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Voorwoord

Dit boek is het derde en laatste deel van een drieluik waarin alle facetten van de
individuele arbeidsverhouding worden behandeld. In het eerste deel zijn de ele-
menten van de arbeidsovereenkomst en vakantie en verlof aan de orde gekomen.
In het tweede deel zijn de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid in verband
met arbeidsongevallen en beroepsziekten, de gelijkebehandelingsaspecten en de
overgang van een onderneming belicht. Dit derde en laatste deel heeft betrekking
op het ontslagrecht.

Ook in dit derde deel wordt veel aandacht geschonken aan parlementaire stukken,
literatuur en jurisprudentie, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een nuttig
naslagwerk is voor de praktijk. Hoewel dit derde deel in eerste instantie is geschre-
ven voor gebruik in de masteropleidingen Nederlands recht aan de Universiteit
van Tilburg, is ook aan dat laatste aspect ruim aandacht geschonken. Om de toe-
gankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling ge-
hanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is te vinden. Voor zover dit nuttig is,
wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen
van het boek en de beide andere delen. Ook is geprobeerd de leesbaarheid optimaal
te doen zijn.

Het negende hoofdstuk, dat betrekking heeft op het kennelijk onredelijk ontslag,
is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ellen de Jong-van den Bogaard.
Het tiende hoofdstuk over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de
kantonrechter is in nauwe samenwerkingmet Steven Jellinghaus geschreven. Voor
het maken van de verschillende schema’s willen wij Inge Goes, student-assistent
bij de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg,
en Laurence van Drongelen bedanken. Voor de documentaire ondersteuning zijn
de auteurs veel dank verschuldigd aan Helmi Veenman van de bibliotheek van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De auteurs staan open voor suggesties voor verbetering, aanpassing, aanvulling en
dergelijke om de bruikbaarheid van dit boek nog verder te verbeteren. Dit derde
deel van de uitgave zal, zo hopen de auteurs, zijn weg in onderwijs en praktijk
weten te vinden.

Bij de derde druk

(…) Bij de totstandkoming van de eerste en tweede druk van dit boek is Wil Fase
nauw betrokken geweest en is zijn invloed op het uiteindelijke resultaat onmisken-
baar. Wil heeft aan deze nieuwe druk niet meer meegewerkt. Als blijk van grote
waardering voor het werk vanWil op het terrein van het (individuele) arbeidsrecht,
is besloten om zijn naam onlosmakelijk aan deze uitgave verbonden te laten zijn.
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† 
Op 2mei 2015 is na een kort ziekbed prof. mr.W.J.P.M. (Wil) Fase overleden.
De titel van het liber amicorum dat Wil bij zijn afscheid als hoogleraar bij
de Tilburgse vakgroep sociaal recht en sociale politiek heeft gekregen
luidt: Een inspirerende Fase in het sociaal recht. Uit deze naamgeving alleen al
blijkt de grote waardering voorWil en dat hij voor velen een inspiratiebron
is geweest. De inhoud van deze bundel weerspiegelt onmiskenbaar zijn
veelzijdigheid op het terrein van het sociaal recht. Of het nu gaat over
ontslag of de werkstaking, werkloosheidsuitkeringen of positieve discrimi-
natie, over vakantiewetgeving of de overgang van de onderneming, op bijna
elk deelonderwerp van het Nederlandse sociaal recht heeft Wil uitermate
deskundig en gezaghebbende meningen in woord en geschrift naar voren
gebracht. Zijn publicaties en opvattingen over bijvoorbeeld het cao-recht
zijn van grote invloed geweest voor de rechtsontwikkeling op dit rechtsge-
bied. Met Wil te hebben mogen samenwerken beschouwen wij als een van
de grootste voorrechten die ons ten deel is gevallen.

Bij de achtste druk

Na het verschijnen van de zevende druk in 2017 zijn de nodige wetswijzigingen
en daarmee samenhangendewijzigingen in de lagere regelgeving tot stand gebracht.
Denk dan aan de Verzamelwet SZW 2018. In deze nieuwe druk is uit de rechtspraak
een selectie gemaakt en deze is verwerkt in de tekst. De literatuur is geactualiseerd.
Rest nog te vermelden dat de bijwerkdatum 1 juni 2018 is.

Zoetermeer/Tilburg, juni 2018
Harry van Drongelen
Steven Jellinghaus
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Het overgrote deel van de onzelfstandige beroepsbevolking die in het private be-
drijfsleven werkzaam is, verricht arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst. De
arbeidsovereenkomst is wat wordt genoemd een duurovereenkomst. Andere voor-
beelden daarvan zijn de huur- en de pachtovereenkomst. Een duurovereenkomst
heeft als belangrijk kenmerk dat een dergelijke overeenkomst is gericht op conti-
nuïteit. Dat houdt in dat wanneer partijen met elkaar in zee willen gaan, zij de
bedoeling hebben om dit voor een bepaalde periode te doen. Die periode kunnen
zij zelf aangeven. Zo kan de periode bijvoorbeeld een jaar zijn. In dat geval weten
de partijen precies wanneer de overeenkomst afloopt zonder dat er nadere afspraken
hoeven te worden gemaakt over de beëindiging. De overeenkomst kan evengoed
voor een onbepaalde tijd worden aangegaan. In dat geval weten de betrokken
partijen niet wanneer de overeenkomst eindigt. Degene die de overeenkomst wil
beëindigen zal daartoe dan zijn wil aan de wederpartij kenbaar moeten maken;
een wil die niet kenbaar wordt gemaakt is juridisch zonder betekenis (zie art. 3:33
BW). Het beëindigen van een duurovereenkomst heeft voor beide partijen verstrek-
kende gevolgen. Als de huurder bijvoorbeeld de overeenkomst wil beëindigen, dan
moet de verhuurder op zoek gaan naar een gepaste opvolger van de vertrekker.
Andersom zal een beëindiging door de verhuurder voor de huurder betekenen dat
hij op zoek moet naar een nieuw pand. Vanwege deze consequenties voor alle
partijen is het nietmeer dan normaal dat de beëindiging van een duurovereenkomst
zal moeten gebeuren via de opzegging ervan. Dit laatste impliceert overigens al
dat de beëindiging van de overeenkomst gebeurt door de ene contractpartij tegen
de wil van de andere. Het opzeggen van de duurovereenkomst brengt met zich,
dat daarvoor een (opzeg)termijn in acht moet worden genomen.1

1.2 De bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst

Op duurovereenkomsten zijn de algemene regels van het vermogens- en verbinte-
nissenrecht (zie Boek 3 en 6 BW) van toepassing. Deze regels zijn eigenlijk ook ge-
richt op overeenkomsten die vaak na het sluiten ervan weer tenietgaan, omdat aan
de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is voldaan. Denk bijvoorbeeld
aan het kopen van een bepaald product. De koper betaalt het vereiste aankoopbe-
drag en de verkoper overhandigt het product aan de koper en daarmee gaat de
tussen partijen gesloten koopovereenkomst teniet. Een dergelijk gevolg kan niet
aan de orde zijn als de arbeidsovereenkomst in het geding is. Dat is dan ook de

Zie C.J. Loonstra & W.A. Zondag 2010, p. 371. Zie ook: J.F.M. Strijbos 1985; P.G.J. van den Berg &
W.A. Zondag (red.) 2003.
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21INLEIDING



reden waarom de wetgever een groot aantal specifieke voorschriften heeft gegeven
over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst (zie art. 7:667-7:686a BW). Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten aangegaan voor
bepaalde en voor onbepaalde tijd. De voorschriften over de beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst hebbenmet name betrekking op de laatste soort en zijn vooral
gericht tot de werkgever. Dat heeft alles temakenmet de relatie tussen de werkgever
en de werknemer. De werkgever beschikt namelijk niet alleen over de arbeidskracht
van de werknemer, maar ook over de persoon van de werknemer zelf (zie art. 7:659
lid 1 BW; zie Deel 1 5.2) en daarmee dus ook over een deel van zijn leven. De
werknemer is daarmee dus geplaatst in een ondergeschikte positie jegens zijn
werkgever (zie Deel 1 hoofdstuk 3). De werknemer is afhankelijk van zijn werkgever,
niet alleen in juridische maar ook in economische en maatschappelijke zin. De
werknemer is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van de werkgever, terwijl het
verrichten van betaalde arbeid een zekere maatschappelijke status geeft. Door de
bijzondere wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst wordt de feitelijke on-
gelijkheid tussen de partijen juridisch gecompenseerd. De bijzondere wettelijke
regeling van de arbeidsovereenkomst heeft dus alles te maken met wat wordt ge-
noemd de ongelijkheidscompensatie.2 De Hoge Raad3 heeft het in dat kader niet
voor niets over de bijzondere aard van de wettelijke regeling van de arbeidsover-
eenkomst.

1.3 Het stelsel van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de werknemer een groot belang heeft bij het
continueren van de arbeidsovereenkomst. Er wordt wel eens een vergelijking ge-
maakt met een rouwproces om aan te geven wat het effect is van het (moeten)
verwerken van een gedwongen ontslag.4 De wetgever biedt (of zou dat behoren te
doen) in het verlengde daarvan, in het kader van de ongelijkheidscompensatie, de
werknemer zo veel mogelijk bescherming tegen het door de werkgever beëindigen
van de arbeidsovereenkomst.5 Maar een dergelijke bescherming heeft natuurlijk
wel grenzen. Er zal ookmet de belangen van dewerkgever rekeningmoetenworden
gehouden; hij zal zo veel mogelijk zijn bedrijfsvoering efficiënt willen voeren. De
wettelijke regeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst probeert zo
veel mogelijk een evenwicht te zoeken tussen de met elkaar strijdende belangen
van de werkgever en de werknemer.

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillendemanieren worden beëindigd, name-
lijk:
1. met wederzijds goedvinden tussen de werkgever en de werknemer;
2. door een beëindiging van rechtswege;
3. door opzegging door hetzij de werkgever, hetzij de werknemer op termijn;

Zie G.J.J. Heerma van Voss 1992, p. 3-5; C.J. Loonstra & W.A. Zondag 2010, p. 25; H.L. Bakels,
W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal 2015, p. 136-138.

2.

Zie HR 10 oktober 1997, JAR 1997, 248.3.
Zie B. Cozijnsen, SZA 2009-42, p. 7-8; B. Cozijnsen & J. van Wielink 2009; B. Cozijnsen & J. van
Wielink 2009a.

4.

Zie T. van Peijpe, in: Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht, p. 369-380.5.

HOOFDSTUK 122

HET STELSEL VAN HET BEËINDIGEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST1.3




