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Een arbeidsrechtelijke regeling van de vrijheid 
van meningsuiting van de werknemer 
 
 
E. Verhulp Universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Universiteit 
van Amsterdam en advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord te Woerden. 
 
Inleiding: wat is het probleem 
 
Het recht op de vrije meningsuiting heeft drie functies. 
De eerste is de waarborging van de democratische 
rechtsstaat, de tweede die van ontwikkeling, ontplooiing 
van de individu zonder staatsinmenging en de derde de 
waarheidsvinding. In relatie tot het arbeidsrecht brengen 
die functies soms grote problemen met zich mee.1 Om alvast 
een voorbeeld van ieder van die functies te geven: Mag een 
bankmedewerker folders uitdelen in de straat waar zijn 
bankfiliaal is gevestigd terwijl in die folders wordt 
oproepen tot vernietiging van de kapitalistische 
organisaties, mag een croupier in zijn vrije tijd 
zelfhulpgroepen voor gokverslaafden beginnen maar ook 
tijdens zijn werk waarschuwen voor de gevaren van het 
gokken, en mag een werknemer de pogingen van zijn 
werkgever om de grenzen van de milieuvergunning te verken-
nen aan de pers bekend maken? 
 
Volgens de (bijna) klassieke theorie over het ontstaan van 
de grondrechten is het doel van de grondrechten 
bescherming aan de individu te bieden tegen inbreuken op 
zijn vrijheid door de overheid. Aan het einde van de 18de 
eeuw werd steeds duidelijker dat de uitoefening van gezag 
door de overheid niet onbeperkt behoorde te zijn. In die 
periode, waarin de eerste grondwetten tot stand kwamen, 
ging men uit van de gedachten van de Franse revolutie: 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Volgens die 
gedachten kwamen aan de mens een aantal basale rechten, 
ook wel natuurrechten genoemd, toe.2 De grondwet beoogde 
die rechten te beschermen tegen inbreuken van de overheid. 
Grondrechten creëren zodoende een staatsvrije sfeer, 
waarin de individu zich in vrijheid zou kunnen ontplooien. 
Want die persoonlijke ontplooiing, al dan niet op 
godsdienstige leest geschoeid, was het hoogste doel van 
het bestaan. Deze lezing van het ontstaan van grondrechten 

                     
    1 Zie voor een uitvoeriger beschrijving van deze functies 
E. Verhulp, De vrijheid van meningsuiting van werknemers en 
ambtenaren, Den Haag 1996, p. 78 e.v. 

    2 Zie voor de verschillende wijzen waarop deze 
natuurrechten kunnen worden beschouwd bijv. L. Prakke, J.L. de 
Reede, G.J.M. van Wissen, Van der Pot-Donner. Handboek van het 
Nederlandse staatsrecht, Zwolle 1995. 
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heeft altijd de nadruk gehad. Volgens deze theorie richten 
grondrechten zich uitsluitend tot de overheid en beogen ze 
geen werking te hebben tussen burgers onderling. De 
grondrechten werken alleen verticaal, maar niet 
horizontaal. 
 
Dat betekent dat de grondrechten in de rechtsrelaties 
tussen burgers onderling formeel geen rol spelen. Nu 
grondrechten wel worden beschouwd als rechten die een 
belangrijke waarde vertegenwoordigen, heeft rechtsgeleerd 
Nederland bedacht dat grondrechten in die horizontale 
relaties alleen indirect, dus als een soort overstijgende 
norm, kunnen worden toegepast. Het grondrecht zelf wordt 
dan niet toegepast, maar het achterliggende beginsel. 
Daarmee wordt naar mijn mening de zaak nodeloos 
gecompliceerd. En dat terwijl bij de directe werking van 
grondrechten, dus in de relatie tussen overheid en 
burgers, er soms al sprake is van een belangenafweging. De 
reden om grondrechten tussen burgers onderling niet toe te 
passen blijkt in verticale relaties dus al lang 
achterhaald. 
 
Art. 7 van de Grondwet geeft iedereen het recht gedachten 
en gevoelens te uiten zonder voorafgaande toestemming, 
tenzij er sprake is van een formeel-wettelijke regeling 
die de uiting verbiedt. Een dergelijke beperking kan 
alleen door de formele wetgever worden opgesteld. Een 
gemeente kan de vrijheid van meningsuiting eenvoudigweg 
niet beperken, hoe redelijk een dergelijke beperking ook 
zou kunnen zijn.  
 
Op 2 maart 1988 parkeert de heer B.F. de L., wonende te 

Vlijmen, zijn auto op de Vismarkt te Den Bosch. Dat 
is verboden. De heer Timmermans, parkeercontroleur in 
dienst van de gemeente Den Bosch en belast met een 
beperkte opsporingsbevoegdheid, constateert de 
overtreding en begint ijverig een bon te schrijven. 
De heer de L. gaat met Timmermans in discussie over 
de noodzaak van die bekeuring. Deze discussie loopt 
danig uit de hand: Uiteindelijk schreeuwt De L: "duw 
die teringbon er dan maar onder, vuile kankerzak". De 
heer Timmermans trekt opnieuw zijn bonnenboekje en 
bekeurt De L. opnieuw wegens een overtreding van art. 
52 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze 
gemeentelijke verordening verbiedt het uitschelden en 
uitjouwen in het openbaar binnen de gemeente. Art. 
266 van het wetboek van Strafrecht verbiedt ook 
belediging in het openbaar, maar parkeercontroleur 
Timmermans heeft slechts een beperkte opsporingsbe-
voegdheid en mag slechts overtreding van het 
gemeentelijke verbod verbaliseren. De L. betaalt de 
bekeuring wegens het fout parkeren, maar weigert 
betaling van de tweede bekeuring. 
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De Hoge Raad beslist uiteindelijk dat De L. ten onrechte 
is bekeurd.3 Allereerst stelt de Hoge Raad vast dat ook de 
hiervoor geciteerde uitlating onder de bescherming 
vrijheid van meningsuiting valt. In de woorden van de Hoge 
Raad:  
 
"Het gebruik van aanstootgevende taal kan -daargelaten 

uiteraard de waarde van dergelijke uitingen- in 
beginsel ook als een openbaarmaking van een gedachte 
of gevoelen aangemerkt worden" 

 
Daarna is het makkelijk: blijkens art. 7 GW mag slechts 
een wet in formele zin de vrijheid van meningsuiting 
beperken, de APV is geen wet in formele zin, een beperking 
krachtens de APV is dus onverbindend, De L. wordt ontsla-
gen van rechtsvervolging. Het grondrecht wordt, wanneer de 
overheid daaraan beperkingen tracht te stellen, als een 
loden kluisdeur neergezet: een belangenafweging vindt niet 
plaats. Indien grondrechten in een belangenafweging zou 
worden betrokken zou dat kunnen leiden tot een verwatering 
van de grondrechten. Als grondrechten soms ondergeschikt 
geacht zouden moeten worden aan andere rechten die geen 
grondrechten zijn, ontvalt het verheven karakter aan 
grondrechten, zo is de gedachte. Op dat standpunt valt 
evenwel het nodige af te dingen.  
 
Het handhaven van een strikt legaliteitsbeginsel, waarmee 
wordt bedoeld: strikt vasthouden aan de eis dat een grond-
recht alleen mag worden beperkt door een voldoende duide-
lijke wettelijke grondslag, is in verticale verhoudingen 
al onmogelijk gebleken. De regering heeft gesteld dat ook 
grondrechten onderworpen zijn "aan het proces van inter-
pretatie, rechtsvinding en rechtsvorming, waardoor in 
uitzonderingsgevallen afwijkingen van het strikte beper-
kingsstelsel tot ontwikkeling kunnen komen".4  
 
Op die manier is het mogelijk om sommige beperkingen van 
grondrechten op grond van een redelijke uitleg buiten de 
beperkingsclausule te stellen. Een andere bres in de loden 
deur van het legaliteitsbeginsel is geslagen door art. 23 
GW, dat rechtstreeks uit de oude grondrecht is overgenomen 
zonder rekening te houden de mogelijkheid van beperkingen. 
Ook bij de invoering van art. 19 lid 3 GW heeft de rege-
ring in feite de leer van de algemene beperkingen, op 
grond van een rechterlijke belangenafweging, aanvaard. Met 
name in het ambtenarenrecht, waar grondrechten verticaal 
worden toegepast, leidde dat tot interessante 
jurisprudentie over vragen als: Mag het een politie-agent 
worden verboden om een rijschool te openen en daar les te 
geven? Mag een luchtmachtpiloot gehouden worden aan de 
                     

    3 HR 10 november 1992, NJ 1993, 197. 

    4 Algemene grondwetsherziening 1979, p. 21-22 
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verplichting tot terugbetaling van opleidingskosten als 
hij binnen een bepaalde periode de dienst verlaat? In 
feite werden deze vragen door de Centrale Raad van Beroep 
door een belangenafweging beantwoord.5 De wetgever heeft 
een dergelijke belangenafweging ook gewild, zo valt uiy de 
parlementaire gechiedenis af te leiden. 
 
" (..) het bij grondrechten niet gaat om absolute rechten 

die altijd en onder alle omstandigheden zouden 
gelden, maar om rechten die weliswaar van 
fundamenteel belang zijn en waaraan een belangrijk 
gewicht moet worden toegekend, maar die in sommige 
gevallen moeten wijken voor zwaardere belangen. 
Wanneer dan ook wordt gesteld dat de grondrechten in 
de verhouding overheid-burger enerzijds, overheid- 
ambtenaar en overheid-arbeidscontractant anderzijds 
gelijkelijk rechtskracht bezitten, is daarmee nog 
niet gezegd dat ook de uitoefening van de 
grondrechten voor de onderscheiden categoriëen steeds 
dezelfde kan zijn. Dat laatste is immers afhankelijk 
van de eventuele andere belangen die op het spel 
staan en die van geval tot geval kunnen verschillen."6 

 
Hoe gezien deze omstandigheden volgehouden kan worden dat 
in de relatie tussen burgers onderling mogen de 
grondrechten geen rol mogen spelen ontgaat me. De wetgever 
stelt een soort 'superregels' op en vervolgens wordt 
gestels dat alleen hij daar zelf aan gehouden is. Het 
lijkt nobel, maar naar mijn mening getuigt het van 
kortzichtigheid. Ieder van de drie functies van de 
vrijheid van meningsuiting op zich rechtvaardigt al een 
wettelijke bescherming voor de zich uitende werknemer. 
 
De democratische functie van de vrijheid van 
meningsuiting 
 
De klassieke theorie over de werking van grondrechten doet 
onvoldoende recht aan de democratische functie van grond-
rechten. Alleen daarom al is die theorie aan revisie toe. 
Naast afweerrecht waren de aan het einde van de 18e eeuw 
tot stand gekomen grondwetten er mede op gericht de deel-
name van de burgerij aan de politieke macht te verzekeren.7 
De democratie ontleent haar bestaansrecht aan de 
mogelijkheid van burgers om de politieke besluitvorming te 
beïnvloeden. Grondrechten zijn in die zin beschouwd ele-

                     
    5 Zie CRvB 16 november 1989, TAR 1990, 13 en CRvB 10 
december 1992, MRT 1993, p.108 (m.n. van G.L. Coolen) 

    6 Kamerstukken II 1987/88, 19495, nr. 5 (herdruk), p. 1. 

    7 Zie onder meer J. Velaers, De beperking van de vrijheid 
van meningsuiting, twee delen, Antwerpen 1991. 
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menten van objectieve staatsordening. Voor deze 'democra-
tische functie' van de grondrechten, is de vrijheid van 
meningsuiting van groot belang. Het is daarom dat de 
onderbelichting van de democratische functie de vrijheid 
van meningsuiting te kort doet. 
 
De burgerij omvatte ten tijde van het totstandkomen van de 
grondwet slechts de bezittende klasse. Bij het opstellen 
van de grondwet is gedacht aan een ander soort burger dan 
de huidige. In die tijd waren er twee soorten inwoners: de 
bezittende klasse en de niet bezittende klasse. De niet 
bezittende klasse kwam het uitoefenen van de aan de burger 
toekomende vrijheden niet toe. In de woorden van Thorbec-
ke: 
 
'In het oog der wet onzer dagen is men zonder bezit niet 

zelfstandig. Die niet heeft of in zijn onderhoud 
naauwelijks kan voorzien, hangt van anderen af. Zijn 
blik, gebonden aan de eigen dagelijkse behoefte, kan 
zich tot de algemeene zaak niet verheffen. Men wordt 
geroepen in de veronderstelling, dat men een eigen 
wil hebbe. Hoe zou jij, die niet vrij is, die niet 
over zoveel uitwendig goed gebiedt om zich zelven te 
helpen, kunnen regeren? De wet wordt dus, al ontzegt 
zij het stemmen aan hen, welke de noodige vrijheid 
missen, het stelsel van algemene stembevoegdheid niet 
ongetrouw.'8  

 
Volgens die klassieke theorie was slechts de overheid in 
staat de uitoefening van de natuurrechten onevenredig zou 
kunnen beperken. De burgers waren immers aan elkaar ge-
lijk, dus voor zover een aantasting van een onvervreemd-
baar recht van de ene burger door de andere te vrezen was, 
lag daaraan een wilsbeslissing van die burger ten grond-
slag. De beslissing om vrijwillig een beperking van een 
grondrecht overeen te komen was een persoonlijke. Daarin 
kon de overheid als wetgever niet treden. Deze opvatting 
is juist als slechts de toenmalig stemgerechtigde burger 
in de beschouwing wordt betrokken.  
 
In "Onder geen beding" is de klassieke theorie over de 
werking van grondrechten uitstekend weergegeven. Ook komt 
in die notitie tot uitdrukking dat deze opvatting al ten 
tijde van de ontwikkeling ervan niet goed paste bij de 
maatschappelijke verhoudingen. Het uitgangspunt van 
gelijkheid tussen privaatrechtelijke personen is onjuist. 
Zeker tijdens de industriële revolutie werd dat pijnlijk 
zichtbaar. Werkgevers konden de inhoud van de 
arbeidsovereenkomst aan de werknemer dicteren, de 
                     

    8 J.R. Thorbecke, Over het hedendaagsche 
staatsburgerschap', 1844, opgenomen in C.H.E. de Wit,  
Thorbecke en de wording van de Nederlandse staat, Nijmegen 
1980, p. 276. 
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werknemer was niet in staat zijn wil of 
onderhandelingspositie in vrijheid te bepalen.  
 
Thorbecke zag dat ook en meende dat het: 
  
'(..) hedendaagsche staatsburgerlijke stemregt (..) een 

algemeen stemregt tot beginsel heeft.(..) Doch 
wanneer in een staat, waarin de nijverheid, door de 
bezitters van groote kapitalen beheerd, meer en meer 
maatschappelijken hoofdmagt wordt, negentig van de 
honderd vruchteloos zwoegen om door eigen vlijt den 
prijs der stemgeregtigdheid goed te maken, is er 
strijd tusschen stoffelijke huishouding en Staatsbe-
ginsel. (..) Kapitaal trekt kapitaal aan (..). Wan-
neer met toenemende rijkdom aan de eenen, armoede 
zich aan de andere kant uitbreidt (..): wat is de 
wetgeving die allen Staatsburgerschap aanbiedt onder 
eene door weinigen bereikbare voorwaarde, wat is die 
wetgeving, tenzij ironie?'9  

 
Volgens Thorbecke zou een ieder tot de bezittende klasse 
moeten kunnen toetreden. De in zijn tijdsbeeld bestaande 
vrije, bezittende, burger was de maat bij het toekennen 
van aanspraak op uitoefening van het ultieme democratische 
recht. Die maat is bij de invoering van het arbeidsrecht 
verlaten. Niet was het de bedoeling van het arbeidsrecht 
om de arbeider op een gelijk niveau met de 'bezittende 
klasse' te brengen. Het gegeven dat de arbeidsovereenkomst 
alleen maar kan bestaan als de werknemer ondergeschikt is 
aan de werkgever duidt al op het tegendeel.  
 
Tegelijkertijd is het arbeidsrecht mede ontwikkeld 
teneinde de draagkracht van de democratische samenleving 
te vergroten. De arbeider moest zich ontwikkelen tot een 
burger, die mede vorm zou geven aan de democratische 
samenleving. De arbeider diende zich 'sociaal te 
verheffen'. Volgens de toenmalige regering: 
 
'In privaatrechtelijke zin wordt hem rechtszekerheid 

verschaft en hem een leidraad geschonken, waarvan 
opvoedende kracht uitgaat en dat dit een en ander tot 
zijne sociale verheffing kan bijdragen is een voor-
deel van grooter waarde dan de enkele stuivers of 
guldens meer aan weekloon verdiend'.10  

 
Over de definitie van het begrip 'sociale verheffing' 
bestaat weinig duidelijkheid.11 Waar het arbeidsrecht en de 
                     

    9 Thorbecke 1844, p. 277. 

    10 Antwoord der Reegering n.a.v. het Voorlopig verslag der 
Eerste Kamer. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst,  
's-Gravenhage 1907, p. 63. 

    11 Zie hierover E. Verhulp,  Grondrechten in het 
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sociale verheffing precies toe zouden leiden kon de 
wetgever toen niet overzien. Er gold immers nog geen 
algemeen kiesrecht (dat is pas in 1917 voor mannen 
ingevoerd en voor vrouwen in 1919), zodat ten tijde van de 
invoering van het arbeidsrecht het waarborgen van de 
grondrechten voor de niet bezittende klasse (de werknemer) 
met het oog op de democratische functie niet noodzakelijk 
was. Dat lijkt geen bewuste beslissing geweest, eerder 
moet worden aangenomen dat er bij de invoering van het 
arbeidsrecht niet (meer) over nagedacht is.12 De verhouding 
van de bezittende klasse ten opzichte van elkaar als 
welvarende, ongebonden burgers, werd dus voor wat betreft 
de werking van grondrechten gebruikt als normaal-type ook 
voor de werknemer in zijn verhouding ten opzichte van de 
werkgever. Door de ondergeschiktheidsrelatie die in het 
arbeidsrecht gehandhaafd is, is dat uitgangspunt uiteraard 
onjuist. 
 
Inmiddels is de samenleving ingrijpend veranderd. De 
verheffing van de werknemer is ver gevorderd, volgens 
sommigen zelfs al lange tijd afgerond.13 Wat daar ook van 
zij: de bezitloze klasse is met de massaproduktie van de 
Opel Kadett zo ongeveer verdwenen. Deze groep werknemers 
zou zich thans als volwaardig participant op het politieke 
besluitvormingsproces kunnen werpen. Vervolgens echter 
moeten de werknemers bemerken dat zij toch worden belem-
merd in die participatie en wel door de arbeidsovereen-
komst. Binnen de arbeidsrechtelijke relatie zijn zij 
ondergeschikt, hetgeen betekent dat de werkgever zijn 
'normen' aan de werknemer kan opleggen en ook daadwerke-
lijk oplegt. Met overdrijving kan men zeggen dat het 
middel tot sociale verheffing is verworden tot een middel 
tot politieke onderdrukking. 
                                                            

arbeidsrecht, Deventer 1999, p. 34 e.v. 

    12 De hier gegeven schets van de ontwikkelingen is iets te 
kort door de bocht omdat de wetgever art. 57 van de Kieswet 
1896 als volgt toelichtte: "Ofschoon verwacht mag worden dat 
zij, die arbeiden in fabriek of werkplaatsen, in het algemeen 
door hun patroons niet zullen worden bemoeilijkt in het uitoe-
fenen van het kiesrecht, is nochthans de mogelijkheid niet 
uitgesloten -de ondervinding leert het- dat sommigen het 
gewicht van het vervullen van publieke plichten niet voldoende 
inzien en weinig geneigd zijn het daaruit voortvloeiende 
tijdverzuim te billijken." (Geciteerd uit Kieswet, toelichting 
art. I 10, losbladig, 1966) Door de Kieswet 1896 werden meer 
arbeiders dan voorheen tot de stembus toegelaten hetgeen 
leidde tot de verkiezing van drie sociaal-democratische kamer-
leden. Zie J. Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige 
vakbeweging in Nederland, Amsterdam 1926, p. 274. 

    13 In ieder geval volgens N.E.H. van Esveld, Het sociale 
vraagstuk, 1952, p. 3.  



 

 
 
 1

 
Inderdaad, de soep wordt niet zo heet gegeten als die hier 
is opgediend. De Nederlandse (kanton-)rechter is in het 
algemeen goed in staat gebleken om binnen het arbeidsrecht 
de belangen te beschermen die maatschappelijk als zwaarwe-
gend worden beschouwd. Hoe lovenswaardig dat ook is, die 
constatering is er ook de reden van dat het probleem van 
de werking van grondrechten in de arbeidsovereenkomst 
weinig aandacht krijgt. En let wel: de rechter is in het 
algemeen tot een redelijke oplossing in staat gebleken, 
maar, daarvan zijn uitzonderingen. 
 
Een werknemer is in dienst van een stichting die zich tot 

doel stelt het behartigen van de belangen van 
allochtonen. Hij verricht de functie van regionaal 
beheerder. Hij verricht zijn arbeid uitstekend en 
wordt door zowel collega's als allochtonen op handen 
gedragen. Deze werknemer wordt provinciaal lijsttrek-
ker voor de Centrumpartij. De kantonrechter die over 
het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
moest beslissen meende dat de werknemer had moeten 
begrijpen dat door zijn kandidatuur fricties binnen 
het draagvlak van de doelstelling van de werkgever 
niet konden uitblijven en dat daardoor een verstoring 
van de arbeidsrelatie en een onderling gebrek aan 
vertrouwen heeft kunnen ontstaan. Volgens de kanton-
rechter had de werknemer dat "als redelijk handelend 
en redelijk weldenkend mens (..) kunnen en ook had 
behoren te begrijpen en alsdan dienovereenkomstig 
dienen te handelen." De kantonrechter te Roermond 
ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van 
een vergoeding aan de werknemer.14 

 
Ik zou toch menen dat voorop dient te staan dat de werkne-
mer het recht heeft om zijn politieke keuze bekend te 
maken en uit te dragen, ook als de werkgever die niet 
deelt. De werkgever zal pas beperkingen aan dat recht van 
de werknemer mogen stellen indien het functioneren van de 
werknemer of de organisatie ernstig in gevaar komt, maar 
eerder niet. Een dergelijke afweging vindt niet plaats. 
Daarbij rust op -naar mijn mening- de werkgever een zware 
plicht om te voorkomen dat werknemers ongewenste conse-
quenties verbinden aan dergelijke (buiten de arbeidstijd 
gedane) politieke uitingen. Nu is deze beschikking een 
uitzondering.15 Maar meer in het algemeen moet toch worden 
gevreesd dat een werknemer terughoudend zal zijn in het 
uitdragen van zijn politieke opvattingen.16 De leidende 
                     

    14 Kantongerecht Roermond 10 april 1984, NJ 1984, 676. 

    15 Beter is bijv. de beschikking van Kantongerecht Den Haag 
22 oktober 1984, TAR 1984, 230 (Janmaat) 

    16 Concrete onderbouwing van deze vrees is niet aanwezig. 
Uit de Duitse jurisprudentie, die maar gedeeltelijk met de 
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gedachte bij werknemers is vaak: 'erst kommt das Fressen'. 
De regering zag in 1968 in dat een arbeidsrechtelijke 
regeling van het verlof voor het bijwonen van 
vergaderingen van bestuursorganen17 door gekozen werknemers 
toch wenselijk kan zijn omdat 
 
'(..) het soms voor (komt) dat in vertegenwoordigende 

lichamen relatief veel ambtenaren zitting hebben. Het 
ontwerp kan er wellicht toe bijdragen het evenwicht 
te herstellen.'18 

 
Naar mijn indruk heeft het weinig geholpen om de politieke 
participatie van de werknemer te doen toenemen, terwijl 
een geringe bereidheid van werknemers daartoe schadelijk 
kan zijn voor het democratisch gehalte van de samenleving.  
Een wettelijke regeling van de vrijheid van meningsuiting 
is dus alleen al vanwege de democratische functie noodza-
kelijk. Het zou het democratisch draagvlak aanzienlijk 
kunnen vergroten. 
 
De ontplooiing van de individu 
 
Hiervoor is al duidelijk geworden dat het doel van het 
arbeidsrecht (mede) was de sociale verheffing van de 
werknemer en dat die sociale verheffing niet duidelijk is 
gedefinieerd. Ik heb daarvan gemaakt dat de werknemer zich 
diende te verheffen tot een burger die mede vorm kan geven 
aan de democratische samenleving. Daarvoor is het noodza-
kelijk dat de werknemer zich in alle vrijheid kan 
ontplooien. Die ontplooiing vindt plaats door het in 
vrijheid kennis kunnen nemen van de opvattingen van 
anderen en de eigen gedachten en gevoelens te ventileren. 
Zelfexpressie is dus vanuit dat gezichtspunt noodzakelijk. 
Een ander doel van de zelfexpressie is de kennelijk aan de 
mens verbonden behoefte zijn opvatting en gevoelens met 

                                                            
Nederlandse te vergelijken is, zijn daarvoor wel meerdere 
aanwijzigingen te vinden, bijv. BVerfG 19 mei 1992, E 86, 122 
(NJW 1992, p. 2409) over het niet verlengen van een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst vanwege politieke uitingen, en BAG 9 
december 1982, AP Nr. 73 zu Par. 626 BGB, over het verbod om 
buttons met de tekst 'Stoppt Strauss' op het werk te dragen: 
een weigering om die button af te doen rechtvaardigt een 
ontslag op staande voet. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 
jonge werknemers (op MBA-niveau) die zich aan de 
bedrijfscultuur aanpassen een gunstiger carriereverloop hebben 
dan zogenaamde dwarsliggers, volgens Intermediair van 17 maart 
1995 

    17 Een dergelijke regeling geldt al langer voor ambtenaren, 
eerst in art. 33a ARAR, en thans in art. 125c Ambtenarenwet. 

    18 Kamerstukken II 1977-1978, 13 966, nr. 5, p. 2. 
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anderen te delen. Plat gezegd: als de burger zijn 
gevoelens niet kan uiten, wordt hij gefrustreerd en het is 
een maatschappelijk belang dat te voorkomen. Over het 
bekendmaken van gedachten en gevoelens moet niet altijd 
verheven worden gedacht, integendeel. Al eerder werd 
duidelijk dat ook aanstootgevende taal volgens de Hoge 
Raad als openbaarmaking van een gedachte of een gevoelen 
kan worden aangemerkt. 
 
Met die wetenschap gaan naar het noorden en komen op 13 
april 1995 rond etenstijd aan in het restaurant De Apedans 
te Groningen. In dat restaurant werkt Monique Drenth als 
serveerster. Ze is niet tevreden over de werksfeer. In het 
restaurant is als gast aangeschoven mevrouw Boersema, die 
geen onbekende is omdat ze ook de bloemen voor het 
restaurant verzorgt. Mevrouw Boersema vraagt aan Monique 
Drenth hoe ze het werken in De Apedans vindt, waarop ze 
volgens mevrouw Boersema antwoordt: "Ik werk in een 
kloterestaurant". Drenth zelf zegt dat zij die woorden 
niet heeft gebruikt. Ze wordt op staande voet ontslagen. 
In hoger beroep wordt de vraag opgeworpen of de vrijheid 
van meningsuiting, die ook de werknemer toekomt, in casu 
niet zou moeten leiden tot de conclusie dat er geen sprake 
is van een dringende reden. De rechtbank overweegt: 
 
"Met de kantonrechter is de rechtbank van oordeel dat een 

uitlating als 'kloterestaurant' door een perso-
neelslid tegenover een gast van de De Apedans een 
dringende reden in de zin der wet oplevert. Bedienend 
personeel dient zich tijdens de uitoefening van het 
werk niet in het openbaar op een dergelijke voor het 
restaurant diffamerende wijze uit te laten, zelfs 
indien de gast een goede bekende is."19  

 
Maar nu de werkgever niet kan bewijzen dat Drenth zich 
heeft uitgelaten op de wijze als door Boersema betoogd is, 
wordt er desalniettemin geen dringende reden aangenomen. 
Over de vrijheid van meningsuiting wordt in het vonnis met 
geen woord gerept. 
 
Ik ben het met het geciteerde oordeel in de gegeven om-
standigheden niet eens alhoewel ik de door de rechtbank 
ingenomen stelling in het algemeen wel deel,20 maar het 
gaat me er hier om dat de vrijheid van meningsuiting geen 
enkele rol lijkt te spelen. Naar mijn mening dient er toch 
op zijn minst een afweging van belangen plaats te vinden 
                     

    19 Rechtbank Groningen 26 maart 1999, JAR 1999, 98 

    20 Het staat een meubelverkoper tenslotte ook niet vrij aan 
klanten die door een collega worden geholpen ongevraagd mede 
te delen dat de bank, die de klanten op het punt staan aan te 
schaffen, volstrekt niet deugt. Een ontslagvergunning werd 
verleend: Verhulp 1996, p. 116. 
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bij de beoordeling van toelaatbaarheid van (ook 
beledigende) uitingen. Bij de zaak van mevrouw Drenth 
speelt dat mevrouw Boersema niet zomaar een klant is, maar 
iemand die Drenth (redelijk) goed kent anders dan als 
klant en dat ze mede daarom specifiek om de opvatting van 
Drenth vroeg. De vraag was niet aan Drenth in functie, 
maar aan mevrouw Drenth in persoon gericht. Als de 
vrijheid van meningsuiting en het belang van zelfexpressie 
in de afweging zou zijn betrokken, had de geciteerde 
overweging in ieder geval meer waarde gekregen. Maar die 
vrijheid van meningsuiting wordt in zaken als deze vrijwel 
nooit in de afweging betrokken. 
 
Opvallend is dat in een aanzienlijk aantal gevallen impli-
ciet in de afweging het recht op vrije meningsuiting wel 
lijkt te worden betrokken, zeker als de werknemer op 
ongezouten wijze zijn mening geeft over het werk.21 Wat is 
er dan op tegen om een dergelijke afweging ook duidelijk 
onder woorden te brengen, en daarbij het belang van de 
vrijheid van meningsuiting expliciet te betrekken? De door 
mij bepleite afweging bevat geen vrijbrief om de werkgever 
ernstig te beledigen, maar zou moeten nopen tot een 
afweging waarbij ook het belang van de werknemer om zich 
op zijn eigen wijze te uiten over zaken die hem raken, 
wordt betrokken. 
 
Die duidelijkheid is vooral van belang indien er erkende 
zwaarwegende maatschappelijke belangen bij de uiting van 
de werknemer zijn betrokken. Te denken valt aan werknemers 
die niet algemeen aanvaarde politieke of godsdienstige 
standpunten uitdragen. Het uitdragen van dergelijke opvat-
tingen, ook tijdens werktijd, zal zonder arbeidsrechtelij-
ke consequenties moeten blijven. Voor een mens is het werk 
een plaats waar hij veel van zijn tijd doorbrengt en veel 
van zijn (sociale) contacten opdoet. Het is voor zijn 
ontwikkeling en ontplooiing van belang dat hij juist daar 
zijn eigen opvattingen en ideeën kan spiegelen tegen 
anderen en daarin zo weinig mogelijk belemmeringen er-
vaart. Uiteraard kunnen de grenzen bij dergelijke uitingen 
tamelijk snel bereikt worden: van de werkgever wordt zelfs 
gevergd dat hij optreedt tegen discriminatoire en (andere) 
nodeloos grievende uitingen.22  
 
Maar ook het ventileren van al dan niet doordachte opvat-
                     

    21 De bonte casuïstiek laat schitterde staaltjes zien, 
zoals de werknemer die tijdens een bespreking met de directeur 
(o.a.) meldt dat hij wil praten over 'die schijtbrief' van het 
hoofdkantoor, hetgeen geen dringende reden oplevert, 
Kantongerecht Amsterdam 10 februari 1977, PRG 1977, 1205. 

    22 Zie bijv. Ktg Alkmaar 1 maart 1993, JAR 1993, 68 en 
G.J.J. Heerma van Voss, Ontslag wegens schending van 
grondrechten, NJCM-Bulletin 1996, p. 829. 
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tingen en ideeën beoogt het recht op vrije meningsuiting 
te beschermen en het belang daarvan kan niet snel worden 
overschat.23 
 
Het vinden van de waarheid: klokkenluiden en het 
bekendmaken van misstanden 
 
De laatste functie van de vrijheid van meningsuiting is 
het vinden van de waarheid. Deze functie is in de loop van 
de tijden verschillend gewaardeerd. Ruim een eeuw geleden 
werd deze functie zo belangrijk geacht dat iedere 
beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar dan ook 
iedere, ontoelaatbaar werd geacht want 
 
"Mogten alzoo de voorgedragene denkbeelden geene waarheid 

behelzen, maar dwaling: hunne toepassing geen 
nuttigheid aanbrengen, maar schade: deze overweging 
behoeft den schrijver niet terug te houden van het 
openbaren zijner gedachten: want in den smeltkroes 
der critiek wordt de dwaling gekend, en veelal 
vernietigd. Voor de verkondiging van dwaalbegrippen 
valt zelfs veel te zeggen".24 

 
Achterliggende gedachte van deze opvatting is dat de 
waarheid absoluut te kennen is. Ook de tegenovergestelde 
gedachte, dat alle waarheid juist relatief is en alleen 
kan worden gekend door een open discussie, wordt 
verdedigd. Deze opvatting, die leidraad voor de 
rechtspraak in de Verenigde Staten is geweest25, leidt 
evenzeer tot de onderkenning van de noodzaak van een zo 
onbeperkt mogelijke vrijheid van meningsuiting.  
 
In dit bestek ligt het meer voor de hand om de beperking 
van de aan de werknemer toekomende vrijheid van meningsui-

                     
    23 In die zin ook: H. Drion, Het rechtelijk verbod en de 
vrijheid van meningsuiting, in: Op de grenzen van komend 
recht, Zwolle 1969, p. 102" "ook als van die communicatie 
weinig intellectuele of culturele winst is verwachten, is dat 
een belang dat niet verwaarloosd mag worden." 

    24 L.A.P.F. Buijn, Het regt op eene volkomen onbelemmerde 
gedachtenuiting. Eene strafregtelijke proeve, Amsterdam 1869, 
zoals geciteerd door P. Dresden, De vrije meningsuiting, 
Amsterdam 1949, p. 57. Zie ook het citaat van Paul-Louis 
Courier dat de Praktijkgids al sinds jaar en dag op het voor-
blad voert: "Publiez votre pensée, c'est pas un droit, c'est 
un devoir. Si votre pensée est bonne, on en profite, mauvaise, 
on la corrige, et l'on profite encore". 

    25  H.J.M. Boukema, Recht voor journalisten, Zwolle 1984, 
p. 49 en J.A. Peters, Het primaat van de vrijheid van 
meningsuiting, Leiden 1981. 
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ting te beschouwen in het kader van de geheimhoudings-
plicht die de werknemer heeft. De geheimhoudingsplicht kan 
aan de werknemer expliciet in de arbeidsovereenkomst 
worden opgelegd. Indien een geheimhoudingsplicht niet 
specifiek is overeengekomen dient een werknemer zich in 
zijn uitingen te beperken op grond van de bepaling dat de 
werknemer zich heeft te gedragen zoals het een goed 
werknemer betaamt. Maar als een werkgever zich in de 
publiciteit flink roert, moet dan de werknemer in dienst 
van een dergelijke werkgever er maar het zwijgen toe doen? 
Ik zou denken van niet, hoewel uit de pers vaak blijkt dat 
een werkgever zijn werknemers denkt een spreekverbod op te 
moeten leggen en ook blijkt dat werknemers zich daaraan 
vervolgens, uit angst voor verlies van hun werk, houden.26  
 
Het overeenkomen van een geheimhoudingsplicht met de 
werknemer heeft vaak verstrekkender gevolgen dan op eerste 
gezicht lijkt. Dat hangt samen met het feit dat de 
geheimhoudingsplicht geen betrekking hoeft te hebben op 
geheimen, maar ook betrekking heeft op algemene gegevens. 
Deze gegevens behoeven niet noodzakelijkerwijs het bedrijf 
van de werkgever te betreffen. Een voorbeeld van mijn 
bezwaar tegen het opleggen van geheimhoudingsplicht voor 
iets dat geen geheim is deed zich voor in de volgende 
zaak: 
 
Een werknemer heeft al overeenstemming over een nieuwe 

arbeidsovereenkomst met een andere werkgever bereikt: 
alleen de inschaling in de nieuwe functie moet nog 
geregeld worden. Afgesproken wordt dat de werknemer 
zijn huidige loonschaal aan de nieuwe werkgever doet 
toekomen, zodat hij enkele treden hoger kan worden 
ingeschaald. De huidige werkgever ontdekt dat de 
werknemer een loonschaal aan de nieuwe werkgever faxt 
en spreekt de werknemer aan wegens schending van de 
contractuele geheimhoudingsplicht, nu de werknemer 
bijzonderheden aangaande de onderneming bekend heeft 
gemaakt. De werkgever vordert deswege de boete van ƒ 
10.000,-, welke door de kantonrechter te Apeldoorn 
wordt gematigd tot ƒ 1.000,-.27 

 
Een ander voorbeeld, waar het gaat om een 
geheimhoudingsbeding dat in de van toepassing zijnde CAO 
is opgenomen: 

                     
    26 Zie voor voorbeelden Verhulp 1996, p. 113-115 en meer 
recent bijv. Natuurmonumenten (Volkskrant 19 februari 1997) en 
de AVRO (Volkskrant 1 juni 1999). 

    27 Kantongerecht Apeldoorn 28 april 1993, JAR 1993, 184. 
Let wel: in het onderwijs (art. I-P 6 RpbO) bestaat de 
verplichting om op grond van het voorgaande salaris in te 
schalen. 
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Het bedrijf Security Monitoring Centre B.V. te Tiel 

beweegt zich op de beveiligingsmarkt. Bij het bedrijf 
is de heer F. Rijnders in dienst als beveiligingsbe-
ambte. Hij is 48 jaar, verdient ongeveer ƒ 4.000,- per 
maand inclusief onregelmatigheidstoeslagen en is al 
ruim vier jaar in dienst als hij zich kandidaat stelt 
voor de verkiezingen voor de ondernemingsraad. 
Rijnders meent dat de Arbeidstijdenwet door zijn 
werkgever wordt overtreden en schakelt daarom een 
bestuurder van zijn vakbond (FNV Bondgenoten) in. 
Deze bestuurder vraagt Rijnders om nadere informatie 
over zijn werktijden, voorzien van een beschrijving 
van zijn precieze werkzaamheden, en verstrekt deze 
informatie aan de Arbeidsinspectie. De werkgever komt 
achter deze gang van zaken en vraagt ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst. De motivering voor het 
verzoek is dat de werknemer aan derden geheime 
informatie heeft verstrekt en heeft gehandeld in 
"flagrante strijd met de door Rijnders te hanteren 
beveiligingsnormen." De kantonrechter is daarmee 
eens. Rijnders heeft volgens de kantonrechter te Tiel 
gebruik gemaakt "van informatie waarvan hij 
redelijkerwijze kon vermoeden dat de werkgever die 
informatie tot 'geheime' informatie zou kunnen reke-
nen." De arbeidsovereenkomst wordt met onmiddellijke 
ingang ontbonden zonder enige vergoeding.28 

 
Dit laatste rechtelijke oordeel is naar mijn mening een 
werkelijke misslag, maar het geeft wel aan dat een over-
eengekomen geheimhoudingsplicht als zeer zwaarwegend wordt 
beschouwd. Het geeft tevens aan dat niet alleen de werkne-
mer zelf kan worden belemmerd door een geheimhoudings-
plicht, maar ook de rechtsbedeling.29 Herinnert u zich nog 
het verhoor dat de parlementaire enquetecommissie 
Bijlmerramp afnam van de heer C. Gaalman, die werkzaam was 
in dienst van El Al als onderhoudsmedewerker? Hij durfde 
nauwelijks, en soms pas na minutenlang overleg met zijn 
advocaat, antwoord te geven op vragen van de commissie. 
Een van de weinige dingen die Gaalman wel spontaan meldde 
was: "Ik werk nog bij El Al. Het is voor mijn zeer 

                     
    28 Kantongerecht Tiel 10 februari 1999, JAR 1999, 223. 

    29 In Duitsland werd een werknemer, naar het oordeel van 
het Landesarbeidsgericht Düsseldorf 23 oktober 1959, BB 1960, 
p. 523 terecht, op staande voet ontslagen omdat hij aan een 
vakbondsbestuurder meldde dat het bedrijf altijd de vrachtwa-
gens te zwaar belaadde. De vakbondsbestuurder schakelde 
vervolgens de politie in, die tot bekeuring van de werkgever 
overging. Volgens het LAG Düsseldorf was hier sprake van 
schending van de "Treuepflicht" die de werknemer in acht dient 
te nemen. 
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moeilijk om hier antwoord op te geven."30  
 
Het eerste voorbeeld geeft aan dat de geheimhoudingsplicht 
alleen zou moeten gelden voor bijzonderheden waarvan de 
werkgever terecht van kan stellen dat hij belang bij de 
geheimhouding heeft. Het tweede voorbeeld maakt duidelijk 
dat de verplichting tot geheimhouding van bijzonderheden 
die op de werknemer rust, als vervallen moet kunnen worden 
beschouwd indien het belang dat is gemoeid met de bekend-
making groter is dan het belang dat de werkgever heeft bij 
de geheimhouding daarvan.31  
 
De noodzaak tot een belangenafweging van enerzijds de 
verplichting tot geheimhouding van bijzonderheden aangaan-
de het bedrijf tegen anderzijds de individuele of 
maatschappelijke gevoelde noodzaak tot het bekendmaken van 
diezelfde bijzonderheden komt pregnanter naar voren bij 
het zogenaamde klokkenluiden. Het gaat er dan om dat een 
werknemer bijzonderheden aangaande het bedrijf bekend 
maakt met het oog op het voorkomen van ernstige 
misstanden. In "Onder geen beding" wordt met een beroep op 
de bescherming van klokkenluiders een wettelijke regeling 
van de vrijheid van meningsuiting in het 
arbeidsovereenkomstenrecht bepleit.32 Juist het 
klokkenluiden geeft iedere keer weer aanleiding tot veel 
publicitaire en dus ook publieke aandacht. De 
klokkenluider zoekt de publiciteit vaak om enige 
bescherming te krijgen, want van de wet heeft hij weinig 
te verwachten.33 Een bekende klokkenluider is Dirk Meijer, 
die de samenleving waarschuwde voor de bodemloze put van 
de overblijfselen van de Rijn-Schelde-Verolmewerf. Deze 
werknemer, die oprecht meende de samenleving een dienst te 
bewijzen door te waarschuwen voor de deplorabele toestand 
waarin zijn werkgever verkeerde en de zinloosheid van het 
verstrekken van een enorme subsidie, werd door de 
werkgever op staande voet ontslagen. 
 
De zaak Meijer is tevens de enige zaak waarin de Hoge Raad 
zich heeft uitgelaten over de toelaatbaarheid en de 
arbeidsrechtelijke beoordeling van het klokkenluiden. Erg 
                     

    30 Geciteerd uit de Volkskrant van 5 februari 1999. 

    31 Ik heb dit al eerder en uitgebreider bepleit: E. 
Verhulp, De vrijheid van meningsuiting van werknemers en 
ambtenaren, Den Haag 1996, p. 153-155. 

    32 Daarvoor is veel steun, zie onder meer Verhulp 1996 en 
L. Timmermans, De rechtspositie van de klokkenluider, TVVS 
1997, p. 368-371. 

    33 Zie voor dit aspect bijv. Paul van Buitenen, Strijd voor 
Europa, uitgeverij Ten Have, 1999, p. 133; "Zonder de pers was 
ik vermorzeld ..... " 
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hoopgevend is die uitkomst niet. De Hoge Raad liet dat 
ontslag op staande voet in stand met als enige overweging 
dat Meijer zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden.34 
Ook lagere rechtspraak geeft weinig aanleiding om een 
werknemer te stimuleren tot klokkenluiden. In geen van de 
mij bekende gevallen is het arbeidsrechtelijke goed met de 
klokkenluider afgelopen.35 Waar het om gaat is dat het 
klokkenluiden nu juist per definitie leidt tot het 
schenden van de geheimhoudingsplicht maar een dergelijke 
schending eerder gestimuleerd dan afgestraft zou moeten 
worden.  
 
Een werknemer zal, voordat hij overweegt te gaan klokken-
luiden, eerst intern getracht hebben de zaak aan de orde 
te stellen. Als dat tot niets heeft geleid is de volgende 
vraag of de werknemer bereid is de zaak naar buiten te 
brengen. Indien dat het geval is, kan hij daarvoor twee 
verschillende wegen bewandelen. Enerzijds is het mogelijk 
om de informatie te lekken en anderzijds om die aan de 
grote klok te hangen. Het lekken van informatie heeft als 
belangrijk nadeel dat het anoniem gebeurt. Gevolg daarvan 
is dat zowel de bron als zijn beweegredenen niet te ach-
terhalen of te controleren zijn. Lekken kan dus heel goed 
zijn ingegeven door andere dan te beschermen belangen, en 
zou, als het lekken wordt ingegeven uitsluitend door 
bedrijfseconomische- of concurrentie-overwegingen, niet 
zonder meer gesteund moeten worden.36 Daartegenover staat 
dat de werknemer die lekt naar journalisten er op kan 
rekenen dat de journalist zijn bron niet bekend hoeft te 
maken, zodat de werknemer buiten schot kan blijven.37 De 
                     

    34 Hoge Raad 20 april 1990, NJ 1990, 702 (Meijer/De 
Schelde) 

    35 Zie voor een opsomming: Verhulp 1996, p. 184. Aan deze 
lijst zou wellicht kunnen worden toegevoegd "de loopjongen van 
corruptie" van de Woningstichting de Voorzorg, De Volkskrant 
30 september 1998 en Ktg. Heerlen, 16 september 1998, repno 
45508-1279/98, niet gepubliceerd, die zijn beschuldigingen 
niet (afdoende) kon bewijzen. Verder nog vijf werknemers van 
Stichting Het Buitenhof (de Volkskrant 21 januari 1998, 
ontslag op staande voet), F. Bedaux, hoofd investor relations 
ABN-AMRO (de Volkskrant 9 maart 1998, 'een stevig gesprek' na 
zijn mededeling dat banken te weinig aandacht hebben voor 
fraude) R. den Brinker van Het Zuidelijk Toneel (de Volkskrant 
3 maart 1999, ontslag met vergoeding) 

    36 Zie voor een vollediger opsomming van de bezwaren tegen 
het lekken van informatie M.A.P. Bovens, Verantwoordelijkheid 
en organisatie, Zwolle 1990, p. 294. 

    37 Europese Hof voor de Rechten van de Mens 27 maart 1996, 
NJCM-Bulletin 1996, p. 725 (Goodwin) en in navolging daarvan 
Hoge Raad 10 mei 1996, NJCM-Bulletin 1996, p. 683. 
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bescherming is gegrond op de vrijheid van meningsuiting en 
de publieke 'waakhondrol' die de pers in een democratische 
samenleving vervult. Op zich onderschrijf ik die 
bescherming van bronnen, maar het lijkt me meer voor de 
hand te liggen om de werknemer te stimuleren met open 
vizier zijn informatie bekend te (laten) maken. Waar het 
toch vooral om gaat is dat een werknemer ook zijn rol en 
taak in de samenleving dient te kennen en daaraan conse-
quenties dient te verbinden. Een werknemer die aan zijn 
institutioneel burgerschap behoorlijke invulling geeft zal 
zelf niet willen kiezen voor het lekken. Een dergelijke 
werknemer gaat klokkenluiden. Inmiddels heeft de wetgever 
het belang van het klokkenluiden wel ingezien waar het 
ambtenaren betreft en wettelijke bescherming toegezegd.38 
 
Zolang een dergelijke bescherming voor de werknemer ont-
breekt, zal het klokkenluiden weinig gebeuren. Dat is een 
gemiste kans, omdat door het uitblijven van bescherming 
ernstige misstanden (langer) blijven bestaan.  
 
De vorm van wetgeving 
 
In alle functies van de vrijheid van meningsuiting kunnen 
argumenten worden gevonden om het grondrecht ook werking 
te geven binnen het arbeidsovereenkomstenrecht. Ik ben 
daarvan ook een vurig voorstander. Daarbij is de vraag of 
alleen de vrijheid van meningsuiting een regeling in het 
arbeidsovereenkomstenrecht verdient, of alle klassieke 
grondrechten, en de volgende vraag is waar die regeling 
dan moet komen en tenslotte is het de vraag hoe de 
regeling van de vrijheid van meningsuiting in het 
arbeidsrecht er uit zou moeten zien.  
 
In de notitie "Onder geen beding" wordt een specifieke 
regeling voorgesteld van een tweetal klassieke 
grondrechten, maar niet van alle. Slechts voor de 
meningsuiting en de vrijheid van arbeidskeuze wordt een 
afzonderlijke regeling voorgesteld. De overige 
grondrechten moeten het in het voorstel stellen met een 
algemene bepaling, die zou moeten worden opgenomen in art. 
7:611a BW. In art. 125a van de Ambtenarenwet is een 
wettelijke beperking opgenomen van de uitoefening door 
ambtenaren van het openbaren van gedachten of gevoelens, 
de uitoefening van het recht tot vereniging, tot 
vergadering en tot betoging. Een verklaring voor het 
verschil tussen de ambtelijke en de in de notitie 'Onder 
geen beding' voorgestelde regeling ontbreekt. Het is de 
vraag of de voorgestelde algemene bepaling de beperking 
van de overige 'uitingsrechten' als genoemd in art. 125a 
AW voldoende dekt. Ik vrees van niet.  
 

                     
    38 Kamerstukken II, 1998-99, 24 655, nr. 8, p. 6. 
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De voorgestelde bepaling ter bescherming van het recht op 
vrije arbeidskeuze, waarin het overeenkomen van een non-
concurrentiebeding wordt verboden) acht ik minder 
gelukkig. In de erkenning dat grondrechten ook in het 
arbeidsovereenkomstenrecht directe werking hebben, ligt 
besloten dat het recht op vrije arbeidskeuze niet beperkt 
mag worden zolang niet is voldaan aan het vereiste van een 
zwaarwichtig belang van de werkgever bij die beperking. 
Deze stelling vindt in de notitie 'Onder geen beding' zijn 
grond in het voorgestelde art. 611a BW. Mede gezien het 
huidige standpunt van de wetgever, die de voorstellen tot 
aanpassing van de wettelijke regeling van het 
concurrentiebeding van de MDW-werkgroep Concurrentiebeding 
heeft omarmd,39 lijkt het FNV-voorstel te komen tot een 
algemeen verbod van dat beding, als uitwerking van het 
grondrecht op vrije keuze van arbeid (art. 19 lid 3 
Grondwet), weinig realistisch.  
 
Een tweede punt is de plaats van de regeling van de 
vrijheid van meningsuiting in het 
arbeidsovereenkomstenrecht. In de notitie 'Onder geen 
beding' wordt voorgesteld om tussen de afdelingen 4 
(Gelijke behandeling) en 5 (Enkele bijzonder bedingen in 
de arbeidsovereenkomst) van titel 10 van Boek 7 BW een 
afdeling 4a in te voeren, welke afdeling bestaat uit 
alleen art. 7:649 BW. Daar zou de voorgestelde regeling in 
moeten worden opgenomen. Nu is dat artikel al een tijdje 
vacant, maar het voert te me ver om uitsluitend vanwege 
dat praktische oogpunt het maar in te vullen met de 
vrijheid van meningsuiting. Gezien de structuur van de wet 
is die plaatsing daar ook niet logisch. Waar als 
uitgangspunt zou moeten gelden dat de werknemer een 
onbeperkt beroep op de vrijheid van meningsuiting toekomt 
ten opzichte van zijn werkgever, is de voorgestelde 
wettelijke regeling een beperking van dat recht. De 
voorgestelde regeling past daarom beter in afdeling 7 van 
titel 10 van boek 7 BW, de afdeling die gaat over "Enkele 
bijzondere verplichtingen van de werknemer". 
 
Het derde punt betreft de vraag of de inhoud van de 
voorgestelde bepaling, voor zover het betreft de vrijheid 
van meningsuiting, naar mijn mening juist is. Daarover kan 
ik kort zijn. Ik herken in de voorgestelde leden 1 en 2 
mijn eigen ideeën,40 en het derde lid lijkt te zijn 
ontleend aan de bescherming waarop leden van de 
ondernemingsraad zich kunnen beroepen. Een dergelijke 
bepaling is noodzakelijk als sluitstuk van de bescherming 
die aan met name klokkenluiders geboden zal moeten worden. 
Het vierde lid is nodig omdat het iedere twijfel over 
mogelijke andersluidende bedingen uitsluit. Het voorstel 
                     

    39 Kamerstukken II, 1996/97, 24 036, nr. 58, p. 2. 

    40 Zie Verhulp 1996, p. 125 resp. p. 150. 
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is naar mijn mening -behoudens de voorgestelde plaats- 
zeer goed afgewogen en kan wat mij betreft zo in het 
Staatsblad. 
 
Het wachten is nu op voortvarendheid van de wetgever. 
 


