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‘Looking up at the stars’
Afwegingen tussen vrije arbeidskeuze en werkgeversbelang in het

wetsvoorstel inzake het concurrentiebeding

Het overeenkomstenrecht ondervindt steeds vaker invloed van grondrechten. Dit
komt onder meer naar voren in het momenteel aanhangige wetsvoorstel 28 167

inzake wijziging van de regeling van het concurrentiebeding, waarin een afweging
wordt gemaakt tussen enerzijds het werkgeversbelang en anderzijds de vrije

arbeidskeuze van de werknemer. Aan de hand van het wetsvoorstel wordt in dit
artikel ingegaan op de doorwerking van grondrechten in het contractenrecht, de

verhouding tussen wetgever en rechter en de discussie over autonomie en solidariteit
als grondslagen van het privaatrecht.

‘If equal affection cannot be,
Let the more loving one be me’
(W.H. Auden, The More Loving One1)

Inleiding
Kijkend naar de sterren filosofeerde Auden
over zijn onbeantwoorde liefde voor hen. Hoe-
wel grondrechten op het eerste gezicht weinig
affectie tonen voor contractuele verhoudin-
gen, oefenen zij een vergelijkbare aan-
trekkingskracht uit op een groeiend aantal
privatisten. Het privaatrecht – en het overeen-
komstenrecht als onderdeel daarvan – wordt
weliswaar het sterkst belicht door de partij-
autonomie, maar wanneer deze zon is onder-
gegaan, flonkeren de grondrechtelijke sterren
aan de privaatrechtelijke hemel. In toene-
mende mate beïnvloeden zij de verhoudingen
tussen contractspartijen. Daarmee wordt
voortgebouwd op de socialisering van het over-
eenkomstenrecht, die reeds uiting heeft ge-
vonden in voor specifieke ‘zwakkere’ groepen
ontwikkelde regelgeving op het gebied van on-
der meer het consumentenrecht en het ar-
beidsrecht.2

Een voorbeeld van doorwerking van grond-
rechten in het overeenkomstenrecht is de af-
weging van het recht van vrije arbeidskeuze
van de werknemer (artikel 19 lid 3 Grondwet
(Gw)) tegen het belang van de werkgever in
gevallen van ongeoorloofde concurrentie door
de ex-werknemer. Zo wees de president van de
Rechtbank Den Haag recentelijk vonnis in de
zaak van Gouden Gids tegen haar voormalig
financieel directeur, die een overstap naar con-

current TeleMedia wilde maken.3 De rechter
liet in dat geval het werkgeversbelang zwaar-
der wegen en verbood de directeur binnen een
half jaar in dienst te treden bij het concurreren-
de bedrijf.
Partijen hadden zelf al op voorhand een derge-
lijke afweging kunnen maken door bij het aan-
gaan van het dienstverband een concurrentie-
beding overeen te komen. Daarin hadden zij
kunnen bepalen dat de werknemer gedurende
een zekere periode na beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst niet in dienst mocht tre-
den bij een concurrent. Niettemin bestaat ook
over de toelaatbaarheid van dergelijke bedin-
gen veel onduidelijkheid, waardoor een groot
aantal zaken alsnog bij de rechter belandt.
Wetsvoorstel 28 167 inzake wijziging van de
wettelijke regeling van het concurrentiebe-
ding, dat momenteel aanhangig is, beoogt
hierin verbetering te brengen en een beter
evenwicht tussen de belangen van werkgever
en werknemer te realiseren.4

In dit artikel wordt het wetsvoorstel belicht
vanuit het perspectief van doorwerking van
grondrechten in het contractenrecht. Om te
beginnen komt de betekenis van de grond-
rechtelijke waarden voor het verbintenissen-
recht aan de orde. Vervolgens wordt dieper in-
gegaan op de afweging van belangen in het
wetsvoorstel over het concurrentiebeding en
de verhouding tussen wetgever en rechter. Tot
besluit volgt een conclusie ten aanzien van de
plaats die de grondrechten innemen aan het
contractenrechtelijk firmament.

In
ko

m
en

 e
n 

ze
ke

rh
ei

d

32 Rechtshulp 2003 – 6/7



(Contracts)vrijheid, solidariteit en
concurrentiebeding
‘Vrijheid’ is een relatief begrip. Beperkingen
zijn inherent aan het concept, ook op het ter-
rein van het contractenrecht, waar individuele
partijen hun onderlinge relaties vormgeven.
Het is een principe van wederkerigheid: in een
samenleving en een rechtsstelsel waarin de in-
dividuele autonomie een centrale plaats in-
neemt, kan die autonomie alleen worden ge-
waarborgd met inachtneming van de vrijheid
van de andere leden van de samenleving. Het
individu mag zijn eigen belangen nastreven,
maar dient daarbij altijd oog te hebben voor
die van anderen, zoals de anderen op hun beurt
rekening moeten houden met zijn belangen.5

In het overeenkomstenrecht komt dit onder
meer tot uitdrukking in de beperkingen die het
beginsel van contractsvrijheid kent, zoals het
verbod een overeenkomst te sluiten die in strijd
komt met de goede zeden (artikel 3:40 BW).
Het is echter niet alleen autonomie die de pri-
vaatrechtelijke verhoudingen van burgers
kleurt. Steeds vaker wordt daarnaast een vorm
van solidariteit of naastenliefde gevraagd van
contractspartijen, dat wil zeggen een actief re-
kening houden met de belangen van de weder-
partij zonder dat daar een eigen voordeel te-
genover hoeft te staan.6 Denk bijvoorbeeld aan
de speciale regelingen die ontwikkeld zijn om
de ‘zwakkere’ contractspartij te beschermen
op gebieden als het consumentenrecht, ar-
beidsrecht, patiëntenrecht en huurrecht.7

De doorwerking van grondrechten in het over-
eenkomstenrecht heeft een basis in beide be-
ginselen. Aan de ene kant ligt de nadruk op de
persoon van de contractspartij, diens con-
tractsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden.
Voor de werkgever zijn in relatie tot een ar-
beidsovereenkomst bijvoorbeeld de vergro-
ting en bescherming van het bedrijfsdebiet8

van belang; voor de werknemer staat de be-
scherming van zijn vrije arbeidskeuze op de
voorgrond. Aan de andere kant, echter, dienen
partijen in zekere mate solidair met elkaar en
met derden te zijn. Zo heeft de wetgever van-
wege de veelal bestaande ongelijkheid in de
verhouding tussen werkgever en werknemer
gekozen voor een regeling van de arbeidsover-
eenkomst die met name laatstgenoemde partij
beschermt.9 Het grondrecht van vrije arbeids-
keuze van de werknemer dient in dat verband

niet alleen door de overheid maar ook door de
private werkgever te worden gewaarborgd.10

Wanneer de rechter een concurrentiebeding
krijgt voorgelegd, weegt hij dan ook de con-
tractenrechtelijke belangen van de werkgever
af tegen het grondrecht van de werknemer,
daarbij zoekend naar de balans tussen autono-
mie en solidariteit.
Ondanks het evidente belang van de vrijheid
van arbeidskeuze werd in de wettelijke rege-
ling van het concurrentiebeding (artikel 7:653
BW) tot nu toe slechts in geringe mate met het
grondrecht rekening gehouden. De voor-
naamste verklaring hiervoor is dat de oor-
spronkelijke regelgeving met betrekking tot
dergelijke bedingen al dateert van 1907, dat wil
zeggen van lang voordat de vrije arbeidskeuze
werd gecodificeerd in artikel 19 lid 3 van de
Grondwet van 1983.11 Het voorgestelde nieuwe
artikel over het concurrentiebeding, opgeno-
men in wetsvoorstel 28 167, beoogt een beter
evenwicht te vinden tussen de (grondrechtelij-
ke) belangen van werkgever en werknemer.

De afweging in het wetsvoorstel
In hoeverre schijnt nu het recht van vrijheid van
arbeidskeuze door in het wetsvoorstel inzake
het concurrentiebeding? Het opvallendste ele-
ment dat het nieuwe artikel 7:653 BW12 in dit
verband introduceert, is ongetwijfeld het ver-
eiste van een billijke vergoeding. De wet stelde
tot nu toe slechts twee voorwaarden voor gel-
digheid van een concurrentiebeding: 1) het be-
ding diende schriftelijk te zijn overeengeko-
men, 2) met een meerderjarige werknemer
(het huidige artikel 7:653 lid 1 BW). Het wets-
voorstel voegt hier aan toe dat een billijke ver-
goeding moet staan tegenover de beperking in
de vrijheid van arbeidskeuze die de werknemer
ondervindt.13 Hoewel over het voorstel veel
meer te zeggen valt,14 beperk ik mij tot enkele
opmerkingen over de spanning tussen con-
tractsvrijheid en vrije arbeidskeuze in relatie
tot deze vergoeding.
Inspiratie voor de nieuwe bepaling is geput uit
het gegeven dat een concurrentiebeding per
definitie een beperking op het recht van vrij-
heid van arbeidskeuze (artikel 19 lid 3 Gw) in-
houdt. Een werknemer die – op basis van zijn
contractsvrijheid – instemt met het beding
geeft daarmee immers in beginsel een deel van
zijn grondrecht op: het staat hem niet meer
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geheel vrij te bepalen waar en voor wie hij –
gedurende een bepaalde periode – na afloop
van de dienstbetrekking zal gaan werken. De
voorgestelde vergoeding is bedoeld ter com-
pensatie van deze gedeeltelijke afstand van het
recht op vrije arbeidskeuze.15

Een belangrijk aspect van het voorstel is het
verplichte karakter van de vergoeding.16 Het
concurrentiebeding zal in de toekomst altijd
gekoppeld dienen te zijn aan de verbintenis
van de werkgever tot betaling van een dergelijk
compensatiebedrag. Slechts het bepalen van
de hoogte van de billijke vergoeding wordt aan
partijen zelf overgelaten.17 De wetgever stelt
hier – door het opnemen van een verplichting
tot compensatie – dus grenzen aan de con-
tractsvrijheid van partijen, dit ter bescherming
van de zwakkere partij. Aan de andere kant
blijft de partijautonomie gewaarborgd; als
werkgever en werknemer overeenkomen dat
het beding niet langer van kracht is, is geen
vergoeding verschuldigd, aangezien de werk-
nemer dan niet langer beperkt wordt in zijn
vrije arbeidskeuze.18 Met andere woorden: par-
tijen zijn vrij in hun beslissing al dan niet een
concurrentiebeding op te nemen, maar doen
zij dit, dan gelden de wettelijke vereisten, die
de werknemer beschermen.
Of de rechtszekerheid met de introductie van
de billijke vergoeding daadwerkelijk gediend
wordt, valt echter nog te bezien. Nu het wets-
voorstel en de memorie van toelichting geen
nadere eisen stellen aan de omvang van de ver-
goeding, lijkt de beantwoording van de vraag
naar toelaatbaarheid van het concurrentiebe-
ding er niet eenvoudiger op te worden. Daar-
door zullen partijen waarschijnlijk in veel ge-
vallen toch de stap naar de rechter zetten om
het overeengekomen beding ter beoordeling
voor te leggen.19

De rechter kan, evenals onder de huidige wets-
bepaling (artikel 7:653 lid 2 BW), de feitelijke
uitwerking van het concurrentiebeding toet-
sen op billijkheid (lid 6 van het nieuwe artikel).
Zelfs wanneer een beding voldoet aan de wet-
telijke eisen, is immers denkbaar dat het in de
praktijk zeer ongunstig uitpakt. Een belangen-
afweging zal dan moeten uitwijzen of het be-
ding in stand kan blijven.20 Via deze weg heeft
de rechter – naast de wetgever – de mogelijk-
heid contractuele belangen (naleving, ter
voorkoming van nadeel voor de werkgever) te

meten aan grondrechtelijke waarden (de vrij-
heid van arbeidskeuze).

Wetgever en rechter
In de verhouding tussen wetgever en rechter
doen zich enkele belangwekkende problemen
voor van meer rechtspolitieke aard. De voorge-
stelde bepaling kent immers nog steeds een
ruime bevoegdheid van de rechter om te be-
oordelen of een concurrentiebeding de vrije ar-
beidskeuze van de werknemer onbillijk be-
perkt (artikel 7:653 lid 6 BW (ontwerp)).
Weliswaar wordt beoogd partijen meer rechts-
zekerheid te bieden, in die zin dat al bij sluiting
van het concurrentiebeding duidelijk dient te
zijn of het door de beugel kan,21 maar de ver-
eisten zijn niet zo ver uitgewerkt dat op voor-
hand gezegd kan worden of het beding in de
praktijk toelaatbaar zal blijken. Uiteraard is
het vaak niet mogelijk al bij het overeenkomen
van de clausule te voorzien hoe die bij beëindi-
ging van het contract zal uitwerken. Het ligt
dan ook voor de hand dat de rechter enige
ruimte wordt gelaten om, op grond van een
billijkheidstoets, over toelaatbaarheid van het
concurrentiebeding te beslissen. Desalniette-
min betekent dit dat de rechter een aanzienlij-
ke rechtsvormende taak heeft toebedeeld ge-
kregen.22

Een moeilijkheid die dit met zich brengt, is om
te beginnen gelegen in de legitimiteit van de
beslissing. De uitspraak van de rechter ont-
beert immers een democratische basis: mag de
rechter, die niet door de bevolking gekozen is,
wel zulke politieke beslissingen nemen? Afwe-
ging van de (grondrechtelijke) belangen van
partijen, werkgever en werknemer, vereist al-
tijd het zoeken van het evenwicht tussen auto-
nomie en solidariteit; een keuze die nauwelijks
a-politiek kan zijn.23 Hoewel de toetsing aan de
open norm van redelijkheid en billijkheid
ruimte laat om rekening te houden met maat-
schappelijke ontwikkelingen, zijn er grenzen
aan de rechtsvormende taak en bevoegdheid
van de rechter. De verantwoordelijkheid voor
het vaststellen van het recht in politiek gevoe-
lige kwesties ligt nog altijd in eerste instantie
bij de wetgever.
Daarbij komt dat de doorwerking van grond-
rechten in het contractenrecht – of ruimer: in
het verbintenissenrecht – raakt aan het vraag-
stuk van constitutionele toetsing. De ontwik-
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kelingen komen op het terrein van artikel 120
Gw, dat de rechter verbiedt wetten in formele
zin te toetsen aan de Grondwet.24 Wanneer de
rechter bijvoorbeeld een afweging maakt tus-
sen werkgeversbelang en vrije arbeidskeuze
van de werknemer, toetst hij in feite ook de
door de wetgever gemaakte belangenafwe-
ging in de regeling van het concurrentiebe-
ding. Met name indien de wetgever in de toe-
komst voor een meer gedetailleerde regeling
zal kiezen, kan nauwelijks worden voorkomen
dat de rechter deze op basis van het grondrecht
van vrije arbeidskeuze waardeert.25 Door in in-
dividuele gevallen de grondrechten van de
werknemer tegen de belangen van de werkge-
ver af te wegen zal de rechter indirect ook de
wettelijke regeling aan het recht op vrije ar-
beidskeuze toetsen. In het licht van de door-
werking van grondrechten in het overeenkom-
stenrecht verdient de wenselijkheid van het
toetsingsverbod van artikel 120 Gw daarom de
aandacht.

Tot slot
Tot nu toe viel in de uitspraken over geldigheid
van concurrentiebedingen niet altijd een lijn
te ontdekken.26 Door aanscherping van de
wettelijke regeling, onder meer door introduc-
tie van de verplichte vergoeding, hoopt de re-
gering meer rechtszekerheid te creëren. Ten
eerste zullen werkgevers naar verwachting se-
lectiever concurrentiebedingen afsluiten. Ten
tweede zal op voorhand al meer duidelijkheid
bestaan over de toelaatbaarheid van de bedin-
gen. Daarmee wordt volgens de regering meer
recht gedaan aan het grondrecht van vrijheid
van arbeidskeuze van de werknemer.27

Hoewel het wetsvoorstel zeker grote waarde
hecht aan de vrije arbeidskeuze, lijkt de verwe-
zenlijking van de genoemde doelstellingen
niettemin meer voeten in de aarde te hebben
dan de regering op dit moment verwacht. Niet
ondenkbaar is dat werkgevers inderdaad lan-
ger stil zullen staan bij de vraag of een concur-
rentiebeding nodig is om hun belangen te be-
schermen; er komt immers een prijskaartje
aan het beding te hangen in de vorm van de
billijke vergoeding. Met verschillende au-
teurs28 kunnen echter vraagtekens gezet wor-
den bij de beoogde bevordering van rechtsze-
kerheid en evenwicht door middel van de
voorgestelde wijzigingen.

Het wetsvoorstel formuleert weliswaar een
aantal nieuwe criteria waaraan concurrentie-
bedingen zullen moeten voldoen, maar speci-
ficeert deze nauwelijks. Om bij het vergoe-
dingsvereiste te blijven: wat is een ‘billijke’
vergoeding en wie mag bepalen of het overeen-
gekomen bedrag redelijk is? Voor uitleg van
een dergelijk vaag begrip zal naar verwachting
nog steeds in veel gevallen een beroep op de
rechter moeten worden gedaan.29

In haar ijver de vrije arbeidskeuze mee te we-
gen, lijkt de regering bovendien de balans be-
trekkelijk ver te laten doorslaan naar de werk-
nemerskant. Lag in de oorspronkelijk uit 1907
stammende wettelijke regeling van het con-
currentiebeding nog de nadruk op de bescher-
ming van het werkgeversbelang,30 het wets-
voorstel verlegt anno 2003 de aandacht
grotendeels naar de bescherming van de werk-
nemer. Het belang van de werkgever wordt
daarbij enigszins uit het oog verloren, nu ver-
nietiging van het beding slechts mogelijk is in
gevallen waarin het de werknemer te zeer be-
perkt (artikel 7:653 lid 6 BW (ontwerp)), een-
zijdige opzegging van het beding door de
werkgever niet is toegestaan en de rechter de
overeengekomen vergoeding enkel kan verho-
gen, terwijl matiging niet tot de mogelijkheden
behoort (lid 7).31 Dit kan tot onbillijke resulta-
ten leiden, bijvoorbeeld in het geval dat een
werknemer een concurrentiebeding aangaat
voor een jaar met een vast bedrag dat is geba-
seerd op een volledige werkweek, na enige tijd
kiest om slechts twee dagen per week te blijven
werken en ten slotte het dienstverband opzegt
om met de vergoeding gedurende de looptijd
van het beding een studie te bekostigen.32

Ondanks deze bezwaren illustreert het wets-
voorstel inzake het concurrentiebeding tref-
fend hoe grondrechten steeds meer hun licht
laten schijnen over contractenrechtelijke
vraagstukken. De vrijheid van arbeidskeuze
staat centraal in de door de regering gemaakte
afwegingen. Dit sluit aan bij de theorie dat
grondrechten een systeem van waarden weer-
spiegelen dat de basis vormt van het gehele
recht, waaronder het overeenkomstenrecht.33

Met andere woorden: grondrechten kunnen
worden gezien als een uitdrukking van de door
de samenleving gekoesterde waarden, die het
recht, inclusief het contractenrecht, beheer-
sen. Zowel wetgever als rechter dienen volgens
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deze waardenleer bij respectievelijk de vorm-
geving en de toepassing van privaatrechtelijke
bepalingen rekening te houden met de grond-
rechten.34

Kijkend naar de sterren komen we daarmee ten
slotte uit bij de autonome en sociale grondsla-
gen van het hedendaagse privaatrecht. Hoe-
wel de verhouding tussen contractspartijen
vaak niet op gelijkheid berust, kan door het
meewegen van grondrechten een beter even-
wicht worden bereikt tussen vrijheid en solida-
riteit. Wie in concrete gevallen ‘the more loving
one’ zou moeten zijn, blijft daarbij ter beoor-
deling van wetgever en rechter.

Chantal Mak
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12 TK 2001-2002, 28 167, nrs. 1-2. Artikel 7:653 BW
(ontwerp) luidt, voor zover hier van belang:
1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waar-

bij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het
einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werk-

zaam te zijn, is slechts geldig indien de werkgever dit beding

schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werk-
nemer en de werkgever zich daarbij heeft verbonden een bil-

lijke vergoeding te betalen voor iedere maand dat de
beperking duurt.

2. (...)

3. De vergoeding, bedoeld in lid 1, is niet verschuldigd in-
dien de werknemer wegens de wijze waarop de arbeidsover-

eenkomst is geëindigd schadeplichtig is op grond van artikel

677, leden 1 en 3.
4. In een beding als bedoeld in lid 1 worden vermeld:

a. de werkzaamheden en het geografisch gebied waarvoor
de beperking geldt;
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b. de duur van de beperking, die ten hoogste een jaar kan

bedragen;
c. de hoogte van de door de werkgever verschuldigde ver-

goeding, bedoeld in lid 1.

5. (...)
6. De rechter kan een beding als bedoeld in lid 1 geheel of

gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het

te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door
dat beding onbillijk wordt benadeeld.

7. De rechter kan de vergoeding, bedoeld in lid 1, verhogen
indien hem dit met het oog op de omstandigheden van het

geval billijk voorkomt.

8. Elk beding in strijd met dit artikel is nietig.
13 Zie de memorie van toelichting bij het voorstel:
TK 2001-2002, 28 167, nr. 3, p. 7.
14 (Kritische) besprekingen zijn onder meer te vin-
den bij: C.J. Loonstra, Op zoek naar het evenwicht.
Het nieuwe wetsvoorstel inzake het concurrentiebe-
ding, NJB 2002, pp. 350-355; P.Th. Sick en P.R.W.
Schaink, Hoedt u voor de concurrent, ArbeidsRecht

2002-2, pp. 15-21; C.E. Dingemans en M.P. van
Broeckhuijsen, De (on)zekere toekomst van het con-
currentiebeding, ArbeidsRecht 2002-3, pp. 20-26; C.G.
Scholtens, Het concurrentiebeding, een hebbeding of
een onding?, ArbeidsRecht 2002-8/9, pp. 33-36; D.J.
Buijs, Hoe neemt de rechter de maat van het concur-
rentiebeding?, ArbeidsRecht 2002-8/9, pp. 37-45; F.B.J.
Grapperhaus, a.w. 2002; en S.W. Kuip en E. Verhulp,
Commentaar op wetsvoorstel wijziging concurrentie-
beding (28 167), ArbeidsRecht 2002-8/9, pp. 51-56.
15 Of de werknemer daadwerkelijk schade lijdt,
speelt hier geen rol; van een schadevergoeding is uit-
drukkelijk geen sprake. Zie TK 2001-2002, 28 167, nr.
3, p. 7. Loonstra, a.w., p. 354, pleit er daarentegen
voor om de vergoeding wel als schadevergoeding op
te vatten. Situaties waarin een ex-werknemer door op-
telling van een WW-uitkering en de op het concurren-
tiebeding gebaseerde vergoeding boven 100% van
zijn laatstverdiende netto loon uitkomt, kunnen daar-
mee worden voorkomen. Zie ook Kuip en Verhulp,
a.w., p. 53, die erop wijzen dat de werkgever op vrij
eenvoudige wijze de billijke vergoeding aan de daad-
werkelijk door de werknemer te lijden schade kan
koppelen, bijvoorbeeld door in het beding verschillen-
de percentages voor verschillende situaties te bepa-
len.
16 Waarmee wordt aangesloten bij Duitse en Belgi-
sche wetgeving, zij het dat in die regelingen wel een
bepaling is opgenomen ten aanzien van de hoogte
van de vergoeding, namelijk het vereiste dat die mini-
maal 50% van het laatstverdiende loon moet bedra-

gen. Zie TK 2001-2002, 28 167, nr. 3, p. 14 en Loon-
stra, a.w., p. 353.
17 TK 2001-2002, 28 167, nr. 3, p. 7. Vergelijk Loon-
stra, a.w., p. 352, die erop wijst dat toevoeging van
het woord ‘billijk’ lijkt te duiden op bevoegdheid van
de rechter om (achteraf) vast te stellen of de overeen-
gekomen vergoeding wel een billijke is. Lid 7 van het
voorgestelde artikel lijkt dit ook te impliceren, maar
roept daarnaast andere vragen op; zie daarover ver-
der Loonstra, a.w., p. 353 en Kuip en Verhulp, a.w., p.
51.
18 TK 2001-2002, 28 167, nr. 3, pp. 7-8. Het staat de
werkgever overigens niet vrij het beding eenzijdig in
te trekken om zo de verplichting tot vergoeding te ont-
lopen. Afstand van het vorderingsrecht kan op grond
van artikel 6:160 BW alleen door een overeenkomst
tussen werkgever en werknemer plaatshebben.
19 Zie ook Loonstra, a.w., pp. 353 en 355; Kuip en
Verhulp, a.w., pp. 51-52; Dingemans en Van Broeck-
huijsen, a.w., p. 22.
20 TK 2001-2002, 28 167, nr. 3, p. 17. Verwonderlijk
is dat de rechter in de voorgestelde leden 6 en 7 van
artikel 7:653 BW slechts de mogelijkheid krijgt het be-
ding of de vergoeding te wijzigen ten gunste van de
werknemer en geen matigingsbevoegdheid heeft in
gevallen waar het werkgeversbelang dat vraagt; zie
Kuip en Verhulp, a.w., p. 53.
21 TK 2001-2002, 28 167, nr. 3, p. 6.
22 Over de taakverdeling tussen wetgever en rech-
ter: W. Snijders, Privaatrechtelijke problemen, in: Pro-

blemen van wetgeving, Kluwer, Deventer 1982, pp.
181-193; herdrukt in: Wetgevende geschriften. Selectie uit
de werken van mr. W. Snijders, Kluwer, Deventer 1995,
pp. 91-101, met name pp. 92-96.
23 Zie Kennedy, a.w. 1976 en A Critique of Adjudication

{fin de siècle}, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts 1997. Zie ook mijn artikel Personality
rights in the Dutch and German law of obligations, in:
M.W. Hesselink, C.E. du Perron en A.F. Salomons, Pri-

vaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Boom Juridi-
sche uitgevers, Den Haag 2003, pp. 169-183 voor een
verdere uitwerking van de politieke achtergrond van
de doorwerking van grondrechten in het Nederlandse
en Duitse verbintenissenrecht.
24 Zie over constitutionele toetsing: C.A.J.M. Kort-
mann, Constitutioneel recht, Kluwer, Deventer 2001, pp.
356-362. Zie ook de bijdragen aan de Rode Draad
‘Constitutionele toetsing’ in de lopende jaargang van
Ars Aequi.
25 Vergelijk BVerfG 7 februari 1990, BVerfGE 81, 242
(Handelsvertreter), waarin het Bundesverfassungsge-

richt de toenmalige Duitse regeling van het concurren-
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tiebeding ongrondwettig verklaarde op basis van toet-
sing aan de vrijheid van arbeidskeuze (artikel 12
Grundgesetz). Overigens speelt het probleem van het
toetsingsverbod in de regeling van het concurrentie-
beding minder dan in andere gevallen, aangezien de
wetgever hier de rechter uitdrukkelijk de mogelijk-
heid geeft tot een billijkheidstoets (artikel 7:653 lid 6
BW (ontwerp)).
26 Grapperhaus, a.w. 1995, pp. 278-279.
27 TK 2001-2002, 28 167, nr. 3, pp. 1 en 6-7 en nr. 5,
pp. 5 e.v.
28 Zie paragraaf 3 hiervoor.
29 Zie ook Loonstra, a.w., p. 355.
30 Vergelijk Verhulp, a.w., pp. 181-182; Loonstra,
a.w., p. 350.

31 Zie ook Loonstra, a.w., p. 355; Kuip en Verhulp,
a.w., p. 53.
32 Voorbeeld genoemd door Kuip en Verhulp, a.w.,
p. 53.
33 Over een dergelijke, op de rechtspraak van het
Duitse Bundesverfassungsgericht geënte waardentheo-
rie: J.H. Nieuwenhuis, De Constitutie van het burger-
lijk recht, RM Themis 2000, pp. 203-211, in het
bijzonder pp. 204-206.
34 Vergelijk de Duitse rechtspraak, onder andere
BVerfG 15 januari 1958, BVerfGE 7, 198 (Lüth), p. 205
BVerfG 7 februari 1990, BVerfGE 81, 242 (Handelsver-
treter), p. 254 en BVerfG 19 oktober 1993, BVerfGE 89,
214 (Bürgschaft), p. 229.
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