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Vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap: de 
kantonrechter verdwaald? 
 
 
In deze bijdrage krijgt de bescherming van de zwangere werkneemster de aandacht. Aanleiding 
hiervoor vormt een recent vonnis van het Kantongerecht Amsterdam, dat naar de mening van de 
auteur weliswaar enerzijds van een zekere moed getuigt, doch anderzijds in strijd met het recht is 
gewezen. 
 
 
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
 
Het is een kenmerk van een beschaafde samenleving dat zij haar inwoners ongeacht sekse, 
ras of levensovertuiging in gelijke situaties gelijk behandelt. Om een gelijke behandeling te 
waarborgen, biedt de wet hun die zich om de een of andere reden in een ongunstige positie 
bevinden regelmatig de helpende hand. Dit doet zich ook in het arbeidsrecht voor. Een 
voorbeeld daarvan biedt de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid 
(Wgb). Deze wet verbiedt, kort gezegd, het maken van onderscheid tussen mannen en 
vrouwen vanaf de werving en selectie tot en met het ontslag van werknemers. De gedachte 
achter de Wgb is voor wat het private arbeidsovereenkomstenrecht betreft opgenomen in art. 
7:646 BW. Deze bepalingen brengen mee dat een werkgever bijvoorbeeld een werkneemster 
die zwanger is niet om die reden een arbeidsovereenkomst mag weigeren; evenmin mag hij – 
zoals vroeger meer regel dan uitzondering was – een einde aan de arbeidsovereenkomst met 
een vrouw maken wanneer zij huwt. 
De Wgb en art. 7:646 BW zijn terug te voeren op art. 119 EEG-Verdrag en daarop gebaseerde 
EG-richtlijnen met betrekking tot een verbod van geslachtelijk onderscheid. Hierdoor is voor 
de invulling van de rechtsbescherming tegen ongelijke behandeling niet alleen de 
rechtspraak van de nationale rechter, maar ook die van het Hof van Justitie EG van belang. 
In het navolgende beperk ik mij om redenen van utiliteit tot art 7:646 BW: de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsovereenkomstenrecht.  
 
 
Direct en indirect onderscheid en zwangerschap 
 
De wet maakt een verschil tussen direct en indirect onderscheid. Direct onderscheid houdt 
onmiddellijk verband met of verwijst naar geslacht. Het vijfde lid van art. 7:646 BW geeft aan 
dat onder direct onderscheid mede wordt verstaan onderscheid op grond van 
zwangerschap, bevalling en moederschap. Onder indirect onderscheid wordt verstaan 
onderscheid op grond van andere hoedanigheden dan het geslacht, bijvoorbeeld echtelijke 
staat of gezinsomstandigheden, dat onderscheid op grond van geslacht tot gevolg heeft. Een 
voorbeeld hiervan is een maatregel die deeltijders in een slechtere positie plaatst dan 
voltijders. Zijn de deeltijders voornamelijk vrouwen en de voltijders voornamelijk mannen, 
dan is er sprake van indirecte discriminatie. Van belang is dat direct onderscheid nooit 
geoorloofd is, tenzij zich één van de specifiek in de leden 2, 3 en 4 van art. 7:646 BW 
genoemde situaties voordoet (zoals het geval dat het geslacht bepalend is voor de functie). 
Het maken van indirect onderscheid is toegestaan indien dat onderscheid objectief 
gerechtvaardigd is (lid 6). 
Onderscheid maken op grond van zwangerschap is dus een verboden onderscheid in de zin 
van art. 7:646 BW. Wordt een vrouw om die reden niet aangenomen of wordt zij om die 
reden ontslagen, dan geldt dit als een direct onderscheid naar geslacht, waarvoor geen 
objectieve rechtvaardiging kan worden gegeven. Alleen vrouwen kan immers een baan 



worden geweigerd en alleen zij kunnen worden ontslagen wegens zwangerschap. Een 
ontslag tijdens, maar niet wegens zwangerschap, maar bijvoorbeeld wegens reorganisatie, is 
natuurlijk wel mogelijk.1 Ook verzet de wet zich niet tegen ontslagen die het gevolg zijn van 
afwezigheid wegens ziekte die is ontstaan door zwangerschap of bevalling.2 Periodes van 
ziekte tijdens zwangerschap en daardoor veroorzaakt mogen echter niet in aanmerking 
worden genomen voor de berekening van de periode die naar nationaal recht ontslag 
wegens ziekte rechtvaardigt.3

De bescherming van de zwangere werkneemster is niet waterdicht. Nog afgezien van 
bewijsproblemen is de sanctie niet altijd bevredigend. Een opzegging in strijd met art. 7:646 
BW is weliswaar vernietigbaar (art. 7:647 BW), maar indien een kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst in strijd met het verbod op discriminatie ontbindt, staat hiertegen op 
grond van art. 7:685 lid 11 BW geen hoger beroep open.4

 
 
Knelpunten 
 
Het feit dat in geval van directe discriminatie billijkheidsoverwegingen geen 
rechtvaardigingsgrond kunnen bieden, kan tot met het algemeen rechtsgevoel strijdige 
resultaten leiden. Regelmatig wordt het voorbeeld genoemd van de vrouw die solliciteert 
naar een tijdelijke functie die is ontstaan omdat een vaste werkneemster met 
zwangerschapsverlof gaat, maar die zij feitelijk niet zal kunnen vervullen omdat ze zelf ook 
zwanger is.5 Het niet aannemen van deze vrouw in verband met haar afwezigheid wegens 
haar zwangerschap levert verboden direct onderscheid op, ofschoon de werkgever niet van 
de diensten van de vrouw gebruik zal kunnen maken.6 Een ander voorbeeld biedt de situatie 
dat een zwangere vrouw binnen de periode die voor een bepaalde opleiding staat niet de 
vereiste vaardigheden/diploma’s kan halen vanwege haar afwezigheid tijdens de 
verschillende verloven die zij kan opnemen. Wordt een zwangere vrouw om die reden 
uitgesloten van toelating tot een bepaalde functie of promotie, dan is sprake van verboden 
direct onderscheid op grond van geslacht. Iets dergelijks heeft zich recent voorgedaan in een 
zaak die voor de Commissie gelijke behandeling is gekomen. Verlenging van de 
opleidingsperiode van een zwangere advocaat-stagiaire werd als directe discriminatie 
beschouwd.7

Ook de rechtspraak laat gevallen zien van uitspraken die met zeer gemengde gevoelens zijn 
ontvangen. Regelmatig is bij deze uitspraken de vraag gesteld of de gelijke-
behandelingswetgeving haar doel niet voorbij schiet. Een van de belangrijkste en meest 
aangehaalde uitspraken in dit verband is het arrest Dekker.8 In die zaak had mevrouw 
Dekker gesolliciteerd naar een baan als “vormingswerkster” bij jongerencentrum VJV. 
Hoewel de sollicitatiecommissie haar als meest geschikte kandidaat naar voren bracht, wees 
het bestuur haar evenwel af omdat het ziekengeld tijdens zwangerschaps- en 
bevallingsverlof niet door het Risicofonds vergoed zou worden en er een (natuurlijk: 
betaalde) vervanger zou moeten komen. Het Hof van Justitie was onverbiddelijk: “Een 

                                                      
1 Ktg. Heerlen 31 januari 1996, JAR 1996/132. 
2 HvJEG 29 mei 1997, JAR 1997/153. 
3 HvJEG 30 juni 1998, JAR 1998/198. 
4 HR 24 april 1992, JAR 1992/13. 
5 Vgl. M. Vegter, “Zwangerschap en discriminatie”, Nemesis 2000 nr. 4, p. 120. 
6 De stelling dat niet de zwangerschap, maar het niet beschikbaar zijn de reden is voor het niet 
aannemen van de vrouw, zal niet opgaan (zie HvJEG 14 juli 1994, JAR 1994/169). 
7 Cgb-oordeel 98-45, JAR 1999/179. Zie over deze zaak ook Vegter, t.a.p., p. 120 e.v. 
8 HvJEG 8 november 1990, NJ 1992, 224. 



aanstellingsweigering wegens de financiële consequenties van afwezigheid in verband met 
zwangerschap moet worden geacht voornamelijk op het feit van de zwangerschap te zijn 
gebaseerd. Voor een dergelijke discriminatie kan geen rechtvaardiging worden ontleend aan 
het financiële nadeel dat bij aanstelling van een zwangere vrouw door de werkgever wordt 
geleden gedurende haar zwangerschapsverlof.” 
Een ander voorbeeld biedt de zaak Webb/Air Cargo uit 1994.9 Webb was bij Air Cargo in 
dienst getreden ter vervanging van een zwangere werkneemster. Zij zou echter ook na die 
tijd blijven en is aldus voor onbepaalde tijd aangenomen. Twee weken na indiensttreding 
ontdekte zij dat zij zwanger was. Na mededeling hiervan werd zij door Air Cargo ontslagen. 
Op het beroep van Webb oordeelde de Britse rechtbank dat er geen sprake was van directe 
discriminatie op grond van sekse, omdat de reden voor het ontslag niet de zwangerschap 
was, maar het feit dat werkneemster niet beschikbaar was voor de werkzaamheden 
waarvoor zij was aangenomen. Voor een arbeidsongeschikte man zou hetzelfde gelden, 
aldus de rechtbank. In hoger beroep vroeg de House of Lords het Hof of deze redenering in 
strijd is met Europese regelgeving. Het Hof overwoog dat een vergelijking tussen de situatie 
van een zwangere vrouw en een arbeidsongeschikte man waar het gaat om het kunnen 
verrichten van werkzaamheden in strijd is met de rechtspraak van het Hof. Evenmin kan 
ongeschiktheid wegens zwangerschap gelijk gesteld worden met ongeschiktheid wegens 
ziekte. Een ontslag als het onderhavige is derhalve een ontslag wegens zwangerschap en is 
aldus in strijd met Europees recht. Dit ontslag van een werkneemster met een contract voor 
onbepaalde tijd kan voorts niet gerechtvaardigd worden op grond van het feit dat 
werkneemster was aangenomen ter vervanging van een zwangere medewerkster. Zou dit 
wel kunnen, dan zou de door de richtlijn geboden bescherming illusoir worden. 
Tot nog toe heeft het Hof in geen enkele zaak een buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond 
voor directe discriminatie aangenomen.10 Het is dit gebrek aan de mogelijkheid recht te doen 
aan de “Einzelfallgerechtigkeit” ten koste van “Normgerechtigkeit” die de roep om een 
opener systeem van bescherming tegen discriminatie heeft doen toenemen. Zo hebben de 
auteurs die recent de werking van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)11 hebben 
geëvalueerd voorgesteld het gesloten stelsel weliswaar te handhaven, maar de mogelijkheid 
te introduceren in evident onredelijke gevallen een uitzondering te maken op grond van het 
feit dat een bepaalde uitkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is.12

 
 
De uitspraak van het Kantongerecht Amsterdam  
 
Recent heeft een Amsterdamse kantonrechter gemeend dat er niettemin wel wat te doen 
moest zijn aan de rigide bescherming die het verbod op directe discriminatie aan zwangere 
vrouwen biedt.13 De casus was als volgt. Mevrouw Eekhof had in de maand april van 1998 
via een uitzendbureau als secretaresse bij de Stichting Riagg Amsterdam Zuid-Nieuw West 
gewerkt. Op 1 mei sloot zij met de Riagg een arbeidsovereenkomst voor zes maanden. 
Tijdens het sollicitatiegesprek was naar voren gekomen dat de Riagg er sterk aan hechtte dat 

                                                      
9 HvJEG 14 juli 1994, JAR 1994/169. 
10 Vegter, t.a.p., p. 119-120, geeft aan dat het Hof de deur voor rechtvaardigingsgronden bij directe 
discriminatie nog niet heeft dichtgedaan en soms andere wegen benut om discriminatie in bepaalde 
gevallen toe te laten.  
11 De Awgb en de Wgb zijn wat hun systematiek betreft in grote lijnen identiek. 
12 I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk (red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit, Den Haag: Sdu 
1999, p. 520-521. 
13 Ktg. Amsterdam 27 april 1999 en 25 februari 2000, JAR 2000/155. 



Eekhof tijdens de zomermaanden beschikbaar zou zijn, omdat men een continue bezetting in 
deze maanden van groot belang achtte. Dat Eekhof in mei op vakantie wilde, kwam de Riagg 
dus goed uit, hetgeen zij ook uitdrukkelijk met Eekhof communiceerde. Tot zover leken 
beide partijen gelukkig met elkaar. Dat veranderde direct toen Eekhof een week na haar 
aanstelling aan de Riagg meedeelde dat zij al een tijdje in verwachting was – zij was dat ook 
al tijdens het sollicitatiegesprek. Ten gevolge van haar zwangerschap zou Eekhof in juli met 
verlof gegaan, dus precies in de periode waarvan de Riagg had aangegeven dat haar 
aanwezigheid essentieel zou zijn. Op 13 mei liet de Riagg aan Eekhof weten dat zij de 
arbeidsovereenkomst wenste te vernietigen, omdat zij de arbeidsovereenkomst nooit zou 
hebben gesloten als zij op de hoogte was geweest van Eekhofs zwangerschap. 
De kantonrechter stelde voorop dat zwangerschap van een werkneemster “in beginsel” geen 
reden kan zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat spreekt voor zich, nu art. 7:646 
BW dat uitdrukkelijk verbiedt. Nu echter was komen vast te staan dat aan Eekhof op niet mis 
te verstane wijze was medegedeeld dat haar aanwezigheid in de zomermaanden vereist was 
en zij, ofschoon zij reeds geruime tijd zwanger was, desondanks bevestigde dat dit het geval 
zou zijn, achtte de kantonrechter vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens dwaling  
(art. 6:228 BW) mogelijk: de Riagg was immers door Eekhof misleid en had de 
arbeidsovereenkomst nooit gesloten als zij van de zwangerschap op de hoogte was geweest. 
 
 
Strijd met Europees recht 
 
Deze uitspraak doet uitstekend recht aan de Einzelfallgerechtigkeit: ik vermoed dat er 
weinigen zullen zijn wier billijkheidsgevoel ingeeft dat mevrouw Eekhof in deze casus aan 
het langste eind had moeten trekken. Het probleem is echter nu juist dat het Europese recht – 
en daarom ook het nationale recht – geen enkele ruimte biedt voor de door de kantonrechter 
gekozen oplossing. Het is bij directe discriminatie alles of niets: wordt het vastgesteld, dan is 
er geen rechtvaardiging mogelijk, hoe onbillijk de uitkomst voor de wederpartij ook moge 
uitpakken en hoe laakbaar men het handelen van de gediscrimineerde ook vindt. Het 
binnenhalen van algemene privaatrechtelijke leerstukken – en naast dwaling zou men 
kunnen denken aan art. 6:2 BW – kan dus niet voorkomen dat de Riagg verboden direct 
onderscheid maakte. Alleen al om die reden had de kantonrechter de arbeidsovereenkomst 
mijns inziens niet mogen vernietigen. 
 
 
Dwaling? 
 
Ook bij de vaststelling van de kantonrechter dat er sprake was van dwaling kunnen wel wat 
vraagtekens worden gezet. Om dit te verduidelijken is het nuttig het artikel integraal weer te 
geven: 
 

Art. 228 
1. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij 
een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar: 
a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze 
mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden 
gesloten; 
b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of 
behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten; 
c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste 
veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste 



voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor 
van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden. 
2. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend 
toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de 
overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van 
het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven. 

 
Artikel 6:228 BW noemt dus in het eerste lid onder a, b en c de drie situaties waarin dwaling 
kan leiden tot vernietiging van de overeenkomst die bij een juiste voorstelling van zaken niet 
gesloten zou zijn. Het geval onder c is hier niet van belang. Zo op het eerste gezicht lijken 
zich beide situaties onder a en b voor te doen: de wederpartij (Eekhof) had de dwalende 
(Riagg) niet moeten vertellen dat zij beschikbaar zou zijn (geval a) en had haar moet inlichten 
omtrent haar zwangerschap (geval b). Uit artikel 3 Wgb vloeit echter voort dat tijdens een 
sollicitatiegesprek geen vragen mogen worden gesteld omtrent de zwangerschap: met die 
vraag wordt immers (verboden) direct onderscheid naar geslacht gemaakt. Omdat een 
eventuele vraag hierover ongeoorloofd, is het een zwangere werkneemster toegestaan over 
de zwangerschap te zwijgen (al zal een werkgever daar meestal voor de werkneemster 
negatieve conclusies uit trekken) en er zelfs over te liegen.14 Hierdoor vervalt zowel de 
ongeoorloofdheid van de mededeling als bedoeld in art. 6:228 lid 1 onder a, als de in lid 1 
onder b bedoelde plicht tot mededeling, waarmee ook de basis onder de dwaling zelf 
wegvalt.15 Zelfs al zou men niet zo ver willen gaan door te stellen dat op Eekhof geen 
mededelingsplicht rustte, dan vloeit mijns inziens uit de beschermingsgedachte achter de 
WGB en art. 7:646 BW voort dat de dwaling in dit geval volgens de in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening van de Riagg had moeten komen (art. 6:228 lid 2 BW). 
Afgezien hiervan zou men de vraag kunnen stellen of een actie wegens bedrog (art. 3:44 lid 3 
BW) de Riagg had kunnen baten, nu Eekhof immers zowel door een opzettelijke mededeling 
(ze zou er tijdens de zomermaanden zijn) als door een opzettelijke verzwijging (haar 
zwangerschap) de Riagg ertoe had aangezet de arbeidsovereenkomst te sluiten. Naar mijn 
mening zou men met een actie wegens bedrog tegen dezelfde overwegingen als bij dwaling 
aanlopen: Eekhof had geen mededelingsplicht en mocht over haar zwangerschap liegen.16

 
 
Slot 
 
Aan de kantonrechter te Amsterdam kan een zekere moed en een ontwikkeld gevoel voor 
billijkheid zeker niet worden ontzegd. In dit geval heeft hij echter zijn mogelijkheden 
overschat en daarmee is hij op de stoel van de (Europese) wetgever gaan zitten. Dat heeft 
zelfs het Hof van Justitie in al zijn uitspraken over discriminatie niet gedurfd. De uiteindelijk 
gekozen oplossing is ook ongelukkig: van dwaling was immers door de expliciete 
geoorloofdheid van de leugen en de verzwijging geen sprake. Om te voorkomen dat rechters 

                                                      
14 Zie ook I.P. Asscher-Vonk & K. Wentholt, Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Deventer: 
Kluwer 1994, p. 109. 
15 Ik wijs hier op een tekstueel verschil tussen dwaling door middel van een mededeling en door 
middel van een verzwijging. De wet eist bij de verzwijging (lid 1 onder b) dat het gaat om een feit dat 
de verzwijger verplicht was mede te delen. Nu, die plicht is er niet, zoals ik zojuist heb aangegeven. 
Bij de gedane mededeling (lid 1 onder a) wordt echter niet de eis gesteld dat het om een mededeling 
gaat ten aanzien waarvan de mededeler verplicht was haar voor zich te houden. Hieruit zou men de 
conclusie kunnen trekken dat elke onjuiste mededeling – ook als zij toegestaan is, zoals ten aanzien 
van de zwangerschap – dwaling kan opleveren. Dit lijkt mij echter een te enge, en daarom onjuiste, 
uitleg. 
16 Ook hier bestaat hetzelfde tekstuele verschil, zoals in de vorige noot is aangegeven. 



niet toegestane kunstgrepen gaan gebruiken om aan de Einzelfallgerechtigkeit te voldoen, 
zou een opener systeem van bescherming tegen discriminatie de voorkeur verdienen.  
 
Mr. drs. R.M. Beltzer is onderzoeker bij het Hugo Sinzheimer Instituut en medewerker van 
dit blad. 
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