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Instemming behoeft goede afstemming 
 
U legt uw werknemer een verklaring ter ondertekening voor waarin staat dat hij instemt met het einde 
van de arbeidsovereenkomst. Uw werknemer tekent die verklaring. Het einde van de 
arbeidsovereenkomst is hiermee een feit. Of niet? 
 
 
Personen zijn in principe vrij om overeenkomsten te sluiten. Dus ook een arbeidsovereenkomst of juist 
een overeenkomst die het einde van de arbeidsovereenkomst betekent (een zogenaamde 
beëindigingsovereenkomst). En wie een overeenkomst sluit, is daar aan gebonden. Pas als er 
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, kan er reden zijn iemand niet gebonden te achten aan een 
overeenkomst. Zo’n bijzondere reden is er bijvoorbeeld als iemand gedwongen werd de overeenkomst 
te tekenen of als hij dwaalde over de inhoud van de overeenkomst: de overeenkomst is dan 
vernietigbaar. 
 
Hoge eisen 
 
Omdat het wel of niet meer bestaan van de arbeidsovereenkomst vooral voor de werknemer heel 
belangrijk is, worden in de rechtspraak hoge eisen gesteld aan de beëindigingsovereenkomst. Een 
werkgever mag er niet te snel van uitgaan dat de werknemer instemt met het einde van de 
arbeidsovereenkomst. Een misverstand kan al snel ontstaan als de werknemer de Nederlandse taal niet 
goed beheerst. Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer een werkgever aan een buitenlandse 
werknemer een verklaring voorlegt die tevens een beëindigingsvoorstel bevat, hij zich er met 
“redelijke zorgvuldigheid” van zal moeten vergewissen “of de werknemer heeft begrepen dat zijn 
instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd.” Doet hij dat niet en 
tekent de werknemer terwijl hij niet begrijpt waar het over gaat, dan is de overeenkomst vernietigbaar. 
 
Geen druk 
 
De werkgever handelt ook niet zorgvuldig als de werknemer min of meer onder druk is gezet om in te 
stemmen met het ontslag. De Hoge Raad heeft dat begin dit jaar weer eens bevestigd (HR 5 februari 
1999, NJ 1999, 652): 
 
De werknemer werd plotseling door zijn werkgever geconfronteerd met kritiek op zijn functioneren en 
hij kreeg meteen een verklaring ter ondertekening voorgelegd om in te stemmen met ontslag. De 
werknemer gaf aan dat hij nu niet wilde instemmen, maar eerst even alles rustig wilde overdenken. 
Daarvoor kreeg hij echter niet de gelegenheid, want volgens de werkgever zouden allerlei 
ingewikkelde en vooral voor de werknemer dure juridische procedures volgen als hij niet zou tekenen. 
Bovendien zou zijn WW zijn veiliggesteld en waren er al eerder werknemers op deze manier ontslagen. 
Bang geworden tekende de werknemer alsnog. 
 
Volgens de Hoge Raad was hier sprake van misbruik van omstandigheden (in de zin van artikel 44 van 
Boek 3 BW) en was de beëindigingsovereenkomst daardoor vernietigbaar. De werkgever wist of had 
in ieder geval behoren te begrijpen dat de werknemer door bijzondere omstandigheden instemde met 
het einde van de arbeidsovereenkomst. In dat geval had de werkgever nooit van de werknemer mogen 
verlangen dat hij de overeenkomst zou ondertekenen en zich aan die ondertekening zou houden. 
 
Tip 
 
Overval uw werknemer niet met een beëindigingsovereenkomst. Zorg ervoor dat hij begrijpt waar het 
over gaat en geef bedenktijd. U kunt hem ook adviseren juridische bijstand te zoeken. 
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