAN!

Dus beste Sjef: kom op je opvatting terug! Sluit je aan bij de zoekers en zieners en laat 
de feiten even voor wat ze zijn. Blijf jouw proefballonnen oplaten, geef je wilde gedach-
ten de ruimte en maak ze kenbaar. Neem het lot in eigen hand! Geniet van het leven!

13 Hof Den Bosch komt voor de vraag of na een overgang van onderneming alle arbeidsvoorwaarden moeten 
blijven gelden, zelfs als die zijn afgekocht, tot een vergelijkbare oplossing: 17 juli 2007, EcLI: 
 NL:GHSHE:2007:BB0038.

14 Ik ontleen de term aan Valk, T&C Boeken 3, 4, 5 en 6 BW, 11e druk 2015, aantekening 4 bij artikel 6:248 BW.
15 EcLI:NL:HR:2007:BA6231.
16 EcLI:NL:RBAMS:2019:198.
17 Niet voor de eerste keer overigens: deze feestbundel laat tal van voorbeelden zien, waarvan de uitspraak van 

de Rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht van 15 maart 2006, zaaknummer 427385 cU EXPL 05-
8270 niet de minste is.

18 Art. 46h lid 3.
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  Bedrijfseconomisch ontslag  

Willem Bouwens1

Inleiding 

In zijn noot onder de beschikking van de Hoge Raad van 13  juli 2018, 
EcLI:NL:HR:2018:1212 in TRA 2018/89 (hierna ook aangeduid als de ‘ANWB-be-
schikking’) gaat Sjef de Laat in op de voorwaarden voor een ontslag op bedrijfsecono-
mische gronden. Hij staat in dat kader in het bijzonder stil bij de begrippen bedrijfson-
derdeel, bedrijfsvestiging, onderneming en groep, en hun betekenis voor de vraag of 
opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens het vervallen van een arbeidsplaats 
geoorloofd is. De Laat is in zijn noot kritisch over de door de Hoge Raad gekozen be-
nadering. Deze bijdrage aan zijn afscheidsbundel wil ik graag gebruiken om in te gaan 
op de door de aanstaande emeritus aangekaarte problematiek.2

Op grond van artikel 7:669 lid  1 BW kan de werkgever een arbeidsovereenkomst 
slechts opzeggen indien daarvoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing van de 
werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een 
andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Onderdeel a van het 
derde lid van dat artikel merkt als een redelijke grond aan: het vervallen van arbeids-
plaatsen wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, 
over een toekomstige periode van 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van 
arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden tref-
fen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering (hierna ook: de ‘a-grond’). 
Artikel 7:669 BW is verder uitgewerkt in de Ontslagregeling.3 Indien de werknemer 
niet instemt met het ontslag, heeft de werkgever voor een opzegging op de a-grond als 
regel toestemming nodig van het UWV (artikel 7:671 lid 1 BW). Wordt de arbeidsover-
eenkomst na toestemming van het UWV opgezegd, dan kan de werknemer de kanton-
rechter verzoeken de werkgever te veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen, 
of, indien herstel niet mogelijk is vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van 
zijn werkgever, aan hem een billijke vergoeding toe te kennen (artikel 7:682 lid 1 BW). 
Wijst het UWV de aanvraag af, dan kan de werkgever een ontbindingsverzoek indie-

1 Hoogleraar Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
2 Deze bijdrage is in belangrijke mate gebaseerd op een noot die eerder is verschenen in NJ 2019/110.
3 Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015, Stcrt. 2015, 12685, p. 10, 

zoals sindsdien gewijzigd.
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nen bij de kantonrechter (artikel 7:671b lid 1 sub b BW). In beide procedures dient de 
rechter volgens de memorie van toelichting bij de Wwz dezelfde criteria te hanteren als 
het UWV.4 Dit geldt blijkens de ANWB-beschikking echter niet voor de door de Raad 
van Bestuur van het UWV vastgestelde Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfsecono-
mische redenen.5 In dit besluit zijn naast (een toelichting op) de relevante bepalingen 
uit het BW en de Ontslagregeling, ook enkele beleidsregels opgenomen. Deze regels 
binden het UWV, maar niet de rechter.

Groep vs. onderneming 

De door De Laat geannoteerde beschikking betreft een in 2015 door ANWB doorge-
voerde reorganisatie bij Media, een van de bedrijfsonderdelen van de ANWB. Voor de 
werkneemster, die binnen dat bedrijfsonderdeel werkzaam was als contentbeheercoör-
dinator, werd een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. Deze werd geweigerd. 
De kantonrechter honoreerde het daaropvolgende ontbindingsverzoek wel. In hoger 
beroep bekrachtigde het Hof Den Haag de uitspraak. Ter zake van de bedrijfseconomi-
sche noodzaak voor het ontslag beriep ANWB zich op de teruglopende omzet van het 
bedrijfsonderdeel Media. De werkneemster stelde zich op het standpunt dat bij de be-
oordeling van de noodzaak voor de reorganisatie niet gekeken moet worden naar het 
bedrijfsresultaat van het onderdeel, maar naar dat van de ANWB als geheel.

Ingevolge artikel 3 Ontslagregeling dient in het geval sprake is van een werkgever (a) 
wiens onderneming deel uitmaakt van een groep, of (b) die méér dan één onderne-
ming in stand houdt, de bedrijfseconomische noodzaak voor de ontslagen te worden 
vastgesteld aan de hand van de omstandigheden die van toepassing zijn ‘op de onder-
neming waar de arbeidsplaatsen vervallen’. Dit betekent volgens de toelichting bij de 
Ontslagregeling dat, hoewel in concernverband winst wordt gemaakt, de slechte finan-
ciële positie en vooruitzichten van één van de ondernemingen toch een bedrijfsecono-
misch ontslag in die onderneming kunnen rechtvaardigen. Deze situatie moet volgens 
diezelfde toelichting worden onderscheiden van die waarin het concern als geheel in 
economisch zwaar weer verkeert. In dat geval is niet uitgesloten dat ook offers worden 
gevergd van een groepsmaatschappij die het wel goed gaat, in die zin dat ook daar ar-
beidsplaatsen moeten komen te vervallen.6

Voor het begrip ‘groep’ verwijst artikel 1, aanhef, sub e Ontslagregeling naar artikel 
2:24b BW. Om van een ‘groep’ te kunnen spreken, dient derhalve sprake te zijn van een 
economische eenheid van rechtspersonen en/of vennootschappen die organisatorisch 
met elkaar zijn verbonden. Vaak zal sprake zijn van kapitaaldeelnemingen gecombi-
neerd met statutaire voorzieningen, maar ook contractuele voorzieningen kunnen vol-

4 Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 31.
5 Besluit van 3 november 2015, Stcrt. 2015, 42142, zoals sindsdien gewijzigd, hierna: de Uitvoeringsregels.
6 Zie Stcrt. 2015, 12685, p. 11-12, alsmede Hof Den Haag 3 januari 2017, EcLI:NL:GHDHA:2017:96.
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staan om die verbondenheid aanwezig te achten.7 Om als groep te worden aangemerkt 
moet binnen het organisatorisch verband daadwerkelijk centrale leiding worden uitge-
oefend.8

Omdat het onderdeel Media geen zelfstandige juridische entiteit vormde, was in het 
aan de Hoge Raad voorgelegde geval geen sprake van een ‘groep’ in vorenbedoelde zin. 
Kon ANWB dan wel worden aangemerkt als een werkgever die ‘meer dan één onder-
neming in stand houdt’? Het begrip ‘onderneming’ is in de Ontslagregeling niet nader 
omschreven. Uit paragraaf 1.9 van de meest recente versie van de Uitvoeringsregels 
(augustus 2018) blijkt dat het UWV er bij de beoordeling van de ontslagaanvraag van 
uitgaat dat een onderneming samenvalt met de formele werkgever, i.e. de natuurlijke of 
rechtspersoon waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft. Dit standpunt 
moet worden verworpen, al was het maar omdat het geen ruimte laat voor de in artikel 
3 Ontslagregeling genoemde situatie dat de werkgever meer dan één onderneming in 
stand houdt.

Nu de Ontslagregeling een uitwerking vormt van artikel 7:669 lid 3 sub a BW ligt het 
in de rede aan het begrip onderneming in artikel 3 Ontslagregeling dezelfde inhoud toe 
te kennen als het heeft in die BW-bepaling. Dit helpt ons in zoverre niet veel verder dat 
ook in die bepaling een definitie van het begrip ontbreekt. Echter, bij de introductie 
van de voorganger van het huidige artikel 7:670a lid 2 sub d BW – waarin een uitzon-
dering is opgenomen op de toepasselijkheid van bepaalde bijzondere opzegverboden 
voor ‘de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming’ – heeft de regering 
zich daarover wel uitgelaten. Hoewel deze bepaling ontleend was aan een bepaling die 
was neergelegd in artikel 21 (oud) van de Wet op de ondernemingsraden – en daarom 
wellicht voor de hand had gelegen dat het begrip onderneming dezelfde inhoud toe te 
kennen als in artikel 1 WOR – spreekt het volgens de regering voor zich het begrip bij 
de opzegbepalingen dezelfde betekenis toe te kennen als in de bepalingen betreffende 
overgang van ondernemingen.9 Trekken we die lijn door naar artikel 7:669 lid 3 sub a 
BW, en daarmee naar artikel 3 Ontslagregeling, dan moet onder een onderneming in 
genoemde bepalingen worden verstaan: het geheel van georganiseerde middelen met 
een eigen identiteit, bestemd voor het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdza-
kelijk economische activiteit (vgl. artikel 7:662 lid 2 BW).

De Hoge Raad kiest in de ANWB-beschikking – in navolging van de conclusie van 
A-G Langemeijer – voor een andere route. De Raad constateert dat de toelichting bij 

7 Zie Asser-Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*, nr. 816; S.M. Bartman, A.f.M. Dorresteijn &  
M. Olaerts, Van het concern, 2016, p. 31 e.v.

8 Zie HR 18 november 2011, EcLI:NL:HR:2011:BQ2860. Zie voorts o.m. Kantonrechter Utrecht 9 november 
2016, EcLI:NL:RBMNE:2016:5933; Kantonrechter Alkmaar 3 februari 2017, EcLI:NL:RBNHO:2017:1516 en 
Hof Den Bosch 18 januari 2018, EcLI:NL:GHSHE:2018:146.

9 Kamerstukken II, 1996-1997, 25  263, nr.  3, p.  29; zie ook Kantonrechter Apeldoorn 30  januari 2019, zk. 
7386546\HA VERZ 18-117, n.g.
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artikel 3 Ontslagregeling klaarblijkelijk is geschreven voor de situatie dat iedere onder-
neming in een afzonderlijke rechtspersoon wordt gedreven, maar dat de ratio van de 
daarin opgenomen regeling ook kan opgaan indien ‘binnen één rechtspersoon bepaal-
de zelfstandige bedrijfsonderdelen kunnen worden onderscheiden’. Daarvoor is vol-
doende dat het bedrijfsonderdeel zich wat betreft de economische activiteiten onder-
scheidt en dat de bedrijfseconomische omstandigheden voor dit onderdeel afzonderlijk 
kunnen worden beoordeeld. De Laat is over dit oordeel – mijns inziens terecht – kri-
tisch. Hij stelt dat een enkel organisatorische benadering van het begrip bedrijfsonder-
deel niet altijd bevredigend is en pleit voor voorzichtigheid bij de aanname van zelf-
standigheid, vooral wanneer de centrale invloed op de financiën van het betrokken 
bedrijfsonderdeel groot is.

Bedrijfsvestiging vs. zelfstandig bedrijfsonderdeel 

Voor de door hem bepleite voorzichtigheid beroept De Laat zich tevens op de achter-
grond van het begrip ‘bedrijfsvestiging’ in de Ontslagregeling. Dit begrip kreeg volgens 
hem onder het oude recht, althans aanvankelijk, ook een voornamelijk organisatori-
sche invulling. Aandacht voor mogelijke beïnvloeding door, oneerbiedig gezegd, ma-
chinaties van de ondernemer, ontbrak.

Het begrip ‘bedrijfsvestiging’ is van belang bij de beoordeling welke werknemers die-
nen af te vloeien. Hierbij geldt als uitgangspunt het in artikel 11 Ontslagregeling neer-
gelegde ‘afspiegelingsbeginsel’. Artikel 14 Ontslagregeling bepaalt dat alle uitwisselbare 
functies ‘binnen de onderneming van de werkgever’ in de afspiegeling worden betrok-
ken, tenzij de ontslagen ‘binnen één bedrijfsvestiging’ van de onderneming van de 
werkgever vallen (lid 1). In dat laatste geval worden alleen de functies in die bedrijfs-
vestiging in aanmerking genomen. Deze uitzondering geldt weer niet als een ‘redelijke 
toepassing van het afspiegelingsbeginsel’ dat meebrengt (lid 2).

De bedrijfsvestiging wordt in artikel 1 sub d Ontslagregeling omschreven als een ‘on-
derdeel van de onderneming van de werkgever dat in de maatschappij als zelfstandige 
eenheid te herkennen is en een interne zelfstandige bedrijfsvoering heeft’. Bij de beoor-
deling of de vestiging in de maatschappij herkenbaar is als zelfstandige eenheid, zijn 
volgens de toelichting onder meer van belang of de eenheid zich extern, publiekelijk als 
zelfstandige aanbieder van goederen en diensten presenteert, of de eenheid een eigen 
adres c.q. bedrijfslocatie heeft, deze afzonderlijk bij de Kamer van Koophandel is gere-
gistreerd, een eigen klantenkring of doelgroep kent, een eigen product- en/of diensten-
lijn kent, een eigen naam gebruikt, een eigen website, briefpapier, logo of huisstijl kent 
en de geografische afstand tussen verschillende locaties. Voor de vaststelling of sprake 
is van een interne zelfstandige bedrijfsvoering – het tweede element van de begripsom-
schrijving – is onder meer relevant of sprake is van een aparte rechtspersoon, of er 
zelfstandig (financieel) wordt gerapporteerd, of deze eenheid als zelfstandig onderdeel 
in de (financiële) rapportage is opgenomen, in hoeverre een eigen management ver-
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antwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, of de eenheid zelfstandig personeel in dienst 
kan nemen en ontslaan en of sprake is van een eigen, separate medezeggenschap.

Het vereiste van een zelfstandige bedrijfsvoering brengt mijns inziens mee dat de mo-
gelijke beïnvloeding van het bedrijfsresultaat door de centrale leiding onder het huidi-
ge recht meegewogen kan worden bij de vraag of sprake is van een bedrijfsvestiging. 
Dit begrip speelt thans echter uitsluitend een rol bij de vraag binnen welke eenheid 
voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel relevante uitwisselbare functies aan-
wezig zijn. Voor de beoordeling van de bedrijfseconomische noodzaak van het ontslag 
gebruikt de Hoge Raad in de ANWB-beschikking niet de bedrijfsvestiging, maar het 
‘zelfstandig bedrijfsonderdeel’ als referentiekader. De eisen die de Hoge Raad daaraan 
stelt, lijken minder ver te gaan dan de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om van 
een bedrijfsvestiging te kunnen spreken. Voldoende is dat het onderdeel zich wat be-
treft zijn economische activiteiten onderscheidt en dat de bedrijfseconomische om-
standigheden voor dit onderdeel afzonderlijk kunnen worden beoordeeld. Met De 
Laat zou ik ervoor willen pleiten in die beoordeling in ieder geval ook oog te hebben 
voor de vraag in hoeverre het bedrijfsresultaat van het onderdeel door de centrale lei-
ding kan worden beïnvloed.

Het gevolg van de door de Hoge Raad gevolgde benadering is overigens tevens dat de 
vaststelling van de bedrijfseconomische noodzaak voor het ontslag betrekking kan 
hebben op een bedrijfsonderdeel, terwijl voor de beoordeling van de vraag welke werk-
nemers in dat geval dienen af te vloeien ook uitwisselbare functies in andere (econo-
misch rendabele) delen van de onderneming, respectievelijk de bedrijfsvestiging in 
aanmerking moeten worden genomen. De werknemer die een dergelijke functie ver-
vult, zal op grond van het afspiegelingsbeginsel eventueel plaats moeten maken voor 
een werknemer uit het niet-rendabele bedrijfsonderdeel. Ook in dat licht zou het mijn 
voorkeur hebben bij de beoordeling van de bedrijfseconomische noodzaak dezelfde 
entiteit als uitgangspunt te nemen als die op grond van artikel 14 Ontslagregeling bij de 
toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt gehanteerd.

Herplaatsing 

Een opzegging is in beginsel slechts geoorloofd indien herplaatsing van de werknemer 
binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere pas-
sende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Het begrip ‘passende functie’ is 
ruimer dan het begrip ‘uitwisselbare functie’. Om als uitwisselbare functie te gelden, 
moet deze vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de daar-
voor vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard 
van de functie.10 Verder dienen het niveau van de functie en de bij de functie behoren-
de beloning vergelijkbaar te zijn (artikel 13 Ontslagregeling). Voor een passende func-

10 Zie daarover ook HR 15 februari 2019, EcLI:NL:HR:2019:229.
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tie is voldoende dat deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de 
werknemer (artikel 9 lid 3 Ontslagregeling). Bij de beoordeling van de herplaatsings-
mogelijkheden worden alle arbeidsplaatsen betrokken waarvoor een vacature bestaat 
of binnenkort zal ontstaan, alsmede de arbeidsplaatsen die bezet worden door werkne-
mers die – kort gezegd – tot de flexibele schil behoren (artikel 9 lid 1 Ontslagregeling). 
Wordt een passende functie vervuld door een werknemer die niet in de flexibele schil 
zit, dan hoeft deze niet aan de boventallige werknemer te worden aangeboden.

De herplaatsingsverplichting is niet beperkt tot de onderneming waar de arbeidsplaat-
sen vervallen. Indien de werkgever behoort tot een groep, dienen in beginsel ook de 
(actuele of toekomstige) vacatures bij andere groepsmaatschappijen in de beoordeling 
te worden betrokken (artikel 9 lid 2 Ontslagregeling). Dit geldt volgens de toelichting 
ook voor passende functies in andere vestigingen dan die waar een werknemer werk-
zaam is ingeval de bedrijfsactiviteiten van een werkgever over meerdere vestigingen 
zijn gespreid, hoewel in die situatie niet steeds sprake hoeft te zijn van een groep in de 
zin van artikel 2:24b BW.11

De Laat merkt in zijn annotatie op dat voor zover het de herplaatsingsverplichting van 
de werkgever betreft, het ‘venijn’ van de ANWB-beschikking in de staart zit. Daar gaat 
de Hoge Raad in op de betekenis van een passage uit de toelichting bij de Ontslagrege-
ling die betrekking heeft op de zogenoemde ‘stoelendansmethode’.12 Bij gebruikmaking 
van deze methode komt een bestaande functie(groep) volledig te vervallen, waardoor 
alle werknemers met een dergelijke functie boventallig worden. De werkgever laat de 
betrokken werknemers vervolgens op een kleiner aantal nieuw gecreëerde functies sol-
liciteren. Voorwaarde is dat de nieuwe functie niet uitwisselbaar is met de oude functie, 
omdat anders het afspiegelingsbeginsel onverkort van toepassing is.13 Als sprake is van 
een niet-uitwisselbare functie, hoeft deze uitsluitend als passende functie te worden 
meegenomen bij de beoordeling van de herplaatsingsinspanningen van de werkgever.

Het grote voordeel van toepassing van de stoelendansmethode onder het oude recht 
was dat de werkgever bij het aanbieden van de nieuwe functie in beginsel de voorkeur 
kon geven aan de meest geschikte kandidaat, zolang zijn keuze maar plaatsvond aan de 
hand van objectieve criteria en voldoende inzichtelijk kon worden gemaakt.14 In de 
toelichting bij de huidige Ontslagregeling wordt de methode verder aan banden gelegd. 
Volgens de betreffende passage is het in het kader van de herplaatsingsplicht aan de 
werkgever om bij het vervullen van eventuele vacatures te bepalen welke werknemer 
daarvoor het meest geschikt is, waarbij hij deze keuze wel moet kunnen verantwoor-

11 Stcrt. 2015, 12685, p. 15.
12 Zie daarover o.m. T.M.J. Wegener-Belinfante & J.P.H. Zwemmer, ‘Ontslag op grond van bedrijfseconomische 

redenen en selectie op basis van kwaliteit: de stoelendans na de inwerkingtreding van de Wwz’, ArbeidsRecht 
2016/22 en M. Hulstijn-Botter, ‘De stoelendans anno 2018’, ArbeidsRecht 2018/17.

13 Zie bijv. Kantonrechter Utrecht 11 juli 2017, EcLI:NL:RBMNE:2017:3614.
14 Zie de destijds vigerende Beleidsregels ontslagtaak UWV, 20-4.
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den wanneer deze ter discussie wordt gesteld. In de situatie dat een deel van de werk-
zaamheden wordt voortgezet in een andere, niet met de vervallen functie uitwisselbare 
functie (hierna ook aangeduid als de ‘aangepaste nieuwe functie’), ligt het volgens de 
toelichting echter ‘in de rede dat de werknemer die hiervoor geschikt is en op grond 
van het afspiegelingsbeginsel als laatste voor ontslag in aanmerking zou komen, als 
eerste in de gelegenheid wordt gesteld deze functie – na sollicitatie – te aanvaarden’.15 
Daarmee wordt de reikwijdte van het afspiegelingsbeginsel – zonder dat daarvoor in de 
Ontslagregeling zelf een duidelijk aanknopingspunt bestaat – de facto uitgebreid tot 
bepaalde niet-uitwisselbare functies.

In de ANWB-zaak stelde de werkneemster dat de door haar vervulde functie van con-
tentbeheercoördinator na de reorganisatie werd voortgezet in de niet met de vervallen 
functie uitwisselbare functie van themaredacteur, waarvoor zij, gelet op de hiervoor 
aangehaalde passage uit de toelichting, op grond van het afspiegelingsbeginsel in aan-
merking moest worden gebracht. De werkgever had echter een andere boventallige 
werknemer op die functie geplaatst. Het hof wees de claim van de werkneemster af.

De Hoge Raad volgt de werkneemster in zoverre dat de werkgever in beginsel wel de-
gelijk gehouden is de aangepaste nieuwe functie aan te bieden aan de boventallige 
werknemer die daarvoor geschikt is en op grond van het afspiegelingsbeginsel als laat-
ste voor ontslag in aanmerking zou komen. Dit kon haar echter niet baten. Anders dan 
zij veronderstelde, gaat deze verplichting in de ogen van de Hoge Raad namelijk niet 
zover dat zij ook geldt ten aanzien van werknemer die niet geschikt is voor de functie, 
maar daarvoor wel ‘geschikt te maken’ is. Volgens de Hoge Raad ligt een gelijkschake-
ling van de categorieën ‘geschikt’ en ‘geschikt te maken’ bij een aangepaste nieuwe 
functie niet voor de hand, nu tussen werknemers die in de categorie ‘geschikt te maken’ 
worden geplaatst aanzienlijke verschillen kunnen bestaan, bijvoorbeeld omdat de ene 
werknemer binnen kortere tijd en tegen minder kosten dan andere werknemers (door 
om- of bijscholing) geschikt gemaakt kan worden voor de functie. Zijn er voor de aan-
gepaste nieuwe functie uitsluitend ‘geschikt te maken’ boventallige werknemers in de 
race, dan staat het de werkgever derhalve vrij de werknemer te kiezen die volgens hem 
het meest voor deze functie in aanmerking komt. De boventallige werknemers hebben 
echter wel allemaal voorrang boven een externe kandidaat.

Op de redenering van de Hoge Raad valt wel wat af te dingen.16 De verplichting een 
aangepaste nieuwe functie aan te bieden vloeit immers voort uit de herplaatsings-
inspanningen waartoe de werkgever op grond van artikel 7:669 lid 1 BW gehouden is. 
Deze zien niet alleen op werknemers die direct geplaatst kunnen worden, maar ook op 
werknemers die binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in 
passende arbeid herplaatsbaar zijn. Wanneer voor een functie een externe kandidaat 

15 Stcrt. 2015, 12685, p. 16.
16 Vgl. R.L. van Heusden, in JAR 2018/202.
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aanwezig is die meteen kan beginnen, is de werkgever toch verplicht de voorkeur te 
geven aan de boventallige, ‘geschikt te maken’ werknemer. De daarmee gemoeide extra 
tijd en kosten moet hij ook dan voor lief nemen. Het vereiste dat herplaatsing mogelijk 
moet zijn binnen een redelijke termijn – die als regel gelijk is aan de wettelijke opzeg-
termijn (zie artikel 10 Ontslagregeling) – borgt dat van de werkgever in dezen niet het 
onredelijke wordt gevraagd. Ik zie niet in waarom hem meer vrijheid moet worden 
gelaten wanneer hij moet kiezen tussen twee of meer boventallige werknemers die al-
lebei nog niet geschikt zijn voor een aangepaste nieuwe functie, maar dat beiden naar 
verwachting binnen afzienbare periode wel zullen zijn.

Slot 

Aan het slot van deze bijdrage past een woord van dank aan Sjef de Laat, die in diverse 
hoedanigheden een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het 
arbeidsrecht. Ik wens hem nog vele jaren in goede gezondheid en hoop van harte – en 
reken daar ook een beetje op – dat zijn emeritaat hem er niet van zal weerhouden om 
zich met dit geliefde rechtsgebied te blijven bezighouden.
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  Heel kleine en grote vakorganisaties en incorpora-
tiebedingen  

Willem Plessen1

46 jaar geleden, in 1973, leverden we (onder anderen Sjef de Laat en schrijver dezes2) 
een groepsscriptie af, voor de afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht van de rech-
tenfaculteit in Utrecht. We hadden prof. R. crince Le Roy als begeleider. De scriptie 
heette De achterkant van de ABW en was gestencild, met een paars kaftje. Hij bestond 
uit drie gelijkwaardige delen: deel één bevatte onze maatschappijvisie; deel twee onze 
visie op het recht; en in het laatste deel plaatsten we de Algemene Bijstandswet in dat 
grote theoretische kader. Het was een echte, ‘maatschappijkritiese’ scriptie. De pro-
bleemstelling was of de ABW nu een smeeroliefunctie had of een begin was van eman-
cipatoir recht. Onze voorzichtige conclusie was:3

‘In het algemeen kunnen we ten aanzien van de ABW nooit spreken van een emanci-
patoire functie, omdat haar enige reële functie is, mensen te helpen die door niemand 
anders meer geholpen worden. Wel is het mogelijk dat van een stuk wetgeving als de 
ABW impulsen uitgaan in emancipatoire richting.’4

We bereikten deze conclusie na ampele discussie.

Zelf ben ik inmiddels vooral actief op het terrein van het collectief arbeidsrecht, zowel 
praktisch als wetenschappelijk. Op dat terrein heeft Sjef in 1994 een buitengewoon – 
hij zou misschien zeggen – ‘aardig’ vonnis gewezen in een cao-casus met een namaak-
vakbond.5 Ik begin deze bijdrage met een weergave van dat vonnis en formuleer wat de 
probleemstelling in deze bijdrage is (paragraaf 1). Vervolgens behandel ik een aantal 
uitspraken van lagere rechters in casus waarin bepalingen uit cao’s van uiterst kleine 
vakbonden jegens fNV-leden terzijde werden geschoven (paragraaf 2). Ik ga daarna 

1 Universitair hoofddocent Arbeidsrecht aan Tilburg University.
2 Ons groepje bestond verder uit Anne Marie Bos, Lili van der Brugghen, Edward Steur, Bernhard Tomlow, 

Wout van Veen en Rudi Vleugel.
3 Met dank aan Wout van Veen, wiens persoonlijk archief wel op orde is.
4 De achterkant van de ABW, achtergronden en kanttekeningen bij de algemene bijstandswet, Utrecht/Zuider-

woude 1973, p. 78.
5 In het arbeidsrechtelijk jargon een ‘yellow union’.
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verder met een uitspraak van de Kantonrechter Haarlem uit 2017 over een opvolgende 
cao waarbij de fNV geen partij (meer) was en drie andere vakorganisaties wel (para-
graaf 3). Daarna bespreek ik een recent arrest van het Hof Amsterdam6, waarin korte 
metten gemaakt werd met die uitspraak (paragraaf 4). Ik rond af met enkele slotop-
merkingen over de rechtskracht van cao’s met (te) kleine vakorganisaties in opvolgende 
cao’s (paragraaf 5).

1. Stichting VUT Metaal/Gaggenau7: ‘geen’ werknemersvereniging 

In Nederland bestaan geen representativiteitseisen voor werknemersorganisaties die 
bij het sluiten van cao’s betrokken zijn. De Wet cAO bepaalt in artikel 1 dat een werk-
nemersvereniging volledige rechtsbevoegdheid moet hebben en in artikel 2 dat in de 
statuten van die vereniging moet staan dat zij bevoegd is om een cao aan te gaan. Dit 
laatste moet zijn opgenomen in de notariële akte die nodig is om de vereniging op te 
richten.8 Andere voorschriften kent de wet niet.

In de casus Stichting VUT Metaal/Gaggenau vorderde de Stichting VUT Metaal van 
Gaggenau op basis van de algemeen verbindend verklaarde (verder: avv-)cao betaling 
van de VUT-premie over een aantal jaren. In 1993 had de advocaat van de werkgever 
in samenspraak met de werknemersvereniging Gaggenau een eigen cao in elkaar gezet. 
Na de vaststelling dat de bedrijfsactiviteiten van Gaggenau onder de werkingssfeer van 
de avv-cao vielen, kwam de kantonrechter toe aan het door Gaggenau aangevoerde 
verweer dat de eigen bedrijfs-cao tot dispensatie van de toepassing van de avv-cao 
moest leiden. Kantonrechter De Laat overwoog dat zelfs al zou het hebben van een ei-
gen cao dispensatie van de avv-cao kunnen betekenen:

‘… dan nog voortvloeit uit Nederlandse Arbeidswetgeving en internationale Verdra-
gen, met name I.L.O.-Verdrag 989, bekrachtigd en in werking getreden op 22 decem-
ber 1993, dat afwijking van de algemeen verbindend verklaring van de bedrijfstak 
C.A.O. … bij … C.A.O. dient plaats te vinden …, waarbij de betrokken vereniging vrij 
moet zijn van invloed van de werkgever.’

Dat was volgens de kantonrechter niet het geval. De bedrijfs-cao was daardoor niet 
verbindend en na nog enkele overwegingen werd Gaggenau veroordeeld de gevorder-
de VUT-premie te voldoen.

Al met al vulde de kantonrechter de buitengewoon beperkte eisen die door het Neder-
lands recht gesteld worden aan werknemerspartijen bij een cao, aan met eisen van in-

6 Hof Amsterdam 19 februari 2019, nr. 200.217.279/01.
7 Kantonrechter Utrecht 3 november 1994, JAR 1995/39.
8 Zie o.a. W.J.P.M. fase en J. van Drongelen, CAO-recht, Deventer: Kluwer, 2004, p. 53-54.
9 Kennelijk doelde de kantonrechter op artikel 2 van dat Verdrag, waarin bepaald is dat partijen ‘een toereiken-

de bescherming (moeten) genieten tegen elke inmenging van de een in zaken van de ander’.
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ternationaal recht. Ik ken geen andere rechterlijke uitspraak in Nederland waarin ook 
de weg van De Laat gekozen werd. Zijn uitspraak is nog steeds opgenomen in de juris-
prudentiebundel Arbeidsrecht die op menige universiteit wordt gebruikt.10 Ik denk 
terecht, omdat De Laat in deze uitspraak voor het eerst op heel creatieve (‘emancipatoi-
re’, zie de inleiding van deze bijdrage) wijze een (internationaal) grondbeginsel van 
collectief arbeidsrecht gebruikte. Dat deze toepassing in het arbeidsrecht geen navol-
ging heeft gevonden, heeft – lijkt me – alles van doen met het probleem dat de partij 
die de inmenging stelt die ook moet bewijzen. Dat is doorgaans heel lastig.

2.  Andere rechtspraak over gebondenheid aan een opvolgende cao met één heel 
kleine cao-partij11 

In deze paragraaf zet ik de mij bekende uitspraken op een rijtje waarin rechters oor-
deelden over de binding van leden van andere organisaties waar nu één kleine vakor-
ganisatie als partij bij de nieuwe cao optrad.

In de jaren 2005 tot 2008 betrof het doorgaans uitspraken waarin vakbond De Unie 
opeens partij was bij een nieuwe, opvolgende cao. Voor een goed inzicht in de (proble-
matische) aard daarvan is het goed te weten dat de organisatiegraad in ons land nu 
ongeveer op krap 20% ligt van de 8,5 miljoen arbeidsplaatsen. Van de ‘grote drie’ is 
fNV de grootste met ongeveer 1,1 miljoen leden, een (gemiddelde) organisatiegraad 
van ongeveer 14%. Veel kleiner is cNV met ongeveer 340.000 leden, een organisatie-
graad van ongeveer 4%. Nog veel kleiner is De Unie (inmiddels afgescheiden van de 
VcP, Vakcentrale voor Professionals) met ongeveer 50.000 leden, vooral hoger perso-
neel, ergo een organisatiegraad van bijna 0,6%. De getallen zullen in het vorige decen-
nium iets hoger gelegen hebben; de verhoudingen in organisatiegraad tussen de grote 
drie waren nagenoeg hetzelfde.12

De eerste casus betrof de Horeca-cao. De werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca 
Nederland had altijd een cao met de drie zojuist genoemde organisaties. Na een cao-
loos tijdperk had De Unie zich (alleen) als cao-partij opgeworpen. Onder andere was 
toen een zeer bezwarend beding in de cao opgenomen, inhoudende dat de werkgever 
het loon niet hoefde door te betalen als hij geen werk (meer) had voor de betrokken 
werknemer.13 fNV en cNV hadden zich (onder andere vanwege dat beding) terugge-

10 Ik doel hier op de bundel Rechtspraak Arbeidsrecht, redactie S.E. Heeger-Hertter, A.R. Houweling, S.N. de 
Valk en A.G. Veldman, 10e druk, Den Haag: Sdu 2017, p. 856 e.v.

11 Zie hierover ook van mijn hand ‘Yellow unions, art. 14 Wet cAO en algemeen verbindend verklaren’, TRA 
2012/54. Zie recent: Niels Jansen, Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het ar-
beidsvoorwaardenoverleg, diss. Amsterdam, par. 5.4.2.

12 Zie ook A.T.J.M. Jacobs, Collectief arbeidsrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 2017, p. 3 e.v.
13 Artikel 12 van de Horeca-cao 1 juli 2005-1 april 2008 luidde: ‘In afwijking van artikel 7:628 BW … geldt voor 

de werkgever nimmer een verplichting tot doorbetaling van het loon als omschreven in lid 1 van artikel 7:628 
BW.’ Dat was een algemene cao-afwijking van artikel 7:628 BW, die toen nog mogelijk was. Deze cao werd niet 
ge-avv’d.
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trokken uit het cao-overleg. In een voorzieningencasus die diende bij de Kantonrechter 
Hilversum14, deed een werkgever die geen ontslagvergunning had verzocht en stelde 
geen werk meer te hebben voor betrokkene, een beroep op de voornoemde bepaling 
uit de Horeca-cao. De kantonrechter stelde vast dat de betrokken werknemer welis-
waar vele jaren eerder een incorporatiebeding voor die cao had aangegaan, maar 
meende dat de werknemer, lid van een fNV-bond, in redelijkheid en billijkheid niet 
aan dat beding gebonden was. De cao was immers niet gesloten met de (‘grote’) vakor-
ganisaties, die in belangrijke mate de aangesloten werknemers in de horecabranche 
vertegenwoordigen, terwijl de fNV-bond juist deze cao-afspraak uitdrukkelijk had 
verworpen.

Ook de Kantonrechter Utrecht15 liet dezelfde bepaling van de Horeca-cao buiten toe-
passing. Hij meende dat in het richtinggevende arrest van de Hoge Raad16 inzake de 
werking van een cao-beding bij een driekwartdwingende wetsbepaling ten aanzien van 
niet-leden, door de Hoge Raad gesproken werd over vakorganisaties (meervoud, WP) 
die de cao hadden aangegaan. In casu was dat er maar één. Daardoor ontstond volgens 
hem naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een situatie dat het onaanvaard-
baar (artikel 6:248 lid 2 BW) was om de werknemer te houden aan het incorporatiebe-
ding. In vervolg daarop wees dezelfde kantonrechter jegens een fNV-lid op dezelfde 
grond de toepassing van een cao-afwijking van de ketenregeling van artikel 7:668a BW 
af.17

De Rechtbank Den Bosch, afdeling bestuursrecht, kreeg via een artikel 61 WW-kwestie 
(overname loondoorbetalingsverplichting bij faillissement) ook te maken met de met 
De Unie gesloten Horeca-cao.18 Hoewel het geen directe cao-casus betreft, behandel ik 
hem hier, ter illustratie van de in deze bijdrage behandelde problematiek. UWV stelde 
zich op het standpunt niet tot uitkering van WW gehouden te zijn, omdat ook de fail-
liete werkgever ingevolge artikel 12 van de Horeca-cao niet tot loondoorbetaling ver-
plicht zou zijn geweest. De rechtbank stelde vast dat betrokkene geen lid was van De 
Unie en om die reden niet gebonden was aan de cao. Voorts overwoog zij dat betrok-
kene in dat geval eventueel door een incorporatiebeding gebonden zou kunnen zijn. 
Daarvoor was volgens de rechtbank echter vereist dat de cao ‘met medewerking van de 
(grote) vakorganisaties tot stand is gekomen en dat die vakorganisaties de aangesloten 
vakorganisaties in hoge mate vertegenwoordigen. Aan die voorwaarden is niet voldaan.’ 
Daarom had volgens de rechtbank ook de werkgever het loon moeten doorbetalen en 
(in zijn plaats) ook UWV.

14 Zie Kantonrechter Hilversum 1 februari 2006, JAR 2006/57.
15 Kantonrechter Utrecht 25 juli 2006, JAR 2007/81.
16 HR 20 december 2002, JAR 2003/19 (Bollemeijer/TPG).
17 Kantonrechter Utrecht 12 december 2007, JAR 2008/30.
18 Rechtbank Den Bosch 21 juni 2007, EcLI:NL:RBSHE:2007:BA8766.
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Ik kom weer terug op een door De Unie gesloten opvolgende cao. Het ging om 46 per-
soneelsleden van H&M. Die werkgever was lid van de werkgeversorganisatie Mitex. De 
laatste sloot eerder steeds cao’s met fNV en cNV tezamen. Per 1  oktober 2006 tot 
1 januari 2008 werd een cao gesloten met de nog nooit bij de cao betrokken vakorgani-
satie De Unie, alsook met de zogeheten Internetvakbond, eveneens een initiatief van 
De Unie. fNV en cNV waren geen partij in de cao, onder andere vanwege het feit dat 
daarmee een reeds eerder afgesproken salarisverhoging van 5% van de baan zou zijn. 
fNV en 46 door haar georganiseerde werknemers verzochten voor deze werknemers 
niet-verbindendverklaring van deze De Unie-cao. Voor allen gold een incorporatiebe-
ding van de Mitex-cao. Allen waren dat beding aangegaan toen de twee grote(re) vak-
organisaties nog partij waren bij de cao. Onder verwijzing naar de Haviltex-doctrine19 
overwoog de kantonrechter dat de 46 fNV-leden hadden mogen verwachten dat ook 
de nieuwe cao(’s) gesloten zouden worden door die twee grote organisaties. Voorts 
stond vast dat De Unie nauwelijks leden had onder het H&M-personeel en al zeker niet 
de 46 fNV-leden vertegenwoordigde. Bovendien werkten de meesten van hen in het 
magazijn en behoorden dus niet tot het hoger personeel. Voorts overwoog de kanton-
rechter dat De Unie nauwelijks ervaring had in de branche en niet over voldoende 
middelen beschikte om een ‘staking te bekostigen, nodig om voldoende tegenwicht te 
bieden tegenover de werkgeversorganisatie’. Om al die redenen bleef de Mitex-cao bui-
ten toepassing voor de 46 fNV-leden.20

3.  Eén casus van gebondenheid van FNV-leden aan een opvolgende cao met meer 
cao-partijen maar ook zonder FNV 

In deze paragraaf behandel ik de enige mij bekende, gepubliceerde, casus21 waarin 
fNV niet langer partij was bij een cao, maar waarin De Unie bij de opvolgende cao niet 
alléén optrad, de Transavia-cao. cNV en een categorale organisatie van technici waren 
hier de andere partijen bij de nieuwe cao. Zij waren dat ook al bij de eerdere cao. Die 
cao had een looptijd van 2011 tot 2013. Vervolgens was voor de periode van 2013 tot 
2016 door Transavia zonder fNV gepacteerd. In die cao was onder andere een afbouw 
van 10 naar 4 ADV-dagen geregeld. Inmiddels was overigens de oude cao door Trans-
avia nog niet opgezegd; de werking van die cao eindigde pas na opzegging door Trans-
avia per 1 mei 2016. fNV vorderde nakoming door Transavia van de oude cao voor 
haar leden, ook na 1 mei 2016. In deze casus was sprake van een incorporatiebeding 
dat ingevolge de cao ’s opgenomen moest worden bij het aangaan of verlengen van een 
dienstbetrekking. De tekst ervan was ook bepaald in de cao, te weten: ‘Op de werkne-
mer zijn van toepassing de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor 
Transavia-grondpersoneel.’

19 Zie daarover hierna ook paragraaf 4.
20 Kantonrechter Amsterdam 24 april 2008, RAR 2008/116.
21 Rechtbank Noord-Holland 5 april 2017, JAR 2017/126 (fNV/Transavia), met noot van E. Koot-van der Putte; 

eveneens: JIN 2017/131, met noot van E. Aerts.
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De kantonrechter oordeelde dat de fNV-leden zonder meer niet aan die nieuwe cao 
gebonden waren: ‘In de aanvaarding van het incorporatiebeding ligt niet de bedoeling 
besloten om ook aan een cao die niet met representatieve organisaties is gesloten, gebon-
den te kunnen worden.’ Van de 600 betrokken grondpersoneelsleden waren er 200 lid 
van een vakorganisatie. 15% van het totaal aantal personeelsleden was georganiseerd 
bij fNV. De overige vakorganisaties organiseerden samen 20% van het personeel. Van 
de categorale bond konden slechts technici lid worden, die maar een kwart van het 
grondpersoneel vormden. cNV en De Unie organiseerden minder dan 10% van het 
grondpersoneel (meer precies bij Transavia 7%, WP). De kantonrechter meende dat de 
categorale organisatie van technici niet kon optreden namens het hele grondpersoneel. 
In combinatie met de marginale representativiteit van De Unie en cNV achtte hij de 
drie organisaties tezamen (ruim 20%) niet voldoende representatief. De fNV-leden 
waren derhalve niet op grond van hun incorporatiebeding gebonden aan de nieuwe 
cao, zodat deze niet op hen van toepassing was. De kantonrechter kwam zo niet (eens) 
toe aan de stelling van fNV dat fNV-leden toch al niet gebonden waren aan de nieuwe 
cao, omdat de oude cao sowieso doorliep tot 1 mei 2016. Transavia stelde appel in bij 
het Hof Amsterdam. Daarover gaat paragraaf 4.

4.  Het Hof Amsterdam en gebondenheid aan een cao met meer cao-partijen maar 
zonder FNV22 

Het Hof Amsterdam ging uit van dezelfde feiten als de kantonrechter, te weten dat de 
nieuwe cao 2013-2016 was aangegaan door cNV, De Unie en de categorale organisatie 
van technici. Het hof stelde vast dat de ‘oude’ cao, waarin ‘alle’ werknemerspartijen nog 
participeerden, expireerde op 1 mei 2016. Voorts werd ook vastgesteld dat het in para-
graaf 3 geciteerde incorporatiebeding in de cao’s stond vermeld. Transavia had in haar 
grieven onder andere gesteld dat de oude cao tot 1 mei 2016 niet van toepassing kon 
zijn, omdat de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich zouden brengen dat er niet 
twee verschillende regimes van toepassing kunnen zijn, omdat dit zeer ongewenste 
spanningen onder het personeel met zich zou brengen. fNV-leden zouden zich ont-
trekken aan offers die de andere personeelsleden wel brachten, namelijk de teruggang 
in ADV-dagen. Het hof achtte die spanningen niet voldoende aannemelijk gemaakt. 
Maar hoe dan ook was de oude cao volgens het hof tot 1 mei 2016 van toepassing op de 
fNV-leden.

Vervolgens kwam het hof toe aan de cao-situatie na die datum en de betekenis daar-
voor van het incorporatiebeding. Het beding zoals vastgelegd in de cao moest volgens 
het hof worden uitgelegd volgens de zogenaamde cao-norm.23 Die houdt in dat een cao 
naar objectieve maatstaven moet worden uitgelegd, waarbij van belang zijn de bewoor-
dingen in het licht van de hele tekst en aldaar gebruikte formuleringen, de eventuele 

22 Hof Amsterdam 19 februari 2019, nr. 200.217.270/01, AR-Updates 2019-0209.
23 Zie o.a. Arriva/Uppenkamp, HR 2 april 2004, JAR 2004/113.
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schriftelijke toelichting en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de on-
derscheiden tekstinterpretaties zouden leiden. De bewoordingen van de cao gaven vol-
gens het hof geen enkel aanknopingspunt om de fNV te volgen in de stelling dat de cao 
zonder deelneming van die organisatie haar leden niet zou binden.

Daarna kwam het hof toe aan de rechtsvraag of een individueel fNV-lid al dan niet 
gebonden was aan het incorporatiebeding dat hij gesloten had bij aanvang van zijn 
dienstbetrekking. Dan was de Haviltex-doctrine24 van toepassing. Die houdt in dat bij 
de uitleg van overeenkomsten niet alleen moet worden uitgegaan van de bepalingen in 
hun taalkundige betekenis, maar ook van de zin die partijen in de gegeven omstandig-
heden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op het-
geen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Anders dan de 
kantonrechter, oordeelde het hof dat ‘FNV met betrekking tot de totstandkoming van de 
individuele arbeidsovereenkomsten … niets heeft gesteld op grond waarvan zou kunnen 
worden geoordeeld, dat de FNV-leden gelet op de wederzijdse gedragingen en verklarin-
gen van hen en Transavia bij het aangaan van de arbeidsovereenkomsten redelijkerwijs 
mochten verwachten dat de reikwijdte van het incorporatiebeding voor hen in die zin 
beperkt zou zijn, dat zij als voorheen gebonden werknemers, niet gebonden zouden kun-
nen worden aan een nieuwe cao …’
Voorts overwoog het hof overeenkomstig een arrest van de Hoge Raad van 2011 nog 
dat het afbouw-beding25 in de nieuwe cao een standaardkarakter had, waardoor de 
oude, gunstiger cao-regeling verviel overeenkomstig de nieuwe bepaling.26

Kort en goed, zowel uitleg conform de cao-norm als de uitleg overeenkomstig de Ha-
viltex-doctrine leidden volgens het hof tot gebondenheid van de fNV-leden aan de 
nieuwe cao vanaf 1 mei 2016.

5.  De gebondenheid van FNV-leden aan een cao gesloten met een of meer kleine 
cao-partijen, een proeve van een standpunt 

De in paragraaf 3 en 4 geschetste casus is er een die in de praktijk van de laatste jaren 
steeds meer voorkomt. fNV bewandelt een kritische weg als het gaat om nieuwe 
cao-contracten: als er in een nieuw aan te gaan contract naar haar oordeel (te) weinig 
te halen is, haakt fNV af, al was het alleen al om de (potentiële) leden te laten zien te 
staan voor serieuze contracten en in de hoop daarmee nieuwe leden te winnen.

Incorporatiebedingen van cao’s zijn gebruikelijk: ze bieden in beginsel rechtszekerheid 
aan zowel de werkgever als de werknemer over de op de arbeidsovereenkomst van 

24 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635.
25 Ten onrechte overwoog het hof in overweging 3.15 dat de hele cao een standaardkarakter had.
26 Zie HR 8 april 2011, JAR 2011/235, met noot van S. de Laat. Ten tijde van de casus die ik in paragraaf 2 be-

handelde, was dat arrest nog niet gewezen. Was dat wel het geval geweest, dan hadden de betreffende cao’s in 
die casus ongetwijfeld alle zo’n benodigd standaardbeding bevat.
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toepassing zijnde regels. Interessant is dat in Nederland circa 85% van de werkgevers is 
georganiseerd. Aan werknemerskant is de organisatiegraad nu – zie ook het begin van 
paragraaf 2 – nog maar net 20%. Aan de rechtsonzekerheid die uit die lage organisa-
tiegraad voortvloeit, maken incorporatiebedingen een einde. Met name daardoor is de 
dekkingsgraad van cao’s in ons land nog steeds ruim 80% van de arbeidsverhoudingen. 
Doorgaans betreft het zogenaamde dynamische incorporatiebedingen, die (logischer-
wijze) beogen ook opvolgers van de cao die bij het aangaan van de arbeidsovereen-
komst geldt, te includeren.

Het ontbreken van een of meer van de bekende cao-partijen bij opvolgende cao’s is een 
verschijnsel van alle tijden. De geschiedenis kent regelmatig voorbeelden van het ont-
breken/vertrekken/verwijderen van (meestal) fNV-bonden aan respectievelijk van de 
cao-tafel. Misschien komt dat in het huidig decennium wat meer voor als gevolg van de 
verscherpte policy van fNV.

De Wet cAO kent zoals gezegd geen enkele representativiteitseis die naar huidig recht 
aan vakorganisaties gesteld kan worden. Tegen die achtergrond is het buiten toepassing 
laten van (bepalingen van) een rechtsgeldig tot stand gekomen cao een lastige onder-
neming. Het wekt daarom geen verbazing dat (vertegenwoordigers van) werknemers 
die gedupeerd lijken te worden door (nieuwe) cao-bepalingen, een bijzondere uitweg 
(moeten) zoeken om dat te voorkomen. Naast de in paragraaf 1 behandelde uitspraak 
van Sjef de Laat zijn daarvan voorbeelden in de mij bekende rechtspraak in paragraaf 2 
aan de orde geweest, met daarin enerzijds het beroep op de uitleg van het incorporatie-
beding in de arbeidsovereenkomst en anderzijds het beroep op de redelijkheid en bil-
lijkheid, die toepassing van de nieuwe cao-regel voor fNV-leden onaanvaardbaar 
maakten, soms ook een combinatie van de twee elementen.

De casus van paragraaf 3 en 4 is in verhouding tot de in paragraaf 2 behandelde uit-
spraken een bijzondere, omdat aan werknemerskant geen ‘mini-representativiteit’ aan 
de orde was, en aan de cao-tafel van de nieuwe cao nog ruim 20% van het personeel 
vertegenwoordigd was. De kantonrechter legde het incorporatiebeding aldus uit dat 
fNV-leden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet konden voorzien dat er 
zonder ‘hun bond’ een nieuwe cao tot stand zou komen. Omdat vervolgens de reste-
rende partijen volgens de kantonrechter niet representatief zouden zijn voor het hele 
grondpersoneel, bond de nieuwe cao de fNV-leden niet. Het hof ging daar niet in mee 
en had als oordeel dat fNV niets had gesteld omtrent wederzijdse gedragingen en ver-
klaringen van de betrokken fNV-leden en Transavia waaruit bleek dat bij het aangaan 
van de arbeidsovereenkomsten de reikwijdte van het beding beperkt was en dat zou 
moeten blijven. Dat laatste vloeit op zichzelf ook voort uit latere rechtspraak van de 
Hoge Raad inzake de Haviltex-doctrine. 27

27 Zie bijvoorbeeld HR 9 december 2011, EcLI:NL:HR:2011:BT6408.
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Naar mijn mening zijn dergelijke ‘gedragingen en verklaringen’ nauwelijks denkbaar 
op het terrein van de arbeidsverhoudingen. De uitzondering op die hoofdregel is in de 
praktijk wellicht het actieve kaderlid van fNV dat zulks bij aanvang van de arbeids-
overeenkomst aan zijn werkgever laat weten. Hij zal daarvan dan misschien een ‘pen-
aantekening’ vragen in de arbeidsovereenkomst. De ‘gewone’ – al dan niet georgani-
seerde – werknemer zal echter bij alle implicaties van een incorporatiebeding bij het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst geenszins stilstaan. Ik meen dat men dat ook niet 
mag verwachten.

Tegen die achtergrond meen ik dat het hof met de door hem gestelde eis onvoldoende 
rekening houdt met de specifieke omstandigheden die nu eenmaal werkelijkheid zijn 
in de sfeer van het cao-recht. De kantonrechter in de casus houdt wél rekening met de 
specifieke situatie van het cao-recht doordat hij op zoek gaat naar objectieve omstan-
digheden die een beroep rechtvaardigen op de beperkte uitleg van het incorporatiebe-
ding. In wezen laat de kantonrechter zien dat er een vloeiende overgang is tussen de 
cao-norm en de Haviltex-doctrine, zoals ook de Hoge Raad oordeelde in een arrest uit 
2004.28 Ik waag het echter te betwijfelen of de resterende organisatiegraad in de Trans-
avia-casus van 20% van het grondpersoneel voldoende reden was om de opvolgende 
cao voor fNV-leden buiten toepassing te stellen. Met een gemiddelde organisatiegraad 
in ons land van (krap) 20% is de resterende organisatiegraad van 20% naar mijn me-
ning zelfs zeer hoog te noemen.

Zoals gezegd: het Nederlandse cao-recht kent geen representativiteitseisen voor vakor-
ganisaties. Dat heeft (ook) als implicatie dat cao’s (met inbegrip van opvolgende cao’s) 
rechtmatig gesloten kunnen worden door weinig of niet representatieve werknemers-
organisaties. Dat is een deel van de deal in ons cao-recht en dus ook met betrekking tot 
incorporatiebedingen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kunnen (cao-)bepalingen 
daarom buiten toepassing gelaten worden. Ik meen dat zulks aan de orde kan zijn in 
een combinatie van omstandigheden. Ik denk daarbij aan een samenloop van forse 
verslechteringen in opvolgende cao-bepalingen, eerder aangegaan door meer repre-
sentatieve werknemersorganisaties, en die vervolgens aangegaan worden door een ex-
treem onrepresentatieve cao-partij, bijvoorbeeld de in paragraaf 2 vermelde vakbond 
De Unie met een (gemiddelde) representativiteit van 0,6%. Het gaat om een combina-
tie van forse verslechtering in de opvolgende cao enerzijds en een extreem lage repre-
sentativiteit van de werknemerspartij(en) bij de opvolgende cao anderzijds. Dan is er 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een situatie waarin het onaanvaardbaar 
kan zijn om de werknemer, die (langdurig) lid is van fNV of cNV, te houden aan zijn 
in het verleden aangegane incorporatiebeding. De litigieuze cao-bepaling(en) in de 
opvolgende cao kunnen dan buiten toepassing blijven. Of zal – zoals in de Mitex-casus 
– de afgesproken salarisverhoging van 5% jegens fNV- en cNV leden toch verschul-
digd blijven.

28 HR 20 februari 2004, NJ 2003/493 (DSM/fox).
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In paragraaf 1 was de casus, zoals Sjef de Laat die beoordeelde, overzichtelijk: er was 
ingevolge bepalingen van internationaal recht naar zijn oordeel juridisch eenvoudig-
weg geen werknemerspartij, en daarmee ook geen rechtmatige cao. Die benadering 
van Sjef was vernieuwend, ‘emancipatoir’.
Misschien is deze bijdrage weinig vernieuwend. Zij is wel geschreven met veel plezier 
in de beoefening van het (collectief) arbeidsrecht. Zoals we dat destijds ook hadden bij 
het schrijven van onze scriptie.
Hoe dan ook: ik wens Sjef een fijne tijd als pensionado… Met hopelijk nog veel weten-
schappelijke bijdragen van zijn hand.
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  Het recht om een eenzijdige wijziging niet te 
aanvaarden – een lege huls?  

Nicola Gundt1

Inleiding 

Ik heb Sjef de Laat voor het eerst in 2007 in Utrecht ontmoet. Sjef was de eerste persoon 
buiten de universitaire wereld die belangstelling had voor mijn promotieonderzoek 
naar de wijziging van de arbeidsovereenkomst. Hij was in die tijd zelf bezig met de af-
ronding van zijn boek over de wijziging van de arbeidsovereenkomst2 en wilde graag 
met mij van gedachten wisselen. Ik voelde me vereerd. Dat een echte rechter tijd vrij-
maakte om met mij te discussiëren was een hele belangrijke ervaring en een geweldige 
opsteker voor een beginnend onderzoekster.

Sjef staat bekend om zijn publicaties aangaande de wijziging van arbeidsovereenkom-
sten, maar bekend is ook dat hij veel belangstelling heeft voor het snijvlak van het alge-
meen vermogens- en verbintenissenrecht en het arbeidsrecht. Derhalve ben ik voor 
deze bundel op zoek gegaan naar een onderwerp dat beide gebieden omvat. Een uit-
spraak van de Hoge Raad van eind november 2018 omtrent de vraag naar de rol van de 
aanvaarding in het kader van de wijziging van de arbeidsovereenkomst biedt hiervoor 
een handig aanknopingspunt. In onderstaande bijdrage zal ik proberen een beeld te 
schetsen van de rol die de aanvaarding in het kader van de wijziging speelt. De kern-
vraag is wat de werknemer opschiet met de constatering van de Hoge Raad dat een 
werkgever niet zomaar mag uitgaan van acceptatie van een wijziging, maar dat in geval 
van wijzigingen die voor de werknemer nadelig zijn pas mag worden uitgegaan van 
aanvaarding indien uit gedragingen of verklaringen een welbewuste instemming blijkt.

De uitspraak van de Hoge Raad3 

De zaak speelt zich af in een onderneming die uitvaartkisten produceert. Op de werk-
zaamheden is de cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven van toepassing. Deze 
cao bevat in artikel 18 lid 5 de volgende afspraak: ‘Indien een werknemer binnen een 

1 Universitair docent Arbeidsrecht aan Maastricht University.
2 J.J.M. de Laat, De (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst, Reeks VvA, nr. 36, Kluwer, Deventer 

2008.
3 HR 23 november 2018, EcLI:NL:HR:2018:2185.
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bedrijf een functie aanvaardt waaraan een lager loon is verbonden, kan het loon in vier 
termijnen van zes maanden met gelijke bedragen worden aangepast, zodat de werknemer 
na twee jaar het loon ontvangt dat behoort bij de functie.’ In het kader van een reorga-
nisatie wordt het functiegebouw van de onderneming gewijzigd. Voor werknemers die 
vanwege de reorganisatie in een lagere functie terecht zijn gekomen wordt tevens een 
salaris-afbouwregeling opgesteld. Deze houdt in dat het loon wordt bevroren op € 200 
boven het hoogste bedrag in de salarisschaal. Het salaris stijgt niet meer totdat het weer 
in de pas loopt met de salarisschaal. De werkgever informeert tevens per brief de be-
trokken werknemers. Het gaat om 26 personen, van wie 20 met de regeling hebben 
ingestemd. De werknemer in kwestie wijst de regeling van de hand en verricht het 
(aangepaste) werk onder protest. De vraag die in cassatie voorligt, is of voldaan is aan 
de voorwaarden uit artikel 18 lid 5 cao, in het bijzonder of sprake was van een aanvaar-
ding van de functie. Onderdeel 1 van het cassatiemiddel stelt dat, nu sprake is van het 
onder protest de nieuwe functie uitoefenen zoals het een goed werknemer betaamt, 
geen sprake kan zijn van een ‘aanvaarden’ zoals artikel 18 lid 5 cao eist. Het oordeel 
van de Hoge Raad is kort en krachtig: ‘Een werkgever mag pas erop vertrouwen dat een 
werknemer een functie heeft aanvaard die voor die werknemer een verslechtering van zijn 
arbeidsvoorwaarden meebrengt, indien op grond van verklaringen of gedragingen van de 
werknemer mag worden aangenomen dat deze welbewust met die nieuwe functie heeft 
ingestemd (…).’ Het enkele feit dat een werknemer de bij de nieuwe functie behorende 
werkzaamheden verricht is onvoldoende om uit te mogen gaan van een welbewuste 
instemming. Bovendien is in casu sprake van een expliciete niet-instemming, nu de 
werknemer heeft geprotesteerd.

De rol van de aanvaarding in het kader van de eenzijdige wijziging 

Een eerste vraag die opkomt, is die naar de rechtsgrondslag van de wijziging. De meest 
specifieke arbeidsrechtelijke rechtsgrondslag voor de wijziging is artikel 7:613 BW, het 
eenzijdige wijzigingsbeding. Kan artikel 18 lid 5 cao als eenzijdig wijzigingsbeding in 
de zin van artikel 7:613 BW worden gekwalificeerd? Volgens de wettekst is hiervoor 
nodig een schriftelijk beding dat de werkgever de bevoegdheid geeft een in de arbeids-
overeenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen. Indien aan deze voor-
waarden is voldaan, is sprake van een geldig beding.4 De bevoegdheid om het beding 
te gebruiken wordt eveneens in de wet omschreven: de werkgever mag slechts gebruik 
maken van een beding, indien zijn belangen zodanig zwaar wegen dat het belang van 
de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid hiervoor moet wijken.

Een eerste vraag is of artikel 18 lid 5 cao voldoet aan de voorwaarden uit de wet. Is in 
casu sprake van een beding waarin de werkgever zich het recht voorbehoudt tot eenzij-

4 Zie bijvoorbeeld N. Gundt, Wijziging van de arbeidsovereenkomst: een instrument voor interne flexibiliteit?, 
Kluwer, Deventer 2009, p. 28.
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dige wijziging van arbeidsvoorwaarden? De kantonrechter die zich in 2015 over de 
zaak heeft gebogen, vond van niet.5 Naar mijn mening is dit een juiste lezing van artikel 
18 lid 5 cao. De bepaling regelt alleen de gevolgen van de aanvaarding van een func-
tiewijziging voor het loon. Hoe die functiewijziging tot stand komt, wordt in artikel 18 
lid 5 cao niet geregeld.6 Bovendien wijst het gebruik van het woord ‘aanvaardt’ in de 
bepaling zelf als juridisch-technische term op een overeenkomst, die tot stand komt 
door aanbod en aanvaarding. Ook dit pleit tegen de kwalificatie van artikel 18 lid 5 cao 
als eenzijdig wijzigingsbeding. Een dergelijk beding geeft de werkgever immers het 
recht om eenzijdig een wijziging door te voeren. De wensen van de werknemer zijn dus 
in dit kader niet relevant, van een recht tot aanvaarding kan geen sprake zijn. De werk-
gever oefent een contractueel recht uit. Weigert de werknemer zich hieraan te confor-
meren, dan is sprake van contractbreuk.7

De rol van de aanvaarding in het kader van artikel 7:611 BW 

De andere mogelijkheid om tot een wijziging van arbeidsvoorwaarden te komen is een 
beroep op artikel 7:611 BW, het goed werkgeverschap en het goed werknemerschap en 
de bijbehorende jurisprudentie van de Hoge Raad. Het grote verschil met de hierboven 
besproken eenzijdige wijziging ligt in het feit dat in het kader van artikel 7:611 BW de 
wijziging juist niet eenzijdig kan worden doorgevoerd, maar dat de werkgever een re-
delijk aanbod dient te doen waarop de werknemer in redelijkheid positief dient in te 
gaan. De Hoge Raad heeft een toetsing in drie stappen ontwikkeld aan de hand waar-
van dient te worden nagegaan of een wijziging in het kader van goed werkgeverschap 
en goed werknemerschap tot de mogelijkheden behoort.8 In de eerste plaats moet spra-
ke zijn van gewijzigde omstandigheden bij de arbeid. Dit criterium wordt in literatuur 
en jurisprudentie zeer ruimhartig geïnterpreteerd. Er moet sprake zijn van een veran-
dering die voor een redelijk denkende werkgever aanleiding kan zijn voor het doen van 
een voorstel omtrent wijziging. Ten tweede dient de werkgever een redelijk voorstel te 
doen. Deze stap is door de Hoge Raad in Stoof/Mammoet aanzienlijk geconcretiseerd.9 
Ook in de rechtsleer zijn beschouwingen verschenen omtrent de factoren die een rol 
spelen bij de vraag of een aanbod redelijk is.10 Hoewel de afweging nog steeds erg casu-
istisch is, kunnen wel grote lijnen worden ontward. Zo blijkt dat loonwijzigingen die 
op zichzelf staan in de allermeeste gevallen niet als redelijk worden beschouwd.11 In-
dien een loonwijziging het gevolg is van andere veranderingen – normaliter een func-

5 EcLI:NL:RBNHO:2015:11656.
6 Zo ook E. van Vliet in de noot bij dit arrest in TRA 2019/19, par. 10.
7 In hoeverre een dergelijk gedrag tevens ernstig verwijtbaar zou kunnen zijn, is interessant, maar gaat helaas 

het bestek van deze bijdrage te buiten.
8 HR 26 juni 1998, JAR 1998/199 (Taxi Hofman).
9 HR 11 juli 2008, JAR 2008/204 (Stoof/Mammoet).
10 W.A. Zondag, ‘Wegen en wikken bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. De betekenis van gezichtspunten 

in de (lagere) rechtspraak’, ArA 2006/3, p. 4-54.
11 N. Gundt, Wijziging van de arbeidsovereenkomst: een instrument voor interne flexibiliteit?, Kluwer, Deventer 

2009, p. 94-99 met verwijzingen naar literatuur en rechtspraak.
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tiewijziging – bestaat meer ruimte, maar dan moet wel sprake zijn van een afbouwre-
geling. Een voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsomvang is – vanwege 
artikel 8 BBA – evenmin een redelijk voorstel.12 Voorstellen tot wijziging van de sprei-
ding van uren over dagen en/of dagdelen daarentegen zijn in principe mogelijk. Ook 
hier geldt dat de werknemer door middel van een overgangsperiode in de gelegenheid 
moet worden gesteld zijn persoonlijke omstandigheden aan te passen aan de verander-
de werksituatie.13

De derde toetsingsstap betreft het in redelijkheid aanvaarden van het voorstel door de 
werknemer. De Hoge Raad spreekt van ‘positief ingaan op’. A-G Spier stelt in zijn con-
clusie bij het Drie S-arrest dat een positieve houding niet betekent dat de werknemer 
een dergelijk voorstel ook echt zou moeten aanvaarden.14 Bungener sluit zich hierbij 
aan.15 De boven weergegeven zaak van 23 november 2018 bevestigt deze opvatting. 
Hier brengt de Hoge Raad in herinnering dat in het kader van het goed werkgever-
schap en goed werknemerschap ex artikel 7:611 BW sprake is van een wijziging op 
basis van overeenstemming. De werknemer heeft dus een keuze. De Hoge Raad be-
paalt expliciet dat een werkgever pas mag vertrouwen op de aanvaarding van een voor 
de werknemer nadelige wijziging van arbeidsvoorwaarden, indien op grond van ver-
klaringen of gedragingen van de werknemer mag worden aangenomen dat deze welbe-
wust met die nieuwe functie heeft ingestemd. Het generieke karakter van deze vaststel-
ling blijkt uit het feit dat de Hoge Raad zelf naar zijn eerdere rechtspraak omtrent 
wijzigingen verwijst.16 De regel dat in geval van een wijziging op basis van goed werk-
geverschap en goed werknemerschap sprake dient te zijn van een aanbod en een aan-
vaarding in de zin van artikel 6:217 BW krijgt zo algemene toepassing. Het louter stil-
zwijgen van de werknemer of het onder protest verrichten van de arbeid is daarbij niet 
voldoende om uit te mogen gaan van een aanvaarding van de wijziging door de werk-
nemer. Wil de werkgever de beoogde wijziging effectueren, dan dient hij te kunnen 
aantonen dat de werknemer deze wijziging op basis van relevante, tijdige en volledige 
informatie welbewust heeft aanvaard. Toch lijkt, in de bewoordingen van de Hoge 
Raad zelf, een afwijzing alleen mogelijk indien sprake is van persoonlijke omstandig-
heden die meebrengen dat aanvaarding van de werknemer niet kan worden gevergd. 
Hoe moet deze vaststelling worden gerelateerd aan de eis van aanbod en aanvaarding? 
Het zou kunnen dat de ‘aanvaardingsplicht’ van belang is in het kader van een eventu-
eel op de afgewezen wijzigingsvoorstellen volgende ontslagprocedure. Maakt het dus 
uit of een werknemer de wijziging eigenlijk ‘had moeten aanvaarden’ of dat hij deze om 
gegronde redenen naast zich neer mocht leggen omdat aanvaarding niet kon worden 
gevergd? Met andere woorden: moet de werknemer zich bewust zijn van het gevaar 

12 Ibidem, p. 151-153.
13 Ibidem, p. 164-165.
14 Par. 3.8 van de conclusie bij HR 14 november 2003, NJ 2004/138 (Drie-S/Mammoet).
15 A.f. Bungener, Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief, Kluwer, Deventer 

2008, p. 191.
16 HR 12 februari 2010, EcLI:NL:HR:2010:BK3570; HR 28 mei 1999, NJ 1999/509 (Huijerjans/Kuypers).
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van secundaire consequenties als hij ‘onterecht’ gebruik maakt van zijn privaatrechte-
lijk recht tot weigering?

De aanvaarding van de herplaatsing bij de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst 

Na de afwijzing van een wijzigingsvoorstel door de werknemer is het aan de werkgever 
om het vervolg van de zaak vorm te geven. Hij kan – mits de situatie in de onderne-
ming, vergelijkbaarheid van arbeidsvoorwaarden en dergelijke zulks toestaan – de ar-
beidsovereenkomst ongewijzigd voortzetten. Hij kan echter ook, indien dit niet moge-
lijk of niet gewenst is, proberen de arbeidsovereenkomst te (laten) beëindigen. In dat 
geval moet uiteraard sprake zijn van een ontslaggrond ex artikel 7:669 lid 3 BW. Te 
denken valt aan economische redenen, een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctione-
ren. Maakt het in het kader van de ontslagprocedure nog uit of de werknemer een re-
delijk aanbod tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden heeft geweigerd omdat sprake 
is van persoonlijke omstandigheden die aanvaarding verhinderen of dat de werknemer 
die aanvaarding weigert zonder dat sprake is van persoonlijke omstandigheden en dus 
eigenlijk ‘had moeten aanvaarden’? In beide gevallen geldt dat de werkgever ex artikel 
7:669 lid 1 BW een herplaatsingsverplichting heeft. Artikel 9 lid 3 Ontslagregeling be-
schrijft wat in dit kader als een passende functie dient te gelden. Het moet gaan om een 
functie die aansluit bij opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Indien de 
werknemer akkoord gaat met het herplaatsingsvoorstel, leidt dit tot een gewijzigde 
arbeidsovereenkomst. Weigert de werknemer, dan volgt ontslag c.q. ontbinding met 
inachtneming van alle ontslagrechtelijke wet- en regelgeving. In geval van een beëindi-
ging die op initiatief van de werkgever tot stand komt, heeft de werknemer op basis van 
artikel 7:673 BW recht op een transitievergoeding, mits hij minimaal 24 maanden in de 
onderneming werkzaam is en aan werknemerszijde geen sprake is van ernstige ver-
wijtbaarheid. Van een dergelijke ernstige verwijtbaarheid zal zeker geen sprake zijn 
indien de werknemer reeds in het stadium van de wijziging het recht had deze naast 
zich neer te leggen vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij zal derhalve recht heb-
ben op de transitievergoeding. Een aanvullende aanspraak op een billijke vergoeding 
zal echter in principe niet bestaan. Indien een werkgever een aanbod tot wijziging dat 
door de rechter redelijk wordt geacht vervolgens wil implementeren, acht ik de kans 
verwaarloosbaar dat een rechter in een daarop volgende ontslagprocedure deze han-
delwijze als ernstig verwijtbaar kwalificeert.17

Voor de werknemer die zonder goede reden weigert op de beoogde redelijke wijzi-
gingsvoorstellen in te gaan geldt eveneens dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van 
de werkgever wordt beëindigd. Is een dergelijke weigering om aan de wijziging mee te 
werken ernstig verwijtbaar, zodat het recht op een transitievergoeding komt te verval-
len? Normaal gesproken gaat het om een persoon die een verandering aan een gesloten 

17 Zie L.B. de Graaf, ‘Herplaatsing: over wijziging, weigering en preventieve toetsing’, TRA 2018/6, par. 2.
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overeenkomst niet wenst te accepteren. Al heeft de werkgever gegronde redenen om 
tot een wijzigingsvoorstel te komen, de privaatautonomie brengt nog steeds mee dat de 
werknemer het recht heeft om niet in te stemmen. Slechts ingeval de uitoefening van 
dit recht kan worden gekwalificeerd als misbruik van recht, kan sprake zijn van ernsti-
ge verwijtbaarheid en daarmee van verlies van het recht op een transitievergoeding.

Extreme gevallen daargelaten zal het dus voor de werknemer die weigert een redelijke 
wijziging te aanvaarden en wiens arbeidsovereenkomst om die reden wordt beëindigd 
niet uitmaken of hij een rechtvaardiging had voor zijn weigering. De werkgever kan in 
beide gevallen overgaan tot ontslag, indien voldaan is aan de vereisten van het ontslag-
recht. De uitdrukking dat de werknemer een redelijk voorstel dient te aanvaarden of 
slechts kan weigeren in geval van persoonlijke omstandigheden dient dus gerelativeerd 
te worden. De niet-aanvaarding van een wijzigingsvoorstel is een recht. De werkgever 
mag niet zonder meer uitgaan van de aanvaarding van een nadelige wijziging door de 
werknemer, maar dient dit zo nodig te bewijzen. Er is dus duidelijk geen acceptatie-
plicht maar privaatautonomie. In het kader van het ontslagrecht wordt deze premisse 
overeind gehouden. De consequentie van deze vrijheid is vaak wel het verlies van de 
(ongewijzigde) baan.

De rol van de aanvaarding in het socialezekerheidsrecht18 

In het privaatrechtelijke arbeidsrecht blijft dus het uitgangspunt van contractsvrijheid 
en privaatautonomie gewaarborgd. De werknemer hoeft niet akkoord te gaan – althans 
wordt (behalve het eventueel volgend ontslag dat ook met goede reden een gevolg kan 
zijn van de weigering) niet gesanctioneerd voor het zonder goede reden niet akkoord 
gaan – met een redelijk wijzigingsvoorstel door de werkgever. Bestaan er dan verschil-
len in het kader van het socialezekerheidsrecht waardoor de ‘aanvaardingsplicht’ toch 
relevant kan zijn?

Te denken valt aan artikel 24 WW, het verwijtbaar werkloos worden, zijn of blijven. 
Van een verwijtbaar werkloos worden is geen sprake aangezien geen dringende reden 
aan de beëindiging ten grondslag ligt of de werknemer zelf het initiatief heeft genomen 
tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Wat het verwijtbaar werkloos zijn of blijven be-
treft, bepaalde de cRvB reeds in 1991 dat hiervan al sprake kan zijn voordat de werk-
loosheid intreedt en dat er dus reeds voordat iemand werkloos raakt verplichtingen uit 
artikel 24 WW van toepassing kunnen zijn.19 De vraag is dus of het niet ingaan op een 
redelijke wijziging c.q. het voorstel tot herplaatsing in de volgende procedure tot beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst kan of moet worden beschouwd als het nalaten om 
aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen toedoen geen passende ar-

18 Zie M.J.A.c. Driessen, N.Gundt, ‘Gevaarlijke crisismix: wijziging van de arbeidsovereenkomst en verwijtbare 
werkloosheid’, TRA 2013/66.

19 cRvB 26 februari 1991, EcLI:NL:cRVB:1991:AK9279; bevestigd in cRvB 12 januari 2011, USZ 2011/52 
m.nt. red.
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beid verkrijgen (artikel 24 lid  1 sub  b ten  2e WW) of het door eigen toedoen geen 
passende arbeid behouden (artikel 24 lid 1 sub b ten 3e WW). In beide gevallen heeft 
dit consequenties voor het geldend maken van het recht op uitkering.20

Is een door de civiele rechter redelijk bevonden wijzigingsvoorstel of een herplaat-
singsaanbod in een passende functie passende arbeid in de zin van de WW? Artikel 24 
lid 3 WW en het Besluit Passende Arbeid (ZW en WW) bepalen dat gedurende de 
eerste zes maanden van werkloosheid als passend in de zin van de WW wordt be-
schouwd arbeid op hetzelfde (opleidings)niveau als de eigen arbeid, mits met die ar-
beid minimaal 70% van het voormalige loon kan worden verdiend en de reistijd niet 
meer dan twee uur bedraagt.21 Deze eisen, vooral het toegestane loonverschil, bieden 
de werkgever aanzienlijk meer ruimte dan de eisen uit artikel 9 lid 3 Ontslagregeling en 
de uit de literatuur en jurisprudentie af te leiden richtlijnen voor een redelijk aanbod 
tot functiewijziging. De werkgever zou dus kunnen proberen de werknemer onder 
druk te zetten door te stellen dat de werknemer een redelijke wijziging maar beter kan 
aanvaarden, omdat het niet instemmen met de wijziging of de herplaatsing in de pas-
sende functie tot een weigering van de WW-uitkering kan leiden.22 Die mogelijkheid is 
vooral aantrekkelijk voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WW zijn. Hiertoe 
behoren verplicht de sectoren overheid en onderwijs. Of en in hoeverre de Wet norma-
lisering rechtspositie ambtenaren vanaf 2020 de groep werknemers die met deze druk 
te maken krijgt verruimt, moet de toekomst uitwijzen. Er bestaat echter naar mijn 
mening een reële kans dat voor werknemers van eigenrisicodragers in geval van een 
weigering om akkoord te gaan met een wijziging uiteindelijk sancties in de WW-sfeer 
het gevolg zijn. Op dit punt komt dus opnieuw de vraag op wat een werknemer op-
schiet met het recht om expliciet akkoord te gaan met de wijziging. Al klopt het civiel-
rechtelijke plaatje, de publiekrechtelijke consequenties die aan een weigering tot mede-
werking kunnen worden verbonden maken het recht tot weigering een lege huls. 
Alleen al om dergelijke voor werknemers moeilijk te overziene consequenties te voor-
komen zou ik opnieuw23 willen pleiten voor een preventieve toets van de wijziging c.q. 
herplaatsing in de vorm van een voorwaardelijke acceptatie met de mogelijkheid om 
binnen een bepaalde (korte) termijn de wijziging aan de rechter voor te leggen. Te 
denken valt aan een constructie die vergelijkbaar is met de bedenktermijn uit artikel 
7:670b en 7:671 BW. In dat geval zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een weigering 
– al dan niet ontslag – meteen duidelijk en wordt ook de aansluiting met het socialeze-
kerheidsrecht verbeterd.

20 Zie artikel 27 lid 1 en 2 WW.
21 Artikel 4 Besluit passende arbeid.
22 Zo ook D.J.B. de Wolff, ‘Passende arbeid, een kameleonistisch begrip’, ArbeidsRecht 2016/30.
23 N. Gundt, ‘De Hoge Raad en het wijzigingsontslag’, ArA 2011/3, p. 47-65.
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Conclusie: de aanvaarding als lege huls? 

De kernvraag van deze bijdrage was die naar de rol van de aanvaarding in het kader van 
de wijziging van de arbeidsovereenkomst inclusief de wijziging ten gevolge van de her-
plaatsing in het kader van een dreigend ontslag. Gebleken is dat het civielrechtelijke 
plaatje klopt. In het kader van het wijzigingsrecht wordt allereerst een onderscheid 
gemaakt tussen de eenzijdige en de tweezijdige wijziging. In het eerste geval is geen 
sprake van enig recht tot aanvaarding, aangezien de werkgever een contractueel over-
eengekomen recht uitoefent en de werknemer gehouden is dit tegen zich te laten gel-
den. In geval van de tweezijdige wijziging daarentegen heeft de Hoge Raad zijn oor-
spronkelijke zienswijze overeind gehouden: een dergelijke wijziging geschiedt op basis 
van aanbod en aanvaarding. De aanvaarding mag niet worden verondersteld en een 
werknemer heeft het recht om een aanbod af te wijzen. Dat dit eventueel leidt tot de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst (met inachtneming van alle ontslagrechtelij-
ke beschermingsregels) doet niet af aan deze constatering. In tegendeel: ook in het 
kader van het ontslagrecht blijft de premisse overeind dat de weigering – ook van een 
redelijk aanbod – een recht van de werknemer is. Uitoefening ervan wordt niet gesanc-
tioneerd met een vermindering of verlies van de transitievergoeding. De enige conse-
quentie is het verlies van de baan. De problemen beginnen wanneer de sfeer van het 
civiele recht wordt verlaten en de vraag naar een eventuele WW-uitkering opkomt. In 
dit kader is het niet ondenkbaar dat een – civielrechtelijk geoorloofde – weigering om 
akkoord te gaan met een wijzigingsvoorstel leidt tot een sanctie. De mogelijkheid om 
een voorwaardelijke aanvaarding in de wetgeving op te nemen zou de onzekerheid en 
onduidelijkheid voor een groot deel kunnen wegnemen.
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  Immateriële schadevergoeding of immateriële 
vergoeding?  

Guus Heerma van Voss1

1. De Utrechtse kantonrechter trok begin 2018 de aandacht met een uitspraak over de 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een onderzoeksjournalist van de VPRO 
in het kader van een journalistiek conflict. In deze beschikking maakte de kantonrech-
ter een onderscheid tussen immateriële schadevergoeding en immateriële vergoeding.2 
Dit geeft mij aanleiding om in deze bijdrage stil te staan bij de ontwikkeling van de 
vergoeding van immateriële schade in het arbeidsrecht en te bezien hoe de benadering 
van de kantonrechter daarin valt te plaatsen.

De Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 

2. Het BW van 1838 voorzag niet uitdrukkelijk in vergoeding van immateriële schade.3 
In sommige gevallen voorzag de rechtspraak hierin, maar deze was daarmee traditio-
neel terughoudend. De klassieke verklaringen daarvoor zijn dat immateriële schade 
niet valt te begroten en evenmin met geld valt goed te maken. De overheersende calvi-
nistische cultuur is hierin goed te herkennen. De neiging tot terughoudendheid werd 
later ook gemotiveerd met de vrees dat de Nederlandse schadevergoedingspraktijk bij 
een ruimer beleid de kant zou kunnen opgaan van buitenlandse stelsels. Vergoeding 
van immateriële schade, zou kunnen bijdragen aan ‘Amerikaanse toestanden’ met ex-
treem hoge vergoedingen en onbetaalbare verzekeringen.

3. Het is waarschijnlijk vanwege deze terughoudendheid dat de Wet op de Arbeids-
overeenkomst van 1907 in een aparte bepaling regelde dat immateriële schade kon 
worden vergoed. Het betrof artikel 1637w BW, dat luidde:

‘Indien eene der partijen opzettelijk of door schuld in strijd heeft gehandeld met eene 
harer verplichtingen en dientengevolge door de wederpartij geleden schade niet op 

1 Hoogleraar sociaal recht aan Universiteit Leiden.
2 Kantonrechter Utrecht 12 januari 2018, EcLI:NL:RBMNE:2018:100, JAR 2018/43.
3 Wel kende artikel 1408 BW bij opzettelijke aantasting van eer of goede naam de mogelijkheid van een scha-

devergoeding naar billijkheid, bevestigd als een mogelijkheid tot vergoeding van immateriële schade in 
HR 13 mei 1881, Weekblad van het Recht 4638.
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geld waardeerbaar is, zal de rechter naar billijkheid eene som gelds als schadevergoe-
ding vaststellen.’

Over dit artikel vond een uitvoerige parlementaire discussie plaats en uiteindelijk werd 
het slechts met een kleine meerderheid van 33 tegen 31 stemmen aangenomen.4

4. De praktijk bij de toepassing van artikel 1637w BW-oud was aanvankelijk in de Ne-
derlandse traditie terughoudend. Vanaf de jaren zestig werden – wellicht door het af-
nemen van het overheersende calvinisme in de cultuur en in aansluiting op het stijgen-
de welvaartsniveau – echter zowel in het algemene burgerlijk recht als in het arbeidsrecht 
geleidelijk hogere bedragen voor immateriële schade toegekend. Zeker in de arbeids-
rechtpraktijk werd hiervan veelvuldig gebruik gemaakt.5 Aanvankelijk werd hiermee 
ook beoogd fiscaal voordeel te behalen, omdat de vergoeding van immateriële schade 
niet zou zijn belast als loon. In de praktijk werd dit echter steeds kritischer getoetst 
door de Belastingdienst.6

Nieuw Burgerlijk Wetboek 

5. Gelet op de geleidelijke ontwikkeling van de immateriële schadevergoeding werd in 
het Nieuw BW een artikel opgenomen dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk erkende, in 
de algemene regeling van het schadevergoedingsrecht. Ook dit gebeurde echter met 
een grote terughoudendheid. Deze komt om te beginnen tot uitdrukking in artikel 6:95 
BW dat bepaalt dat bij schadevergoeding ander nadeel dan vermogensschade slechts 
moet worden vergoed voor zover de wet tot vergoeding hiervan recht geeft. De tweede 
vorm van terughoudendheid blijkt uit de restrictieve formulering van het daarop ge-
richte artikel 6:106 BW, dat – voor zover hier relevant – als volgt luidt:

‘Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een 
naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:
Indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;
Indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is 
aangetast of op andere wijze in zijn persoon is aangetast; (…)’

6. In de Invoeringswet werd bij die gelegenheid het specifieke arbeidsrechtelijke artikel 
1637w BW geschrapt.7 De memorie van toelichting merkte daarbij op dat er geen re-
den is bij de arbeidsovereenkomst een bijzondere regel over onstoffelijke schade (‘an-
der nadeel dan vermogensschade’) op te nemen naast de algemene regels van artikel 

4 Zie A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Geschiedenis der Wet van den 13den Juli 1907, deel II, ’s-Gra-
venhage: Belinfante 1908, p. 355-368.

5 Zie L. Schreuders, ‘Smartegeld bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst’, Sociaal Recht 1992, p. 4-8.
6 P. Kavelaars, ‘Belasting- en premieheffing ter zake van schadeloosstellingen’, Sociaal Recht 1992, p. 12-20, 14.
7 Wet van 28 december 1989, Stb. 1989, 616 (Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW).
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106 van Boek 6, die ook voor schade als gevolg van niet-nakoming van een overeen-
komst gelden.

7. In arbeidsrechtelijke kring werd echter opgemerkt dat de nieuwe regeling van artikel 
6:106 BW restrictiever was geformuleerd dan de vroegere arbeidsrechtelijke regeling 
van artikel 1637w BW-oud. Dit wierp de vraag op of de arbeidsrechtelijke rechtspraak 
hiermee werd ingeperkt. Aangetoond werd dat de arbeidsrechtelijke rechtspraak bij de 
toekenning van immateriële schadevergoeding verder placht te gaan dan het nieuwe 
artikel zou toelaten.8 En de Sociaal-Economische Raad adviseerde dan ook bij de voor-
bereiding van Titel 7.10 het oude artikel 1637w BW weer in ere te herstellen.9

8. Bij de Invoeringswet van Titel 7.10 gaf de regering aan dit advies geen gevolg. De 
toelichting zegt daarover:

‘Nu zal in het algemeen immateriële schade die door de werknemer wordt geleden als 
gevolg van een schending van de werkgever van diens verplichtingen voor vergoeding 
in aanmerking komen wanneer het aantasting van de persoon betreft. Voor zover dat 
niet het geval is, rijst de vraag waarom werknemers meer behoefte zouden hebben aan 
vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade dan andere slachtoffers die iets 
hebben ondergaan als “aantasting van de persoon”. (…) Ook is er geen grond om voor 
de enkele overtreding van een veiligheidsvoorschrift vergoeding van ander nadeel dan 
vermogensschade toe te kennen zolang niet het daardoor opgeroepen gevaar zich heeft 
verwezenlijkt. De gronden voor schrapping van het artikel zijn daarom nog steeds 
geldig.’

Tot zo ver laat de regering zich terughoudend uit. Maar tussen de twee aangehaalde 
passages biedt deze toelichting toch enige ruimte:

‘Het begrip is ruim. Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan eronder vallen. Even-
min verzet de wet zich er bijvoorbeeld tegen dat een werknemer voor schadevergoe-
ding op grond van artikel 106 in aanmerking komt omdat hij nadeel lijdt als gevolg 
van een ten onrechte opgelegde schorsing.’10

Rechtspraak sinds 1992 

9. De rechtspraak is ook na de invoering van artikel 6:106 BW terughoudend gebleven 
met de vergoeding van immateriële schade. Zo is het niet voldoende bevonden dat er 
sprake is van meer of minder sterk psychisch onbehagen, indien er geen sprake is van 

8 A.M.P.c. van den Beuken, ‘Vergoeding van immateriële schade: is art. 1637w BW overbodig?’, Sociaal Recht 
1992, p. 8-12.

9 SER, ‘Advies titel 7.10 NBW: de arbeidsovereenkomst’, nr. 91/20, Den Haag 1991, p. 18.
10 Kamerstukken II, 1993-1994, 23 438, nr. 3, p. 10.
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geestelijk letsel dat kan worden aangemerkt als een aantasting van de persoon.11 In het 
algemeen wordt er geëist dat er een psychiatrisch erkend ziektebeeld is vastgesteld.12 
Dit lijkt een veel terughoudender rechtspraak dan in het arbeidsrecht tot 1992 gang-
baar was onder artikel 1637w BW-oud. Het Hof Leeuwarden volgde deze terughou-
dende rechtspraak in een arbeidsrechtelijke zaak.13

10. Tegelijk dient goed voor ogen te worden gehouden dat onder immateriële schade in 
de zin van artikel 6:106 BW ook kan worden verstaan de beschadiging van de eer en 
goede naam van de werknemer alsook aantasting van grondrechten. Dat kan reeds aan 
de orde zijn bij een diffamerende schorsing (vandaar de verwijzing hierna in de hier-
boven aangehaalde toelichting op de Vaststellingswet Titel 7.10) alsook bij bijvoor-
beeld het schenden van hoor en wederhoor. Zo is opvallend dat in de Zinzia-beschik-
king uit 2018 zonder discussie een vergoeding van immateriële schade in het kader van 
een billijke vergoeding wordt aanvaard. Het betrof hier een casus waarin de beroepseer 
van de betrokken verpleegster was geschonden, alsmede haar hoor en wederhoor was 
onthouden.14

11. Wellicht is een deel van het verschil tussen het oude arbeidsrechtelijke artikel en de 
algemene bepalingen van het Nieuw BW te verklaren doordat verschillende onder-
scheidingen met elkaar worden verward. Zo werd in het vroegere artikel 1637w BW 
gesproken van schade die ‘niet op geld waardeerbaar is’. Daardoor zou de indruk kun-
nen ontstaan dat dit artikel handelde over alle schade die zich naar haar aard niet exact 
laat begroten, doch slechts valt te schatten. In het nieuwe systeem wordt veel scherper 
de grens gelegd tussen vermogensschade en ander nadeel. Voor beide vormen geldt dat 
de rechter de schade moet begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in 
overeenstemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastge-
steld, dan wordt zij geschat, aldus artikel 6:97 BW. De Hoge Raad legde artikel 1637w 
BW al in 1925 zodanig uit dat dit artikel alleen betrekking had op onstoffelijke scha-
de.15 Hij bevestigde deze opvatting ook nog in 1991 en voegde hier bij die gelegenheid 
aan toe dat de rechter ambtshalve tot taak heeft de rechtsgronden aan te vullen indien 
de werknemer zich op het verkeerde artikel heeft beroepen.16

11 HR 13 januari 1995, NJ 1997/366 (Ontvanger Directe Belastingen/Bos).
12 HR 22 februari 2002, NJ 2002/240. Zie in het algemeen S.D. Lindenbergh, Smartengeld, Deventer: Kluwer 

1998 en voor het arbeidsrecht Marlies Vegter, Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever, Den Haag: 
Sdu 2005, p. 147-150.

13 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 juli 2017, EcLI:NL:GHARL:2017:8439.
14 HR 8 juni 2018, JAR 2018/167 (Zinzia)
15 HR 13 februari 1925, NJ 1925, p. 257 (Deen/Perlak); voor het gelijkluidende artikel 16 Wet cAO bevestigd in 

HR 2 november 1979, NJ 1980/227 (De Bruin’s/Vervoersbonden).
16 HR 1 februari 1991, NJ 1991/598 (Van Dulmen Krumpelman/Reinier de Graaf Stichting).
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De benadering van de Utrechtse kantonrechter 

12. In zijn uitspraak over de onderzoekjournalist overweegt de kantonrechter dat er 
aanleiding is om de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen wegens ernstig 
verwijtbaar handelen door de werkgever. Onder het hoofd ‘immateriële schadevergoe-
ding’ overweegt de kantonrechter dat voor een immateriële schadevergoeding op de 
voet van artikel 6:106 BW meer nodig is dan de enkele stelling dat de werknemer psy-
chisch leed is berokkend. Onder verwijzing naar de hierboven aangehaalde jurispru-
dentie ziet de kantonrechter onvoldoende grond om in de billijke vergoeding een com-
ponent immateriële schadevergoeding te verdisconteren (overweging 6.21).

13. Vervolgens neemt de beschikking echter een verrassende wending, want direct 
hierop vervolgt de kantonrechter met een paragraaf ‘immateriële vergoeding’. Hierin 
overweegt hij dat – ondanks de afwijzing van de immateriële schadevergoeding – naar 
zijn oordeel wel ruimte overblijft voor een ‘immateriële vergoeding’. Deze acht hij ge-
rechtvaardigd omdat ‘tegenover het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever een 
immateriële genoegdoening dient te staan die geen punitief karakter heeft, maar wel tot 
doel heeft in de concrete individuele omstandigheden van het geval recht te doen aan de 
omstandigheid dat door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever een 
eind komt aan de arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd was aangegaan’ (over-
weging 6.22).

14. Deze overweging van de kantonrechter roept in de eerste plaats de vraag op wat het 
verschil is tussen ‘immateriële schadevergoeding’ en ‘immateriële vergoeding’. De ver-
goeding was in elk geval zelf niet immaterieel: de rechter veroordeelde de werkgever 
niet om bijvoorbeeld een bos bloemen aan te bieden of om spijt te betuigen, maar om 
netto € 10.000 te betalen.17 Voor velen zal de term ‘immateriële vergoeding’ onduidelijk 
zijn. Het zou beter zijn om te spreken van vergoeding van ‘immaterieel nadeel’ of van 
‘niet-vermogensrechtelijk nadeel.’

15. Wellicht doelde de kantonrechter met de gekozen terminologie op het feit dat hij 
dit deel van de vergoeding niet toewees als schadevergoeding op de voet van artikel 
6:106 BW, maar als onderdeel van de billijke vergoeding op grond van artikel 7:671b 
lid 8 onder c BW. De vergoeding op grond van dit artikel heet uitdrukkelijk niet scha-
devergoeding, maar billijke vergoeding, hetgeen de rechter ruimte geeft om de ernst 
van het verwijtbaar handelen van de werkgever in de vergoeding tot uitdrukking te 
brengen, ook voor zover het ander nadeel dan vermogensschade teweeg heeft gebracht.

17 Daarnaast werd € 37.546,75 als transitievergoeding en € 154.024,87 bruto als billijke vergoeding voor materi-
ele schade toegewezen.
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16. Het wettelijk stelsel wordt aldus wel gecompliceerd:
a) artikel 6:95 BW eist dat alleen vermogensrechtelijke schade wordt vergoed, tenzij 

de wet recht geeft op vergoeding van niet-vermogensrechtelijk nadeel;
b) artikel 6:106 BW biedt slechts beperkt ruimte voor vergoeding van immateriële 

schade;
c) de bepalingen over de billijke vergoeding in het ontslagrecht bieden de rechter een 

discretionaire bevoegdheid op grond van billijkheid. Daarbinnen kan de rechter 
ook immateriële schade vergoeden.

Indien dit de opzet is die de kantonrechter voor ogen staat, is er echter geen reden om 
een ander begrip dan ‘immateriële schade’ te hanteren voor de aldus binnen de billijke 
vergoeding gecreëerde ruimte voor vergoeding van niet-vermogensrechtelijk nadeel. 
Het streven de billijke vergoeding inhoudelijk te motiveren verdient lof. Maar het han-
teren van termen die afwijken van de gangbare draagt niet bij aan de transparantie.

17. De uitspraak van de kantonrechter kan worden gezien tegen de achtergrond van de 
New Hairstyle-beschikking, waarmee de Hoge Raad in 2017 richting gaf aan de invul-
ling van de billijke vergoeding.18 In deze uitspraak overwoog de Hoge Raad onder 
meer: ‘Voor zover elementen van de vaststelling van de billijke vergoeding zien op de 
vergoeding van schade van de werknemer, lenen de wettelijke regels van art. 6:95 e.v. BW 
zich voor overeenkomstige toepassing.’ Daarnaast overwoog de Hoge Raad dat de billijke 
vergoeding geen specifiek punitief karakter heeft, maar dat de gevolgen van het ontslag 
bij deze vergoeding in de berekening moeten worden betrokken. Ik lees in de uitspraak 
van de Hoge Raad echter niet dat de billijke vergoeding zich beperkt tot vermogens-
schade. De wetsgeschiedenis heeft de rechter veel vrijheid gelaten in het bepalen van de 
hoogte van de billijke vergoeding en om deze in relatie te brengen tot het ernstige 
verwijtbare handelen van de werkgever. Het is dus terecht dat de kantonrechter hier 
ook vergoeding van ander dan vermogensrechtelijk nadeel onder brengt.

18. De kantonrechter leek in zijn uitspraak enigszins te worstelen met de betekenis van 
de New Hairstyle-beschikking, door enerzijds artikel 6:106 BW strikt uit te leggen, 
omdat de Hoge Raad de bepalingen van Boek 6 van overeenkomstige toepassing ver-
klaarde. Men zou zich in dit verband overigens kunnen afvragen of de discussie over 
de toekenning van immateriële schadevergoeding aan de onderzoekjournalist zich niet 
te zeer richtte op aantasting van de persoon van de werknemer. Er zou in deze zaak ook 
sprake geweest kunnen zijn van aantasting van de eer of goede naam van de werkne-
mer en er waren ook procedurele verwijten te maken. Een immateriële schadevergoe-
ding in de zin van artikel 6:106 BW was wellicht daar wél op te baseren geweest.

18 HR 30 juni 2017, NJ 2017/298 (New Hairstyle).
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Conclusie 

19. Gelet op het bovenstaande moet de conclusie zijn dat in het arbeidsrecht een deel 
van de schade die voorheen als immaterieel kon worden gevorderd, nu ofwel moet 
worden bezien als vermogensschade, ofwel alleen nog in het ontslagrecht een rol kan 
spelen in het kader van de billijke vergoeding. Deze laatste vergoeding wordt echter 
slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegekend. In andere gevallen van aanspra-
kelijkheid in het arbeidsrecht kan in deze benadering voor niet als vermogensschade te 
beschouwen nadeel nog slechts sprake zijn van de beperkte uitleg van immateriële 
schade van artikel 6:106 BW.

20. Dit brengt mij tot de conclusie dat de afschaffing van het ruimere arbeidsrechtelijke 
artikel uiteindelijk toch betreurenswaardig is, omdat sommige immateriële schade die 
binnen arbeidsverhoudingen als ernstig wordt beschouwd door de restrictieve uitleg 
van de bepalingen uit het algemeen vermogensrecht niet meer direct voor vergoeding 
in aanmerking komt. Dit brengt mee dat in sommige gevallen die schade in het geheel 
niet meer voor vergoeding in aanmerking kan worden gebracht. In andere gevallen 
kan deze wel worden ingebracht bij een verzoek om toekenning van een billijke ver-
goeding, maar niet als zelfstandige vordering. De uitspraak van de kantonrechter 
brengt deze problematiek helder aan het licht.

21. Ook al bevordert deze ontwikkeling de creativiteit van arbeidsrechtadvocaten en 
rechters in arbeidszaken om toch tot een zo rechtvaardig mogelijke uitkomst te komen, 
het Nieuw BW heeft daarmee niet op alle punten vooruitgang gebracht.

22. Voor een kantonrechter die altijd naast een grote betrokkenheid met het arbeids-
recht ook een warme belangstelling voor de band met het algemeen vermogensrecht 
heeft getoond,19 moet dit een teleurstellende conclusie zijn. We moeten er rekening 
mee houden dat hij niet meer zelf als rechter aan de oplossing hiervan zal kunnen bij-
dragen. Laten we er daarom op vertrouwen dat de volgende generatie arbeidsrechtju-
risten mede door hem zo is geïnspireerd dat die het vak met hetzelfde enthousiasme 
verder zal brengen als hij gedurende zo’n veertig jaar heeft gedaan.

19 J.J.M. de Laat, Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. Een pleidooi voor algemene voorwaar-
den in het arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016.
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  Omzien en inzien: inzagerecht en grondrechten  

Inge de Laat1

Er zijn weinig onderwerpen waar Sjef niet veel van afweet of denkt te weten. Sjef is 
daarbij een fan van grondrechten. Zo haalde hij recent nog het recht op vrijheid van 
verplaatsing zoals omschreven in artikel 2 lid 1 Vierde Protocol bij het Europees Ver-
drag voor de Rechten van de Mens (EVRM) aan in een arbeidszaak waar discussie was 
ontstaan over een non-concurrentiebeding en een anti-ronselbeding.2 In die uitspraak 
gaat Sjef ook uitgebreid in op artikel 8 EVRM. Goed excuus om stil te staan bij dit ar-
tikel. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met 
alle ophef die daarbij kwam kijken, gaat alle aandacht uit naar de AVG. Recent heeft het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) enkele belangrijke arresten ge-
wezen, over cameratoezicht en de monitoring van emailgebruik op de werkplek. Ook 
zal ik in dit artikel ingaan op het inzagerecht. Niet een grondrecht, maar wel een recht 
dat met de komst van de AVG steeds belangrijker wordt.

Artikel 8 EVRM 

De tekst van artikel 8 lid 1 EVRM lijkt restrictief. Eenieder heeft recht op bescherming 
van zijn privéleven, familie- en gezinsleven, de woning en de correspondentie. Uit de 
jurisprudentie van het EHRM blijkt evenwel een ruime opvatting waardoor tal van 
andere terreinen ook onder dit lid kunnen vallen, zoals lichamelijke integriteit en het 
recht op professionele ontplooiing en toegang tot de arbeid. De bescherming van het 
privéleven strekt zich ook uit tot de werkplek.3 Onder correspondentie worden ook 
telefoongesprekken, e-mailverkeer en internetgebruik begrepen.4

Artikel 8 lid 2 EVRM bepaalt dat slechts onder bepaalde voorwaarden beperkingen op 
het recht in lid 1 zijn toegestaan. Voorwaarde is dat deze beperkingen bij wet zijn voor-
zien. In de Halford-zaak ontbrak een wettelijke regeling om de telefoon van de 
werkneemster af te luisteren, zodat de werkgever geen beroep kon doen op de recht-

1 Advocaat te Amsterdam.
2 Rechtbank Midden-Nederland 6 februari 2019, EcLI:NL:RBMNE:2019:402.
3 EHRM 16 december 1992, NJ 1993, 400 (Niemietz).
4 EHRM 3 april 2007, no. 62 617/00 (copland).
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vaardiging van het tweede lid en derhalve sprake was van een schending.5 Eenzelfde 
redenering volgt het EHRM in de copland-zaak, waar naast telefoongesprekken ook 
sprake was van het monitoren van emailverkeer en internetgebruik. Ook moeten de 
beperkingen noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Het EHRM toetst of 
in het concrete geval een dringende maatschappelijke behoefte bestond en de inbreuk 
evenredig was aan het doel, maar is toegesneden op de reden van de inbreuk.

Cameratoezicht 

De Hoge Raad heeft in het arrest Wennekes Lederwaren6 bevestigd dat onder andere 
artikel 8 EVRM het privéleven van de werknemer beschermt, daar waar een werkne-
mer wordt gefilmd door zijn werkgever en welke beelden worden bewaard en bekeken. 
Daarnaast valt cameratoezicht in bepaalde gevallen ook onder de AVG. Immers, een 
beeldopname verschaft informatie over een persoon. Indien met behulp van onder-
scheidingskenmerken – eventueel in combinatie met andere gegevens – een persoon 
geïdentificeerd kan worden, is er sprake van een persoonsgegeven in de zin van artikel 
4 onderdeel l AVG. Op grond van artikel 2 lid 1 AVG is die van toepassing op digitale 
(video- of webcam)beelden, op analoge beelden indien deze later digitaal worden ver-
werkt en op analoge beelden die in een bestand worden opgenomen. Indien camera-
toezicht op de werkplek onder het bereik van de AVG valt, kan de werkgever een 
grondslag vinden in artikel 6 onderdeel a AVG: toezicht is toegestaan met de ondub-
belzinnige toestemming van de werknemer. Hierbij geldt dat in nationaal en internati-
onaal verband de vraag wordt gesteld of in de arbeidsverhouding wel sprake kan zijn 
van uit vrije wil toestemming geven, gezien de tussen werkgever en werknemer be-
staande gezagsverhouding. Ook de toenmalige ‘Artikel 29-Werkgroep’ (thans de ‘Euro-
pean Data Protection Board’, EDPB)7 heeft zich uitgelaten over het verlenen van toe-
stemming in de arbeidsverhouding. In hun rapport over de gegevensverwerking op de 
werkvloer schrijft de EDPB dat:

‘Given the unequal relationship between employers and employees – i.e. the employee 
has a financial dependence on the employer – and the sensitive nature of the data, it 
is highly unlikely that legally valid explicit consent can be given for the tracking or 
monitoring of such data as employees are essentially not free to give such consent in 
the first place.’8

cameratoezicht kan ook een grondslag vinden in artikel 6 onderdeel  f AVG. Deze 
grondslag kan gebruikt worden als het toezicht noodzakelijk is voor de behartiging van 

5 EHRM 25 juni 1997, NJ 1998, 506 (Halford).
6 HR 27 april 2001, JAR 2001/95.
7 De European Data Protection Board (EDPB) is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit 

de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
De EDPB bestaat uit alle voorzitters van de privacytoezichthouders van de EU.

8 Opinion 2/2017 on data processing at work d.d. 8 June 2017.
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een gerechtvaardigd belang van de werkgever of van een derde aan wie de gegevens 
worden verstrekt, tenzij het belang van de werknemer, in het bijzonder het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. De noodzakelijkheidtoets in 
dit onderdeel veronderstelt, aldus de memorie van toelichting, dat het toezicht pas vol-
doet als de werkgever heeft voldaan aan de proportionaliteit- en subsidiariteitstoets:9 
wordt met het cameratoezicht een inbreuk gemaakt op belangen of fundamentele rech-
ten van wie beeldopnamen worden verwerkt en, zo ja, dient dan, afhankelijk van de 
ernst van de inbreuk, cameratoezicht achterwege te blijven? Kan het doel dat met came-
ratoezicht wordt nagestreefd ook langs andere weg worden bereikt? Is het cameratoe-
zicht (in intensiteit) evenredig aan het na te streven doel? Op 28 januari 2014 publiceer-
de het college Bescherming Persoonsgegevens (thans de Autoriteit Persoons gegevens, 
AP) ‘do’s and don’ts’ voor cameratoezicht op de werkvloer.10 In deze ‘do’s and don’ts’ 
wordt ingegaan op de zogenaamde privacytoets, inhoudende dat de vraag moet worden 
gesteld (1) of de inzet van camera’s noodzakelijk is; (2) of het doel ook op een andere 
manier kan worden bereikt, met een minder ingrijpend middel dan camera’s; en (3) of 
het bedrijfsbelang opweegt tegen het privacybelang van de werknemers.

De normen die de AP hanteert, komen in belangrijke mate overeen met de criteria die 
het EHRM stelt. In 2012 heeft het EHRM zich in de Köpke-uitspraak uitgelaten over de 
inzet van heimelijk cameratoezicht.11 In de uitspraak gaat het EHRM uitgebreid in op 
de vraag of de inbreuk op de privacy van de werkneemster voldoende steun vond in het 
nationale recht. Werkneemster, mevrouw Köpke, werkte in een Duitse supermarkt en 
werd ervan verdacht dat zij had gefraudeerd met de statiegeldbonnetjes. Zij wordt op 
basis van de uitkomst van heimelijk cameratoezicht op staande voet ontslagen. Nadat 
in Duitsland in drie instanties is geoordeeld dat het ontslag op staande voet terecht is 
gegeven, dient werkneemster een klacht in bij het EHRM. De klacht wordt niet ontvan-
kelijk verklaard waarbij het hof de volgende elementen van het heimelijk cameratoe-
zicht van belang achtte:

 – de waarneming was gebaseerd op een specifiek vermoeden van onrechtmatig ge-
drag van een werknemer;

 – de waarneming was in tijd en ruimte beperkt;
 – de waarneming betrof het gedrag van K. als werkneemster;
 – de waarneming was noodzakelijk om bewijs te vergaren;
 – toegang tot de beelden was beperkt tot de ingeschakelde privédetective en een aan-

tal stafleden van de werkgever; en
 – de beelden waren slechts gebruikt als bewijs in de ontslagprocedure.

Het hof merkt ten slotte nog wel op dat de belangenafweging tussen het privacybelang 
van de werknemer en dat van de werkgever op bescherming van zijn bedrijfsbelangen 

9 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 86-89.
10 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-op-de-werkplek?-

qa=cameratoezicht.
11 EHRM 18 april 2012, JAR 2012/155.
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in de toekomst anders zou kunnen uitvallen, in het licht van het feit dat de steeds 
verdergaande techniek steeds verdergaande inbreuken op de privacy mogelijk zal ma-
ken.

In Nederland is een extra voorwaarde – naast de door het EHRM genoemde voorwaar-
den – dat de werknemers vooraf in kennis worden gesteld over de mogelijke inzet van 
verborgen camera’s. Sinds 2004 is het kenbaarheidsvereiste bij heimelijk cameratoe-
zicht strafrechtelijk verankerd (artikel 139f en 441b Wetboek van Strafrecht).12

Dit kenbaarheidsvereiste speelde ook een belangrijke rol in het arrest van het EHRM 
López Ribalda a.o./Spain.13 De Spaanse werkgever had zichtbare én onzichtbare came-
ra’s geïnstalleerd vanwege een vermoeden van diefstal, maar had de werknemers alleen 
over de zichtbare camera’s geïnformeerd. Naar Spaans recht moeten – net als in Neder-
land – werknemers vooraf worden geïnformeerd over de inzet van verborgen camera’s. 
Dit was niet gebeurd. Het EHRM benoemt dat dit een verschil is met de Köpke-zaak 
waar geen dergelijke wettelijke verplichting bestond. Daar kwam bij dat de inzet niet 
proportioneel was aangezien de werkgever alle werknemers wekenlang filmde, gedu-
rende alle arbeidsuren. Het EHRM oordeelde om die reden dat er sprake is van een 
schending van artikel 8 EVRM met als gevolg dat door de Spaanse overheid schadever-
goeding moet worden betaald aan de vijf werknemers ter hoogte van € 4.000 per werk-
nemer. Het EVRM oordeelde voorts dat de schending van artikel 8 EVRM niet met 
zich brengt dat er geen eerlijk proces is geweest als bedoeld in artikel 6 EVRM. De 
ontslagen waren niet alleen gebaseerd op de video-opnamen, maar ook op verklarin-
gen van getuigen en op bekentenissen van drie van de vijf werknemers. In Nederland 
zou er ook niet snel een situatie ontstaan waarin bewijs buiten beschouwing moet wor-
den gelaten. De Hoge Raad liet zich in 2014 tot tweemaal toe uit over het gebruik van 
onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken.14 Uit deze arresten volgt het uitgangs-
punt dat het maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, 
alsmede het belang van partijen om hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen 
maken, zwaarder wegen dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien spra-
ke is van bijkomende omstandigheden, is terzijdelegging van dat bewijs gerechtvaar-
digd.

Ook de overheid van Montenegro moest schadevergoeding betalen aan twee professo-
ren die gefilmd zijn in de auditoria waar college werd gegeven. Het EHRM concludeer-
de dat dit eveneens een schending van artikel 8 EVRM opleverde aangezien er voor dit 
specifieke cameratoezicht geen wettelijke basis was. Het EHRM bevestigt in dat kader 
dat het begrip ‘privéleven’ in artikel 8 EVRM ook betrekking heeft op professionele 
activiteiten. Ook activiteiten die plaatsvinden in een openbare context vallen onder het 

12 I.J. de Laat, ‘Verborgen cameratoezicht en de rol van de ondernemingsraad’, ArbeidsRecht 2006/55.
13 EHRM 9 januari 2018, EcLI:cE:EcHR:2018:0109, JAR 2018/56 m.nt. De Laat.
14 HR 11 juli 2014, JAR 2014/194 en HR 18 april 2014, JAR 2014/65.
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artikel. De auditoria zijn niet alleen aan te merken als hun werkplek, maar ook als de 
plaats waar zij contact hebben met studenten, relaties onderhouden en hun sociale 
identiteit vormgeven. De overheid van Montenegro moet aan beide professoren het 
door hen gevorderde bedrag aan schadevergoeding betalen van € 1.000.

Geconcludeerd kan worden dat zowel het EVRM als de AVG, maar ook het Wetboek 
van Strafrecht en het goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW van toepassing zijn op 
de privacyrechten van werknemers. Dit maakt het speelveld diffuus.

E-mail- en internetcontrole 

Ook e-mail- en internetverkeer wordt beschermd door artikel 8 EVRM. Het EHRM 
maakte in dit kader in de Halford-uitspraak uit dat de werknemer een ‘reasonable ex-
pectation of privacy’ heeft. Zoals hiervoor aangegeven, besliste het EHRM in het cop-
land-arrest dat correspondentie ook telefoongesprekken, e-mailverkeer en internetge-
bruik omvat. Hier was in de Barbulescu-uitspraak uit 2016 dan ook geen discussie 
meer over.15 Het EHRM overwoog dat de betreffende zaak verschilde van de eerderge-
noemde zaken vanwege het feit dat in de interne reglementen was opgenomen dat het 
voor werknemers strikt verboden was om de computers van de werkgever te gebruiken 
voor privédoeleinden. Het EHRM oordeelde dat controle op e-mailgebruik van een 
Roemeense werknemer was toegestaan, met inbegrip van persoonlijke e-mail, nu deze 
werd verstuurd vanaf het werkaccount. Het EHRM bevestigt daarbij nogmaals dat cor-
respondentie vanuit werk in principe valt onder het bereik van artikel 8 EVRM. Onder 
verwijzing naar de zaak Köpke/Duitsland oordeelt het EHRM:

‘It is open to question whether – and if so, to what extent – the employer’s restrictive 
regulations left the applicant with a reasonable expectation of privacy. Be that as it 
may, an employer’s instructions cannot reduce private social life in the workplace to 
zero. Respect for private life and for the privacy of correspondence continues to exist, 
even if these may be restricted in so far as necessary.’

Met andere woorden: als er geen waarschuwing is gegeven dat het e-mailgebruik wordt 
gemonitord, mag de werknemer een redelijke verwachting van privacy hebben. Het 
EHRM heeft de kwestie vervolgens beperkt getoetst. Niet het gedrag van de werkgever 
wordt beoordeeld, maar de vraag of Roemenië voldoende heeft gedaan om artikel 8 
EVRM goed op te volgen.

Naast artikel 8 EVRM is ook de AVG van toepassing op de verwerking van e-mail- en 
internetgegevens van een werknemer. Ook voor de beoordeling of het controleren van 
e-mail- en internetgebruik geoorloofd is, geldt dat niet altijd helder is wat precies het 

15 EHRM 5 september 2017, no. 61496/08.
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toetsingskader is. Zowel het cBP16 (thans AP) als de EDPB17 hebben een toetsingska-
der geschetst voor controle van werknemers. Ook voor dit onderwerp maakt de ver-
schillende toepasselijke wet- en regelgeving dat er sprake is van een onduidelijk toet-
singskader.

Oproep aan de wetgever 

Nadere regels stellen voor controle van werknemers 

Zoals hiervoor geconstateerd, is de versplinterde toepasselijke wet- en regelgeving ten 
aanzien van het monitoren van werknemers – voor juristen, laat staan voor werkgevers 
– lastig te doorgronden. Daar komt bij dat het ‘probleem’ dat speelde bij de Wet be-
scherming persoonsgegevens (Wbp) ook onder de AVG bestaat: deze wetgeving is niet 
geschreven voor de arbeidsverhouding en leidt om die reden tot verwarring. Rechters 
worstelen hier ook mee,18 zodat ook de uit de rechtspraak af te leiden criteria niet een-
duidig zijn. Dit is onwenselijk, vooral bij onderwerpen waar grondrechten in het ge-
ding zijn, zoals het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.19 Artikel 88 
AVG biedt wetgevers de mogelijkheid nadere regels te stellen ter bescherming van de 
rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de arbeidsverhouding. Zowel voor de inzet van (heime-
lijk) cameratoezicht en e-mail/internetcontrole als voor het afnemen van alcohol- en 
drugstesten20 is het van belang dat nadere regels worden gesteld. Zelfs de AP heeft 
hiertoe recentelijk opgeroepen.21 Door de vereisten die worden gesteld aan de inzet van 
cameratoezicht, e-mail/internetcontrole en alcohol- en drugstesten wettelijk te veran-
keren, komt er meer eenduidigheid in de rechtspraak en dit komt de rechtszekerheid 
ten goede.

Inzagerecht 

Ook voor het inzagerecht – strikt genomen geen grondrecht – geldt mijns inziens dat 
een nadere verduidelijking noodzakelijk is. Ook hierover bestond onder de Wbp al 
onduidelijkheid, voornamelijk over de vraag of het inzagerecht ook het recht op kopie-
en behelsde alsook over de vraag wanneer er een grond is om inzage te weigeren. Uit 
de rechtspraak onder de Wbp volgde dat het inzagerecht op vier gronden van de hand 
kon worden gewezen, te weten (1) omdat het geen bestand betreft, (2) omdat het per-

16 ‘Goed werken in netwerken; Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers’, J.H.J. Terstegge, 
2001, bewerkt door S. Lieon, 2002.

17 Artikel 29-Werkgroep 8 juni 2017, Werkdocument over de controle op elektronische communicatie op het 
werk.

18 Zie bijvoorbeeld EcLI:NL:RBMNE:2017:6075.
19 Zie hierover ook: A.H. Pool, Particuliere recherche door werkgevers, ISBN 978-90-5335-774-3.
20 Zie hierover: I.J. de Laat, ‘Alcohol- en drugstesten, een gemiste kans’, ArbeidsRecht 2018/6.
21 https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/testen-op-alcohol-drugs-geneesmiddelen-tij-

dens-werktijd-alleen-met-wettelijke-regeling.
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soonlijke aantekeningen betreft, (3) op grond van de uitzondering dat de bescherming 
van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen er toe leidt dat geen 
inzage hoeft te worden gegeven (artikel 43 Wbp) en (4) omdat een derde bedenkingen 
heeft tegen de inzage.

In de AVG is expliciet opgenomen dat een betrokkene het recht heeft op een kopie van 
de persoonsgegevens die worden verwerkt (artikel 15 lid 3 AVG). Desalniettemin is 
niet geheel duidelijk of een werkgever kan volstaan met inzage in een overzicht van 
welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welke doeleinden enzovoort (de in-
formatie die volgens artikel 15 AVG moet worden verkregen) of dat de werknemer ook 
kopieën van onderliggende documenten moet krijgen. Volgens de AP moet de verwer-
kingsverantwoordelijke een afschrift van persoonsgegevens verstrekken, hetgeen bij-
voorbeeld een overzicht van de persoonsgegevens is die van de betrokkene worden 
verzameld en wat die precies zijn. Of een kopie van een document waarin de persoons-
gegevens staan opgenomen, maar dit hoeft niet per se, aldus de AP.22 Met andere woor-
den: onder verwijzing naar de website van de AP zou betoogd kunnen worden dat het 
verstekken van kopieën niet noodzakelijk is. Dit is ook in lijn met de rechtspraak van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ). Aan het HvJ zijn in 2014 prejudiciële 
vragen gesteld over het inzagerecht.23 Het Hof stelt bij de beantwoording van deze vra-
gen voorop dat het recht op inzage is gegeven aan de betrokkene om zich te vergewis-
sen dat zijn persoonsgegevens juist en rechtmatig worden verwerkt. Verder oordeelt 
het Hof dat het volstaat als aan de betrokkene een volledig overzicht, in begrijpelijke 
vorm, van de gegevens wordt gegeven. Dat wil zeggen in een vorm die de betrokkene 
in staat stelt kennis te nemen van die gegevens en te controleren of zij juist zijn en zijn 
verwerkt in overeenstemming met de oude Privacyrichtlijn en thans de AVG.

Als al kopieën gegeven moeten worden, is de vraag of ook documenten moeten wor-
den verstrekt die de betrokkene al heeft. De Hoge Raad oordeelde hierover in de 
Dexia-zaken24 dat door de verantwoordelijke geen gegevens verstrekt hoeven te wor-
den waarover de betrokkene reeds beschikt en aan de hand waarvan hij zich reeds een 
oordeel heeft kunnen vormen. Zo dacht de voorzieningenrechter te Den Haag er ech-
ter niet over.25 Deze rechter oordeelde dat de argumenten van de werkgever dat de 
opgevraagde gegevens bij de werknemer bekend waren of hadden moeten zijn, alsme-
de dat sommige gegevens eerder al door de werknemer waren opgevraagd, niet als 
uitzondering in de AVG waren opgenomen. De kopieën moesten dus worden verstrekt.

Ten aanzien van de uitzonderingen op het inzagerecht onder de AVG, geldt het volgen-
de. Artikel 15 lid 4 AVG regelt dat ‘het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, 
(…) geen afbreuk (doet) aan de rechten en vrijheden van anderen’. Daarnaast is in artikel 

22 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage.
23 HvJ 17 juli 2014, zaak c-141/12 (Y.S.), AB 2014/365.
24 HR 29 juni 2007, EcLI:NL:HR:2007:AZ4664.
25 Rechtbank Den Haag 31 augustus 2018, EcLI:NL:RBDHA:2018:10910.
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41 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) een uitzondering opgenomen die regelt dat de 
bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen ertoe kan 
leiden dat geen inzage hoeft te worden gegeven. Voorts geldt – net als onder de Wbp 
– dat de AVG niet van toepassing is als er geen sprake is van een bestand.26 Ten slotte is 
de AVG niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijk 
persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit (ar-
tikel 2 lid 2 AVG). Anders gezegd, op hoofdlijnen is de regeling ongewijzigd.

De verduidelijking zou er wat mij betreft op moeten zien helder te krijgen of, en, zo ja, 
welke gegevens een werkgever moet verstrekken als een werknemer inzage vraagt in 
zijn personeelsdossier. Op basis van de eerdere rechtspraak zou het uitgangspunt zijn 
dat inzage niet het recht op een kopie behelst. Indien wel moet worden overgegaan tot 
het verstrekken van kopieën, hoeven geen gegevens verstrekt te worden waarover de 
betrokkene reeds beschikt en aan de hand waarvan hij zich reeds een oordeel heeft 
kunnen vormen. Voorts hoeft interne correspondentie niet te worden verstrekt, omdat 
deze gegevens vallen onder de uitzonderingsbepaling ex artikel 41 UAVG op grond 
waarvan de persoonlijke gedachten van medewerkers die uitsluitend bedoeld zijn voor 
intern overleg en beraad buiten het inzagerecht vallen.27 Ten slotte geldt nog dat het 
inzagerecht beperkt kan worden als dit noodzakelijk is om de rechten en vrijheden van 
anderen te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld de identiteit van een klager of een klok-
kenluider niet worden verkregen op basis van het inzagerecht.28

Conclusie 

Sinds de invoering van de AVG staat de privacy van werknemers steeds meer in de 
schijnwerpers. Dit maakt dat ook de onduidelijkheid over hoe de privacyregelgeving 
moet worden toegepast in de arbeidsverhouding steeds pregnanter wordt. Dit geldt ten 
aanzien van het door werkgevers monitoren van gedrag van werknemers, maar ook ten 
aanzien van het inzagerecht. Het verbaast dat de wetgever geen gebruik heeft willen 
maken van de mogelijkheid die de AVG biedt om bepaalde onderwerpen nader uit te 
werken. Sjef maakt altijd graag van de gelegenheid gebruik om in zijn uitspraken on-
derwerpen goed uit te werken. Misschien is nu voor Sjef de tijd gekomen (weer) de 
politiek in te gaan en te zorgen dat de vereisten die worden gesteld aan de inzet van 
cameratoezicht, e-mail/internetcontrole en alcohol- en drugstesten alsmede aan de 
toepassing van het inzagerecht in wetgeving worden uitgewerkt.

26 HR 3 juni 2002, EcLI:NL:HR:2002:AT1093, maar ook Rechtbank Midden-Nederland 25  juli 2018, JAR 
2018/228.

27 HR 8 februari 2013, EcLI:NL:HR:2013:BY4196.
28 Artikel 29-Werkgroep, Opinion 1/2006, 1 februari 2006.
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  De Laat en zijn ‘Uitzicht op ander werk’  

Dirk van Genderen1

In een liber amicorum ter gelegenheid van een afscheid vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd kan de titel ‘Uitzicht op ander werk’ verwondering oproe-
pen. Vanaf de pensionering kunnen andere waardevolle bezigheden, hobby’s, de fami-
lie en vriendschappen die te lang onder het werk hebben geleden, eindelijk de volle 
aandacht krijgen. Bij het afscheid van Sjef de Laat als rechter zal de titel ‘Uitzicht op 
ander werk’ zijn vrienden minder verbazen, zij kunnen zich hem immers niet zonder 
werk en uitzicht op werk voorstellen. Bij zijn amici in het arbeidsrecht zullen de ge-
dachten uitgaan naar het vonnis van 21 september 20112 over de spreekplicht van de 
werknemer over zijn uitzicht op ander werk in het kader van de beëindiging van zijn 
dienstverband. Dat vonnis geldt immers tot op de dag van vandaag als de standaard 
over dat onderwerp.

Uitzicht op ander werk, de relevantie in het arbeidsrecht 

Het uitzicht op ander werk is in de arbeidsrechtpraktijk van belang in het kader van de 
vaststelling van de omvang van de voorzieningen die bij een beëindiging van een 
dienstverband voor de werknemer moeten worden getroffen, ten behoeve van zijn in-
komenszekerheid en zijn kansen op de arbeidsmarkt. In de praktijk zal het dan vooral 
gaan om de hoogte van de door de werkgever aan de werknemer te betalen ontslagver-
goeding. Bij opzegging en ontbinding is sinds de invoering van de Wwz de wettelijke 
transitievergoeding verschuldigd, maar het uitzicht op ander werk is onverminderd 
relevant bij onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst of ‘op de gang’ in 
het kader van een ontbindingsprocedure. Het onderwerp komt bijna per definitie op 
tafel bij de advisering over dergelijke regelingen. De transitievergoeding is dan geen 
gegeven, maar niet meer dan een referentiepunt.

De waarde van het bestaande dienstverband is voor de werknemer voor een groot deel 
afhankelijk van zijn positie op de arbeidsmarkt. Die waarde verandert als hij elders op 
goede arbeidsvoorwaarden in dienst kan treden en zijn inkomenszekerheid daarmee 

1 Advocaat te Utrecht.
2 Kantonrechter Utrecht 21 september 2011, JAR 2012/5.

22815_Liber Deining.indd   321 05-06-19   15:04



322

DIRK VAN GENDEREN

voorlopig voldoende gewaarborgd lijkt. Ook de werkgever zal zich rekenschap geven 
van de kansen van zijn werknemer op de arbeidsmarkt. Zijn bereidheid de portemon-
nee open te trekken voor een forse beëindigingsvergoeding vermindert uiteraard als 
hij weet of vermoedt dat de werknemer aansluitend een andere baan kan accepteren.

In dat kader is het begrijpelijk dat een werknemer zijn werkgever niet snel zal informe-
ren over nieuwe kansen en zeker niet als de werkgever daar niet zelf naar vraagt. Bo-
vendien is onduidelijk waar zijn spreekplicht begint. De route naar nieuw werk kent 
immers meerdere etappes: van een openstaande vacature naar een sollicitatie, een eer-
ste en mogelijk tweede gesprek, de bemoedigende mededeling ‘u zit bij de laatste twee 
kandidaten’, de verzekering ‘u bent nog de enige kandidaat’, naar gesprekken met de 
toekomstig leidinggevende, een gesprek met personeelszaken over de arbeidsvoor-
waarden, voordat het uiteindelijk tot een mondeling akkoord komt en ten slotte wordt 
overgegaan tot het tekenen van een nieuw contract. Duidelijk zal zijn dat een werkne-
mer zijn werkgever niet hoeft te informeren over het feit dat hij ergens heeft gesollici-
teerd, maar vanaf welk moment is hij daartoe wel verplicht? Relevant is ook of dat 
nieuwe werk wel gelijkwaardig is qua niveau, arbeidsomvang en inkomen. Is de werk-
nemer gehouden zijn werkgever te informeren als hij, al dan niet noodgedwongen, 
opteert voor een parttime functie, voor de beperkte zekerheid van een contract voor 
een halfjaar of een functie met een aanzienlijk lager salaris?

Tegenover de informatieplicht van de werknemer op dit punt staat een onderzoek-
plicht van de werkgever: als hij belang hecht aan het perspectief van de werknemer op 
ander werk, kan het feit dat hij daar niet naar heeft geïnformeerd hem later worden 
tegengeworpen als indicatie van het beperkte belang dat de werkgever daaraan hechtte.

De werkgever die een werknemer met een riante ontslagvergoeding heeft zien vertrek-
ken en er vervolgens achter komt dat die ten tijde van de onderhandelingen al zeker 
was van een nieuwe baan, kan zich beroepen op bedrog en dwaling en op die gronden 
(gedeeltelijke) vernietiging vorderen van de met de werknemer gesloten beëindigings-
overeenkomst. Voor een vernietiging wegens bedrog is vereist dat sprake is geweest 
van een ‘opzettelijk gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwij-
gen van enig feit dat (in dit geval de werknemer) verplicht was mee te delen of een 
andere kunstgreep’ (artikel 3:44 BW). Bedrog in een ontbindingsprocedure kan leiden 
tot herroeping van de ontbindingsbeschikking (artikel 382 Rv). Voor een beroep op 
dwaling is opzet niet vereist, voldoende is dat de dwaling veroorzaakt is door (onjuiste) 
inlichtingen van de werknemer of doordat deze zich niet aan zijn informatieplicht 
heeft gehouden (artikel 6:228 BW). De werkgever zal geen beroep op dwaling toeko-
men als hij de dwaling aan zichzelf te wijten heeft, bijvoorbeeld omdat hij zijn onder-
zoekplicht heeft verwaarloosd.
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Ontwikkeling in de rechtspraak 

In de rechtspraak werd aanvankelijk vooral de nadruk gelegd op de onderzoekplicht 
van de werkgever. Uitgangspunt was dat vernietiging van een beëindigingsovereen-
komst alleen aan de orde was als de werkgever bij de werknemer had geïnformeerd 
naar zijn uitzicht op ander werk en de werknemer daar onjuist op had geantwoord.3 
Werkgevers die geen gerichte vraag aan de werknemer hadden gesteld, lieten niet blij-
ken dat het eventueel vinden van ander werk voor hen van belang was bij het vaststel-
len van de beëindigingsvergoeding. Hun beroep op dwaling werd dan ook afgewezen, 
ook al was het misschien ‘niet netjes’ dat de werknemer niet uit eigen beweging infor-
matie verstrekte over de mogelijkheden van ander werk.4

In de latere jurisprudentie verschuift het accent naar de mededelingsplicht van de 
werknemer, met name onder invloed van het arrest Van Gruijthuijsen/Rabobank.5 
Daarin oordeelde de Hoge Raad dat ook het niet ongevraagd meedelen van ‘de moge-
lijkheid om (vrijwel onmiddellijk) elders weer aan het werk te gaan’, zelfs in een 
pro-forma-ontbindingsprocedure, bedrog oplevert in de zin van artikel 382 Rv. De 
vraag die daarbij onbeantwoord bleef, was wanneer aan het criterium ‘de mogelijkheid 
om vrijwel onmiddellijk elders weer aan het werk te gaan’ is voldaan. Werkgevers gin-
gen in concepten van beëindigingsovereenkomsten graag uit van het criterium ‘het 
behoren tot de laatste twee kandidaten in een sollicitatieprocedure’, werknemers van de 
zekerheid dat elders in dienst kon worden getreden. In 2010 oordeelde het Hof Den 
Haag dat een aanbod van de werkgever om in dienst te treden in ieder geval niet ver-
zwegen mocht worden in een situatie waarin de hoogte van de beëindigingsvergoeding 
daar uitdrukkelijk van afhankelijk was gesteld in de beëindigingsovereenkomst.6 Het 
wachten was op een algemeen toepasbare toetsingsmaatstaf. Die volgde in 2011.

Kantonrechter Utrecht 21 september 2011, JAR 2012/57 

Zuwe Zorg B.V. en een bij haar werkzame verpleeghuisarts bereikten overeenstem-
ming over de beëindiging van het dienstverband per 1 oktober 2009 en een beëindi-
gingsvergoeding van € 174.000 bruto. Die afspraken werden vastgelegd in een door 
beide partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst, gedateerd op 24 juli 2009. De 
kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst vervolgens in een pro-forma-proce-
dure. De verpleeghuisarts vond aansluitend een nieuwe werkkring bij de Osira Groep. 
Vast komt te staan dat zij daar al in mei 2009 een eerste oriënterend gesprek voerde, dat 
zij tussen 24 en 28 juli door de Osira Groep was benaderd in verband met een vacature 
en dat zij vervolgens op 3 augustus 2009 werd uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaar-

3 HR 17 januari 1997, JAR 1997/54 (Geerlofs/Meinsma).
4 Kantonrechter Delft 7 maart 1996, JAR 1996/102; Kantonrechter Rotterdam 31 juli 1996, JAR 1996/207.
5 HR 19 december 2003, JAR 2004/15 (Van Gruijthuisen/Rabobank).
6 Hof Den Haag 19 januari 2010, EcLI:NL:GHSGR:2010:BL2560, RAR 2010,53.
7 Kantonrechter Utrecht 21 september 2011, JAR 2012/5.
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dengesprek op 14 augustus 2009. Zuwe Zorg had tijdens de onderhandeling niet naar 
de perspectieven van de verpleeghuisarts geïnformeerd, zij had daar verder ook niets 
over gemeld.

In de zaak waarin De Laat op 21 september 2011 vonnis wees vorderde de Zuwe Groep 
de vernietiging van de betalingsverplichting uit de beëindigingsovereenkomst op 
grond van bedrog en dwaling, omdat de werkneemster ten tijde van de ondertekening 
van de vaststellingsovereenkomst een ‘serieus vooruitzicht’ zou hebben gehad op ander 
werk. De werkneemster bepleitte de niet-ontvankelijkheid van de Zuwe Groep, nu zij 
niet binnen drie maanden op grond van artikel 382 Rv had verzocht om de herroeping 
van de uitspraak van de kantonrechter. Volgens de verpleeghuisarts was er bovendien 
ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst nog geen sprake van een concreet 
uitzicht op een andere baan.

Artikel 382 Rv: ‘bedrog in het geding gepleegd’? 

Het verzoek van de werkneemster om Zuwe Zorg niet-ontvankelijk te verklaren was 
gebaseerd op het oordeel van de Hoge Raad in het arrest Van Gruijthuijsen/Rabobank, 
dat ook een verzwijging in een pro-forma-ontbindingsprocedure bedrog oplevert in de 
zin van artikel 382 Rv. Dat oordeel lag in lijn met de eerdere rechtspraak, waarin ‘in het 
geding’ steeds ruim was uitgelegd. Ook bedrog in bijvoorbeeld de correspondentie tus-
sen partijen of hun advocaten kon daaronder begrepen zijn.8 Bij de introductie van 
artikel 382 Rv werd uitdrukkelijk geen wijziging van die uitleg beoogd.9 Met de ruime 
bevoegdheid van de rechter op grond van artikel 382 Rv was bereikt dat ook degenen 
die strikt genomen niet ‘in het geding’ ten overstaan van de rechter waren bedrogen 
om herroeping konden verzoeken. In de praktijk bleek die ruime bevoegdheid reden-
gevend om vorderingen af te wijzen van degenen die, bijvoorbeeld na een pro-for-
ma-procedure, niet om herroeping hadden verzocht.10 Dat lot had ook Zuwe Zorg 
kunnen treffen.

Dat een werkgever zich niet meer op bedrog zou kunnen beroepen als hij niet tijdig 
heeft verzocht om de herroeping van de ontbindingsbeschikking in een geregelde pro-
cedure, is voor De Laat aanleiding de Hoge Raad niet te volgen in de uitleg van ‘in het 
geding gepleegd’. Hij overweegt dat van bedrog ‘in het geding gepleegd’ geen sprake is 
als er, zoals bij een geregelde ontbinding, ‘geen (echt) geding (met debat) is geweest’. 
Zuwe Zorg werd dan ook ontvankelijk geacht in haar op bedrog in de zin van artikel 
3:44 BW en dwaling (artikel 6:228 BW) gebaseerde vorderingen.
Hoewel De Laat daarmee, anders dan de Hoge Raad, koos voor een zuiver grammati-
cale uitleg van de woorden ‘in het geding gepleegd’, paste het resultaat van die keuze bij 

8 HR 27 november 1953, NJ 1953, 396.
9 Kamerstukken II, 1999-2000, 26 855, nr. 3, p. 172 (MvT).
10 Hof Den Haag 11 januari 2008, JAR 2008/54.
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de kennelijke bedoeling van de Hoge Raad om vorderingen op grond van bedrog (zij 
het op grond van artikel 382 Rv) niet op zuiver formele gronden af te wijzen. Ook de 
annotator, Van Heusden, kon zich geheel in deze eigenzinnige ongehoorzaamheid van 
De Laat vinden.

‘De mogelijkheid vrijwel onmiddellijk elders weer aan het werk te gaan’ 

Het vonnis van 21 september 2011 is echter vooral bekend geworden door de definitie 
die De Laat daarin vervolgens geeft van het uitzicht op ander werk dat niet langer ver-
zwegen mag worden. Het door de Hoge Raad gebezigde begrip ‘de mogelijkheid vrij-
wel onmiddellijk weer aan het werk te gaan’ vereist volgens De Laat ‘dat een concreet 
uitzicht op het verkrijgen van een functie moet bestaan en wel in die zin dat niet in alge-
mene termen een kans bestaat op het verkrijgen van een baan in een bedrijf, maar dat de 
onderhandelingen tussen de werknemer en de nieuwe werkgever over een nieuwe baan in 
een zo vergevorderd stadium zijn dat redelijkerwijs, onder de gegeven omstandigheden, 
mag worden aangenomen dat een concreet en op details uitgewerkt aanbod van de werk-
gever met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door de werknemer zal worden of 
al is aanvaard’.
Dat criterium geldt volgens De Laat gelijkelijk bij bedrog en dwaling, met dit verschil 
dat bij bedrog sprake moet zijn van opzet en bij dwaling niet. Wordt door de werkgever 
uitdrukkelijk gevraagd naar de perspectieven van de werknemer en liegt hij daar ver-
volgens over, dan is sprake van bedrog.

Betekenis voor de praktijk 

Dit vonnis van De Laat heeft grote invloed gehad op de arbeidsrechtpraktijk. Dat geldt 
allereerst voor zijn oordeel dat vernietiging van een beëindigingsovereenkomst op 
grond van dwaling en bedrog ook mogelijk blijft na een geregelde ontbinding. Na 2011 
heeft zich, althans in de gepubliceerde rechtspraak, geen zaak meer voorgedaan waarin 
dergelijke vorderingen niet-ontvankelijk werden verklaard of werden afgewezen om-
dat tijdig herroeping had moeten worden gevraagd.

De betekenis voor de arbeidsrechtpraktijk van zijn formule voor de spreekplicht van de 
werknemer die mogelijk elders in dienst kan treden, kan moeilijk overschat worden. 
Tot op de dag van vandaag is dit vonnis het ijkpunt bij de advisering van werknemers 
en werkgevers in het kader van onderhandelingen over de beëindiging van een dienst-
verband. Ook in de rechtspraak geldt nog steeds dat een verplichting om ongevraagd 
melding te maken van een perspectief op ander werk niet eerder bestaat dan nadat de 
werknemer, als enige overgebleven kandidaat, met een mogelijk nieuwe werkgever ten-
minste over de arbeidsvoorwaarden heeft gesproken en duidelijk is dat zij tot elkaar 
zullen komen.
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Datzelfde criterium wordt in de rechtspraak inmiddels ook gehanteerd in andere situ-
aties dan die waarover De Laat oordeelde. Volgens Hof Amsterdam is ook in het geval 
dat de werknemer in de beëindigingsovereenkomst uitdrukkelijk heeft verklaard geen 
uitzicht op ander werk te hebben beslissend voor het antwoord op de vraag of hij daar-
mee bedrog heeft gepleegd of ‘nog niet was gesproken over arbeidsvoorwaarden (…) en 
dus geenszins zeker was dat partijen tot overeenstemming zouden komen over (zijn) in-
diensttreding’.11 Illustratief is ook een recent arrest van het Hof Den Bosch, waarin de 
vraag was wat moest worden verstaan onder ‘het vinden van een nieuwe baan’ in een 
sociaal plan. Het hof verwijst uitdrukkelijk naar het vonnis van De Laat van 21 septem-
ber 2011, citeert de cruciale passage in dat vonnis letterlijk en volledig en maakt die 
formule vervolgens ook voor deze casus tot uitgangspunt van de verdere toetsing.12

Geopperd zou kunnen worden dat het vonnis van 21 september 2011 inmiddels aan 
belang heeft ingeboet, nu de introductie van de transitievergoeding discussies over de 
hoogte van ontslagvergoedingen meestal overbodig maakt. De beëindigingsvergoe-
ding staat daarmee echter alleen vast bij opzegging of ontbinding waarbij geen sprake 
is van ernstig verwijtbaar handelen van een van de partijen. Als de werkgever zich daar 
wel aan schuldig heeft gemaakt, dan kan het perspectief op ander werk een rol spelen 
bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding.
Wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld is zijn perspectief op an-
der werk relevant bij de beantwoording van de vraag of aan hem desalniettemin toch 
een (gedeeltelijke) transitievergoeding toekomt (artikel 7:673 lid 8 BW).

Voor beëindigingen van arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden is het 
vonnis van De Laat onverminderd van belang. Daar komt bij dat het aandeel van deze 
vorm van beëindiging sinds de inwerkingtreding van de Wwz alleen maar is toegeno-
men. Dat is af te leiden uit de spectaculaire daling van het aantal ontslagprocedures in 
de afgelopen jaren: van in totaal 70.939 ontbindings- en UWV-procedures in 2013 
naar 19.541 procedures in 2017.13 De sterkere economie kan die daling (met 72,5%) 
maar beperkt verklaren. feit is dat werkgevers steeds minder kiezen voor deze proce-
dures. Zij zien op tegen de toetsing van de limitatieve opzeggingsgronden en kiezen 
liever voor een regeling met de werknemer, die op zijn beurt belang heeft bij een hoge-
re vergoeding dan de transitievergoeding (de kantonrechtersformule doet dan ook nog 
regelmatig opgeld). De belangrijkste oorzaak van de terugloop in het aantal procedures 
is mogelijk de introductie van hoger beroep en cassatie. Wist men voor 2015 na een 
UWV- of ontbindingsprocedure waar men aan toe was, onder de Wwz is dat niet lan-
ger het geval. Hoger beroep blijkt bovendien in veel gevallen effectief.14 Zekerheid op 

11 Hof Amsterdam 25 november 2014, EcLI:NL:GHAMS:2014:4891.
12 Hof Den Bosch 8 januari 2019, EcLI:NL:GHSHE:2019:44.
13 P. Kruit & I.H. Kersten ‘Statistiek Ontbindingsprocedure 2017: eenzijdig ontslag bereikt historisch diepte-

punt’, ArbeidsRecht 2018/32.
14 P. Kruyt & I.H. Kersten, t.a.p.: 50% kans voor de werkgever in hoger beroep, 23% kans voor de werknemer.
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korte termijn is alleen te bereiken met een minnelijke regeling. Maar dan moet er geen 
sprake zijn geweest van wilsgebreken.

Uitzicht op ander werk van Sjef de Laat? 

Waarom de gedachten bij de woorden ‘uitzicht op ander werk’ in het arbeidsrecht uit-
gaan naar het vonnis van De Laat van 21 september 2011 is hiermee voldoende duide-
lijk. Maar hoe te denken over de relatie ‘uitzicht op ander werk’ en Sjef de Laat in per-
soon?

Verwondering waarschijnlijk over het woord ‘ander’: is hij echt al 70 jaar en dwingt 
artikel 46h lid 3 Wrra hem nu al te stoppen als rechter? Ongeloof misschien: heeft hij 
zich bij deze pensioenverplichting neergelegd of heeft hij die inmiddels voorgelegd aan 
het Europese Hof van Justitie, met een vordering gebaseerd op Richtlijn 2000/78/EG? 
De door de minister in de Kamer gegeven legitimering voor de 70-jarige leeftijd als de 
‘pensioenverplichtende leeftijd’ (de doorstroming binnen de rechterlijke macht) kan 
bij het huidige tekort aan rechters toch immers niet serieus genomen worden?

De koppeling ‘uitzicht op ander werk’ met ‘De Laat’ zal verder niemand verbazen. Bij 
De Laat stelt men zich per definitie uitzicht op werk voor. Als hij gedwongen wordt te 
stoppen als rechter komt er alleen maar meer tijd vrij voor al zijn andere activiteiten en 
interesses: het schrijven van boeken, annotaties, commentaren en artikelen, het voor-
zitten van cao-commissies, arbitrage, gastcolleges en docentschappen. Hij hoeft zich 
daarbij niet bovendien niet te beperken tot de rechtsgebieden waarop hij in de afgelo-
pen jaren het meest zichtbaar is geweest, zelfs een onderwerp als de beweiding van 
pensionpaarden heeft voor hem geen geheimen.15 Ook wordt al gespeculeerd over een 
terugkeer in de advocatuur.

Weinigen zijn er overigens mee bekend dat De Laat ook een uitstekende reputatie ge-
niet in een ander togaberoep, dat van de ‘babs’, de buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Volgens betrouwbare bronnen is nog geen enkel huwelijk gestrand, 
dat ten overstaan van De Laat als babs werd gesloten. Ook die toga staat hem goed!

15 Zie Kantonrechter Utrecht 17 februari 2009, EcLI:NL:RBUTR:2009:BH3095.
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Ander werk is er voor De Laat ook na zijn pensionering in overvloed. Van het uitzicht 
daarop hoeft hij geen melding meer te maken, ook niet als al over de arbeidsvoorwaar-
den is gesproken!
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