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2.5.11. Onrechtmatige (overheids)daad 
 
Als de CWI in strijd met de regels van het BBA en het daarop gebaseerde 
Ontslagbesluit heeft gehandeld, bestaat in beginsel de mogelijkheid voor een actie op 
grond van een onrechtmatige (overheidsdaad).1 Bij de beoordeling van de 
aansprakelijkheid en de bevoegdheid van de Centrale organisatie werk en inkomen 
is van belang vast te stellen of de burgerlijke rechter bevoegd en de eiser ontvankelijk 
is. De burgerlijke rechter is op grond van artikel 112, tweede lid, Grondwet bevoegd 
kennis te nemen van geschillen. In dat kader geldt een ruime opvatting2 en dat 
houdt in dat het voldoende is dat de eiser stelt slachtoffer te zijn van een 
onrechtmatige (overheids)daad. Als voor de eiser een administratieve rechtsgang 
openstaat of heeft opengestaan die voldoende rechtsbescherming biedt, zal hij door 
de civiele rechter niet ontvankelijk worden verklaard.3 Uit artikel 6, tiende lid, BBA 
blijkt dat tegen beslissingen van de CWI over het verlenen van toestemming de 
arbeidsverhouding met een werknemer op te zeggen, geen beroep open staat op het 
College van beroep voor het bedrijfsleven. Ook geeft artikel 8:5 Algemene wet 
bestuursrecht aan dat er geen administratief beroep open staat tegen de beslissingen 
van de CWI. Reden voor deze uitzondering is, dat de betrokken partijen op korte 
termijn zekerheid moeten hebben over de beslissing of wel of geen toestemming 
wordt verleend voor het opzeggen van de arbeidsverhouding. Een administratieve 
rechtsgang is in dit geval uitgesloten en dan staat de weg naar de burgerlijke rechter 
open. De burgerlijke rechter zal zich bij het beoordelen van het geschil dat hem 
wordt voorgelegd niet beperken tot een zuiver marginale toetsing, maar het besluit 
over het verlenen van toestemming de arbeidsverhouding op te zeggen “vol” 
toetsen4. Bij het al dan niet onrechtmatig handelen van degene die de toestemming 
tot het opzeggen van een arbeidsverhouding kan verlenen, kan het gaan om zaken 
als: 

- het niet toepassen van het anciënniteitsbeginsel;5  
- het niet toepassen van hoor en wederhoor;6   
- persoonsgebonden motieven, zoals arbeidsongeschiktheid en het al dan niet 

voorhanden zijn van passende arbeid;7 
- het niet voortvarend behandelen van het verzoek om toestemming,8 en 
- het te laat verlenen van de gevraagde toestemming.9   
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Het instellen van een onrechtmatige-daadsactie tegen de CWI inkomen kan 
succesvol zijn. Zowel de werkgever als de werknemer doen er dan ook goed aan na 
te denken over vervolgstappen als de procedure aangaande een verzoek om 
toestemming de arbeidsverhouding op te zeggen voor hen niet goed uitpakt.  
 
 
 


