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Mr. R.M. Beltzer 
 
Op verzoek van de lezers zijn van belang zijnde uitspraken op het terrein van het 
ontslagrecht die in het jaar 2004 de JAR hebben gehaald in het nu volgende stuk 
opgenomen en becommentarieerd. Deze bijdrage dient deels ter herhaling en op 
sommige punten verdieping van hetgeen reeds eerder dit jaar in JAR Verklaard is 
verschenen. 
 
1. Proeftijd 
 
Dat werknemers in de proeftijd niet geheel vogelvrij zijn en dat de proeftijd zelf niet 
‘van ijzer’ is, was al eerder uit rechtspraak bekend. Onder omstandigheden kan een 
beroep op de proeftijd misbruik van recht opleveren in de zin van art. 3:13 BW (zie 
bijvoorbeeld HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430), in uitzonderlijke gevallen kan men 
zich op grond van art. 6:248 BW niet beroepen op het verlopen zijn van de maximale 
termijn van de proeftijd (HR 27 oktober 1995, JAR 1995/254). In andere gevallen kan 
een opzegging tijdens de proeftijd strijd opleveren met art. 7:611 BW. Verschil tussen 
deze drie kwalificaties is dat in het eerste geval de opzegging kan worden vernietigd, 
in het tweede geval men aan een beroep op de proeftijd niet toekomt, terwijl in het 
derde geval schadevergoeding de aangewezen weg is. Uiteraard is het het 
interessantst te weten wanneer men nu misbruik van recht maakt of in strijd handelt 
met goed werkgever- of werknemerschap. Als vuistregel lijkt te kunnen worden 
gehanteerd dat een ongeoorloofde, discriminatoire opzegging tot misbruik van 
bevoegdheid kan leiden. De sanctie van vernietigbaarheid sluit in dit opzicht goed 
aan bij door de wet gesanctioneerde maatschappelijk onbetamelijke opzeggingen, 
zoals opgenomen in art. 7:646-649 en 670 BW. Voor een beroep op art. 7:611 BW lijkt 
ruimte te bestaan indien de omstandigheden van het geval de opzegging op zichzelf 
wel geldig maken, maar zij desalniettemin dermate onredelijk voor de werknemer 
uitpakt, dat een vergoeding geïndiceerd is. De sanctie van schadevergoeding sluit 
aan bij de sanctie van bijvoorbeeld art. 7:681 BW op kennelijk onredelijke opzegging 
– ook hier kan een belangenafweging ten aanzien van een op zichzelf geldige 
opzegging leiden tot de plicht de schade te vergoeden.  
Een voorbeeld van een dergelijk geval biedt Ktr. Schiedam 22 juli 2003, JAR 2004/22. 
De omstandigheden waren hier voor de werknemer dermate ongelukkig, dat hem 
volgens de kantonrechter een vergoeding van ruim € 10.000,= moest toekomen, 
hoewel de werknemer slechts twee dagen had gewerkt (en de opzegging tegen het 
einde van de proeftijd zou ingaan, zo blijkt uit de casus). In casu had de werknemer 
een goedbetaalde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd achter zich gelaten om 
de bij de werkgever te komen werken en hij had een zorgvuldige 
sollicitatieprocedure doorlopen waarvan een psychologische test deel uitmaakte. De 
opzegging op zijn derde werkdag had niets met zijn functioneren uit te staan, maar 
met – door de werkgever toegegeven – ernstige tekortkomingen in de interne 
reorganisatie, als gevolg waarvan in het nieuwe organisatieplaatje voor de 
werknemer geen ruimte meer was. Ten slotte was de werkgever reeds bij het 
indiensttreden van de werknemer bekend met de financiële toestand van de 
onderneming. Deze beslissing sluit goed aan bij de oorspronkelijke gedachte achter 
de proeftijd, namelijk dat zij is bedoeld om partijen de mogelijkheid te geven zich 
van elkanders hoedanigheden op de hoogte te stellen. Die gedachte vindt men terug 
bij het verbod van meerdere proeftijden bij dezelfde werkgever of bij meerdere 
werkgevers die als elkanders opvolger moeten worden beschouwd, indien hierdoor 
de maximale proeftijd wordt overschreden. De kantonrechter te ’s-Hertogenbosch 



(Voorzieningenrechter) oordeelde op 10 augustus 2004 (JAR 2004/213) dat een na 
faillissement bij de oude werkgever overeengekomen proeftijd bij de nieuwe 
werkgever (een BV) niet geldig was, nu dit immers feitelijk dezelfde werkgever was 
als de oude, failliet gegane werkgever (ook een BV): de directeur was dezelfde, de 
werkzaamheden waren dezelfde en deze werkzaamheden werden vanuit hetzelfde 
gebouw verricht. Hoewel bij een doorstart de ondernemer in het algemeen geen ‘last’ 
heeft van het ontslagrecht (het BBA en de artikelen 7:662 e.v. BW gelden niet, 
bijzondere opzegverboden gelden vrijwel niet, opzegtermijnen zijn meestal korter), 
betekent dit niet dat hij in de nieuwe onderneming met zijn oude personeel opnieuw 
proeftijden kan overeenkomen, nu onverkort de regel geldt dat geen nieuwe 
proeftijd overeengekomen kan worden indien de werkgever reeds op de hoogte is of 
kan zijn van de kwaliteiten van de werknemer. 
 
2. Opzegverboden 
 
Sinds de Wet flexibiliteit en zekerheid heeft de reflexwerking van de opzegverboden 
een wettelijke basis gekregen in art. 7:685 lid 1 BW. De rechter moet zich er volgens 
deze bepaling van vergewissen of het verzoek verband houdt met een opzegverbod, 
maar de wet geeft niet aan wat het gevolg is als de rechter dat heeft gedaan en tot de 
conclusie is gekomen dat het verzoek inderdaad verband houdt met een 
opzegverbod. Volgens de kamerstukken bij de Wet flexibiliteit en zekerheid dient de 
rechter een ontbindingsverzoek af te wijzen indien hem blijkt dat het verzoek 
verband houdt met een opzegverbod, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn die 
maken dat er alsnog een gewichtige reden voor ontbinding aanwezig is. Een 
werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werkneemster wil beëindigen omdat 
de laatste zwanger is, zal bij de rechter dus normaal gesproken bot vangen. Het zou 
echter een vergissing zijn te veronderstellen dat de rechter in het algemeen een 
ontbindingsverzoek afwijst indien daar (voornamelijk) een reden aan ten grondslag 
ligt die als opzegverbod kan worden gekwalificeerd. De kantonrechter te Deventer 
oordeelde op 19 februari 2004 (JAR 2004/57) dat voor reflexwerking van het 
opzegverbod tijdens ziekte slechts plaats is in bijzondere situaties. Als voorbeelden 
noemt de kantonrechter de situatie dat de ontbinding wordt verzocht (mede) wegens 
de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, wanneer die arbeidsongeschiktheid de 
werknemer klaarblijkelijk beperkt in het voeren van verweer tegen de verzochte 
ontbinding en wanneer die arbeidsongeschiktheid is ontstaan tijdens de uitoefening 
van de functie. Nu daarvan in casu niets bleek – het ging om een 
reorganisatieontslag – was van reflexwerking geen sprake. Exact dezelfde 
voorbeelden noemt de kantonrechter te Alphen aan den Rijn in zijn uitspraak van 6 
april 2004 (JAR 2004/102). Net als in de vorige casus was hier sprake van een 
werknemer die zich ziek meldde na de ontslagaanzegging, hetgeen de kantonrechter 
doet besluiten dat aan “de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte nog 
zeer beperkte betekenis toekomt.” 
Reflexwerking deed zich wel voor in Ktr. Eindhoven 5 maart 2004, JAR 2004/103. 
Het betrof een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding – de werknemer was reeds op 
staande voet ontslagen – van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, actief 
FNV-lid, die voorzitter was van een belangengroep bij de onderneming Aldi. Deze 
belangengroep was ingesteld naar aanleiding van arbeidsonrust bij Aldi. 
Afgesproken was dat de werknemers die zitting hadden in deze belangengroep 
ontslagbescherming zouden genieten, zowel gedurende de periode dat de 
belangengroep actief was als in de periode van twee jaar daarna. Art. 7:670a BW 
werd van overeenkomstige toepassing verklaard (opzegging niet dan na 



toestemming van de kantonrechter). Nadat de werknemer zich ineen radio-interview 
kritisch en (volgens de kantonrechter) “ongepolijst” had uitgelaten over Aldi, werd 
hij op staande voet ontslagen. Art. 7:670 lid 5 BW is geschreven voor de bescherming 
van vakbondsleden en de kantonrechter meende dat het voorwaardelijk 
ontbindingsverzoek direct verband hield met de kritische uitlatingen van de 
werknemer in zijn hoedanigheid van vakbondslid en als voorzitter van de inmiddels 
defungerende belangengroep. Het ontbindingsverzoek werd afgewezen, mede 
omdat ontbinding in strijd zou zijn met het recht op vrije meningsuiting, wel recht 
volgens de kantonrechter niet opzijgezet kan worden met een beroep op een 
contractuele geheimhoudingsplicht, omdat in dat geval vakbondsleden en andere 
werknemers die zich voor het collectieve belang inzetten het werk onmogelijk 
gemaakt zou worden. 
 
3. Opzegging 
 
Statutair directeur 
 
Over de statutair is in JAR Verklaard van april van dit jaar al het een en ander 
geschreven. Hij heeft een dubbele rechtsbetrekking met de rechtspersoon waarvan 
hij statutair directeur is: niet alleen heeft hij meestal een arbeidsovereenkomst met de 
rechtspersoon, hij heeft tevens een vennootschapsrechtelijke overeenkomst met de 
rechtspersoon. De vraag is of het eindigen van een der twee overeenkomsten het 
eindigen van de andere overeenkomst impliceert. De meningen zijn hierover 
verdeeld. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gesteld dat in beginsel moet 
worden aangenomen dat een vennootschap met een ontslag bedoelt de gehele 
tweezijdige rechtsbetrekking met de statutair directeur te verbreken, tenzij het 
tegendeel blijkt dan wel een wettelijk verbod aan de beëindiging in de weg staat 
(Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 oktober 2003, JAR 2004/13). Bij een wettelijk 
verbod kan gedacht worden aan de bijzondere opzegverboden. Het hof verwees 
hierbij naar een uitspraak van de Hoge Raad van 17 november 1995 (NJ 1996, 142). 
Omdat het tegendeel niet bleek en geen sprake was van schending van een bijzonder 
opzegverbod, was de opzegging geldig. 
Bekend is dat ten aanzien van de statutair directeur het BBA niet geldt. Dit is door de 
Hoge Raad in zijn uitspraak van 23 januari 2004 (JAR 2004/67) bevestigd. 
Vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst kan dus alleen 
gebaseerd kan worden op het schenden van bijzondere opzegverboden. Wordt een 
statutair directeur ten onrechte op staande voet ontslagen, omdat de opgegeven 
reden niet dringend is of het ontslag niet onverwijld is gegeven, dan kan hij de 
opzegging niet wegens schending van het BBA vernietigen. Wel kan hij van de 
vennootschap schadevergoeding eisen op de voet van art. 7:677 lid 1 en 4. Herstel 
van de arbeidsovereenkomst (art. 7:682 BW) is uitgesloten, zie art. 2:134/244 BW. 
Afgezien hiervan staan de statutair directeur eventueel op Boek 2 BW gebaseerde, 
vennootschapsrechtelijke wegen open om de opzegging aan te vechten. Hoewel het 
arrest op zichzelf niet veel nieuws brengt, is de conclusie van A.-G. Huydecoper de 
moeite van het lezen meer dan waard. Hij benadrukt welke problemen kunnen 
ontstaan doordat het vennootschapsrechtelijke ontslag als statutair directeur en het 
arbeidsrechtelijke ontslag als werknemer niet behoeven samen te vallen. 
 
Overdraagbaarheid CWI-vergunning 
 



Vermeldenswaard is een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 9 maart 2004 
(JAR 2004/82). De werknemer was te verstaan gegeven dat zijn arbeidsovereenkomst 
zou worden opgezegd wegens het sluiten van de onderneming per 1 mei 2003. Eind 
april wordt aan de RDA toestemming voor deze opzegging gevraagd. Die 
toestemming wordt verkregen (uit de casus blijkt niet precies wanneer) en de 
werkgever zegt vervolgens in augustus 2003 de arbeidsovereenkomst met de 
werknemer op. In de tussentijd was echter de onderneming overgegaan. De 
directeur van deze overnemer was dezelfde als die van de vervreemder. De vraag 
was of de arbeidsovereenkomst van de werknemer rechtsgeldig door de 
vervreemder kon worden opgezegd, nu deze volgens de werknemer op het moment 
van opzegging (augustus 2003) zelf geen werkgever meer was – dat was de 
overnemer immers door de overgang geworden. Het hof maakt twee opmerkingen 
die van belang zijn. Ten eerste stelt het hof dat de vóór overgang van de 
onderneming gedane ‘opzegging’ (op 3 april 2003) niet als een geldige, 
voorwaardelijke opzegging kan worden beschouwd, waarbij de voorwaarde bestaat 
uit het ná overgang verkrijgen van toestemming van (toen nog) de RDA. Dat zou 
immers in strijd zijn “met het gesloten ontslagstelsel en de wettelijke 
ontslagbescherming”. Naar wat het hof exact voor ogen heeft, blijft het gissen, al zou 
ik als schot voor de boeg willen stellen dat het hof mede het oog heeft gehad op het 
bepaalde in art. 7:670 lid 8 BW, dat een opzegging wegens de overgang verbiedt. Uit 
de feiten blijkt immers dat de directeur de activiteiten van de overgedragen 
onderneming geheel heeft voortgezet in de verkrijgende onderneming. Een ontslag 
met een overgang in zicht dient extra goed beargumenteerd te worden, wil men niet 
tegen het opzegverbod van art. 7:670 lid 8 BW aanlopen. 
De tweede opmerking van het hof betreft de overdraagbaarheid van de door de RDA 
gegeven ontslagvergunning. De ontslagvergunning was aan de vervreemder 
verleend, maar deze wilde de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen op 
het moment dat de onderneming reeds was overgegaan. Dit betekent volgens het hof 
dat de overnemer vanaf dat moment toestemming nodig heeft om de 
arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen. De aan de vervreemder 
verleende toestemming is niet door de verkrijger te gebruiken. Deze stelling lijkt mij 
juist, omdat de toestemming van de RDA een publiekrechtelijk besluit is dat niet 
behoort tot de rechten en verplichtingen die op grond van artikel 7:663 BW overgaan.  
 
Opzegtermijnen 
 
Wat heeft te gelden indien partijen een opzegtermijn overeenkomen die strijdt met 
art. 7:672 BW? Vindt conversie in een juiste termijn plaats of vervalt het 
overeengekomene en gelden de wettelijke termijnen? De Rechtbank Breda (10 maart 
2004, JAR 2004/160) koos voor het laatste. In casu was een opzegtermijn van drie 
maanden overeengekomen voor zowel de werkgever als de werknemer. De 
rechtbank stelde dat, door deze ongeldigheid, voor de werknemer de wettelijke 
termijn van een maand was gaan gelden.  
In de zaak die de kantonrechter te Gouda moest beoordelen (10 juni 2004, JAR 
2004/174) lag het wat gecompliceerder. Voor de werknemer gold ingevolge zijn 
arbeidsovereenkomst een opzegtermijn van twee maanden. De werkgever zegde de 
arbeidsovereenkomst op met een opzegtermijn van één maand. Volgens de 
werknemer was deze opzegging onregelmatig, aangezien voor de werkgever 
ingevolge art. 7:672 lid 6 een dubbele opzegtermijn (dus vier maanden) zou moeten 
gelden. De werkgever stelt dat de afspraak omtrent de opzegtermijn nietig is en dat 
dus de wettelijke termijnen (in casu: voor beide partijen een maand) moeten gelden. 



De kantonrechter overweegt ten eerste dat van nietigheid geen sprake is. In art. 7:672 
lid 6 staat weliswaar de regel opgenomen dat bij verlenging van de opzegtermijn van 
de werknemer voor de werkgever minimaal de dubbele opzegtermijn van die van de 
werknemer heeft te gelden, maar nergens staat dat die verdubbeling uit enig 
schriftelijk stuk dient te blijken. Wat de kantonrechter ten tweede overweegt, is, 
hoewel ten overvloede, interessant. Hij stelt dat strijd met art. 7:672 lid 6 BW niet 
leidt tot nietigheid, maar tot vernietigbaarheid. Alleen de werknemer zou daarom 
ingevolge art. 3:40 lid 2 BW een beroep op die vernietigbaarheid toekomen, nu art. 
7:672 onmiskenbaar tot doel heeft de werknemer te beschermen. 
Deze redenering lijkt mij juist. Art. 3:40 lid 2 BW bepaalt dat strijd met een 
dwingende wetsbepaling tot nietigheid leidt, maar indien de bepaling uitsluitend 
strekt tot bescherming van één der partijen is het gevolg niet nietigheid, maar 
vernietigbaarheid, tenzij uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit. Het 
onderscheid tussen nietigheid en vernietigbaarheid leidt tot een belangrijk verschil in 
rechtsgevolgen. Is sprake van nietigheid in geval van afwijking van de wet, dan kan 
een werkgever als veelal de sterkere contractspartij altijd een in strijd met de wet, 
maar op zijn wensen toegesneden bepaalde opzegtermijn overeenkomen. Komt hem 
die afspraak op enig moment niet meer uit, dan kan hij stellen dat de afspraak nietig 
was. Wellicht kan de afspraak dan alsnog in een voor hem gunstige zin worden 
geconverteerd op de voet van artikel 3:42 BW. Uiteraard kan de werknemer zich ook 
op de nietigheid beroepen, maar voor de werkgever geldt in ieder geval: niet 
geschoten is altijd mis. Is echter sprake van vernietigbaarheid, dan komt de 
werkgever geen beroep op strijd met artikel 7:672 lid 6 BW toe. Een dergelijk beroep 
komt alleen aan werknemer toe, mits men kan vaststellen dat deze bepaling 
uitsluitend strekt tot bescherming van de werknemer. En dit lijkt nu het geval te zijn. 
Bekijkt men de memorie van toelichting bij de bepaling, dan blijkt dit immers 
duidelijk: “Om afspraken die een werknemer tot al te lange opzegtermijnen zouden 
verplichten af te remmen is, naast het maximum van zes maanden, bepaald dat bij 
verlenging de termijn van de werkgever ten minste twee keer zo lang moet zijn als 
die voor de werknemer.” 1 Hieruit leid ik af een afspraak die strijdt met dit zesde lid 
niet tot nietigheid, maar tot vernietigbaarheid leidt. Dat betekent dat de werknemer 
zelf mag bepalen of de afspraak over de opzegtermijn blijft bestaan of dat de 
wettelijke termijnen gelden. Voor de duidelijkheid: doordat sprake is van 
vernietigbaarheid komt men aan de vraag naar eventuele conversie niet meer toe. 
Artikel 3:42, dat over conversie gaat, maakt immers slechts conversie van nietige 
rechtshandelingen mogelijk, niet van vernietigbare. Bij vernietigbare afspraken geldt 
dus ofwel de afspraak, ofwel de wet. 
 
4. Ontslag op staande voet/ ontbinding wegens dringende reden 
 
Beschikbaarheid 
 
Een werknemer die een gevangenisstraf moet uitzitten, zal veelal wegens zijn schuld 
niet beschikbaar zijn voor de arbeid, hetgeen een dringende reden voor ontslag op 
staande voet kan opleveren. Kan de werkgever de afwezigheid van de werknemer 
goed opvangen, bijvoorbeeld vanwege de omvang van het bedrijf en de relatief 
eenvoudig werkzaamheden die de werknemer verricht, dan kan de werkgever 
niettemin bot vangen. Dit deed zich voor in Ktr. Eindhoven 24 november 2003 (JAR 
2004/6). De werknemer was een aantal keer gewaarschuwd voor te laat komen, het 
                                                      
1 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 31. 



overtreden van het rookverbod en het zich niet houden aan de ziekte- en 
verzuimregels. Daarvoor werd hij enkele dagen geschorst. Op een gegeven moment 
liet de werknemer de werkgever weten dat hij spoedig een gevangenisstraf van elf 
maanden moest uitzitten wegens een zedenmisdrijf waarbij een minderjarige was 
betrokken. Na ontslag op staande voet vroeg de werkgever voorwaardelijke 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Naar het oordeel van de kantonrechter was 
de veroordeling onvoldoende grond voor een ontbinding wegens een dringende 
reden. Van belang daarbij was dat het delict geen relatie had met zijn 
werkzaamheden. De duur van de detentie kan van belang zijn indien de 
bedrijfsvoering van de werkgever daardoor ernstige schade zou ondervinden. Een 
bedrijf als dat van werkgever zou dit verzuim echter kunnen opvangen, “zeker nu 
werknemer bij goed gedrag eerder in vrijheid zal worden gesteld”. Er was tevens 
onvoldoende grond voor ontbinding wegens verandering van omstandigheden, nu 
niet vaststond dat de werknemer zich structureel niet aan de bedrijfsregels hield en 
hij de werkgever had geïnformeerd over de strafrechtelijke procedure. Wel lijkt mij 
dat in ene dergelijk geval de werkgever het loon niet behoeft door te betalen op 
grond van de hoofdregel van art. 7:627 BW. 
 
Privé-gebruik bedrijfsmiddelen 
 
Onder omstandigheden is het gebruik van bedrijfsmiddelen voor privé-doeleinden 
als diefstal of verduistering te kwalificeren, ook indien de werknemer op zichzelf de 
bevoegdheid heeft bepaalde bedrijfsmiddelen privé te gebruiken: hij kan hier op 
ontoelaatbare wijze gebruik van maken. Dat kan zich voordoen bij “hybride” 
arbeidsvoorwaarden die zowel een zakelijk als een privé-component bevatten. “De 
gelegenheid schept de dief”, hetgeen wellicht een milder oordeel over het gedrag 
van de werknemer rechtvaardigt dan bij een ‘gewone’ diefstal. De bedrijfsauto die 
tevens voor privé-doeleinden kan worden gebruikt is in dit verband wellicht het 
meest voorkomend. Is het de werknemer toegestaan een beperkt aantal privé-
kilometers te declareren, dan is denkbaar dat hij in de verleiding komt bepaalde 
kilometers niet als privé, maar ten onrechte als zakelijk gereden kilometers te 
bestempelen. Een dergelijk misbruik is uiteraard eenvoudiger te realiseren dan 
wanneer het de werknemer in het geheel niet zou zijn toegestaan zijn reiskosten te 
declareren. Een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Utrecht (Rb. Utrecht 10 
februari 2004, JAR 2004/43) geeft steun aan de veronderstelling dat misbruik voor 
privé-doeleinden de werknemer minder zwaar wordt aangerekend dan ‘gewone’ 
diefstal of verduistering. In casu had de werknemer privé-aankopen geboekt op 
projecten van de werkgever. Zulks was uitdrukkelijk verboden en de werknemer 
had dit goed kunnen weten, nu hij als vestigingsleider een voorbeeldfunctie 
vervulde. Niettemin hield het ontslag op staande voet geen stand, nu onvoldoende 
aannemelijk was dat de werknemer de intentie had gehad zichzelf te bevoordelen. 
Een opmerkelijke zaak biedt een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 23 
juni 2004 (JAR 2004/188). De werknemer, een buschauffeur, was op staande voet 
ontslagen wegens diefstal dan wel verduistering van dieselolie. Tot twee maal werd 
een voorwaardelijk ontbindingsverzoek van de werkgever afgewezen; een 
loonvordering van de werknemer in kort geding werd toegewezen. In de 
bodemprocedure kreeg de werknemer eveneens gelijk; het ontslag op staande voet 
werd vernietigd. De werkgever heeft de werknemer toen opgeroepen zijn 
werkzaamheden weer te gaan verrichten. In hoger beroep oordeelde het hof echter 
dat het ontslag op staande voet wel degelijk terecht was gegeven. Daarbij oordeelde 
het hof de werkgever er in de gegeven omstandigheden (vier maal bot gevangen in 



een procedure tegen de werknemer) voor heeft gekozen de werknemer voor zijn 
loon te laten werken, ook al had de werknemer geen tewerkstelling gevorderd, niet 
meebrengt dat hij daarmee zijn recht heeft verwerkt het ontslag op staande voet 
alsnog te effectueren. 
 
Ziekte 
 
Een regelmatig door werkgevers gemaakte fout is de werknemer op staande voet te 
ontslaan wegens het overtreden van bij arbeidsongeschiktheid geldende 
procedurevoorschriften. De meeste rechters stellen dat art. 7:629 BW eigen sancties 
kent in geval van overtreding van deze voorschriften, namelijk het opschorten van 
de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Een ontslag op staande voet zal 
vrijwel altijd als een te zwaar middel worden beoordeeld. Een voorbeeld biedt een 
uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam (Ktr. Amsterdam 28 november 2003, 
JAR 2004/74 en Ktr. Amsterdam (Vzngr.) 3 februari 2004, JAR 2004/74). Een 
werknemer meldde zich enkele dagen voor het einde van zijn drie weken durende 
vakantie in Marokko ziek. Hij stuurde een verklaring op van de Marokkaanse Caisse 
Nationale de Securité Sociale, waaruit bleek dat hij zich nog drie weken van 
werkzaamheden moest onthouden en zich bij een arts moest melden. Saillant is dat 
werknemer het jaar ervoor zes weken vakantie had kunnen opnemen, maar de 
werkgever dat voor het huidige jaar niet had goed gevonden. De werkgever stelde 
dat hem niet was gebleken dat werknemer zich tot de Caisse had gewend en eiste 
bovendien een artsverklaring in het Engels. Hij schortte daarbij de loonbetaling op. 
Na terugkeer werd de werknemers door de Arbo-arts volledig arbeidsgeschikt 
verklaard, waarbij de arts verklaarde dat twijfelachtig was of de werknemer in 
Marokko wel ziek was. Hierop ontsloeg de werkgever de werknemer op staande 
voet en vorderde voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De 
ontbindingsrechter oordeelde dat het bedrog van de werknemer niet was 
aangetoond. Daarbij is de sanctie bij overtreding van de voorschriften bij ziekte 
opschorting van het loon, geen ontslag op staande voet. Het ontbindingsverzoek 
werd afgewezen. In het door de werknemer aangespannen kort geding oordeelde de 
voorzieningenrechter dat niet aannemelijk was dat in een bodemprocedure zou 
worden geoordeeld dat de werknemer documenten had vervalst. Het was aan de 
werkgever te onderzoeken door de werknemer verstrekte informatie over zijn 
ziekenhuisopname na te trekken. Ook hier stelde de rechter dat opschorting van de 
loonbetaling, niet ontslag op staande voet de geijkte sanctie zou zijn geweest. Zie 
reeds eerder in gelijke zin: Ktr. Alkmaar 26 juni 2002 (JAR 2002/226): het niet-
opvolgen van de opdracht van de Arbo-arts werkzaamheden op therapeutische basis 
voort te zetten levert geen dringende reden op, nu art. 7:629 lid 3 sub c in een eigen 
sanctie voorziet. Inmiddels heeft de Hoge Raad deze rechtspraak bevestigd in een 
arrest van 8 oktober 2004 (JAR 2004/259). In casu hield de werknemer zich niet aan 
afspraken omtrent controle. Van belang voor het oordeel van de Hoge Raad is 
hetgeen de wetgever in de memorie van toelichting bij de WULBZ (Staatsblad 1996, 
134), in het bijzonder art. 7:629 lid 6 BW, heeft geschreven, waaruit zou blijken dat 
het de bedoeling van de wetgever is geweest aan het niet-naleven van 
controlevoorschriften slechts de in die bepaling sanctie te verbinden: “(…) dat de 
huidige regeling in het BW de werkgever mogelijkheden biedt controlevoorschriften 
te geven. Deze binden de werknemer niet in die zin dat hij rechtstreeks gedwongen 
kan worden de voorschriften na te leven; zo kan de werknemer de allen tijde 
weigeren zich te doen controleren. De werkgever kan aan zo’n weigering echter 
consequenties verbinden in de sfeer van de loondoorbetaling.” Maar indien de 



weigering gepaard gaat met andere feiten en omstandigheden, kunnen deze tezamen 
met de weigering wel degelijk tot een dringende reden voor ontslag op staande voet 
leiden, aldus de Hoge Raad. 
Een voorbeeld van “andere feiten en omstandigheden” die op zichzelf een ontslag op 
staande voet rechtvaardigen, biedt Ktr. Utrecht (Vzngr.) 16 december 2003, JAR 
2004/39). Naar aanleiding van een ontslagaankondiging had de werknemer zich ziek 
gemeld. De Arbo-arts verklaarde hem arbeidsgeschikt, waarop de werknemer een 
second opinion aanvroeg. De werkgever wees de werknemer erop dat hij daartoe bij 
het UWV moet zijn. Per brief had de Arbo-dienst de werknemer aangegeven dat hij 
een second opinion bij een andere Arbo-arts kon vragen. Het UWV gaf vervolgens 
aan de werknemer aan dat hij arbeidsgeschikt werd geacht. Daarna verklaarde een 
tweede Arbo-arts de werknemer echter arbeidsongeschikt. Slechts op dat oordeel 
ging de werknemer af: hij liet de werkgever weten dat hij arbeidsongeschikt was en 
stelde in strijd met de waarheid dat de procedure bij het UWV niet was doorgegaan. 
Zodra de werkgever van het UWV anders vernam, ontsloeg hij de werknemer op 
staande voet ontslagen. De werknemer riep de nietigheid van de opzegging in. 
Omdat de tweede Arbo-arts niet kon worden beschouwd als een deskundige als 
bedoeld in art. 7:629a BW, nu die niet was benoemd door het UWV, had de 
werknemer niet mogen afgaan op dat oordeel. Bovendien had hij de werkgever 
voorgelogen over het oordeel van het UWV. Het ontslag op staande voet was terecht 
verleend. 
Dat een werknemer ziek is, brengt nog niet mee dat een ontslag op staande voet niet 
tot de mogelijkheden behoort, ook in de situatie dat geen sprake is van het schenden 
van procedureregels bij ziekte. De ziekte van de werknemer kan van dien aard zijn, 
dat van de werkgever niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten 
voortduren. Dit volgt uit het arrest Van D/Nutricia (HR 29 september 2000, JAR 
2000/223). Een werkgever had zijn werknemer op staande voet ontslagen, nadat 
deze zich ziek had gemeld omdat hij zoveel alcohol had gedronken dat hij zich niet 
in staat voelde te gaan werken. De werknemer riep de nietigheid van de opzegging 
in, onder meer omdat zijn alcoholmisbruik een ziekte zou zijn – volgens de 
werknemer overigens ontstaan als gevolg van onvrede met werksituatie – en de 
opzegging was geschied in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte. De werknemer 
zou geen verwijt treffen. De Hoge Raad stelde voorop dat een dringende reden voor 
de werkgever ingevolge art. 7:678 BW bestaat in “daden, eigenschappen of 
gedragingen van de werknemer” die ten gevolge hebben dat “van de werkgever 
redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten 
voortduren” – verwijtbaarheid staat niet als vereiste genoemd. Het hangt volgens de 
Hoge Raad van de aard van de dringende, voor het ontslag op staande voet 
aangevoerde reden, en, zo die aard niet reeds meebrengt dat de eis van 
verwijtbaarheid moet worden gesteld, van de afweging van de concrete 
omstandigheden van het geval af, of het verweer van de werknemer dat die reden 
niet toereikend is voor een ontslag op staande voet omdat die gedraging hem niet 
valt te verwijten, doel kan treffen (vgl. HR 3 maart 1989, NJ 1989, 549). 
Een recent voorbeeld biedt Gerechtshof Amsterdam 4 maart 2004, JAR 2004/203. 
Hier ging het om het ontslag op staande voet van een werkneemster die haar direct 
leidinggevende en diens gezien stalkte. De kantonrechter verklaarde voor recht dat 
het ontslag op staande voet niet geldig was, nu werkneemster geen verwijt kon 
worden gemaakt, omdat zij aan een psychische stoornis leed. De rechtbank 
oordeelde anders: de werkneemster had haar leidinggevende reeds enkele jaren 
hinderlijk belaagd en zij betwistte niet dat zij zich aldus op onaanvaardbare wijze 
had gedragen. Hiermee is in beginsel voldaan aan de maatstaf van art. 7:678 BW. Het 



feit dat het gedrag van de werkneemster het gevolg is van een ziekelijke aandoening 
bracht in de gegeven omstandigheden niet mee dat van de werkgever kon worden 
verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst liet voortduren. 
Een uitkomst als deze lijkt mij vrij uitzonderlijk. In de regel zal de werknemer wel 
enig verwijt (moeten) kunnen worden gemaakt van zijn gedraging. Het vaststellen 
van verwijtbaarheid is wel van belang bij het antwoord op de vraag of de partij die 
aanleiding tot een dringende reden heeft gegeven op grond van art. 7:677 lid 3 BW 
schadeplichtig is geworden. Is geen sprake van verwijtbaarheid, dan is evenmin 
sprake van de in deze bepaling opgenomen “schuld of opzet”, met als gevolg dat 
geen schadeplichtigheid op grond van deze bepaling bestaat 
 
Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte 
 
Uit de bepalingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid in titel 10 van boek 7 
van het BW volgt dat tijdens arbeidsongeschiktheid te verrichten werkzaamheden 
ten behoeve van de werkgever dienen worden verricht. Zo bepaalt art. 7:660a BW dat 
de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid verplicht is passende arbeid te 
verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, en schort art. 7:629 lid 
3 onder c BW de loondoorbetalingsplicht van de werkgever op gedurende de 
periode dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid te 
verrichten. In die laatste situatie geldt eveneens het opzegverbod tijdens ziekte niet 
(art. 7:660a onder c BW). Omgekeerd legt art. 7:658a BW op de werkgever de plicht 
de werknemer passende arbeid aan te bieden. Met dit systeem lijkt in strijd dat de 
werknemer elders nevenwerkzaamheden verricht, zonder zijn eigen werkgever daar 
in te kennen. Dit klemt in mijn optiek des te meer indien de arbeidsongeschiktheid 
van de werknemer is veroorzaakt door een arbeidsconflict, in welke situatie veelal 
geen fysieke belemmeringen bestaan en de ontstane situatie in veel gevallen kan 
worden opgelost indien partijen de moeite nemen op korte termijn het ontstane 
probleem te bespreken. Kiest de werknemer ervoor voor anderen werkzaamheden te 
verrichten, dan zou hieruit geconcludeerd kunnen worden dat de werknemer geen 
prijs stelt op voortzetting van de arbeidsovereenkomst.  
Een ander gevaar van nevenwerkzaamheden is dat de werknemer zijn genezing 
belemmert, of, buiten de situatie van arbeidsongeschiktheid, zich overwerkt en dus 
zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet op juiste wijze kan nakomen, 
hetgeen uiteindelijk weer kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Een combinatie 
hiervan deed zich voor in de zaak die leidde tot HR 2 april 2004, JAR 2004/115. Het 
aan de werkneemster gegeven ontslag op staande voet wegens het zonder 
medeweten van de werkgever uitvoeren van nevenwerkzaamheden, soms tijdens 
arbeidsongeschiktheid, hield stand. 
 
5. Exclusiviteit van de ontbindingsvergoeding 
 
Een sinds het Baijings-arrest (HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257) terugkerende vraag 
is die naar de exclusiviteit van de ontbindingsvergoeding ex art. 7:685 lid 8 BW. Valt 
eventueel na de ontbindingsbeschikking in een aparte procedure nog een vergoeding 
te vorderen en zo ja, welke vergoedingen komen onder welke omstandigheden in 
aanmerking? Hierover zijn heel wat pennen in beweging geweest. In het arrest 
Blakborn/DCW (2 april 2004, JAR 2004/112) heeft de Hoge Raad de Baijingsleer 
verder verfijnd. In casu vorderde de werknemer, een titulair directeur, een 
contractueel overeengekomen afvloeiingsregeling. Saillant hierbij is dat de 
werknemer allereerst op staande voet was ontslagen wegens belastingfraude. Later 



werd de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens gewichtige redenen. Omdat de 
contractuele afvloeiingsregeling slechts dan niet verschuldigd zou zijn indien sprake 
was van een dringende reden, meende de werknemer dat hem de afvloeiingsregeling 
toekwam. 
Omdat de Hoge Raad zo duidelijk stapsgewijs aangeeft hoe het met de exclusiviteit 
van de ontbindingsvergoeding gesteld is, houd ik zijn volgorde aan. 
1. De omstandigheid dat partijen op voorhand een afvloeiingsregeling zijn 
overeengekomen, neemt niet weg dat de rechter, wanneer in een 
ontbindingsprocedure op de voet van art. 7:685 BW een verzoek wordt gedaan tot 
toekenning van een vergoeding naar billijkheid, dient te onderzoeken of het hem met 
het oog op alle omstandigheden van het geval billijk voorkomt een zodanige 
vergoeding toe te kennen. Indien in de ontbindingsprocedure een beroep wordt 
gedaan op een tussen hen op voorhand overeengekomen afvloeiingsregeling, dient 
de rechter die regeling bij zijn oordeel omtrent de toekenning van een 
billijkheidsvergoeding mede in zijn beschouwingen te betrekken. 
2. Ten aanzien van aanspraken die zijn gegrond op hetgeen de redelijkheid en 
billijkheid of de eisen van goed werkgeverschap meebrengen in verband met de 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst, heeft te gelden dat de bijzondere aard van 
de wettelijke regeling betreffende de arbeidsovereeneenkomst meebrengt dat in de 
regeling betreffende de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zoals neergelegd in 
art. 7:685 BW, het resultaat van de rechterlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid 
en billijkheid in beginsel ten volle, onder meeweging van alle voor zijn oordeel 
relevante factoren, tot uitdrukking behoort te komen in de hoogte van de vergoeding 
die de rechter op de voet van art. 7:685 BW toekent, zodat daarnaast voor zodanige 
toetsing geen plaats is. Dit is de Baijingsleer. Deze leer geldt evenzeer indien de 
werknemer in de ontbindingsprocedure in het geheel geen vergoeding is toegekend, 
zie HR 2 april 2004, JAR 2004/114. 
3. In het onderhavige geval gaat het niet om een aanspraak die is gegrond op hetgeen 
de redelijkheid en billijkheid of de eisen van goed werkgeverschap meebrengen, 
maar om een vordering tot nakoming van een contractuele afvloeiingsregeling. Een 
dergelijke vordering kan in een afzonderlijke procedure worden geldend gemaakt. 
Dit was in arresten na Baijings reeds bepaald en is dit jaar herhaald in HR 25 juni 
2004, JAR 2004/169. In deze laatste zaak oordeelde de Hoge Raad dat de 
werkneemster - die inmiddels een ontbindingsvergoeding had ontvangen - niettemin 
rechten kon doen gelden op een wachtgelduitkering, nu deze aanspraak “niet was 
gebaseerd op hetgeen de redelijkheid en billijkheid of de eisen van goed 
werkgeverschap eisen, maar om een vordering van een in een CAO neergelegde 
wachtgeldregeling. Een dergelijke vordering kan in een afzonderlijke procedure 
worden geldend gemaakt.” Exact dezelfde woordkeus dus. 
4. Indien de rechter in de ontbindingsprocedure - zonder bekend te zijn met een 
tussen partijen overeengekomen afvloeiingsregeling - een vergoeding naar billijkheid 
heeft toegekend, dient de rechter die in een latere procedure heeft te oordelen over 
de vordering tot nakoming van die afvloeiingsregeling, de toegekende 
ontbindingsvergoeding in zijn beschouwingen te betrekken, indien het debat van 
partijen daartoe aanleiding geeft. Uitgangspunt in laatstbedoelde procedure is dat de 
afvloeiingsregeling moet worden nagekomen. Indien de werkgever zich op het 
standpunt stelt dat in verband met de toegekende ontbindingsvergoeding nakoming 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, zoals bedoeld in art. 6:248 lid 2 BW, 
onaanvaardbaar is, dan dient de rechter op grond van zijn uitleg van de 
overeenkomst vast te stellen of partijen daarbij rekening hebben gehouden met de 
mogelijkheid dat naast de afvloeiingsregeling door de rechter een 



ontbindingsvergoeding wordt vastgesteld. Indien dat het geval is, zal in het 
algemeen geen sprake zijn van onaanvaardbaarheid in evenbedoelde zin. Indien dat 
niet het geval is, kan daarvan sprake zijn, maar in verband met de terughoudendheid 
die bij de toepassing van deze maatstaf geboden is, slechts bij hoge uitzondering.  
5. Is de rechter in de ontbindingsprocedure wel bekend met de tussen partijen 
overeengekomen afvloeiingsregeling, dan dient hij bij het bepalen van de 
ontbindingsvergoeding ervan uit te gaan dat die regeling zal worden nagekomen, 
tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat zulks in het betrokken geval niet mag worden 
verwacht. 
Met behulp van deze vijf stellingen is een groot aantal vragen beantwoord. 
Schematisch ziet de Baijingsleer er na hetgeen de Hoge Raad in Blakborn/DCW heeft 
gesteld als volgt uit:



 
Baijingsleer na DCW/Blakborn (JAR 2004/112): in welke gevallen kan een 

bodemprocedure worden gevoerd na een ontbinding ex art. 7:685 BW? 
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Bron: J.M. van Slooten in NJB 2004, p. 1612. 
 
 
Er blijven wel vragen bestaan. Kan een werknemer bijvoorbeeld na een art. 7:685-
vergoeding een procedure initiëren tot vergoeding van de schade die hem wegens 
schending door de werkgever van art. 7:658 BW is overkomen? Het bezwaar van een 
dergelijke cumulatie doet zich naar mijn opvatting voelen, indien de beweerdelijke 
schending heeft geleid tot psychische klachten bij de werknemer en de 



ontbindingsrechter bij de vergoeding rekening heeft gehouden met deze psychische 
belasting. Het gevaar van het tweemaal vergoeden van dezelfde schade ligt dan op 
de loer. Gelukkig behoefde de kantonrechter te Rotterdam (8 april 2003, JAR 
2004/20) zijn vingers hier niet aan te branden, omdat hij van mening was dat art. 
7:658 überhaupt niet was geschonden. 
 
6. Voorwaardelijke ontbinding 
 
Er was dit jaar in de literatuur en de rechtspraak weer aardig wat te doen over de 
voorwaardelijke ontbinding. Steeds ging het om de uitleg en de consequenties van 
het arrest Nijman/X (HR 21 oktober 1983, NJ 1984, 296). In het bijzonder is de vraag 
aan de orde gekomen of de werkgever een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding 
kan doen indien de werknemer nog niet de nietigheid van de opzegging heeft 
ingeroepen. Die gedachte zou kunnen opkomen indien men het arrest leest. De 
relevante overweging luidt: “Het onderhavige geval wordt daardoor gekenmerkt dat 
het effect van het door de werkgever aan de werknemer gegeven ontslag op staande 
voet, onzeker is, nu de werknemer binnen de in art. 9 lid 2 BBA 1945 genoemde 
termijn de nietigheid van het ontslag, als opleverende een handeling in strijd met art. 
6 lid 1 heeft ingeroepen. Het kan geruime tijd duren voordat op dit punt bij een in 
kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak zekerheid is verkregen. Derhalve 
mag ervan worden uitgegaan dat de werkgever er in het algemeen een 
gerechtvaardigd belang bij heeft om in zodanig geval voorwaardelijk ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst op de voet van art. 1639w te vragen, namelijk voor het geval 
de arbeidsovereenkomst blijkt niet te zijn geëindigd door het aan de werknemer op 
staande voet gegeven ontslag.”  
Wat zegt dit nu precies? In ieder geval lijkt uit het arrest te kunnen worden afgeleid 
dat zolang geen onzekerheid bestaat over het effect van het door de werkgever aan 
de werknemer gegeven ontslag op staande voet, het voorwaardelijke verzoek tot 
ontbinding niet ontvankelijk is. Dit is denkbaar in de situatie dat de werknemer 
ondubbelzinnig aangeeft dat hij niet tot vernietiging van de opzegging zal overgaan. 
Maar dient het arrest zo eng te worden gelezen dat slechts in de situatie die zich 
voordeed bij Nijman/X – de werknemer had daadwerkelijk de nietigheid van de 
opzegging ingeroepen – de werkgever “er in het algemeen een gerechtvaardigd 
belang bij heeft om in zodanig geval voorwaardelijk ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst op de voet van art. 1639w te vragen”? Zo heb ik het nooit 
gelezen. Verhulp stelt dat van enige onzekerheid over het bestaan van de 
arbeidsovereenkomst geen sprake is zolang de werknemer de opzegging niet heeft 
vernietigd, omdat de opzegging zonder meer de arbeidsovereenkomst heeft doen 
eindigen. Dat betekent in zijn optiek dat tot die tijd geen voorwaardelijke ontbinding 
gevraagd kan worden (zie JAR Verklaard december 2004). Hij is hierin gevolgd door 
de kantonrechter te Deventer, zie diens beschikking van 6 oktober 2003, (JAR 
2003/246). Ik vind deze redenering gekunsteld en vanuit praktisch en principieel 
oogpunt onjuist. Wat het principiële punt betreft - het vermeende gebrek aan 
onzekerheid - merk ik op dat de onzekerheid ook kan bestaan in de vraag óf de 
werknemer zich op nietigheid zal beroepen. Mij dunkt dat de werkgever ook in de 
situatie dat de werknemer de nietigheid van het ontslag op staande voet nog niet 
heeft ingeroepen, maar daar nog wel de tijd voor heeft, wel degelijk het door de 
Hoge Raad geformuleerde belang voor de werkgever meebrengt. Het wachten is op 
rechtspraak van de Hoge Raad. Lagere rechters hebben er inmiddels geen been in 
gezien de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, ook al had de 
werknemer de nietigheid van de opzegging (nog) niet ingeroepen. Zie bijvoorbeeld 



Ktr. Amsterdam 13 januari 2004 (JAR 2004/119). Het Gerechtshof te Amsterdam 
verwierp op 10 juni 2004 (JAR 2004/183), het tegen deze beschikking ingestelde 
hoger beroep. De kernoverweging is de volgende: 
“Aan de orde is de vraag of de kantonrechter buiten het toepassingsbereik van art. 
7:685 BW is getreden door de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, 
terwijl (werknemer) (nog) niet de vernietiging van het hem gegeven ontslag op 
staande voet had ingeroepen. Het hof beantwoordt die vraag ontkennend. Immers 
op 13 januari 2003 was de termijn waarbinnen (werknemer) zich op de vernietiging 
van het hem gegeven ontslag op staande voet kon beroepen nog niet verstreken, 
zodat (werkgever) op dat moment belang had om zich van een spoedig mogelijk 
einde van het dienstverband te verzekeren voor het geval (werknemer) alsnog de 
vernietiging van het ontslag op staande voet zou inroepen. Onder die 
omstandigheden kon en mocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden 
onder de voorwaarde dat deze alsnog zou blijken te bestaan.” Gezien het 
voorstaande moge duidelijk zijn dat ik meen dat het hof hier een juiste uitsprak heeft 
gedaan. Zie over deze materie recentelijk C.G.M. Fruytier, “De voorwaardelijke 
ontbinding” in ArbeidsRecht 2004, 52. 
 
7. Ontbinding – overige aspecten 
 
Schending hoor en wederhoor 
 
Hoger beroep en beroep in cassatie tegen de ontbindingsbeschikking zijn uitgesloten, 
aldus art. 7:685 lid 11 BW. In enkele gevallen kan dit verbod worden doorbroken, 
aldus de Hoge Raad. Samengevat gaat het om de volgende situaties: 

- Art. 7:685 BW is ten onrechte toegepast (er was bijvoorbeeld geen 
arbeidsovereenkomst, maar de kantonrechter meende van wel) 

- Art, 7:685 BW is ten onrechte niet toegepast (er was bijvoorbeeld wel een 
arbeidsovereenkomst, maar de kantonrechter meende van niet) 

- Er is sprake geweest van verzuim van essentiële vormen bij de 
totstandkoming van de beschikking. Hiervan is alleen sprake wanneer een zo 
fundamenteel rechtsbeginsel is veronachtzaamd dat van een eerlijke en 
onpartijdige behandeling van de zaak niet meer gesproken kan worden. 

Zie voor een overzicht van de uitspraken waarop deze drie uitzonderingen zijn 
gebaseerd A.J. Swelheim in ArbeidsRecht 1999, 67. Ook dit jaar is enkele malen 
gepoogd de ontbindingsbeschikking in rechte aan te vechten. Deels lukte dat in de 
zaak die leidde tot Gerechtshof ’s-Gravenhage 14 november 2003, JAR 2004/31. Hier 
was sprake van de derde uitzonderingsgrond. Het belang van deze uitspraak is 
vooral gelegen in “het feit van algemene bekendheid dat niet-afgehaalde 
poststukken drie weken op het postkantoor blijven liggen alvorens ze retour worden 
gezonden”. Hier zal de praktijk rekening mee moeten houden, zo blijkt uit de 
uitspraak. De casus was als volgt. De werknemer verzocht op 11 december 2002 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De griffier bood het verzoekschrift op 24 
december bij aangetekend schrijven aan de werkgever aan, en wel op het adres waar 
de werkgever blijkens het Handelsregister gevestigd was. De werkgever werd 
verzocht ter zitting op 8 januari 2003 te verschijnen. Ter zitting is niemand namens 
de werkgever verschenen. De arbeidsovereenkomst is vervolgens bij beschikking van 
10 januari 2003 ontbonden onder toekenning van een vergoeding van € 40.000,= aan 
de werknemer. Op 21 januari 2003 kwam de aangetekende brief retour met de 
aantekening “geen gehoor, datum 24/12” en “niet afgehaald”. De werkgever ging in 
hoger beroep van de ontbindingsbeschikking, stellende dat het beginsel van hoor en 



wederhoor was geschonden, nu niet was afgewacht of de aangetekende post retour 
zou komen, maar de behandeling van het verzoek al 18 dagen na verzending van de 
oproep heeft plaatsgevonden. Het hof volgt de werkgever in zijn stelling: het is 
immers een feit van algemene bekendheid dat een niet-afgehaald poststuk drie 
weken op het postkantoor blijft liggen alvorens het retour wordt gezonden met de 
mededeling”niet afgehaald”. Nu de kantonrechter op 8 januari – 18 dagen na 
verzending - geen aanwijzingen had dat de oproep de werkgever had bereikt, had hij 
niet kunnen vaststellen of het in art. 275 Rv. genoemde geval dat de aangetekende 
brief retour zou worden ontvangen, zich zou voordoen. Daarom had de 
kantonrechter de behandeling moeten aanhouden. Nu hij dat niet heeft gedaan, is 
sprake van schending van het beginsel van hoor en wederhoor en is de werkgever 
ontvankelijk in zijn hoger beroep. Aangezien de arbeidsovereenkomst tussen partijen 
in de tussentijd was beëindigd met toestemming van de RDA, was de werkgever 
niettemin niet-ontvankelijk in zijn verzoek. 
Niet elke schending van art. 275 Rv. levert schending van het beginsel van hoor en 
wederhoor, aldus hetzelfde hof in zijn uitspraak van 6 februari 2004 (JAR 2004/63). 
De werkneemster was tegelijk een aangetekende en gewone brief verstuurd met de 
oproep ter zitting te verschijnen. Volgens werkneemster heeft geen van beide brieven 
haar bereikt. Bij de griffie is de aangetekende brief retour gekomen met de 
aantekening “niet afgehaald”. De griffie heeft verzuimd daarna bij gewone brief de 
werkneemster op te roepen – dit was immers reeds gelijktijdig met de aangetekende 
brief gedaan. Het hof stelt vast dat de griffie hiermee niet aan de wettelijke 
voorschriften voor oproeping heeft voldaan. Daarmee is de oproeping volgens het 
hof echter niet ongeldig: “Nu immers niet is gesteld dat het adres waarnaar de 
oproepen zijn gestuurd onjuist is, geeft het feit dat de oproeping bij gewone brief een 
aantal weken eerder is gedaan dan op het tijdstip dat wettelijk is voorgeschreven, 
niet minder waarborgen dat (werkneemster) op de hoogte raakt van datum en 
tijdstip van de zitting, dan wanneer de griffie de oproeping bij gewone brief op het in 
de wet genoemde tijdstip zou hebben verzonden.” Voorts was niet aannemelijk dat 
TPG Post had nagelaten werkneemster op de hoogte te stellen van het feit dat er een 
aangetekend stuk voor haar klaarlag. De griffie was volgens het hof niet gehouden 
de gemachtigde van de werkneemster apart op te roepen voor de zitting, noch was 
de gemachtigde van de werkgever gehouden contact te zoeken met de gemachtigde 
van werkneemster. Het hoger beroep werd ongegrond verklaard. 
De aan het begin genoemde gronden voor hoger beroep lijken limitatief te zijn. Een 
werkneemster stelde hoger beroep in tegen de ontbindingsbeschikking, stellende dat 
het appèlverbod van art. 7:685 lid 11 BW in strijd is met het recht op een eerlijk 
proces (art. 6 EVRM). Het Gerechtshof Amsterdam (29 april 2004, JAR 2004/220) 
oordeelde dat aan art. 6 EVRM geen aanspraak kan worden ontleend op een 
volledige herbeoordeling in hoger beroep van de uitspraak van de kantonrechter. 
Het hoger beroep was niet-ontvankelijk. 
 
Herziening 
 
Ook door middel van herziening is het resultaat van een ontbindingsbeschikking 
terug te draaien. In 2004 hebben drie uitspraken hieromtrent de JAR gehaald. Twee 
daarvan betroffen een casus die mening praktijkjurist bekend in de oren zal klinken: 
aan de werknemer wordt een vergoeding toegekend terwijl hij inmiddels een andere 
werkkring heeft gevonden zonder dat hij daarvan de werkgever en de kantonrechter 
op de hoogte heeft gesteld. Over het antwoord op de vraag of dit bedrog oplevert, 
heeft de Hoge Raad zich in een arrest van 19 december 2004 (JAR 2004/15) 



uitgelaten. De werkgever stelde dat de werkneemster, hoewel zij dit had kunnen 
doen, geen melding had gemaakt van het feit dat zij inmiddels zicht had op een 
andere baan (welke baan zij overigens afwees na de ontbindingsbeschikking waarin 
haar een vergoeding was toegekend). Dit leverde volgens hem bedrog op in de zin 
van art. 382 jo. 391 Rv. Volgens de Hoge Raad staat tegen de beslissing tegen de 
heropening van de zaak geen hoger beroep, maar wel beroep in cassatie open. Dit 
beroep is beperkt op de wijze als vermeld in art. 80 RO. Hoewel dit artikel slechts 
over vonnissen spreekt, moet daar volgens de Hoge Raad tevens “beschikkingen” 
worden gelezen. Volgens de Hoge Raad is van bedrog sprake indien een partij door 
een oneerlijke proceshouding belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die 
tot een voor de wederpartij gunstige afloop van die procedure kunnen leiden. 
Daarvan was in casu sprake: niet onbegrijpelijk was dat de kantonrechter had gesteld 
dat het verzwijgen van het vooruitzicht van een nieuwe baan van belang is voor het 
antwoord op de vraag of de werknemer een vergoeding toekomt en zo ja, hoe hoog 
die vergoeding moet zijn. Zie voor deze uitspraak het artikel van S.A Tan in 
ArbeidsRecht 2004, 23. 
Na de uitspraak van de Hoge Raad lijkt het mij dat men wat alerter moet zijn 
geworden op de invloed die het hebben van een andere werkkring voor de 
vergoeding heeft. Zwijgen wordt immers niet langer beloond en kan zelfs tot de 
kwalificatie bedrog leiden. Mij lijkt dit een goede ontwikkeling. Waar de vergoeding 
is bedoeld als pleister op de wonde, is voor een vergoeding geen plaats indien er 
geen wonde is, of wanneer het slechts om een schrammetje gaat.  
Van een wonde was geen sprake in de zaak die leidde tot Ktr. Amsterdam 14 april 
2004, JAR 2004/120. Tijdens de mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek 
had de werkneemster aangegeven dat het voor haar wel eens heel moeilijk zou 
kunnen worden een andere baan te vinden, terwijl later bleek dat zij toen reeds een 
andere baan op zak had. De ontbindingsbeschikking werd herroepen, omdat volgens 
de kantonrechter geen vergoeding zou zijn toegekend indien duidelijk was dat de 
werkneemster al een andere baan had, nu de nieuwe baan direct aansloot op haar 
oude baan. 
Liegen van de werknemer tijdens de ontbindingsprocedure ten aanzien van de vraag 
of hij tijdens dienstverband klanten van de werkgever voor zijn eigen bedrijf had 
benaderd, moet leiden tot heropening van het geding, aldus Ktr. Amsterdam 15 
januari 2004, JAR 2004/35. Het bedrog van de werknemer kwam uit toen de ex-
werkgever na de ontbindingsbeschikking de hand had weten te leggen op een offerte 
van het bedrijf van de ex-werknemer aan een klant, welke offerte ten tijde van het 
dienstverband was opgesteld. 
 
Gelukszoekers? 
 
Voor het volgende onderwerp citeer ik uit de op 1 juni 1998 in werking getreden 
gewijzigde aanbevelingen voor procedures ex art. 7:685 BW: “De werkgever heeft te 
kennen gegeven de arbeidsovereenkomst door opzegging te willen beëindigen. De 
werknemer legt zich daar (al dan niet node) bij neer, maar is van mening dat hem 
daarbij een passende vergoeding toekomt. Nu de werknemer te allen tijde het recht 
heeft een ontbindingsverzoek bij de (kanton)rechter in te dienen dient hij in zijn 
verzoek te worden ontvangen (…). Nu in zo’n situatie tussen partijen vaststaat dat 
de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dient te eindigen dient de kantonrechter 
aan de hand van risicosfeer en verwijtbaarheid de omstandigheden van het geval te 
beoordelen en te beslissen of daarbij aan één der partijen een vergoeding dient te 
worden toegekend. Daarbij kan het gebruikelijke instrumentarium (aan de hand van 



risicosfeer en verwijtbaarheid) worden benut om een billijke vergoeding toe te 
kennen.” 
De aanbevelingen zijn dus vrij genuanceerd over de vraag of een werknemer die 
tijdens zijn opzegtermijn een ontbindingsverzoek indient, een vergoeding kan 
toekomen. Het “gebruikelijke instrumentarium” dient te worden aangewend. Er 
wordt niet gezegd dat een dergelijk gebruik van de ontbindingsprocedure 
oneigenlijk is en dat de werknemer na de opzegging dan maar een 681-procedure 
dient te starten, indien het hem om een vergoeding te doen is. Sommige 
kantonrechters denken niettemin langs dergelijke lijnen. Zo oordeelde de 
kantonrechter te Amersfoort (26 november 2003, JAR 2004/1) dat een verzoek tijdens 
de opzegtermijn tot oneigenlijk gebruik leidde: de ontbindingsprocedure is er 
immers op gericht snel duidelijkheid te verkrijgen over beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. Die zekerheid is er al wanneer is opgezegd en de opzegtermijn 
reeds loopt. Wil de werknemer een vergoeding, dan dient hij een 681-procedure te 
beginnen, aldus de kantonrechter. In Almelo werd daar door kantonrechters 
verschillend over gedacht, zo blijkt uit twee uitspraken van 24 maart 2003 en 23 juni 
2004 (JAR 2004/1272). In het eerste geval kwam de werknemer een vergoeding toe. 
Dat reeds een procedure bij het CWI liep, was niet relevant volgens deze 
kantonrechter, nu de werknemer te allen tijde een verzoek ex art. 7:685 BW kan 
indienen. Dat is natuurlijk zo, maar dat betekent niet dat vervolgens ontbonden moet 
worden, laat staan dat een vergoeding dient te worden toegekend. In de tweede 
uitspraak volgde de kantonrechter de gedachtegang van de kantonrechter te 
Amersfoort. Verschil met de eerste Almelose zaak was dat het hier ging om twee 
werknemers voor wie reeds een ontslagvergunning was afgegeven en die reeds in 
hun opzegtermijn zaten (net als in de Amersfoortse zaak). De kantonrechter geeft 
nog aan dat hij het ontbindingsverzoek, gezien de uitkomst in de eerste Almelose 
zaak, goed begrijpt, maar dat men er op mag vertrouwen dat alle Almelose 
kantonrechters zich inmiddels achter de opvatting hebben geschaard dat in dit soort 
gevallen niet de ontbindingsprocedure, maar de kennelijk-onredelijk-
ontslagprocedure dient te worden gevolgd. 
 
Gedeeltelijke ontbinding 
 
Geen communis opinio bestaat ten aanzien van de vraag of gedeeltelijke ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst mogelijk is. De Kantonrechter Alphen a/d Rijn (24 
februari 2004, JAR 2004/72), meent dat dit mogelijk is, nu art. 7:685 BW het niet 
verbiedt en Boek 6 BW het zelfs mogelijk maakt en niet valt in te zien dat deze 
bepalingen niet zouden doorwerken in het arbeidsrecht. Wat dit laatste argument 
betreft: het feit dat art. 7:685 BW het niet noemt is ook een argument te stellen dat de 
relevante bepalingen van Boek 6 BW dus juist niet doorwerken. Boek 6 BW maakt 
immers ook ontbinding van overeenkomsten met terugwerkende kracht 
mogelijk,een resultaat dat art. 7:685 BW niet bewerkstelligt. De kantonrechter te 
Utrecht (2 juli 2004, JAR 2004/200) was voorzichtiger: Het resultaat van een partiële 
ontbinding zou neerkomen op een wijziging van de arbeidsovereenkomst, en daar is 
art. 7:685 BW niet voor geschreven. Om diezelfde reden weigerde de kantonrechter 
de arbeidsovereenkomst geheel te ontbinden onder de verplichting voor de 
werkgever aan de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden voor 
een geringer aantal uren. Mij lijkt deze uitspraak juist: art. 7:685 BW kent een eigen 
regime en het lijkt mij ongewenst de algemene verbintenisrechtelijke, veel soepeler 
regels op dit punt in het ontslagrecht toe te staan. 
 



 
Anciënniteit en het meetellen van dienstjaren bij een andere werkgever 
 
Uit een in 2002 onder kantonrechters gehouden enquête2 blijkt dat een kleine 
meerderheid van de kantonrechters zegt oude dienstjaren bij de vorige werkgever 
mee te tellen in geval van een voorafgaande periode als uitzendkracht. Een argument 
daarvoor kan zijn dat de inlener gedurende de uitzendperiode gebruik heeft kunnen 
maken van de krachten van de werknemer, veelal op dezelfde wijze als dat 
ingevolge de later gesloten arbeidsovereenkomst mogelijk was. Uit rechtspraak blijkt 
overigens dat een ‘naadloze’ overgang – dus zonder dat een derde (CWI of 
kantonrechter) een oordeel over het ontslag hebben kunnen geven – , zoals bij 
overgang van onderneming of bij uitzendrelaties die worden omgezet in een 
arbeidsovereenkomst met de inlener, het meetellen van dienstjaren bij een andere 
werkgever sneller worden meegeteld dan wanneer tussen de arbeidsovereenkomsten 
meer tijd zit, of wanneer een CWI of kantonrechter een redelijkheidsoordeel heeft 
kunnen vellen over het eind van de eerste arbeidsovereenkomst. In de lijn van deze 
rechtspraak ligt een uitspraak van de kantonrechter te Wageningen van 19 november 
2003 (JAR 2004/10). Helaas motiveert de kantonrechter zijn keuze voor het meetellen 
van oude dienstjaren niet. Ktr. ’s-Hertogenbosch van 15 maart 2004 (JAR 2004/90) 
oordeelde echter anders. De als uitzendkracht gewerkte dienstjaren werden niet 
meegeteld, nu met de vakbonden in het kader van een sociaal plan was afgesproken 
dat de uitzendjaren niet worden meegeteld en deze gang van zaken volgens de 
kantonrechter ook niet ongebruikelijk is. Of deze kantonrechter voornoemde 
redenering niet volgt, of dat hij, conform de aanbevelingen bij art. 7:685 BW, veeleer 
voorrang verleent aan hetgeen in het sociaal plan is overeengekomen, is niet zeker. 
 
8. Ontslagrecht in de Boeken 3 en 6 BW 
 
De gelaagde structuur van het BW brengt mee dat de bepalingen in de boeken 3 en 6 
van het BW van toepassing kunnen zijn op het ontslagrecht van Boek 7 BW. In de 
meeste gevallen dient bij een dergelijke doorwerking rekening te worden gehouden 
met de speciale aard van het arbeidsrecht. Het ‘gesloten stelsel van het ontslagrecht’ 
brengt mee dat niet zomaar elke vermogens- of verbintenisrechtelijke bepaling in het 
ontslagrecht kan doorwerken: daartoe zal eerst een arbeidsrechtelijke ‘inkleuring’ 
dienen plaats te vinden. Bij het ene onderwerp is de toets strenger dan bij het andere. 
De wilsgebreken (art. 3:44 en 6:228 BW) kunnen veelal probleemloos doorwerken in 
het ontslagrecht, al moet ook hier rekening moeten worden gehouden met de 
ongelijkheid van partijen in het arbeidsrecht. In de zaak die leidde tot Ktr. Zwolle 10 
augustus 2004 (JAR 2004/251) werd het wilsgebrek bedrog (art. 3:44 lid 3 BW) tegen 
de werknemer ingeroepen. De werknemer functioneerde niet goed, waarop in april 
2003 een beëindigingsovereenkomst werd gesloten. De arbeidsovereenkomst zou pro 
forma worden ontbonden waarbij de werknemer een vergoeding van € 10.000,= zou 
toekomen. Bovendien zou zijn concurrentiebeding worden beperkt. Na ontbinding 
kwam de werkgever er achter dat de werknemer al vóór het sluiten van de 
beëindigingsovereenkomst elders werkzaamheden tegen loon verrichtte, waarop hij 
de overeenkomst vernietigde. Volgens de kantonrechter had de werknemer zich 
inderdaad aan bedrog schuldig gemaakt. Een gehele vernietiging van de 
overeenkomst lag echter niet in de rede, omdat de werknemer dan immers zijn 
                                                      
2 De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn gepubliceerd: H.Th. van der Meer, 
“Kantonrechters tevreden over kantonrechtersformule”, ArbeidsRecht 2003, 1. 



arbeidsovereenkomst terug zou krijgen, hetgeen geen der partijen wenste. Wel moest 
de werknemer de € 10.000,= terugbetalen (dat had hij reeds gedaan), alsmede het 
salaris dat hij bij de werkgever had verdiend gedurende de dagen dat hij elders 
werkte; ten slotte moest de werknemer de brandstofkosten van zijn leaseauto betalen 
voor zover die voor de nieuwe werkgever waren gemaakt. 
Een onderdeel dat aan een wat strengere toets is onderworpen, is de ontbindende 
voorwaarde (art. 6:21 e.v. BW). In verscheidene uitspraken heeft de Hoge Raad 
bevestigd dat een ontbindende voorwaarde in het ontslagrecht past, mits is voldaan 
aan het concordantievereiste – de voorwaarde strijd niet met bepalingen van het 
ontslagrecht, zoals het opzegverbod bij ziekte – en aan het triggerverbod – een der 
partijen mag het intreden van de voorwaarde niet direct of indirect kunnen 
bewerkstelligen. Ten slotte heeft de Hoge Raad bepaald dat door het intreden van de 
ontbindende voorwaarde de arbeidsovereenkomst inhoudsloos moet zijn geworden, 
al lijkt mij deze eis in de lagere rechtspraak maar mondjesmaat te worden gevolgd. 
In drie uitspraken is dit jaar de geldigheid van de ontbindende voorwaarde aan de 
orde geweest; in alle gevallen ging het om een leer/arbeidsovereenkomst. De eerste 
zaak speelde bij de kantonrechter te Rotterdam (Voorzieningenrechter, 13 mei 2004, 
JAR 2004/145). De arbeidsovereenkomst van de werkneemster was gekoppeld aan 
het volgens ven een opleiding. Toen werkneemster buik- en rugklachten kreeg, gaf 
het opleidingsinstituut aan de werkneemster dwingend het advies de opleiding te 
staken. Hierop stelde de werkgever dat de arbeidsovereenkomst met de 
werkneemster was geëindigd. De kantonrechter stelde echter dat er geen formeel 
besluit van het opleidingsinstituut was, inhoudende dat de opleiding was geëindigd. 
Bovendien bleek dat de werkgever een sturende rol had gespeeld bij het advies, 
zodat het triggerverbod was geschonden. De werkgever kwam dus een beroep op de 
ontbindende voorwaarde niet toe. Beter verging het een andere werkgever bij een 
beroep op eenzelfde ontbindende voorwaarde bij Ktr. ’s-Gravenhage (23 april 2004, 
JAR 2004/211). De opleiding van de arbeidsongeschikte werknemer werd gestopt, 
waarop de ontbindende voorwaarde in werking trad. Volgens de werknemer was de 
concordantie-eis geschonden, omdat de arbeidsovereenkomst volgens hem feitelijk 
wegens arbeidsongeschiktheid werd beëindigd, hetgeen in strijd is met het 
opzegverbod van art. 7:670 lid 1 BW. De kantonrechter oordeelde dat de reden van 
beëindiging van de opleiding los van de arbeidsongeschiktheid stond, zodat geen 
strijd was met het ontslagrecht: de ontbindende voorwaarde was geldig. Bovendien 
strookte deze ontbindende voorwaarde met de CAO, waarin zij was opgenomen. 
Ook in Ktr. Rotterdam (Voorzieningenrechter) 20 augustus 2004 (JAR 2004/228) 
werd de ontbindende voorwaarde geldig geoordeeld. De werkneemster was vier 
keer gezakt voor een bepaalde toets, zodat zij van de opleiding werd uitgesloten. 
Hierop eindigde tevens de arbeidsovereenkomst. Niet was gebleken dat de 
werkgever enige invloed op het besluit van het opleidingsinstituut had gehad. Dat 
de werkneemster voor het sluiten van de leer/arbeidsovereenkomst reeds bij de 
werkgever in dienst was op basis van een andere arbeidsovereenkomst, deed niet ter 
zake, nu deze arbeidsovereenkomst reeds met wederzijds goedvinden was 
beëindigd. 
De concordantie-eis en het triggerverbod worden in de rechtspraak regelmatig 
getoetst. Overigens lijkt mij dat bij leer/arbeidsovereenkomsten relatief eenvoudig 
tevens aan de derde eis van de Hoge Raad kan worden voldaan, te weten, dat de 
arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden. De werknemer wordt immers als 
leerling een arbeidsovereenkomst aangeboden om praktijkervaring op te doen die 
bevorderlijk is voor en samenhangt met zijn opleiding. In dat verband is de 
koppeling van de vorderingen in de opleiding aan het voortbestaan van de 



arbeidsovereenkomst begrijpelijk: zonder opleiding ontvalt de basis aan de 
arbeidsovereenkomst, het doel waarvoor zij was gesloten. Dat is anders bij een 
ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst van een werknemer die 
bijvoorbeeld zijn opleiding reeds heeft afgerond of wegens zijn ervaring op meerdere 
plaatsen bij de werkgever inzetbaar is. In een dergelijk geval is de 
arbeidsovereenkomst minder snel inhoudsloos geworden op het moment dat de 
ontbindende voorwaarde intreedt. 
Een nieuwe loot aan de ontslagrechtelijke boom vormt het optiebeding, niet te 
verwarren met het optievervalbeding. Het optiebeding heeft namelijk niets met 
opties als vorm van beloning te maken. In geval van een optiebeding wordt aan een 
der partijen de mogelijkheid geboden eenzijdig te bepalen of zij op enig moment met 
de wederpartij een overeenkomst wenst te sluiten (art. 6:219 lid 3 BW). Dat moment 
kan ver in de toekomst liggen en aldus de wederpartij lange tijd in onzekerheid 
laten, mede omdat het eenmaal gedane aanbod onherroepelijk is. In de zaak die 
leidde tot een uitspraak van het College van Arbiters van de KNVB (4 juni 2004, JAR 
2004/239) lag dat moment op circa drie jaar na het tekenen van de 
arbeidsovereenkomst. De voetballer in kwestie, Trabelsi, gaf aan Ajax de 
mogelijkheid de arbeidsovereenkomst, die voor drie jaar was aangegaan, na 
ommekomst van die termijn te verlengen voor een periode van twee jaar. Na die drie 
jaar wilde Ajax inderdaad de optie lichten, waarop Trabelsi stelde dat het 
optiebeding in strijd was met het ontslagrecht. De arbitragecommissie kon deze 
redenering niet volgen. In casu ging het om een door Trabelsi bij ondertekening van 
de arbeidsovereenkomst aan Ajax gegeven bevoegdheid de arbeidsovereenkomst te 
verlengen en niet om een eenzijdig verstrekte bevoegdheid om de 
arbeidsovereenkomst op een door Ajax willekeurig gewenst tijdstip op te zeggen, 
dan wel anderszins te beëindigen. Kortom: het ging niet om ontslagrecht. Er kon dus 
ook geen sprake zijn van strijd met dat ontslagrecht: “Er is immers geen sprake van 
een eenzijdige bevoegdheid tot tussentijds ontslag over te gaan, maar om de 
arbeidsovereenkomst te verlengen. Een situatie als bedoeld in het derde lid van 
artikel 7:667 BW (beding van tussentijdse opzegging, RMB) doet zich dan ook niet 
voor. De arbitragecommissie merkt, ten overvloede, op dat als het onderhavige geval 
op één lijn gesteld zou moeten worden met een situatie als bedoeld in het derde lid 
van artikel 7:667 BW de consequentie daarvan zou zijn dat er tussen partijen een 
arbeidsovereenkomst geldt van 5 jaar.” Al is het ten overvloede opgemerkt, hier gaat 
de commissie mijns inziens in de fout. Als immers sprake zou zijn van tussentijdse 
opzegging van één arbeidsovereenkomst van vijf jaar (drie plus twee), dan is het 
optiebeding in strijd met de concordantie-eis: art. 7:667 lid 3 BW schrijft immers voor 
dat het beding van tussentijdse opzegging voor beide partijen geldt. Het optiebeding 
geeft die mogelijkheid slechts aan Ajax en strijdt dus met deze bepaling. En hier 
wringt volgens mij meer in zijn algemeenheid de schoen. Het optiebeding is 
eenzijdig en biedt geen waarborgen, terwijl titel 10 juist van bescherming uitgaat, 
soms met behulp van wat ongelijkheidscompensatie. In gevallen waarin een der 
partijen een recht krijgt ten laste van de wederpartij, worden in het arbeidsrecht 
altijd waarborgen geschapen, zoals het vereiste van een schriftelijk stuk en – 
binnenkort – een maximumduur bij het concurrentiebeding en het vereiste van een 
CAO-bepaling bij afwijking van de proeftijdregeling (die overigens voor beide 
partijen altijd even lang moet duren – ook hier dus, in tegenstelling tot het 
optiebeding, wederkerigheid). Als men voor het optiebeding al een plaats in het 
arbeidsrecht wil inruimen, zou men hier iets vergelijkbaars moeten gelden. 
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