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VOORWOORD

Ruim tien jaar geleden kwamen Willem Plessen en Antoine Jacobs van de

vakgroep Sociaal recht en Sociale politiek van de Universiteit van Tilburg op
hetideeeen onderzoek te laten uitvoeren naarde bewijslastin het arbeidsrecht.
Die bewijslast blijkt in sommige gevallen een belemmering te vormen voor de
effectieve toepassing van het arbeidsrecht, en de vraag is wat men daaraan vanuit

procesrechtelijk of arbeidsrechtelijk oogpunt kan doen. Moeten de wetgever
en de rechter zich aansluiten bij de hoofdregel van bewijslastverdeling of op
zoek gaan naar bijzondere regels van bewijslastverdeling die recht doen aan
de ongelijkepositie van partijen? Het antwoord op deze vraag vereisteen grondig
onderzoek naar het burgerlijk procesrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht,

waarbij het accent ligt op het raakvlak van beide rechtsgebieden.
Na goedkeuring van het onderzoeksproject door het Tilburgse Schoordijk-

Instituut werd een eerste aio aangesteld omhet onderzoek uit te voeren. Enkele

jaren later vond een 'herstart' plaats, waarbij de nieuwe aio de opdracht kreeg
hetpromotieonderzoek in driejaar afte ronden. Bij wijze van tegemoetkoming
mochten die drie jaar over vierjaar gespreid worden. Dat laatste bleek nogal
ambitieus, niet alleen door de omvang van het project, maar ook door de
combinatie arbeid en zorg, waarbij de'zorg' het regelmatig van de'arbeid' bleek
te winnen. Onder het motto 'beter laat dan nooit'  is het project thans afgerond,
en kan de vakgroep op zoek gaan naar nieuwe projecten en nieuwe aio's om
het sociaal recht een nieuwe impuls te geven.

Ik dank mijn promotor Antoine Jacobs voor het geduld en de volharding
die hij de afgelopen jaren aan de dag heeft gelegd, met name toen ik het
Belgische buitenland voor het verre buitenland bleek te verruilen. Ik dank ook
WillemPlessen die zich in tijden van voor- en tegenspoed als mentoren bezieler
van het project opwierp. Met veel plezier denk ik terug aan mijn collega's van
de Tilburgse vakgroep met wie ik ontelbare lunches nuttigde en vakgroepsuit-
stapjes beleefde. Mijn twee kamergenotes Ria de Wit en Mijke Houwerzijl dank
ik voorde talloze zakelijke en minder zakelijke momenten die we samen hebben

gedeeld. Verder dank ik Irene Asscher-Vonk, Wilfried Rauws en Jan Vranken
voor het lezen en becommentarieren van eerdere versies van mijn proefschrift.
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VOORWOORD

De definitieve afronding, die gedeeltelijk plaatsvond vanuit Rwanda, kwam
in een stroomversnelling dankzij de inzet van Renate Boers, Jan Bosse, Claire
Clarijs, Ann Musters, Hildegard Penn en Leentje van Woesik.

Een promotieonderzoek is een proeve van bekwaamheid, de afronding
van een universitaire opleiding die in mijn geval begon aan de Universiteit van
Leiden. Ik kijk met veel plezier op deze periode terug en ben mij bewust van
de "luxe" van het studeren en onderzoeken. Dat het arbeidsrecht wereldwijd
terrein verliest baart mij zorgen, maarbrengt tegelijkertijd nieuwe uitdagingen
met zich: hoe kan de bescherming van het arbeidsrecht worden uitgebreid naar
arbeidskrachten die er ondanks vele uren hard werken niet in slagen een mens-
waardig bestaan op te bouwen?

Hetmanuscript werd afgesloten op 12 augustus 2003. Metlater verschenen
literatuur en rechtspraak kon slechts ten dele rekening worden gehouden. Het
boek begintmeteen sprookje omhetook voor Valerie, Margot, Hannah en Isabel
een klein beetje (voor)leesbaar te maken.

Tilburg, 1 oktober 2003

Claire Bosse
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1 INLEIDING

1.1                     Achtergrond  van het onderzoek

Er was eens een man dieeen knechthad die hemeerlijken vlijtig diende. Daarbij
klaagde hij nooit, maar was met alles tevreden en altijd vrolijk. Toen zijn jaar
om was, gaf de meester hem geen loon, want hij dacht:  'Dit is het slimste, zo
spaar ik iets en hij loopt niet weg, maar blijft netjes in dienst.' De knecht deed
er het zwijgen toe en bleef. Toen hij echter na drie jaar nog geen loon had

ontvangen, sprak de knecht: 'Meester, ik heb u drie jaar eerlijk gediend, wees
zo goed mij te geven waar ik recht op heb. Ik zou graag weg willen gaan en
wat in de wereld rondkijken.' De meester haalde drie centen uit zijn zak en ant-
woordde: 'Daar heb je vooriederjaareen cent, dat is een ruim en rijkelijk loon,
zoals je maar bij weinig meesters zou hebben gekregen'.1

Het sprookje vertelt dat de knecht de aangeboden centen zonder morren
heeft aanvaard. Klagen lag niet in zijn aard en zou bovendien weinig zin hebben

gehad. Hoe kon hij weten waar hij recht op had en hoe had hij dat recht voor
de rechter kunnen effectueren? En als hij al naar de rechter was gestapt, hoe
had hij dan kunnen bewijzen dat hij zijn meester drie jaar eerlijk en vlijtig had
gediend en daarvoor slechts drie centen had ontvangen? Een van de eerste

bewijsrechtelijke bepalingen uit het arbeidsrecht luidde dat de meester in een

geschil over de hoogte of debetaling van het loon op zijn woord moest worden
geloofd.2 Hoewel deze bepaling door velen als onrechtvaardig en discriminerend
werd ervaren, verdween zij in Nederland pas in 1909 uitde wet: In BelgiB was
een soortgelijke bepaling al in  1883 uit de wet geschrapt, zij het na 'woelige'
parlementaire debatten:

1       Uit een sprookje van Grimm.
2         Art. 1638 BW (1838) en het Belgische art. 1781 BW (1804). Zie overde achtergronden

en de betekenis van deze bepaling: Mannoury 1955, p. 5-13; Levenbach 1951, p. 256,
Mok 1950, p. 10 e.v. en Valkhoff 1938, p. 84.

3         De Wet op de arbeidsovereenkomst van 13 juni  1907, Stb.  193 trad in werking op 1
februari 1909.

4    Buyssens 1993 , p.  199 en Van Eeckhoutte 2002, p.  5 en  182.
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1 INLEIDING

In de periode tussen 1909 en WO I[ kwam het arbeidsrecht langzaam maar
zeker verdertotontwikkeling. Dankzij de opkomende vakbewegingen, die een
belangrijke tegenmacht gingen vormen tegen de economisch en sociaal
bevoorrechte positie van de werkgever, kwamook het collectieve arbeidsrecht
totbloei. In depraktijk bleefhet voorde individuele werknemerechtermoeilijk
zijn rechten af te dwingen. Hoewel de discriminatoire achterstelling van de
werknemer in 1909 was verdwenen, bleef hij in vele opzichten de 'zwakkere'
partij, hetgeen zich in geval van geschil dubbel laat voelen.

In de periode naWO II bouwde de wetgevernieuwemateriele waarborgen
in om de rechtspositie van de werknemer te versterken.5 Voorbeelden hiervan
zijn de dwingendrechtelijke bepalingen op hetgebied van loon, gelijke behande-

ling, arbeidsomstandigheden en ontslagbescherming. Dit fenomeen past in de
algemenerechtsontwikkeling, waarin debelangen van maatschappelijk zwakkere
groepen met behulp van rechtsregels worden gewaarborgd: Dergelijke be-
schermende maatregelen zijn echter slechts zinvol als de werknemer ze ook
daadwerkelijk kan effectueren. En daarin schuilt vaak een probleem. De
werknemer die zijn rechten wil afdwingen wordt nietalleen geconfronteerd met
tal van praktische belemmeringen, zoals de onbekendheid met het recht, de
kosten en de duur van de procedure en de vrees om de relatie met de werkgever
op het spel te zetten, maar vaak ook met een zware bewijslast. Het klassieke
uitgangspunt van bewijslastverdeling legt de bewijslast op de eisende partij,
in veel gevallen de werknemer, terwijl het relevante bewijsmateriaal zich
doorgaans bij de wederpartij, in casu de werkgever, bevindt.

De werkgever heeft niet alleen een voorsprong op het gebied van het
schriftelijke bewijsmateriaal, maar ook op dat van het getuigenbewijs. Het ge-
zegde 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt', spreekt in dit verband
boekdelen. In sommige landen is de rechtspositie van de werknemer niet veel
beter dan die van de knecht in het sprookje en zijn de belemmeringen om dat
recht te halen vrijwel onoverkomelijk. Maar ook in onze contreien kan het
uitgangspunt van bewijslastverdeling ertoe leiden dat de werknemer zijn
arbeidsrechtelijke aanspraken niet of niet goed geldend kan maken. De strekking
van het arbeidsrecht, te weten debescherming van de zwakkerecontractspartij,
zou daardoor onvoldoende tot zijn recht komen. De bewijsvoering vormt nu

5       Zie Betten e.a. 1997 (Rood-bundel).
6           Ditgebeurtdoorbeperkingen te stellen aan de vrijheid van handelen van de wederparuj;

zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 67.
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RECENTE ONTWIKKELINGEN 1.2

eenmaal een essentieel element bij het afdwingen van rechten: Het is dan ook
van belang omnategaan hoedebewijslast van de werknemerin voorkomende

gevallen door de wetgever en de rechter kan worden verlicht.

1.2 Recente ontwikkelingen

In 1998 schreef Balkenende dat de wetgever binnen het sociaal recht al maar

meer overlaat aan partijen zelf en aan de rechtsvormende en conflict-oplossende
rol van de rechter, waardoordebetekenis van procedurele spelregels aan belang
wint: 'de werknemer, diegeacht wordtzelfredzaamte zijn, moet meer voor zijn
eigen zaak opkomen'.8 Dat partijen  dit ook doen blijkt uit de spectaculaire

toename van het aantal arbeidsrechtelijke procedures: het CBS meldt een

'opvallende stijging' van het aantal arbeidszaken, van 40.000 beschikkingen

in het jaar 2001 naar 63.000 in 2002. Bij de rechtsbijstandsverzekeraars is het
aantal arbeidsrechtelijke procedures in 2002 met20tot30procent toegenomen.
Het gaat daarbij niet alleen om ontslag en ontslagvergoedingen, maar ook om
loongeschillen, zoals toezeggingen over loonsverhoging die niet worden

nagekomen. In een artikel in de Volkskrant van 29 april 2003 worden ver-
schillende economische en maatschappelijke ontwikkelingen genoemd die deze
toename zouden kunnen verklaren: de laagconjunctuur, de populariteit van
rechtsbijstandverzekeringen, de juridisering van de samenleving, de afbouw
van collectieve vangnetten, de steeds complexere regelgeving en het feit dat
mensen zich steeds meerbewust zijn van de mogelijkheden omlangsjuridische
weg hun gelijk tehalen: Een op heteerste oogbeperktprobleemals debewijslast
in het arbeidsrecht komt hierdoor in een ander daglicht te staan.

Het arbeidsrecht biedt bescherming aan de werknemer in een poging de
ongelijkheid van partijen te compenseren. In geval van geschil wordt deze

ongelijkheid echter versterkt, omdat de praktische en juridische belemmeringen
voor de werknemer groter zijn  dan  voor de werkgever." Niet alleen  is  de

7     Vgl. Van Eeckhoutte 1993, p. 281 en Storme 1962, p. 359-360. Zie ook M.C.D.
Embregts, Uitsluitsel over bewijsuitsluiting. Een onderzoek naar de toelaatbaarheid
van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het
bestuursrecht (diss. UvT), Tilburg 2003, p   l: 'Voor de uitkomst van het geding is het

bewijsmateriaal vaak doorslaggevend.'
8        Balkenende 1998, p. 561 onder verwijzing naar Buijs & Heerma van Voss 1996, p.

286-290. Zie over het belang van procedurele spelregels ook Asser, Groen & Vranken

2003, p. 258 e.v.
9         M. Rengers, 'Werkvloersteeds vakertoneel juridische strijd', Volkskrant 29 april 2003,

p. 17.
10 Vgl. Favennec-Hery 1985, p. 173.
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gemiddelde werkgever beter op de hoogte van het arbeidsrecht en wegen de
proceskosten voor hem minder zwaar dan voor de werknemer, maar hij heeft
bovendien een voorsprong op het gebied van het bewijs. Een processuele
ongelijkheid kan in veel gevallen worden gecorrigeerd met behulp van rechts-
vermoedens en mededelingsplichten. Deze instrumenten leiden tot een ver-
sterking van depositie van de zwakkere procespartij, zonder dat haar hierdoor
extra rechten worden toegekend. In principe ondervindt de wederpartij er dan
ook geen nadeel van.

Processuele mededelingsplichten bieden geen oplossing, wanneer geen
van beide partijen over de voor de bewijsvoering noodzakelijke informatie
beschikt. In dat geval wordt de bewijslastverdeling een beslissende factor voor
de uitslag van de procedure. De partij die met het bewijs wordt belast, draagt
immers tevens het risico dat de gestelde feiten niet kunnen worden vastgesteld,
zodat haar vordering of verweer (indien de bewijslast op gedaagde rust) moet
worden afgewezen.

1.3        Probleemstelling

De voorgaande paragrafen geven in een notendop de probleemstelling van dit
proefschrift weer. Enerzijds vraagt de effectiviteit van het individuele arbeids-
overeenkomstenrecht om een tegemoetkoming in de bewijslast van de werk-
nemer. Het betreft hier een vorm van processuele ongelijkheidscompensatie.
Anderzijds zou een te vergaande tegemoetkoming in debewijslast de werkgever
in een positie plaatsen die niet alleen als onbillijk en onrechtvaardig wordt
ervaren, maarookeconomisch nietaanvaardbaaris. Hetrecht moet hierhetjuiste
evenwicht vinden. De eerste - materi2le - vraag die in dit proefschrift wordt
uitgewerkt luidt dan ook: hoe dient de bewijslast in het arbeidsrecht te worden
vendeeld?

De bewijslastverdeling in het arbeidsrecht kan worden gezien als een taak
van de wetgever, de rechter of beiden en kan met behulp van verschillende
wettelijke en rechterlijke instrumenten worden beYnvloed. Men kan opteren voor
een generale grondslag of een ad hoc verdeling van de bewijslast; voor een
bewijslastregeling voor hetgehele arbeidsrecht ofper specifieke rechtsvordering.
De tweede -formele - vraag voor dit proefschrift luidt dan ook: wie moet het
juiste evenwicht in de bewijslastverdeling aangeven, de wetgeverofderechter,
en moet dit specifiek perarbeidsrechtelijk onderwerp ofgeneriek voorhetgehele
arbeidsrecht gebeuren?
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1.4 Opzet en albakening van het onderzoek

Het onderzoek heeft betrekking op de bewijslastverdeling in het Nederlandse

en Belgische individuele arbeidsovereenkomstenrecht. Het begrip bewls-
lastverdeling is ruim opgevat en heeft zowel betrekking op de fase van de

feitenvergaring, waarin vermoedens en mededelingsplichten een belangrijke

rol spelen, als op de bewijsrisicoverdeling aan het einde van het geding. De
gevonden bewijslastregels spelen overigens ook een belangrijke rol in het

preprocessuele stadium van de schikkingsonderhandelingen, wat in de meeste

geschillentevensheteindstadium is. 1' Hetonderzoekbestrijktde volle breedte

van het arbeidsovereenkomstenrecht: van het aangaan van een arbeids-

overeenkomst en het bewijs van gelijke (ofongelijke) behandeling, via loon-

aanspraken en de bewijslast bij ziekte en arbeidsongevallen tot de bewijs-
lastverdeling in het O«iagrecht.

Het collectieve arbd''srecht enhet sociale zekerheidsrecht zijnbuiten be-

schouwing gelaten. Wat heisollectieve arbeidsrecht betreft kan erop worden

gewezen dathetcollectief, de dernemingsraadofde vakbond, al een versterkt

tegenwicht biedt tegen de
maci< van

de ondernemer. Het verwezenlijken van
collectieve rechten stuit bovendied V andere, economische enpolitieke, hinder-

nissen dan de individuele arbeidsrechten die in dit boek centraal staan. Het

sociale zekerheidsrecht vormt binnen het geheel van het sociaal recht een

onmisbaaronderdeel. Dathieraan in ditboekgeen aandacht wordtbesteed, heeft

te maken methet feit dat sociale zekerheidsgeschillen niet aan de civiele rechter

maar aan de bestuursrechter worden voorgelegd. De bestuursrechtelijke

procedure kent andere partijen, andere bewijsregels en een andere rechterlijke
taakopvatting dan de civiele rechtsgang. 12

De keuze voor het Belgische arbeidsrecht heeft te maken met het feit dat

de Belgische arbeidswetgever sinds WO H veelvuldig gebruik maakt vanbewijs-
lastregels en rechtsvermoedens.13 Dit in tegenstelling tot de Nederlandse wet-

gever, die in 1988 koos voor een meer impliciete benadering van de bewijs-
lastverdeling. Een vergelijking tussen beide landen kan de voor- en nadelen

vanbeide stelsels aan het lichtbrengen en daardooraanknopingspunten bieden

11 Vgl. Drion 1966 , p. 183 en Storme 1990, p. 511.
12        Zie over dit onderwerp nader Van Dalen-van Bekkum e.a., Bewijsrecht in de sociale

zekerheid, PS special 2002/6; S.V. Hoogendijk-Deutsch, Beginselen van behoorlijk
bewijs in administratieve rechtspraak, R.M. 77,emis 1992, p. 308 e.v.; W.M. Levelt-

Overmars,'Bewijsrecht in het sociaal zekerheidsrecht', in: Plessen 1994, p. 41-48 en
G.F.  Pieters, 'De bewijspositie van partijen in het bestuursprocesrecht', Nedertands

tijdschriA voor bestuursrecht 1996/2, p. 41 e.v.
13   Buyssens 1993 , p. 197 en 200 en Verheyden-Jeanmart 1991, p. 99-100.

5



1         INLEIDING

vooreen verdere verbetering vanderegeling vandebewijslast in hetNederlandse
arbeidsovereenkomstenrecht.

In hoofdstuk 2 ga ik in op de bewijslastverdeling in civiele procedure in
hetalgemeen. Naasteen bespreking van de hoofdregel van bewijslastverdeling,
zijn totstandkorning en rechtvaardiging, behandel ik in dit hoofdstuk de
verschillende instrumenten die de wetgever en de rechter ter beschikking staan
om de bewijslast van een procespartij te versoepelen. Het hoofstuk begint met
een toelichting op de gehanteerde terminologie.

In de hoofdstukken 3 tot en met 7 wordt het onderzoek toegespitst op de
bewijslastverdeling in het individuele arbeidsovereenkomstenrecht. Hiervoor
is gebruik gemaakt van wetgeving en wetgevingsgeschiedenis, rechtspraak en
literatuur. Wat de rechtspraak betreft wordt zowel verwezen naar arresten van
de Hoge Raad als naar vonnissen van lagere rechters. Sinds de reorganisatie
van de rechterlijke macht zijn dit de rechtbank, sector kanton en het hof. In
Belgie worden arbeidszaken afgedaandoorde arbeidsrechtbank, het arbeidshof
en het Hof van Cassatie. Overigens moet worden opgemerkt dat het aantal
gepubliceerde uitspraken slechts het topje van de ijsberg is. Zo werd in hetjaar
2001 slechts 2 promille van alle Nederlandse ontbindingsbeschikkingen
gepubliceerd. 14

Bij depresentatie van de stofworden vijfdeelgebieden onderscheiden, te
weten: het bestaan van een arbeidsovereenkomst (hoofdstuk 3), gelijke behan-
deling (hoofdstuk 4),loon, bereidheid en doorbetaling bij ziekte (hoofdstuk 5),
arbeidsongevallen en beroepsziekten (hoofdstuk 6) en bewijslastverdeling in
het ontslagrecht (hoofdstuk 7). Rekening houdend met de nauwe samenhang
tussen hetmateriele rechten de bewijslastverdeling,15 begintelk hoofdstukmet
een weergave van het toepasselijke materiele recht. Vervolgens wordt aan de
hand van rechtspraak en literatuur aangegeven welke bewijslastverdeling de
wetgever voor ogen stond en hoe dit uitgangspunt in de praktijk wordt toegepast.
Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van mededelingsplichten
en rechtsvermoedens. Voorzover er sprake is van een van de hoofdregel afwij-
kendebewijslastverdeling ga ik na welke argumenten daarvoor worden gegeven.
Op verschillende plaatsen worden voorstellen gedaan om de formulering van
het recht uit bewijsrechtelijk oogpunt te verbeteren en de toepassing van het
recht voor de rechter te vereenvoudigen.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van het onderzoek samengebracht
met de bedoeling een leidraad te bieden voor de rechter en partijen in arbeids-

14     Scholtens 2002, p. 5.
15 Vgl. Giesen 2001, p. 93 en 473 en de daar genoemde verwijzingen.
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rechtelijkeprocedures. Ikbespreek de voor- en nadelen van de huidige bewijs-

lastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht en weeg deze

vervolgens tegen elkaar af. Deze aanpak geeft inzicht in de vele instrumenten

die binnen het arbeidsrecht worden ingezet om de bewijslastverdeling in goede
banen te leiden.

In hoofdstuk 9 doe ik een voorstel voor een uniforme regel van bewijs-
lastverdeling voor het arbeidsrecht. De voorgestelde regel is geYnspireerd op
de EG-bewijslastrichtlijn inzake gelijke behandeling en zou kunnen bijdragen
aan de effectiviteit van het arbeidsrecht zonder de belangen van de wederpartij

in gevaartebrengen. De omstandigheden van het geval, waaronderde houding

van partijen en het procesverloop, bepalen vervolgens hoe deze regel door de
rechter wordt toegepast. Het voorstelis bedoeld als aanzet voor verder onderzoek

en heeft nietdepretentie een toverformule tebieden voorde bewijslastverdeling
in het arbeidsrecht.
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2        BEWIJSLASTVERDELING IN CIVIELE

PROCEDURES

2          Inleiding

Het leerstuk van de bewijslastverdeling werd lange tijd ervaren als een van de

moeilijkste   van het burgerlijk procesrecht.'   Dat het tegelijk een boeiend

onderwerp is blijkt uit de talloze proefschriften, handboeken en artikelen die
hierover sinds het einde van de negentiende eeuw zijn verschenen.2 Afgezien
van de academische interesse voor het onderwerp is de bewijslastverdeling ook
van praktisch belang: de inhoud en toepassing van bewijslastregels bepalen

immers welke partij het bewijsrisico draagt wanneer essentiele feiten door de

wederpartij worden betwist. Het antwoord op die vraag werkt door in de

preprocessuele fase van de schikkings-onderhandelingen en stelt partijen in staat

een inschatting te maken van hun proceskansen: In een samenleving waarin

sprake is van een toenemende juridisering, kan het belang van dit onderwerp
dan ook moeilijk worden onderschat.

In Belgit was de academische belangstelling voor het onderwerp van de

bewijslastverdeling aanvankelijk beperkt. Een uitzondering hierop vormde het

proefschrift van Storme uit 1962. Storme onderzocht de versoepelingen die de

objectiefrechtelijke theorie in de praktijk onderging onder invloed van het optre-
den van de partijen, de rechter en de wetgever: Zijn beschouwingen komen

in dit hoofdstuk nog verschillende keren aan de orde. Meer recent verdienen

vooral de werken van Petit en Mougenot de aandacht. Petit schrijft in zijn
handboek Sociaal procesrechr. 'Het volstaat niet dat het sociaal recht de

rechtzoekende bepaalde subjectieve rechten toekent (het materiale recht). De

mogelijkheid moet ook geboden worden om dit recht te kunnen opeisen: het

1          Scheltema 1939, p. 44; Eggens  1951, p. 311; Storme 1962, p. 104; Hidma & Rutgers
1995, p. 24.

2         Een willekeurige selectie: Grunebaum 1904, Kan 1921, Eggens 1951, Schoordijk 1989,
Asser 1992 en Giesen 2001. Zie ook noot 10.

3       Drion 1966, p. 183.
4        Storme 1962, p. 173 en p. 431-432. Vergelijk Grunebaum 1904, p. 169 en Scheltema

1939, p. 74-76.
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2       BEWUSLASTVERDELING IN CIVIELE PROCEDURE

recht te vorderen'.5 Mougenot drukt het belang van het bewijs als volgt uit: 'la
preuve vivifie le droitetlerendutile'.6 Hetis wegens ditbelang dat de wetgever
partijen tegen een willekeurige verdeling van de bewijslast heeft willen
beschermen.7

In dithoofdstuk worden dehoofdlijnen van hetcivielebewijsrechtgeschetst
om een kader te scheppen waarnaar in latere hoofdstukken kan worden
terugverwezen. Ik begin met een korte weergave van enkele veel voorkomende
begrippen (par. 2.2). Daarna volgen beschouwingen over het universele uit-
gangspunt van bewijslastverdeling en de rechtvaardiging die daarvoor in de
literatuur wordt aangevoerd (par. 2.3). In par. 2.4 ga ik in op de inhoud en beteke-
nis van art. 150 Rv en de opvattingen die aan deze algemene regel van bewijs-
lastverdeling ten grondslag liggen. De daaropvolgende paragraaf is gewijd aan
de Belgische regeling van de bewijslastverdeling.

Na deze meer algemene beschouwingen onderzoek ik in par. 2.6 de
methoden en technieken die de rechter ter beschikking staan om de bewijs-
lastverdeling te beYnvloeden. Daarbij komen achtereenvolgens de mogelijkheden
van art. 150 Rv, de processuele mededelingsplichten en de rechterlijke ver-
moedens aan de orde. In par. 2.7 onderzoek  ik de taak van de wetgever op het
gebied van de bewijslastverdeling. De wetgever staat voor de uitdaging om de
juiste bewijslastverdeling te bepalen en deze via de formulering van het materiele
recht, wettelijke mededelingsplichten en wettelijke vermoedens tot uitdrukking
te brengen. In par. 2.8 onderzoek ik de mogelijke rechtvaardigingen voor
ingrepen op bewijsrechtelijk gebied. Welke argumenten worden erin de literatuur
aangevoerd om een afwijkende bewijslastverdeling te rechtvaardigen? En is
bewijslastverdeling in de eerste plaats een taak van de wetgever, de rechter of
beiden? Het gaat hier om een eerste gedachtebepaling die aan het einde van
het onderzoek verder zal worden uitgewerkt.

Om niet meteen alle onderzoeksresultaten prijs te geven, zullen arbeids-
rechtelijke voorbeelden in dit hoofdstuk zoveel mogelijk buiten beschouwing
blijven. Moge dit de lezer prikkelen om ook de rest van dit boek aan een grondig
onderzoek te onderwerpen.

5      Petit 2000, p. 1.
6       Mougenot 2002, p. 64. Zie eerder Van Reepinghen 1964, p. 354.
7      Van Reepinghen 1964, p. 354.
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2.2 Enkele begrippen

2.2.1 Inleiding

Inmiddels moge duidelijk zijn dat hetonderwerp van ditproefschrift zich situeert

op hetraakvlak van hetarbeidsrecht en hetbewijsrecht. In sommige landen geniet
het arbeidsprocesrecht een aparte status, hetzij omdat het arbeidsprocesrecht
door zijn afwijkende regels als afzonderlijke discipline wordt beschouwd, zoals

in een aantal Latijns-Amerikaanse landen het geval is, hetzij omdat arbeids-

rechtelijke geschillen worden beslecht door speciaal daartoe ingestelde arbeids-

rechters. Dit laatste is het gevalin Belgia, waareen professionele arbeidsrechter

wordtbijgestaan doortwee lekenrechters, afkomstig uitkringen van werkgevers-
en werknemersorganisaties.8

In Nederland gelden arbeidsrechtelijke procedures als gewone civiele
procedures. De primaire bevoegdheid voor het beslechten van dergelijke
geschillen is sinds 1 januari 2002 opgedragen aan de rechtbank, sectorkanton.9

Voor die tijd was het kantongerecht een zelfstandige gerechtelijke instantie:
van een vonnis van de kantonrechter stond hoger beroep open bij de rechtbank

(deze plaats is thans ingenomen door het Hof) en cassatie bij de Hoge Raad.
De termkantonrechteris in hetnieuwe burgerlijkprocesrechtbehouden gebleven
en zal in dit boek dan ook regelmatig terugkeren.

De rechter heeft tot taakeen beslissing tenemen in het aan hem voorgelegde
geschil. Tenzij er een tussentijdse schikking wordt bereikt, zal deze beslissing
altijd uitvallen ten nadele van een van de partijen. Hier stelt zich het probleem
van de bewijslastverdeling: hoe moet de rechter beslissen als bepaalde feiten,

waaroverpartijen hetnieteens zijn, niet 'bewezen' worden, dat wil zeggen niet
voldoende waarschijnlijk worden gemaakt om door de rechter als 'waar' te
worden aangenomen? Voordat we deze vraag verder onderzoeken geef ik
allereerst een overzicht van de belangrijkste termen die in dit boek worden

gebruikt. Voormeergedetailleerde informatie verwijs iknaarde velehandboeken
die de laatste jaren op het gebied van het burgerlijk proces- en bewijsrecht zijn
verschenen. 10

8 Uitgebreide regelgeving hieromtrent is te vinden in art. 81-83 Gerechtelijk Wetboek.
In plaats van lekenrechters spreektde wet van 'rechters in sociale zaken'. De absolute
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank is geregeld in art. 578 Ger.W. Zie hierover
Wantiez 1999, p. 188.

9       Zie art. 93 sub c Rv.
10      Zie voor Nederland: Snijders. Ynzonides & Meijer 2002; Van Nispen, Van Mierlo &

Polak2002; Stein & Rueb 2002. Meerspecifiekoverhetbewijsrecht: Asser 1992; Hidma
& Rutgers 1995; Dijksterhuis-Wieten 1998 en Giesen 1998 en 2001. Zie voor Belgie
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2.2.2       Bewijs en bewijzen

Het begrip bewils heeft betrekking op alle feitelijke gegevens, feiten en rechten,
die in het geding ter kennis van de rechter komen: i In de literatuur wordt
onderscheid gemaakt tussen direct en indirect bewijs, ook onmiddellijk en
middellijk bewijs genoemd. 12  Tot de eerste categorie behoren schriftelijke
stukken en getuigenverklaringen, waaruit de vast te stellen feiten direct blijken.
Met indirect bewijs wordt bedoeld dat de rechter het bestaan van bepaalde
moeilijk tebewijzen feiten afleidtuitandere feiten, dezogenaamde intermediaire-
ofhulpfeiten.13 Men spreekt in dit verband ook van het bewijs door vermoedens. 14

Bij degevolgtrekking die de rechteruiteen bekend feitmaaktomtothetbestaan
van een ander feit te besluiten is steeds een ervaringsregel de brug die van het
bekende naar het onbekende feit leidt. 15 Indirect bewijs hoeft trouwens niet
minder overtuigend te zijn dan direct bewijs. 16

Bewijzen betekent dat men de rechter een redelijke mate van zekerheid
moet verschaffen omtrent het bestaan van bepaalde feiten. n Het is het logisch
motiveren, waarommenbepaalde feiten als waaraanneemt. 18 Snijders, Ynzonides
& Meijer spreken van het'overtuigend aantonen van feiten'."Aan dehand van
de door partijen aangevoerde feiten en omstandigheden zal de rechter moeten
vaststellen wat er in concreto is gebeurd om vervolgens tot een beslissing te
komen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden.

Naast 'bewijzen' komt men in juridische uitspraken ook regelmatig de
term aannemelijk maken tegen. Dat is metname het geval in procedures in kort
geding en in sommige verzoekschriftprocedures. Het aannemelijk maken wordt
gezien als een lichtere vorm van bewijs: de rechter zal eerder concluderen tot

het nog altijd veel gebruikte handboek van Verheyden-Jeanmart 1991, Mougenot2002
(beide Franstalig), Maes 2001 en Petit 2000 (Nederlandstalig).

11 Deze ruime opvatting wordt verwoord door o.a. Eggens 1951, p. 308 en Hidma &
Rutgers   1995,  p.  20.  De  zgn. enge opvatting verstaat onder bewijs enkel  het  door
bewijsvoering verschafte materiaal; zie Boon 1988, p. 76-77.

12 Zie Asser 1992, p. 15-16 en de daar genoemde bronnen. Volgens Storme 1962, p. 180
is de grens tussen beide categorieen niet altijd even scherp.

13 Die hulpfeiten moeten dan wel eerst komen vast te staan.
14     Zie bijv. Asser 1992, p. 33-37; Visser 1997, p. 77 en verderop in par. 2.6.4.
15     In de onovertroffen bewoordingen van Grunebaum 1904, p. 152.
16     Scheltema 1939, p. 115 en Asser 1992, p. 35.
17      Scheltema 1939, p. 36; Asser-Anema-Verdam 1953, p. 35; HR 5 november 1936, NJ

1937, p. 250 en Asser 1992, p. 14. Drion 1966, p. 172 en Grunebaum 1904, p. 146
spreken resp. van een grote en hoge mate van waarschijnlijkheid van het te bewijzen
feit.

18     Drion 1966, p. 174.
19 Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, p. 183.
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het vaststaan van de feiten, omdat de bewijsregels niet van toepassing zijn. 20

In dagvaardingsprocedures wordt de term 'aannemelijk maken' gebruikt als
het gaat om een voorlopige vaststelling van de feiten op basis van vermoedens,
algemene ervaringsregels of feiten van algemene bekendheid. Men spreekt ook
wel van 'voorshands bewijs'.

Voor het leveren van tegenbewls gelden dezelfde maatstaven als voor

hetbewijs van feiten, tenminste voorzoverhet zelfstandige doorde verweerder

aangevoerde rechtsfeiten betreft. Heeft het tegenbewijs betrekking op feiten
die  door de rechter voorshands aannemelijk of bewezen worden geacht,  dan
volstaat het dat de overtuiging van de rechter door het tegenbewijs aan het
wankelen wordt gebracht.2' In zijn uit 1904 daterende proefschrift maakt
Grunebaum een scherp onderscheid tussen bewijslast en tegenbewijs: van
bewijslast is sprake als eenpartij de toepassing van een haar gunstig voorschrift
vraagt; het leveren van tegenbewijs gebeurt daarentegen met de bedoeling de
toepassing van een voor de wederpartij gunstig voorschrift te beletten.22 In de

hedendaagse praktijk wordt dit onderscheid echter niet strikt gehanteerd.
Uitzondering hierop vormt een recent arrest van de Hoge Raad op het gebied
vanhetgetuigenbewijs, waarinde Hoge Raadeen duidelijk onderscheidmaakt
tussen tegenbewijs en tegendeelbewijs.23

2.2.3        Stelplicht en bewijslast

De vaststelling van feiten en rechten kan slechts gebeuren nadat deze door

partijen zijn gesteld en zo nodig bewezen. De begrippen stelplicht, bewijslast
enbewijsrisicohangen danooknauw met elkaarsamen.24 Destelplicht, inBelgie
ook aanvoeringslast ofcharge d'alldgation genoemd,25 gaat aan een eventuele

bewijslast vooraf. Hij heeftbetrekking op de feiten die eenpartij minimaal moet
aanvoeren om het beoogde materiele rechtsgevolg te doen intreden. Dit geldt
zowel voorde vordering vaneiser, als voorhet zelfstandige verweer van gedaag-

20 Zie Asser 1992, p. 15; Giesen 2001, p. 11 en Snijders, Ynzonides & Meijer 2002,
p. 183.

21     Grunebaum 1904, p. 50; Kan 1921, p. 133-134; Scheltema 1939. p 107-108; Visser
1997, p. 75-76 en Hidma 1998, p. 29-30.

22    Grunebaum 1904, p. 136.
23      Zie HR 24 mei 2002, NJ, 2002, 413; HR 5 oktober 2001, NJ 2001, 633 (besproken

in hoofdstuk 7 § 5.2.3) en HR 9 januari 1998, NJ 1999, 413.
24 Zie onder meer Scheltema 1939, p. 56; Hidma & Rutgers 1995, p. 38 en Snijders,

Ynzonides & Meijer 2002, p. 186.
25       De term aanvoeringslast is afkomstig van Storme 1962, p. 37 e.v. Zie over een nadere

uitleg van dit begrip Storme 1990, p. 496-500.
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de. De inhoud van de stelplicht kan in de meeste gevallen worden afgeleid uit
het materiele recht.26 De precieze omvang ervan wordt mede bepaald door de
regels van burgerlijk procesrecht en de gedetailleerdheid waarmee de gestelde
feiten door de wederpartij worden betwist.27 De stelplicht van de ene partij
bevordert dus de kwaliteit van het verweer van de andere partij.28

De bewijslastheeft betrekking op feiten en rechten die door de ene partij
zijn gesteld, door de wederpartij zijn betwist, en niet zonder bewijs kunnen
worden vastgesteld. De rechter mag aan zijn beslissing slechts die feiten of
rechten ten grondslag leggen, die in het geding te zijner kennis zijn gekomen
of zijn gesteld en die al dan niet door bewijs zijn komen vast te staan.29 De

bewijslast is geen afdwingbare verplichting ombewijs te leveren, net zoals het
al dan niet geldend maken van rechten aan partijen zelf is overgelaten.30 De

bewijslast brengt echter wel het bewijsrisico mee, dit is het risico om de proce-
dure te verliezen als een partij niet slaagt in de op haar rustende bewijslast.31

Het bewijsrisico is beperkt als de gestelde feiten door de wederpartij worden
erkend ofniet (voldoende) worden betwist. Verderkunnen ook demotiverings-
plicht van gedaagde en het vermoedenbewijs tot een beperking van het
bewijsrisico van de eisende partij leiden.32

In een objectiefrechtelijkbewijsstelsel is hetdebedoeling datdebewijslast
direct of indirect uit het toepasselijke materiale recht kan worden afgeleid.33

Bij defonnulering van het materiele recht heeft de wetgever de keuze tussen
een implicietebewijslastverdeling, waarbij debewijslastmoet worden afgeleid
uit de tekst en structuur van het toepasselijke materiele recht, en een expliciete
regeling van de bewijslast. In beide gevallen kan er gekozen worden voor
aansluiting bij de hoofdregel van bewijslastverdeling ofvoorafwijkingdaarvan.
Welke van beide methoden het meest geaigend is hangt mijns inziens af van
de gecompliceerdheid van de wettelijke regeling en de vraag hoe consequent
de gekozen methode wordt doorgevoerd. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
kan een expliciete regeling, zoals in Belgie veelal het geval is, de voorkeur
genieten. Het afleiden van de stelplicht en bewijslast uit de formulering van
het objectieve recht kan bij gecompliceerde wettelijke bepalingen immers tot

26      Boon 1988, p. 88; zie daarover verder par. 2.7.1.
27     Zie art. 111 en 128 Rv; Visser 1997, p. 73-77 en Giesen 2002, p. 86.
28 Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, p. 187.
29      Zie art.  149 lid 1 Rv. De Belgische tegenhanger hiervan is art. 1138 lid 2 Ger.W.
30      Zie over dat laatste Eggens 1951, p. 312 en Drion 1966, p. 185-186.
31     Zie bijv. Grunebaum 1904, p. 27 en Scheltema 1939, p. 53.
32      Scheltema 1939, p. 74-75. In par. 2.6.3 en 2.6.4 kom ik daarop terug.
33   Zie bijv. Schettema 1940, p. 66. Anders: Schoordijk 1989, p. 682 en 696. Het

objectiefrechtelijke stelsel wordt besproken in par. 2.4.
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interpretatieproblemen leiden. In het vervolg van dit onderzoek kom ik daar

nog op terug.

2.2.4 Bewijslastverdeling

De bewo'slastverdelingwordt wel omschreven als de vraag'welkepartij in het
concrete geval het risico moet dragen van het al  of niet vaststaan van welke
feiten'.34 Deze vraag kan niet in zijn algemeenheid worden beantwoord.35 Bij

hetbepalen vande juiste verdeelsleutel spelenimmers niet alleenhet objectieve
materiele recht, maar ook de specifieke omstandigheden van het geval, de hou-
ding vanpartijenenhetprocesverloop eenrol.36 Zokaneenpartij die debewijsle-

veringbemoeilijkt ofonmogelijk maakt, bijvoorbeeld doorhet zoekmaken van

bewijsmiddelen, debewijslast dragen van feiten die op grond van het objectieve
recht door de wederpartij bewezen moesten worden. De door de wetgever
beoogde bewijslastverdeling kan dus in het concrete geval door de rechter
worden aangepast en dit gebeurt in de praktijk ook regelmatig.

Het principe van de bewijslastverdeling dient ertoe de rechter ondanks
zekere twijfels in staat te stellen een vonnis te vellen.37 Bovendien stelt de

bewijslastverdeling de rechter in staat ten behoeve van partijen zijn beslissing
'in afteveringen' te geven. Anno 1966 schreef Drion hierover: 'Door een
interlocutoire beslissing betreffende de bewijslast krijgen de partijen de
gelegenheid zich tijdens de procedure met meer kennis van zaken te beraden
over de vraag ofzij doorzullenprocederen en, zo nee, op welke basis zij zullen
schikken'.38 Hoewel partijentegenwoordigwordenaangemoedigdomdergelijke

beslissingen reeds voor aanvang van de procedure te nemen, blijft de
bewijsopdracht mijns inziens een belangrijk keerpunt: op dat moment wordt
het bewijsrisico door de rechter geexpliciteerd en wordt duidelijk hoe de
bewijslastlussenpartijenis verdeeld. Inde volgendeparagrafen wordthetbegrip
bewijslastverdeling verder uitgewerkt.

34        Verburgh 1970, p. 4; Scheltema 1939, p. 53-55; Hidma & Rutgers 1995, p. 38 en Asser
1992, p. 19.

35     Zo ook Gras 1992, p. 653.
36 Vgl. Land-Eggens 1933, p. 53 die er nog op wijzen dat de omstandigheden van het

geval even zoveel vermoedens kunnen opleveren die (verder) bewijs overbodig maken.
37     En dit ten nadele van de partij die de bewijslast draagt; zie Storme 1962, p. 245.
38    Drion 1966, p. 187.
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2.3 Uitgangspunt en rechtvaardiging

Uitgangspunt voor de bewijslastverdeling is dat de partij die zich beroept op
rechtsgevolgenvan doorhaargestelde feitenofrechten hetbewijs van die feiten
of rechten moet leveren, wanneer zij door de wederpartij worden betwist. Dit
uitgangspunt wordt in vrijwel alle landen erkendenheeft danookeen universele
gelding.39 Historisch gezien kan de regel dat de eiser het bewijs van zijn
stellingenmoet leveren worden teruggevoerdop hetRomeinse recht. We vinden

hem terug in de Digesten, een bloemlezing uitde geschriften van klassiekejuris-
ten uit het jaar 533, waar het adagium 'ei incumbitprobatio qui dicit, non qui
negat' een centrale plaats inneemt.40 Het Romeinse civiele procesrecht kende
vaste regels met betrekking tot de bewijslastverdeling, zoals de hier genoemde
regel dat eiser de inhoud van zijn actie moet bewijzen en gedaagde de inhoud
van zijn exceptie ofverweer.

Aan het begin van de negentiende eeuw is dit uitgangspunt via de Franse
Code Civil in de Nederlandse en Belgische wetgeving terechtgekomen. Het
toenmalige Franse recht kende geen algemene regel van bewijslastverdeling,
maar beperkte zich tot een regeling van de bewijslast met betrekking tot de
totstandkoming enhettenietgaan vanovereenkomsten. DeNederlandse wetgever
heeft die regel veralgemeniseerd en er later uitzonderingen op toegelaten (zie
verder par. 2.4).4' De Belgische wetgever heeft de specifieke Franse regel

overgenomenen daarnaast eenalgemene regel vanbewijslastverdeling geformu-
leerd in het Gerechtelijk Wetboek (zie verder par. 2.5).

Interessant is dat het Duitse Burgerliches Gesetzbuch (BGB) geen ge-
schreven regel van bewijslastverdeling bevat. Bij de totstandkoming van het
BGB achtte de wetgever een dergelijke regel nietnodig, omdat de bewijslastver-
deling door middel van formulering en zinsbouw in het Duitse materiele recht
is geYntegreerd.42 Metditstandpunt werdafgeweken vanhetuit 1888 daterende
Eerste OntwerpBGB, waar in §  193 de volgende formulering werd voorgesteld:

39 Zie onder meer Grunebaum 1904, p. 48 en Prutting 1983, p 270-277.
40       De bewijslast drukt op degene die stelt, niet op degene die ontkent; D. 22,3,2-  Paulus

tibro sexagesimo   nono ad edictum.    Zie M. Kaser-K. Hackl, Das ramische
Zivilprozessrecht, Munchen 1996, p. 363-4.

41       Art.  1902 oud BW luidde: 'Een iegelijk die beweert eenig regt te hebben, of zich op
eenig feit, tot staving van zijn regt of tot tegenspraak van een ander regt, beroept, moet
het bestaan van dat regt of van dat feit, bewijzen.' Zie ook Land-Eggens 1933, p. 2
onze wetgever heeft de bewijsregeling losgemaakt uit het verbintenissenrecht, maar
de inhoud is vruwel dezelfde gebleven.

42     Grunebaum 1904, p. 8-9; Rosenberg 1953, p. 98; Storme 1962, p. 89; Prutting 1983,
p. 274; Asser 1992, p. 65-69; Pintens 1998, p. 55 en Prutting 1999, p. 108.
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'Wer einen Ansi)ruch geltend macht,  hat  die zur Begrandung desselben
erforderlichen Thatsachen zu beweisen. Wer die Aufhebung oderdie Hemmung
der Wirksamkeit desselben geltend macht, hat die Thatsachen zu beweisen,
welche zur Begrundung der Aufhebung oder Hemmung erforderlich  sind.'
Hoewelde ontwerpbepalingniet werdovergenomen, is zij nogaltijd stilzwijgend
van toepassing. Prutting ziet deze zgn. Beweislastgrundregel zelfs als de enig
mogelijke regel van bewijslastverdeling.

43

Aan de rechtvaardiging voor het uitgangspunt van bewijslastverdeling
is de laatste tijd vooral aandacht besteed door Giesen.44 Giesen bespreekt drie
met elkaar samenhangende overwegingen uit de Duitse rechtsleer: (1) het zgn.
Angre(/er-prinzip, dat wil zeggen dat degene die een verandering van de
bestaande toestand nastreeft moet waarmaken dat dit terecht is. De eiser grijpt
als eerste in en draagt daarom als eerste de bewijslast van zijn stellingen; (2)
het principe van de verdelende rechtvaardigheid leidt ertoe dat ook de gedaagde
een deel van de bewijslast moet dragen. Zonderbewijsrisicoverdeling zou het
voor de eiser immers zeer moeilijk zijn om zijn rechten te verwezenlijken; (3)
die verdeling van bewijsrisico overeiseren gedaagde vloeit ten slotte voort uit
het contradictoire karakter van de civiele procedure.

Volgens Giesen is de theorievorming over dit onderwerp in Nederland

beperkt gebleven, omdatde aandacht lange tijd was gerichtop de'strijd' tussen

de objectiefrechtelijke theorie en de billijkheidsleer.45 Die laatste theorie zou
wel een verklaring kunnen bieden voor de uitzonderingen op de hoofdregel,
maar niet voor de hoofdregel zelf. Daarvoor moeten we terecht bij de
objectiefrechtelijke leer, die - naar het zich laat aanzien - door de Hoge Raad
als de heersende leer wordt aanvaard.46 In de praktijk wordt de bewijs-

lastverdeling echter mede bepaald door de omstandigheden van het geval, de
houding van partijen en het procesverloop (zie par. 2.2.4). Het rechtsgevoel
speelt daarin een belangrijk rol: weigert een partij het bewijsmateriaal dat zij
onderzich heeft te verschaffen, dan zal derechterdaaruit zijn conclusies trekken
en de bewijslast als 'sanctie' gebruiken.47 Verdergaande sancties, zoals de

mogelijkheid van bewijsbeslag, zijn nodig om het meewerken aan de

bewijsvoeringjuridisch te kunnenafdwingen. Asser, Groen & Vrankenpleiten

43    Prutting 1983, p 268-274.
44 Zie Giesen 2001, p. 75 e.v.
45 Vgl. Giesen 2001, p. 87. In par. 2.4 ga ik nader op deze theorieal in. Hier volsta ik

met enkele opmerkingen in verband met de rechtvaardiging van de hoofdregel van
bewijslastverdeling

46     Zie bijv. HR 31 januari 1992, NJ 1992, 304.
47    De bewijslast wordt naar de weigerachtige partij verschoven op grond van wat ik

verderop in het onderzoek een'vermoeden vanbelemmering inde bewijsvoering' noem.
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dan ook vooreen verplichtendsanctiestelsel omde effectiviteit vanhetburgerlijk
procesrecht in de toekomst te vergroten.48

In Belgie is het vooral Storme die op zoek is gegaan naar een recht-
vaardiging voorhetuitgangspunt van debewijslastverdeling.49 Storme bespreekt
verschillende argumenten voor een op eiser rustende bewijslast. Ik beperk mij
hier tot de belangrijkste. Het eerste argument is dat van de rechtszekerheid,
waarbij het - in de woorden van Drion - vooral gaatom'debehoefte datpartijen,
voordat zij ertoe besluiten hun geschil aan de rechter voor te leggen, zo goed
mogelijk hun proceskansen kunnenberekenen:"De onvoorspelbaarheid van
de procedure leidt immers tot materieel onrecht 'in zover het de rechtspositie
van degeen, die zich het minst de kosten en de tijdsduur van een proces kan
permitteren, ten gunste van zijn wederpartij verzwakt. 51 Storme betoogt echter
dat het voor de rechtszekerheid weinig uitmaakt of de bewijslast op eiser of
gedaagde rust, mits hij maar geregeld is en consequent wordt toegepast. Het
Germaanse bewijsrecht, dat uitging van eenop de verweerderrustendebewijslast,
bood wat hem betreft evenveel zekerheid als het huidige uitgangspunt voor de
bewijslastverdeling dat gebaseerd is op het Romeinse recht.52 Dit standpunt lijkt
mij correct.

De bill#kheidenhet daaruit voortvloeiende beginsel van bew#sgeschiktheid
verklaren volgens Storme evenmin waarom de bewijslast in eerste instantie op
eiserzou moeten rusten.53 De enekeeris eiserhetbeste instaatbewijs te leveren,
de andere keer gedaagde. De bewijslast zou daarom ook niet bepaald moeten
worden door de toevalligeprocessuele positie van eiser ofgedaagde, maardoor
de geschiktheid om zich bewijsmateriaal voor de desbetreffende toedracht te
verschaffen. Dit voorkomt tevens dat partijen proberen de wederpartij voor
voldongen feiten te stellen om zich in de positie van verweerder te kunnen
verschansen. 54

Storme komt tot de conclusie dat een verklaring voor de hoofdregel van
bewijslastverdeling alleen gevonden kan worden in het adagium ubi
emolumentum, ibi onus. Dit beginsel komt er vrij vertaald op neer dat degene

48 Vgl. Asser, Groen & Vranken 2003, p. 267 die schrijven dat hun voorstellen tot
herziening van het Nederlandse burgerlijk procesrecht zonder verplichtend sanctiestelsel
al spoedig vrijblijvend zouden worden.

49       Zie met name M. Storme, De bewijstast in het Belgisch privaatrecht, RU Gent 1962.
50    Drion 1966, p. 180.
51    Drion 1966, p. 187-188.
52       Storme 1962, p. 99. Zie overde bewijslastverdeling in het Germaanse recht ook Asser-

Anema-Verdam 1953, p. 5 en Protting 1983, p. 269.
53     Storme 1962, p. 99 en 102.
54    Storme 1990, p. 509-512.
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die als eerste een bepaald feit in zijn voordeel inroept, daarvan de bewijslast
draagt. Men kan dit vergelijken met het Duitse Angreifers-prinzip.55 Voor de
toepassing van de hoofdregel pleit mijns inziens verder dat het partijen afhoudt
van overmatig procederen: de stelplicht en bewijslast werpen een drempel op
tegen ongerechtvaardigde claims. Die bewijsrechtelijke drempel mag echter

niet zo hoog zijn dat rechtmatige aanspraken niet gerealiseerd kunnen worden.
Al dan niet in navolging van Storme wordt het principe van de bewijs-

geschiktheid in BelgiB hoe langerhoe meerals leidinggevendprincipe aanvaard.
Petit schrijft in dit verband: 'In de moderne rechtsleer wint de opvatting veld
dat de partijen inzake bewijslevering zoveel mogelijk op gelijke voet moeten

geplaatst worden. De partij die het gemakkelijkst een bewijs kan leveren moet
hetdan ook doen.'56 In de Nederlandse rechtspraktijk wordtniet van dit principe

uitgegaan: deHoge Raad heeftuitdrukkelijkbepaald dat de enkele bewijsnood
geen reden is voor omkering van de bewijslast.

57

Ondanks detoenemende samenwerking op het gebied van debewijsvoering,
blijft de hoofdregel van bewijslastverdeling van toepassing, zolang bij wet of
overeenkomst niets anders is bepaald. Voor een afwijking van die hoofdregel
zijn in de literatuur, de rechtspraak en de wetgevingsgeschiedenis verschillende
argumenten te vinden, waaronder de effectiviteit van de rechtsbescherming,

de strekking van de onderliggende regel en ongelijkheidscompensatie. In par.
2.8 kom ik daarop terug.

2.4 Achtergrond van de Nederlandse regeling van de bewijslast

2.4.1 Inleiding

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering heeft de afgelopen decennia twee

herzieningen doorgemaakt: de eerste trad in werking in 1988 (zie hierna); de
tweede - meer technische - herziening volgde in 2002.58 De kernbepaling met
betrekking tot de civiele bewijslastverdeling (art. 150 Rv., voorheen art. 177)
bleefbij die laatsteherziening ongemoeid. Inmiddels is een nieuwe fundamentele

herbezinning op het burgerlijk procesrecht van start gegaan met de publicatie

55      Storme 1962, p. 102. Het Angreifers-prizip kwam hiervoor reeds ter sprake.
56     Petit 2000, p. 445.
57     Zie HR 31 oktober 1997, Nl 1998, 85.
58      Wet van 6 december 2001 tot herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken,

in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, Stb. 2001,580, trad in werking
op 1 januari 2002.
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van het interimrapport 'Een nieuwe balans :59 De auteurs van hetrapport stellen
onder meer voor om in een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
meer nadruk te leggen op de samenwerking van rechter en partijen tijdens (de
voorbereiding van) de procedure. Het beginsel van bewijslastverdeling blijft
in deze nieuwe opzet echter ongemoeid.60 Om inzicht te krijgen in de
achtergronden en betekenis van het huidige art. 150 Rv. moeten we dan ook
terugkeren naar de discussie die zich in de jaren v66r 1988 heeft afgespeeld.

Najarenlange voorbereidingen trad in 1988 een nieuwe regeling van het
bewijsrecht in werking.61 Hoewel die regeling op een enkele uitzondering na

geen fundamentele vernieuwing inhield, was zij voorde praktijktochbelangrijk
omdathet oude civiele bewijsrecht - volgens Asser - grotendeels onhanteerbaar
was geworden.62 Bij de totstandkoming ervan vormde de bewi/slasiverdeling
een van de grootste knelpunten.63 De wetgever stond voor de keuze tussen een
uit de wet voortvloeiende bewijslastverdeling (zoals voorgesteld door de
aanhangers van de objectiefrechtelijke theorie) en een bewijslastverdeling die
van geval tot geval door de rechter wordt bepaald (zoals voorgesteld door de
aanhangers van de billijkheidsleer). Aan deze opvattingen, die hiemakort worden

toelicht, liggen verschillende visies op recht en rechtsvinding ten grondslag.64

2.4.2 Objectiefrechtelijke theorie

De aan Rosenberg toegeschreven objectiefrechtelijke theorie werd begin vorige
eeuw in Nederland geYntroduceerd door Grunebaum en sindsdien onder meer
verdedigd door Scheltema en de Belgische auteur Storme.65 Volgens deze theorie
dient het objectieve of materiele recht aan te geven hoe de bewijslast in een
bepaald geschil moet worden verdeeld. Het is dus de wetgeverdie bepaalt welke
feiten en rechten minimaal moeten vaststaan omhet doorpartijenbeoogde rechts-

59 Zie literatuurlijst Asser, Groen & Vranken  2003.
60   Volgens de auteurs behouden partijen op het terrein van de bewijslevering een

betrekkelijk grote autonomie, Asser , Groen & Vranken 2003, p. 76. Zie ook het
overzicht op p. 265-267.

61         Stb. 1987, 590-592 en Stb.  1988, 8. Voor een overzicht vande voornaamste wijzigingen
verwijs ik naar Stein 1988a, p 387-393.

62       Asser 2002, p.  72.
63    Boon 1988, p. 19.
64     Van den Oord 1990, p. 227 en 230.
65         Scheltema 1940, p. 53-54; Thesing 1961; Storme 1962, p.  124 en 172; Hidma & Rutgers

1995, p. 25; Asser 1992, p. 41; Grunebaum 1904, p. 171: 'Het voorbeeld van den
Duitschen wetgever (...) vcrdient inalle opzichten navolging.' Ook Veegens-Wiersma
(1973) en Verburgh (1970) worden beschouwd als aanhangers van de objectiefrechtelijke
ker.
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gevolg tedoen intreden. De wisselwerkingtussen verschillende rechtsvoorschrif-
ten heeft tot gevolg datpartijen beurtelings een beroep moeten doen op een voor

hen gunstige norm.66 Zij zullen dan ook beurtelings moeten stellen en bewijzen.

Uitgangspunt van de objectiefrechtelijke theorie is dat elke partij de
bewijslast draagt van het bestaan van die feiten waarvan het objectieve recht
het doorhaaringeroepen rechtsgevolg afhankelijk heeft gesteld.67 Datbetekent
dat de eisende partij minimaal die feiten moet stellen, die toewijzing van haar
vordering bij verstek rechtvaardigen.68 De verweerder kan dit rechtsgevolg
afwenden door een gemotiveerde betwisting van de door eiser aangevoerde
stellingen (tegenbewijs) ofdoorhet inroepen van een zelfstandig rechtsgevolg
dat de toepassing van de door eiser ingeroepen norm verhindert.69 In het eerste

geval blijft de bewijslast op eiser rusten; in het tweede geval rust de bewijslast
op verweerder, omdat hij ten aanzien van het door hem beoogde rechtsgevolg
als eiser geldt. De rol van de rechter is in de objectiefrechtelijke benadering
van de bewijslast beperkt tot de toepassing van het objectieve recht op het
concrete geval.70 Bewijslastverdeling is dus in de eerste plaats een taak van de

wetgever.
71

Als belangrijkste voordeel van de objectiefrechtelijke theorie wordt steevast

derechtszekerheidgenoemd: doordebewijslastaan hetmateriele recht tekoppe-
len kunnen partijen al v66r aanvang van een eventuele procedure bepalen wie
van hen de bewijslast van de betwiste feiten zal dragen. Partijen zijn daardoor
beterin staat hunproceskansen in te schatten, zullen wellichteerderbereid zijn
tot een schikking enkunnen al vooraanvang van het gedingproberen hetnodige

bewijsmateriaal te verzamelen. Eennadeelis datde theorie geen rekening houdt
met de bijzondere omstandigheden van het geval en de dynamiek vanhetproces.
Bovendien is de rechtszekerheid nooit volledig gewaarborgd, omdat de toepas-
sing vanhetmateriele recht een voorafgaande interpretatie doorde rechter vraagt.
Daardoorkan debewijslastverdeling inhetconcrete geval afwijken van hetgeen
de wetgever bij het opstellen van de bepaling voor ogen stond.72

66       Grunebaum 1904, p.  168. In Duitsland geldtdeze wisselwerking sinds 1900 als grond-
slag voor de bewijslastverdeling; Griinebaum 1904, p 170-171.

67    Veegens-Wiersma 1973, p. 82; Dijksterhuis-Wieten 1998, p. 25.
68    Scheltema 1939, p. 61.
69 Het onderscheid tegenbewijs/bewijslast kwam eerder aan de orde onder verwijzing

naar Grunebaum.
70    Grunebaum 1904, p. 23; Asser 1992, p. 45; Hidma & Rutgers 1995, p. 25 en Pitlo

1995, p. 447.

71     Zie bijv. Storme 1962, p. 359-360.
72 Vgl. Asser 1992, p. 46.
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2.4.3 Billijkheidsleer

De voorstanders van debillijkheidsleer, waaronderKan, Haardt en Schoordijk,
verdedigden de opvatting dat de bewijslastverdeling in de praktijk niet door
het objectieve materiele recht, maar door de billijkheid en de rechtvaardigheid
wordt bepaald.73 Het beginsel van gelijkheid van partijen geldt daarbij als
uitgangspunt.74 Eenbewijslastverdeling die op voorhand vaststaatpast volgens

Schoordijk nu eenmaal niet in de moderne procedure, die gekenmerkt wordt
door een dynamisch opererende rechter. Een beslissing omtrent de bewijs-
lastverdeling is in zijn visie een 'beleidsbeslissing', waarin naast de bewijs-
geschiktheid ook de overtuigingskracht van de gestelde feiten en de houding
vanpartijeneenrol spelen.75 Zokan een partij die debewijsvoeringbemoeilijkt
ofonmogelijk maakt met het bewijs van haar stellingen worden belast, ook al
zou de bewijslast volgens het objectieve recht op de wederpartij rusten. Het

adagium actori incumbit probatio (wie stelt moet bewijzen) geldt in deze
opvatting als ervaringsregel, die de rechter bij zijn beslissing tot leidraad kan
dienen.76

Een voordeel van de billijkheidsleer is dat zij de rechter toelaat om in te

spelen op concretebewijsproblemen. Hij mag zich daarbij laten inspireren door
zijn gevoel van billijkheid en rechtvaardigheid. De bewijslastverdeling is in
deze visie geen statisch, uit de wet voortvloeiend, gegeven, maar een instrument
om procedurele onevenwichtigheden te compenseren.77 Volgens Van Wouw
wordt de uitkomst van een geding zelfs in belangrijke mate bepaald door de
intuitie en emotionele intelligentie  van de rechter, 'gevoelsfactoren'  die
doorgaans weinigaandacht krijgen. De inhoud vandebeslissing vloeitineerste
instantie voort uit het gevoel en wordt pas daarna ondergebracht in de
regelgeving, aldus Van Wouw.78 Nadeel daarvan is dat het billijkheidsgevoel
de rechter niet altijdeen duidelijkrichtsnoerbiedt. Opvattingenoverbillijkheid
en rechtvaardigheid kunnen bovendien van persoon tot persoon verschillen,

73      Kan 1921, p. 100; land-Eggens 1933, p. 53 e.v.; Asser-Anema-Verdam 1953, p. 80-92;
Haardt 1951, p. 71 en 82 en Schoorduk 1989, p. 680-698. Tot deze groep worden verder
Star Busmann-Rutten (1972) en Pitto (1981) gerekend.

74     Hidma & Rutgers 1995, p. 26.
75     Schoordijk 1989, p. 684 en 697. Het belang van de omstandigheden van het geval,

de houding van partijen en het procesverloop is een terugkerend thema; zie eerder par.
2.2.4 en 2.3.

76 Vgl. Giesen 2001, p. 88 en 91.
77        Asser 1992, p. 50 geeft hiervan een aantal voorbeelden Schoordijk 1989, p. 681 spreekt

van 'een instrument in handen van een rechter, die de bewijslast mede gebruikt voor
rechtspolitieke doeleinden.'

78    Van Wouw 2000, p. 244 e.v.

22



ACHTERGROND VAN DE NEDERLANDSE REGELING VAN DE BEWIJSLAST 2.4

waardoor beslissingen op basis van de billijkheid minder goed scoren op het
vlak van de voorspelbaarheid, de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. Het
feitelijke karakter van die beslissingen bemoeilijkt de unificerende taak van de

Hoge Raad.
De wetgever besloot in 1988 tot een compromis: de objectiefrechtelijke

theorie werd aanvaard als hoofdregel, de billijkheidsleer als uitzondering
daarop.79 Datbetekent dat debewijslastverdeling uit het oogpunt van rechtszeker-

heidprimairals taak van de wetgever wordt beschouwd, terwijl aan de rechter
de bevoegdheid toekomt om in een concreet geval van de door de wetgever
beoogde bewijslastverdeling af te wijken, indien eisen van redelijkheid en
billijkheid daartoe aanleiding geven. Dit gematigd objectiefrechtelijke stelsel
van bewijslastverdeling werd in het algemeen positief beoordeeld. 80 Volgens
Hidma guntde gekozen formulering de rechtereen vrijwel onbeperkte vrijheid
in bewijsrechtelijke kwesties. 81

Kritiek kwam er vooral van Schoordijk, die het toenmalige art. 177 (thans
art. 150 Rv.) kwalificeerde als 'een nietszeggenderegel uiteen voorbije apoque'
en Vranken, die de regeling 'achterhaald, overbodig en vanzelfsprekend'
noemde.82 De concrete omstandigheden spelen volgens Vranken een dermate

belangrijke rol, dat de wetgever eenvoudigweg niet in staat is de bewijs-
lastverdeling in het materiele recht tot uitdrukking te brengen. Een ongeschreven
bewijslastgrondregel, zoals in het Duitse recht, zou in deze visie volstaan. In

par. 2.8.3 ga ik nader in op de taakverdeling tussen de wetgever en de rechter

op het gebied van de bewijslastverdeling en formuleer ik een voorlopig standpunt
in deze materie.

79       Zie over het compromiskarakter van art. 177 (thans 150) Rv.: Schoordijk 1989, p. 680
en Asser 1992, p. 39en p. 53. Vooreen overzicht vande verschillende theorieen verwijs
ik naar Verburgh 1970, p. 7; Asser 1992, p. 39 en Storme 1962, p. 108 e.v. Verburgh
herleidde de vijf bestaande theorieen tot de twee hier besproken opvattingen.

80 Zie onder meer Veegens-Wiersma 1973, p. 93; Stein 1988, p. 389; Schoordijk 1989,
p. 697; Hidma & Rutgers 1995, p. 29; Pitlo 1995, p. 447 en Visser 1997, p. 74.

81     Hidma 1998, p. 27.
82 Resp. Schoordijk 1989, p. 697 en Vranken 1995, p. 30. Soortgelijke kritiek uitte Haardt

een halve eeuw geleden ten aanzien van de oude regeling van de bewijslastverdeling:
'Zo zien wij de lagere rechter bij de verdeling van de bewijslast artikel 1902 B.W. als
te weinig houvast biedend eigenlijk terzijde laten...'; zie Haardt 1951, p. 70 (de tekst
van deze bepaling is opgenomen in noot 41).
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2.5 Belgische regeling van de bewijslast

De Belgische wetgeving kent twee regelingen met betrekking tot de bewijslast
in burgerlijke zaken: art. 1315 BW en art. 870 Gerechtelijk Wetboek (Ger.W).83
Het eerste artikel bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert,
het bestaan daarvan moet bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd
te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van
zijn verbintenis heeft teweeggebracht. De bepaling, die dateert uit  1804  en

aansluit bij de toenmalige Franse Code civil, is toepasselijk op het bewijs van
alle feiten die rechtsgevolgen met zich kunnen meebrengen.84 Het tweede artikel
luidt als volgt: 'Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aan-
voert.'(art. 870 Ger.W). Deze bepaling was bedoeld als bevestiging en
veralgemenisering van het in art. 1315 BW neergelegde uitgangspunt. Volgens
Storme is er echter sprake van een 'uitermate slecht opgestelde bepaling', die
de indruk wekt dat de eiser het bewijs moet leveren van alle door hem aange-
voerde feiten. Dit is echter niet het geval: wie de uitvoering van een over-
eenkomst vordert moet weliswaar stellen dat deze niet is nagekomen, maar de
bewijslast van de nakoming rust op de wederpartij. 85

De kritiek van Storme komt erop neer dat het Gerechtelijk Wetboek geen
volgorde in stelplichten en bewijslasten aanbrengt. Het principe van bewijs-
verdeling zou daardoorniet goed tot zijn recht komen.86 Artikel 1315 BW geeft
wel een chronologische volgorde waarin partijen bewijs moeten leveren. De
praktijk wijst echter uit dat rechtszaken zelden volgens dit schema verlopen.
Hoewel gedaagde in theorie kan afwachten toteiserhetbewijs van de doorhem
gestelde feiten heeft geleverd, zal hij in de praktijk al in een vroeg stadium feiten
in zijn voordeel aandragen. Het is immers moeilijker een bestaande overtuiging
van de rechter te weerleggen dan te voorkomen dat die overtuiging zich vestigt:
'il est plus habile d'empBcheruneconvictiondese formerque de renverserune
conviction qui a deja pris corps.

,87

In de praktijk brengt elke partij haar bewijzen naar voren. Oordeelt de
rechter dat de gestelde feiten hiermee voldoende kunnen worden vastgesteld,
dan maakt het weinig uitop wiedebewijslast rust. De verdeling van debewijslast

83     Dit komt omdat de bewijslastverdeling traditioneel beschouwd wordt als onderdeel
van het materiele burgerlijk recht, terwijl de regels met betrekking tot de bewijslevering
deel uitmaken van het procesrecht.

84     Storme 1962, p. 89.
85     Storme 1990, p. 505.
86 Zie verder Storme 1990, p. 506 e.v.
87     Mougenot 2002, p. 93.
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is pas van belang als blijkt dat de naar voren gebrachte bewijzen de rechter niet
hebben kunnen overtuigen. In dat geval zal de rechter moeten bepalen welke

partij het bewijsrisico draagt. Het antwoord op die vraag ligt volgens Mougenot
besloten in art.  1315 BW: 'L' incertitude ou le doute subsistant h la suite de la

production d'une preuve doivent necessairement Xtre retenus au ddtriment de
celui qui avait lacharge de cette preuve'.88 Het bewijsrisico rust dus opdepartij
die de bewijslastdraagt. Diebewijslast heeft alleen betrekking op betwiste feiten,
terwijl de aanvoeringslastofstelplichtbeperkt is totde feiten die 'dienend' zijn
voor de toepassing van een wettelijke bepaling. 89

Als uitgangspunt voor de bewijslastverdeling geldt dus de regel dat de
eiserhetbewijs van zijn aanspraak moetleveren; debewijslast van de verweerder
is in eerste instantie beperkt tot de feiten die hij tot zijn verdediging inroept.
De rechteris aan deze 'reglementering' gebonden, tenzij bij wet ofovereenkomst
anders is bepaald. Een voorbeeld hiervan biedt de vrijstelling die voortvloeit
uit een wettelijk vermoe(len.90 In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk te

bepalen wie wat moet bewijzen: in de loop van het geding kan de verweerder
een eiser worden en deeisereen verweerder. De vraag op wie debewijslast rust
kan dus niet bij aanvang van het geding beantwoord worden. De rechter gaat
vaak ook pragmatisch te werk bij de verdeling van de bewijslast: de aard van

het geschil en het toepasselijke materiele recht kunnen daarbij, volgens Petit,
een rol spelen.

91

Volgens Maes is men het erover eens dat het principe uitgedrukt in art.
1315 BW en 870 Ger.W. niet al te strikt moet worden toegepast: 'Beidepartijen
zijn in beginsel verplicht loyaal samen te werken in debewijsvoering, uiteraard
rekening houdend met ieders belangen'.92 De verplichting om 'loyaal' samen

te werken (zie ook hiervoor) betekent mijns inziens echter niet dat het principe
van de bewijslastverdeling niet meer relevant is. Aan het einde van de rit zal
de rechter immers een beslissing moeten nemen op basis van het bewijsrisico.
De verplichting om mee te werken aan de bewijslevering laat het principe van

93
de bewijslastverdeling dan ook in beginsel ongemoeid (zie verderpar. 2.6.3).

88      Mougenot 2002, p. 93; Michiels 1998, p. 370 en Cass. 17 september 1999, Pas. 1999,
1, p. 1164.

89     Petit 2000, p. 430.
90     Zie Van Reepinghen 1964, p. 354-355; Petit 2000, p. 434 en Van der Vlies 2001, p.

90.

91     Petit 2000, p. 430-435.
92     Maes 2001, p. 205.
93    Vgl. Van Reepinghen 1964, p. 357.
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2.6 Bewijslastverdeling door de rechter

2.6.1        Inleiding

Een juiste verdeling van de bewijslast is van groot belang voor de effectiviteit
en hanteerbaarheid van het recht. Immers: 'recht dat niet gemakkelijk verwezen-
lijkt kan worden,  is ten hoogste theoretisch hanteerbaar'.94 Het burgerlijk
procesrecht bepaalt uiteindelijk hoe ver de materiele bevoegdheden van het
privaatrecht zich uitstrekken: 'alleen wat iemand metbehulp van hetprocesrecht
kan verwezenlijken, kan en zal hij als hem rechtens toekomend kunnen
beschouwen'.95

In het kader van de proces- en bewijsvoering beschikt de rechter over
verschillende instrumenten om de verwezenlijking van het materiele recht te
bevorderen.96 Hij kan opteren voor een omkering of verschuiving van de
bewijslast op basis van art. 150 Rv (par. 2.6.2), voor het opleggen van proces-
suele mededelingsplichten (par. 2.6.3) en/of voor toepassing van rechterlijke
vermoedens (par. 2.6.4). Dankzij dit instrumentarium is de bewijslastverdeling,
in de woorden van Drijber & Prechal, het middel bij uitstek waarmee de rechter
kan aansturen op de door hem gewenste resultaten. 97

Afgezien van deze bijzondere methoden en technieken kan een aan-
vaardbare bewijslastverdeling ook worden verkregen in het kader van de
bewijswaardering. Dat betekent dat de rechter bij de waardering van het
aanwezige bewijsmateriaal rekening houdt met de bewijsposities van partijen
door zwaardere of juist minder zware eisen te stellen aan de stelplicht en
bewijslast van (een der) partijen. Op die manier kan een onevenredig zware
bewijslastuit billijkheidsoverwegingen in de bewijswaardering worden 'verdis-
conteerd'. De rechter heeft in dit opzicht een grote vrijheid. 98

Die vrijheid heeft hij ook bij de afweging van de door partijen naar voren
gebrachte feiten en omstandigheden. Het moderne procesrecht brengt mee dat

94      Polak 1981, p. 71. Zie ook het citaat van Van Reepinghen in par. 2.5.
95     Stein & Rueb 2002, p. 8. Zie in dit verband ook de citaten van Petit en Mougenot in

par. 2.1.

96 Volgens Giesen 2001, p. 449-450 heeft deze doelstelling nooit de centrale plaats
gekregen die haar toekomt.

97       Drijber & Prechal 1997, p.  154. Zo ook Hidma 1998, p. 29: 'Het bewijsrecht blijkt een
uitermate belangrijk en flexibel instrument om een bepaald gewenst materieelrechtelijk
resultaat te bewerkstelligen.'

98      Asser 1991, p. 64 en Stein & Rueb 2002, p. 111. Deze vrijheid vloeit voort uit art. 152
lid 2 Rv: 'De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten,
tenzij  de wet anders bepaalt.'
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beide partijen hun stellingen in een zo vroeg mogelijk stadium moeten aanvoeren
en aannemelijk moeten maken. De feitelijke verhouding tussen partijen komt
daardoor beter tot uitdrukking. De eiser zal feiten aandragen met het oog op
toewijzing van zijn vordering (indicatoren); de gedaagde zal feiten aandragen
om toewijzing van de vordering te voorkomen (contra-indicatoren). Op basis
van de door beide partijen aangedragen elementen zal de rechter een eerste

afweging maken. In sommige gevallen zal hetgebruik van deze zgn. indicatoren-
benadering tot een oplossing van het geschil leiden, in andere gevallen zal de
rechter vervolgens toteen bewijsopdrachtbesluiten. Dat is hetgeval alsessentiele
feiten betwist worden en niet zonder nadere bewijsvoering kunnen worden

vastgesteld.

2.6.2 Artikel 150 Rv

Art. 150 Rv biedt de rechter de mogelijkheid een uit het objectieve recht
voortvloeiende bewijslastverdeling te corrigeren door zich te beroepen op een
bijzondere regel van bewijslastverdeling of op de eisen van redelijkheid en
billijkheid. Asserspreektin dit verband van een 'echte' omkering van debewijs-
last: de wederpartij wordt belastmet het bewijsrisico van de door haar gestelde
feiten, hoewel dedooreisergestelde feiten (nog) niet ofonvoldoende vaststaan.99

Bijzondere regels van bewijslastverdeling zijn doorgaans afkomstig van

de wetgever (zie verder par. 2.7.2), maar een enkele keer worden zij door de
rechter zelfgeformuleerd. Een bekend voorbeeld hiervan ishetarrestHR 9 maart
1990, NJ 1990,561, dat verderop in dit boek ter sprake komt.100De bijzondere

regel moet zo worden geformuleerd dat hij in gelijkaardige gevallen door de
lagere rechter kan worden toegepast. Een bijzondere motivering is in dat geval
niet vereist.'01 De rechterkan de toepassing van een bijzondere regel achterwege
laten als de eisen van redelijkheid en billijkheid daartoe in een gegeven geval
aanleiding geven.

De tweede correctiemogelijkheid, deeisen vanredelijkheidenbillijkheid,
dient zich aan als de bewijswaardering in het concrete geval geen oplossing
biedt en de rechter zijn oordeel niet kan steunen op een bijzondere regel van
bewijslastverdeling.'02 In de praktijk gebeurt het zelden dat een afwijkende

99 Vgl. Asser 1992, p. 23. Dit in tegenstelling tot een 'onzuivere' omkering, waarvan sprake
is wanneer bepaalde feiten voorshands, behoudens tegenbewijs, worden aangenomen.

100   Zie voor deze en andere (arbeidsrechtelijke) voorbeelden par. 7.5.2.3. Zie over dit
specifieke arrest: Asser 1992, p. 33 en p. 55-56 en Asser 1995, p. 100-101.

101    HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 85. Zie hierover onder meer Van Dam 1998, p. 39.
102    Giesen 2001, p. 99 pleit ervoor deze mogelijkheid zo weinig mogelijk te benutten.
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bewijslastverdeling.'02  In de praktijk gebeurt het zelden  dat een afwijkende

bewijslastverdeling rechtstreeks op de eisen vanredelijkheid enbillijkheid wordt
gebaseerd.103 De rechter zal moeten motiveren op grond van welke concrete
feiten en omstandigheden hij een afwijking van de hoofdregel of van een
bijzondere regel vanbewijslastverdeling gerechtvaardigdacht. De redelijkheid
enbillijkheid van art.  150 Rv. moeten dus nader worden ingevuld. In geval van
twijfel kan de rechter de voorkeur geven aan het opleggen van een mede-
delingsplicht ofhet formuleren van een rechterlijk vermoeden. De controle op
de toepassing van deze instrumenten is relatiefbeperkt. In de praktijk blijkt de
mogelijkheid om de bewijslast om te keren op grond van de redelijkheid en
billijkheid als een ultimum remedium te functioneren.

Het onderscheid tussenbeide uitzonderingen is vanbelang voor de toetsing
in cassatie: het al dan niet aannemen van een bijzondere regel van bewijs-
lastverdeling is een rechtsoordeel, dat als zodanig volledig toetsbaar is. Het
oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid in het gegeven geval tot een
afwijking van de hoofdregel nopen is daarentegen een gemengde beslissing die
wegens haar verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard voor een deel
aan toetsing is onttrokken. 104

2.6.3 Processuele mededelingsplichten

2.6.3.1     Begrip en samenhang

Het onderwerp van deprocessuele mededelingsplichten is een van de boeiendste,
maar tegelijk ook een van de meest omstreden onderwerpen van hetburgerlijk
procesrecht. 85 Sinds 1988 verheugt het thema zich in een toenemende
belangstelling:06 Het proefschrift van Van den Reek, Mededelingsplichten in
het burgerlijk procesrecht, is hiervan een goed voorbeeld. Van den Reek
omschrijftdeprocessuele mededelingsplicht als'eenop eenprocespartij rustende

102    Giesen 2001, p. 99 pleit ervoor deze mogelijkheid zo weinig mogelijk te benutten.
103      Asser  1992, p. 18 spreekt van een 'noodklep'.  Voor een overzicht van de (mogelijke)

toepassingen van deze correctiemogelijkheid verwijs ik naar Schoordijk 1989, p. 688-
690; Asser 1992, p. 24-25 en Visser 1997, p. 74.

104      HR 8 december 2000,  NJ 2001, 197 (Zeegers/Franssen),r.0.3.3.
105      Vranken  1995,  p.  12 met verdere verwijzingen  in  noot  15.
106 Zie onder meer Tjittes 1988; Schoordijk 1989; Hammerstein 1989, Storme 1990, p.

513; Princen 1990; Tonkens-Gerkema 1991; Vranken 1995; Van den Reek 1997; Visser
1997; Asser & Vranken 1999, p. 225; Giesen 2001, p.  17 e. v. en Giesen 2002, p. 85-91.
Uit de oudere literatuur kunnen worden genoemd: Scheltema 1939; Gerbrandy 1952
en Storme 1962.
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plicht om de rechter en de wederpartij bepaalde gegevens of informatie te ver-
schaffen in het kader van de berechting van een civiel geschil'.'07 De sanctie

op het niet voldoen aan deze verplichting vinden we al terug in een uit 1925
daterend arrest van de Hoge Raad: telkens als de rechter de overtuiging heeft
dat een partij meer van de geschilpunten afweet dan hij in zijn conclusie neer-

schrijft, kan hij die conclusie als onvoldoende gemotiveerdterzijde stellen. De
wederpartij kan in dat geval met eenbeperkterbewijsthema volstaan: 08 Daarnaast
kan de rechter besluiten tot een omkering van de bewijslast op grond van een
vermoeden van belemmering in de bewijsvoering.

109

Het verband tussen mededelingsplichten en de bewijslast werd verder
uitgewerkt door Scheltema: 10 Volgens Scheltemakunnen verschillende factoren,
waaronder de motiveringsplicht van gedaagde, tot een beperking van het
bewijsrisico leiden. Worden de door eiser gestelde feiten niet ofonvoldoende

weersproken, dan levert het bewijsrisico geen moeilijkheden op. Worden die
feiten gemotiveerd betwist, dan kunnen de door gedaagde verstrekte gegevens
de eisende partij houvast bieden voor haar verdere bewijsvoering. Giesen stelt
in dit verband dat, naarmate de ene partij meer moet stellen, het bewijsrisico
van de wederpartij zal afnemen. 111  Of dat zo is hangt mijns inziens echter af
van de inhoud van de gestelde feiten. Van een omkering van de bewijslast is
in elk geval geen sprake .

112

Storme, die net als Scheltema als aanhanger van de objectiefrechtelijke
theorie wordt beschouwd, geeft blijk van een gelijkaardige opvatting, waar hij

schrijft dat: 'zelfs zo men de medewerkingvanpartijentijdens het geding voor-
opstelt, dannog verandertditniets aanhetprincipe vande bewijslastverdeling.
Dit principe is immers onafhankelijk van de concrete partijverhouding'.113 De

medewerkingsplicht van partijen geeft het begrip bewijslast volgens Storme

107   Van de Reek 1997, p. 4.
108      Zie de noot van Meijers onder HR 18 december 1925, NJ 1926, 228. Zie overdit arrest

Van den Reek  1997,  p.  19 e.v.; Gerbrandy  1952, p. 369-378 en 385-392; Tonkens-
Gerkema 1991, p. 127; Storme 1962, p. 196. Een gelijkaardige beslissing is te vinden
in:  HR 7 januari  1926, NJ 1926, 258 (Zuiderent/Bezemer).  Zie ook HR 29 november
1957, NJ 1958, 31, besproken door Princen 1990, p. 41. In laatstgenoemd arrest werd
volgens Vanden Reek 1997, p. 22 voorhet eerst een specifieke bewijsmededelingsplicht
aangenomen.

109 Dit vermoeden komt onder meer ter sprake in par. 3.4.2.
110  Scheltema 1939, p. 74-76.
111 Vgl. Giesen 2002, p. 91; Asser 1992, p. 63 en Giesen 2001, p. 39-48. Zie eerder par.

2.5.

112    Scheltema 1939, p. 74. Zie ook Princen 1990, p. 42; HR 24 januari 1975, NJ 1976,
90; HR 10 januari 1997, NJ 1999, 286 (concl. Asser onder 2.11) en Giesen 2001, p.
40 en 47.

113  Storme 1962, p. 198.
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dat debewijslast zijn volledige betekenis herneemt.'114 Hetniet meewerken aan

de bewijsvoering kan viadebewijswaarderingdoorwerken in hetbewijsrisico. 115

De geloofwaardigheid van het verweer komt daardoor immers in het gedrang.
Mougenot schrijft in dit verband: 'Le refus de collaboration h la preuve par une
des parties pourra Xtre pris en considdration A titre de prdsomption du fait de
l'homme et affaiblir laposition de son auteur. S 'il s'agit du demandeur, il verra
s'accroitre lerisque d'Btre daboutd.'116 Wieniet meewerkt aan de bewijsvoering,
verzwakt dus zijn bewijsrechtelijke positie.

2.6.3.2 Nederland

HetWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevat verschillende voorschriften

diepartijen ertoe moeten aanzetten ombij aanvang van de procedure voldoende
feiten en omstandigheden in het geding te brengen. Bedoeling daarvan is het
bevorderen van de snelheid en efficiantie van civiele procedures: 17 Nieuw is
de waarheidsplicht vanart. 21 Rv.: 'Partijen zijn verplichtde voordebeslissing
van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze

verplichting niet nageleefd, dan kan de rechterdaaruit de gevolgtrekking maken

diehij geraden acht.' Concreet betekent ditdatderechter stellingen kan passeren,

debewijslastkan verzwaren, een veroordeling in deproceskosten kan uitspreken
en/of de mogelijkheid om stellingen aan te vullen ofte wijzigen kan beperken. 118

In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende en is er dringend behoefte aan een

meer verplichtend sanctiestelsel.
Nieuw is ook de substantiarings- en bewijsaandraagplicht, die volgens

Asser, Groen & Vranken ook zonder wetswijziging tot stand gebracht had
kunnen worden.119 Op grond van art. 111 Rv dienen de eis en de gronden
daarvoor te worden vermeld in het exploot van dagvaarding. Eiser vermeldt
bovendien de in het preprocessuele debat doorgedaagde aangevoerde verweren
en de gronden daarvoor, de bewijsmiddelen waarover hij kan beschikken en

114   Storme 1962, p. 196 e.v.
115   Storme 1990, p. 510-511.
116   Mougenot 2002, p. 103.
117   Zie Asser, Groen & Vranken 2003, p. 74-75 en Kamerstukken II 1999-2000,26 855,

nr.  5, p.  1. Deze doelstelling vergt volgens Vranken  1999, p. 61 een omvangrijke en
complexe operatie.

118    Stein & Rueb 2002, p. 25. Klaassen 2002, p. 1458 schrijft dat de betekenis van deze
verplichting beperkt is: art. 21 Rv. legt slechts vast dat men niet mag trachten door
'liegen en bedriegen' een gunstige rechterlijke uitspraak te verkrijgen.

119 Het ontwikkelen van concrete richtlijnen was daartoe voldoende geweest; zie Asser,
Groen & Vranken 2003, p. 255.
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en de gronden daarvoor, de bewijsmiddelen waarover hij kan beschikken en
de getuigen die hij wil oproepen:20 Voor gedaagde is een gelijkaardige mede-

delingsplicht opgenomen in art. 128 Rv. Uit het tweede lid van deze bepaling
kan worden afgeleid dat gedaagde zijn conclusie van antwoord'met redenen'

moetomkleden. Krachtens hetderde lid dienen alle excepties tegelijk naar voren
te worden gebracht. Het vijfde lid voegt daaraan toe dat de conclusie van
antwoord de bewijsmiddelen vermeldt waarover gedaagde kanbeschikken tot

staving van de gronden van zijn verweer, alsmede de getuigen die hij ripArtoe

kan doen horen. Een actieve en spontane plicht om de wederpartij bij haar
bewijsvoering te helpen ontbreekt echter vooralsnog.

121

De rechter beschikt over verschillende instrumenten om de waarheid zo
snel en volledigmogelijkboventafeltelaijgen.Hij kanpartijenbevelenbepaalde
stellingentoe te lichten ofbepaalde op de zaakbetrekking hebbende bescheiden

overte leggen (art. 22). Weigerenpartijenhunmedewerkingzonderdatdaarvoor
gewichtige redenen aanwezig zijn, dankan de rechter dagruit de gevolgtrekking
maken die hij geraden acht (zie hiervoor). Hij kan partijen ondervragen en
partijenkunnen elkaarondervragentijdens decomparitie naantwoord (art. 131).
De comparitie heeft in het nieuwe procesrecht een centrale plaats gekregen,

hetgeen in arbeidszaken overigens alhet geval was. Tijdens een comparitie kan
het bewijsthema worden vastgesteld, waardoor de snelheid en efficientie van
de procedure wordt bevorderd. 122 Verder kan de rechter in het kader van de

bewijsvoering besluiten tot een boekenonderzoek, een getuigenverhoor, een
voorlopig getuigenverhoor, een deskundigenverhoor ofeen exhibitieplicht.

123

Doorhet introduceren van enkele nieuwe processuele mededelingsplichten
heeft de wetgever geprobeerd een einde te maken aan de neiging van partijen
omrelevantebewijzenachterdehandte houden. Deze'neiging' oftactiek leidde

er in het verleden toe dat dagvaardingsprocedures vaak onnodig lang aansleept-
en.124 Kan maakte al in 1921 gewag van de tactiek om zo weinig mogelijk te
zeggen en zich toch voldoende in te dekken. 125 Ofhet'vertragingsvirus' thans

volledig is uitgewoed is echter de vraag. Uit een rechtsvergelijkend onderzoek
van Vrankenblijkt datklachtenoverde traagheid vanciviele procedures  'taai'
zijn en slechts moeilijk kunnen worden opgelost. Deze traagheid brengt de

120   Resp. art. 111 lid 2 sub d en lid 3 Rv. Zie ook Kamerstukken H 1999-2000, 26 855,
nr. 5, p. 47.

121   Giesen 2002, p. 87.
122 Vgl. Stein & Rueb 2002, p. 28.
123    Zie resp. art. 162, 164, 186 en 187, 194 en 843a Rv.
124      Vranken 1998, p. 61 spreekt in dit verband van 'het vertragingsvirus'. Zie ook Asser,

Groen & Vranken 2003, p. 74.
125   Kan 1921, p. 96.
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toegang tot de rechter in het gedrang en vormt samen met de complexiteit van
het recht en de hoge kosten van de procedure een belemmering voor het
verwezenlijken van materiele rechten. 126

In het kader van de bewijsvoering wordt er sinds eind jaren '80 gebruik
gemaakt van de methode van de aanvullende ofverzwaarde stelplicht. Daarbij
gaat het niet zozeer om het bevorderen van de elliciantie van civiele zaken -
zoals in het herziene procesrecht het geval is - maar om het bevorderen van de

etlectiviteit van het materiele recht. De methode van de verzwaarde stelplicht
wordt toegepast in gevallen waarin een zo ernstige verstoring van het processuele
evenwicht dreigt dat de realisering van het materiele recht in gevaar komt.

127

Strikt genomen staat de aanvullende stelplicht los van art. 150 Rv.128

Inzijnconclusie voorhetarrestHR 10januari 1997(NJ1999,286) schrijft
Asser hierover: 'De verzwaarde stelplicht berust, als ik het wel heb, op de
gedachte dat de wederpartij van de partij met bewijslast de beschikking heeft
overgegevens die vanbelangzijn voorde vraag waaromtrentbewijs zou moeten
worden geleverd en dat die gegevens moeten worden geproduceerd om de partij
metbewijslastaanknopingspuntente verschaffen voor debewijslevering, omdat
anders inhetbetrokken soort van zaken hetbewijsrisico onevenredig grootzou
worden doordat de bewijslevering in feite illusoir zou worden en aldus in het
algemeen de bescherming die het materiele recht deze partij beoogt te bieden
te zeer in het gedrang komt.'

Schoordijk gaat nog een stap verder waar hij schrijft dat de rechter, door
het stellen vankwaliteitseisenaan de stelplicht, de verwerkelijking van materiele
rechten kanfavoriseren:29 Overigens wijzen verschillende auteurs erop dat de
methode van de verzwaarde stelplichtnietleidttoteen omkering van debewijs-
last, maar daar wel dicht in de buurt komt. 130 Zeker is in elk geval dat de in art.
150 Rv voorziene mogelijkheid omeenafwijkende bewijslastverdelingte baseren

126 Vgl Vranken 1999, p. 65.
127     Asser 1992, p. 63-64 en HR 10 januari 1997, NJ 1999, 286 (concl. Asser onder 2.11).

Zie over het doel van de mededelingsplichten ook Schoordijk 1989, p. 685; Princen
1990, p. 45 en Giesen 2001, p. 39-48.

128 Van Nispen, Van Mierlo & Polak 2002, p. 260.
129     Schoordijk  1989, p. 685. Schoordijk noemt als voorbeeld het arrest HR11 december

1987, NJ 1988, 339, waarin zware eisen werden gesteld aan de stelplicht van de
werknemer om de bewuslast van de werkgever te verlichten 'en zo de werkgever
materieelrechtelijk en bewijsrechtelijk tot Zijn recht te laten komen'.

130     Zie o.a. Asser in zijn eerdergenoemde conclusie voor HR 10 januari 1997, NJ 1999,
286 onder 2.12; Princen 1990, p. 39 e.v.; Giesen 2001, p. 45 en eerder al Drion 1966,
p. 189.
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op de eisen van redelijkheid en billijkheid door het gebruik van processuele
mededelingsplichten van beperkte betekenis is gebleven.

131

2.6.3.3 Belgie

Het Belgische Gerechtelijk Wetboekbevat verschillende voorschriften die gericht
zijn op het boven tafel krijgen van informatie die relevant en noodzakelijk is
voor de beslechting van het geschil. In de eerste plaats moet het exploot van
dagvaarding, op straffe van nietigheid, opgave doen van het onderwerp en een
korte samenvatting van de middelen van de vordering (art. 702,3°). Dat betekent
dat de eiser de feitelijke gegevens die aan zijn vordering ten grondslag liggen
in het geding zal moeten brengen. Binnen acht dagen na de inleiding van de
zaak moet eiser zijn stukken overleggen ofmededelen; voor verweerder geldt
deze verplichting op het moment dat hij zijn conclusies neemt (art. 736). In de
loop van de procedure kunnen andere feiten tot staving van de vordering bij
conclusie worden aangevoerd.132 Besluitenpartijen ofhun advocaten gezamenlijk
tot een schriftelijke rechtspleging, dan mag de rechter binnen een maand na de
neerlegging van de dossiers ter griffie mondelinge opheldering vragen over

puntendie hij aanwijst (art. 755). De rechterkanpartijenook gelasten alle rechts-
middelen tegelijk voor te dragen (art. 869).

Hoofdstuk VIII van het Gerechtelijk Wetboek is gewijd aan het bewijs.
De eerste afdeling van dit hoofdstuk begint met het eerder besproken art.  870,
waarin wordt bepaald dat iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten
die zij aanvoert (ziepar. 2.5). Hetdaaropvolgende artikel bepaaltdatde rechter
niettemin aan iedere gedingvoerendepartij kanbevelenhetbewijsmateriaaldat
zij bezit, over te leggen (art. 871). Deze bepaling geeft uitdrukking aan de

gedachte datpartijenmoeten samenwerken om de waarheidboven tafel te krijgen
door de bewijzen te produceren waarover zij beschikken. Als een partij over
bewijsmateriaal beschikt kan hij zich niet in stilzwijgen hullen onder het
voorwendsel dat de bewijslast op de wederpartij rust.133 Net als in Nederland
heeft de rechter in dit opzicht een grote vrijheid: hij kan bevelen om bewijs-
materiaal over te leggen, maar is daartoe niet verplicht.134 De praktische bruik-
baarheid van art. 871 mag niet worden overschat. Volgens Mougenot is het niet

131 Vgl Asser 1992, p. 60-64; Hidma & Rutgers 1995, p. 42 e.v. en Visser 1997, p. 74.
132   Petit 2000, p. 171.
133 Vgl. Mougenot 2002, p. 100.
134   Cass. 14 december 1995, AC 1996. 155.
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gemakkelijk om aan te tonen dat degene die ontkent over bewijsmateriaal te
beschikken zich schuldig maakt aan fraude of bedrog. 135

Artikel 876 bepaalt dat de rechtbank het aanhangige geschil berecht
'volgens de bewijsregels die van toepassing zijn op de aard van het geschil'.
Hieruit kan worden afgeleid dat het in eerste instantie aan de wetgever is om
te bepalenhoe de bewijslast in een bepaalde procedure moet worden verdeeld.
Dit sluit aan bij de opvatting van Storme die in 1962 al betoogde dat het tot de
taak van de wetgever behoort om de vraag naar de bewijslast behoorlijk op te
lossen.136Gelden er in de desbetreffende procedure geen specifiekebewijsregels,
dan is de hoofdregel van art. 1315 BW en 870 Ger.W. van toepassing.

Artikel 877 is opgenomen in de tweede afdeling van het hoofstuk over
bewijs, getiteld 'overlegging van stukken'. De bepaling luidt: 'Wanneer er
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan
dat een partij ofeen derde een stuk onder zichheeft dat het bewijs inhoudt van
een terzake dienend feit, kande rechterbevelen dat het stuk ofeen eensluidend
verklaard afschrift ervan bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd.'
De sanctie op het niet naleven van een door de rechter opgelegde mede-
delingsplicht is te vinden in art. 882: partijenofderden die zonderwettige reden
nalaten het stuk zelf of het afschrift over te leggen volgens de beslissing van
de rechter, kunnen worden veroordeeld tot zodanige schadevergoeding als
behoort. Een rechterlijk bevel tot overlegging van bewijsstukken kan blijkens
de jurisprudentie worden versterkt met een dwangsom, indien aan het bevel
in eerste instantie geen gehoor is gegeven. Andere (sanctie)mogelijkheden zijn:
het inwilligen van de eis ofeen (gedeeltelijke) veroordeling in de proceskosten.

137

De rechter beschikt over ruime bevoegdheden om de waarheid van de
aangevoerde feiten te onderzoeken. Zo kanhij een ambtshalve getuigenverhoor
bevelen, partijen horen en een deskundigenonderzoek ofeen plaatsopneming
gelasten.138 Hij heeft een grote vrijheid in de toepassing van deze instrumenten.
Zo bepaalt art. 915 ten aanzien van het getuigenverhoor: 'indien een partij
aanbiedt het bewijs van een bepaald en ter zake dienend feit te leveren door
een of meer getuigen,  kan de rechter die bewijslevering toestaan, indien het
bewijs toelaatbaar is.' Voordat getuigenbewijs wordt toegestaan is het echter
van belang te weten welke feiten bewijs behoeven en welke partij daarvan het

bewijsrisico draagt.

135    Mougenot 2002, p. 100. Ook in Nederland is de 'pakkans' beperkt: de rechter weet
immers niet altijd welke informatie wordt achtergehouden; Giesen 2002, p. 87-88.

136  Storme 1962, p. 359-360.
137 Vgl. Petit 2000, p. 444.
138   Zie resp. 916, 992, 962 en 1007 e.v. Ger.W.
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2.6.3.4 Tussenstand inzake mededelingsplichten

In  1986 pleitte Langeveld in het Nederlands Juristenblad voor toepassing van
de Belgische regeling omtrent het meewerken aan debewijsvoering.139 Het ging

hem daarbij vooral om het toekennen van sanctiemogelijkheden, zoals een

dwangsom of schadevergoeding, om de overlegging van bewijsmateriaal afte
dwingen. 140 Inmiddels heeft het Nederlandseburgerlijkprocesrechttwee wijzi-

gingen achter de rug en is een meer fundamentele herbezinning in voorbereiding.
Van de mededelingsplichten die bij de laatste herziening zijn ingevoerd, vallen
vooral de artikelen 21,111  en  128  Rv op. Deze mededelingsplichten moeten

partijen ertoe aanzetten in een zo vroeg mogelijk stadium met hun bewijs naar
voren te komen. Of hiermee betere en snellere resultaten worden bereikt dan

met de 'klassieke' bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 702 en 736)
is echterde vraag: de neiging van partijen om'hun kruit zo lang mogelijk droog
tehouden' isnu eenmaal hardnekkig.14' Het lijkterdan ook op dat debestaande

sancties nog altijd weinig efficient zijn. 142 Zware middelen, zoals een dwangsom

of schadevergoeding, zouden de bereidheid tot medewerking aan de bewijs-
voering kunnen vergroten. Zelfs al worden deze sancties niet vaak toegepast,
dan nog kunnen zij in bepaalde gevallen als stok achter de deur fungeren.

Al enige tijd vragen wetenschappers in beide landen zich af hoe de actieve

rol van de rechter op het gebied van de feitenvergaring te rijmen valt met de

autonomie van partijen. Stein & Rueb stellen in dit verband dat het een

hoofdregel van bewijsrecht is dat de bewijslevering door partijen geschiedt en
niet doorde rechter.143 Het is echter de vraag ofdat in depraktijk zo is: derechter

bepaalt niet alleen of en door wie er bewezen moet worden, maar beslist

bovendien ofeen bepaalde bewijsverrichting, zoals een getuigenverhoor ofeen

descente, al dan niet moet plaatsvinden. Hij hoeft daarover zelfs geen verant-
woording af te leggen. De actieve rol van de rechter met betrekking tot de

bewijsvoering mag volgens Rauws niet zover gaan dat afbreuk wordt gedaan
aan het principiele recht om bewijs te leveren.144 Ook in Nederland is het idee

van een actieve rechter omstreden. Vrij recent nog stelde Vranken de vraag of

139  Langeveld 1986, p. 1369.
140   Asser 2002, p. 72. In de nog niet verschenen dissertatie van Van der Wiel wordt dit

onderwerp nader uitgewerkt.
141     Deze beeldspraak treffen we onder meer aan in Kamerstukken Il 1999-2000,26 855,

nr. 5, p. 13.
142 Vgl. Giesen 2002, p. 88 en de voorstellen van Asser, Groen & Vranken 2003. p. 267.
143   Stein & Rueb 2002, p. 111.
144    Rauws 1995, p. 240-241. Zie ook Cass. 18 maart 1991, JTT 1991, 325.
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het proces van partijen is of van de rechter. 145 Hoewel het in het kader van dit
proefschrift te ver zou voeren om diepgaand op deze discussie in te gaan, komt
het mij voordatalspartijen vandaag de dagkiezen vooreenjuridische procedure,
deze keuze mede geinspireerd wordtdoorde actieve en leidende taakopvatting
van de rechter. In een tijdperk waarin steeds meer alternatieve vormen van
conflictbeslechting worden aangeboden, zal de consument ook bij de gewone
rechter 'waar' voor zijn geld vragen. Dit houdt tevens in dat de rechter
verantwoording zal moeten afteggen overde proces- en bewijsrechtelijke keuzes
die in de verschillende fasen van het geding worden gemaakt.

146

2.6.4 Rechterlijke vermoedens

Een vermoeden is een manier van redeneren waarbij een onbekend feit uit een
bekend feit wordt afgeleid met een zo groot mogelijke waarschijnlijkheid. 147

Hoewel vermoedens in principe thuis horen op het terrein van de bewijs-
waardering, spelenzij ook bij de bewijslastverdeling eenbelangrijke rol.148 Dit
geldt zowel voor de wettelijke vermoedens, die in § 7.4 aan de orde komen,
als voor de feitelijke ofrechterlijke vermoedens. Feitelijke vermoedens zorgen
voor een verlichting van de bewijslast, omdat de bewijslevering beperkt wordt
tot de (bekende) intermediaire ofhulpfeiten. Op zijnbeurt zal de rechterhieruit
met behulp van ervaringsregels en feiten van algemene bekendheid het te
bewijzen feitmoeten afleiden. Een feitelijk vermoeden vereenvoudigthetbewijs,
maarbrengtgeen wijziging in de verdeling van de bewijslast. 149

Immers, worden
de gestelde hulpfeiten of de gevolgtrekking daaruit gemotiveerd betwist, dan
draagt de partij in wiens voordeel het vermoeden is opgesteld alsnog de bewijs-
last. De toepassing van eenrechtsvermoeden zal erin het algemeen wel toe leiden
dat het bewijsrisico zich minder snel openbaart.

InBelgi5 worden feitelijke vermoedens beschouwd als bewijsmiddel, een
opvattingdie in Nederland in 1988 werd verlaten. Volgens Verheyden-Jeanmart
geldt dit alleen voor de feitelijke vermoedens, niet voor de vermoedens die bij
wet zijn ingesteld:

' Seules les pr6somptions  du  fait de l'homme sont v6rita-
blement unmode depreuve'.150 Meerrecent lijkt ditstandpuntechteronder druk

145   Vranken 1998, p. 61 en de daar genoemde verwijzingen. Zie over de taakverdeling
tussen de rechter en partuen de interessante beschouwingen van Asser, Groen & Vranken
2003, p. 63-91.

146 Vgl. Vranken 1993, p. 236.
147   Hidma & Rutgers 1995, p. 31. Zie eerder par. 2.2.2.
148 Vgl. Asser 1992, p. 27 en Land-Eggens 1933, p. 37-38.
149   Storme 1962, p. 184 en 436.
150  Verheyden-Jeanmart 1991, p. 403-404.
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te staan. Zo schrijft Petit in zijn handboek over het sociaal procesrecht: 'Men
kan zich zelfs afvragen ofeen feitelijk vermoeden een afzonderlijk bewijsmiddel
uitmaakt. De partijen voeren de bekende feiten aan en bewijzen die. Het is de

rechter die hierover redeneert en apprecieert zoals hij trouwens met andere

bewijzen  doet.' 151  Voor ons onderwerp  is deze discussie echter van weinig

belang.
De Belgische wet bepaaltdat vermoedens die nietbij de wet zijn ingesteld,

worden overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter, die geen
andere dan gewichtige, bepaalde en metelkaarovereenstemmende vermoedens

zal  aannemen  (art.   1351 BW). Dat laatste geeft  het  Hof van Cassatie  de

mogelijkheid om na te gaan of de rechter die zijn beslissing op een feitelijk
vermoeden heeft gegrond, dat rechtsbegrip niet heeft miskend en of hij uit een

bekend feit geen gevolgen heeft afgeleid die met dat feit geen enkel verband

houden of op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden zijn.152 Voor het

overige wordt in de Belgische rechtspraak vooral de rechterlijke beoordelings-

vrijheid benadrukt. Zo oordeelde het Hof van Cassatie in  1980 dat de onaan-

tastbare beoordelingsbevoegdheid van de rechter hemtoelaatom, op grond van

een gemotiveerde keuze, onder de hem voorgelegde gegevens die vermoedens

in aanmerking te nemen, die hem het meest geschikt lijken om tot zijn over-

tuiging te komen.153 De gestelde hulpfeiten dienen de rechter voldoende

zekerheid te verschaffen overhetbestaan van het vast te stellen feit.154 De waarde

die de rechter aan de hulpfeiten toekent kan echter - net als in Nederland -  niet

op haar juistheid worden getoetst. Van een rechterlijk vermoeden is steeds

tegenbewijs mogelijk, zowel wat betreft de bekende feiten als wat betreft de

redenering van de rechter. 155

2.7 Bewijslastverdeling door de wetgever

2.7.1 Inleiding

Sinds de invoering van het'nieuwe' bewijsrecht in 1988 is debewijslastverdeling
een belangrijk aandachtspunt geworden bij de formulering van nieuwe wet-

151    Petit 2000, p. 474.
152   Cass. 16 februari 1998,177' 1998, 203 en Cass. 10 februari 1983, AC 1982-83,755.

Het Hof ziet er op toe dat de feitenrechter zich bij de beoordeling van het geschil
uitsluitend door rechtsoverwegingen laat leiden; Van Eeckhoutte 1988, p. 16.

153    Cass. 8 mei 1980, AC 1979-80,1127.
154   Vgl. Cass. 22 december 1986, AC 1986-87,542.
155   Petit 2000, p. 475.
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geving. De wetgever stelde immers voorop dat de bewijslastverdeling zoveel
mogelijk uit het materiele recht moet worden afgeleid:56 Een veel gebruikte
techniek is de regel-uitzonderingsconstructie, waarmee de wetgever tot uit-
drukking brengt dat de in de regel vervatte elementen door eiser gesteld en zo
nodigbewezenmoeten worden en de in de uitzondering vervatte elementen door
gedaagde. Komt een dergelijke constructie in 66n rechtsvoorschrift voor, dan
is zij gemakkelijk herkenbaar aan het gebruik van woorden als 'tenzij'  of
'behoudens'. De constructie kan echter ook over verschillende rechtsvoor-
schriften verspreid worden, waardoordebewijsrechtelijke consequenties minder
snel zichtbaar zijn. Nieuw is deze techniek overigens niet: al in 1904 schreef
Grunebaum dat'de gehele rechtsorde niets anders (is) dan een kunstig samen-
weefsel van regel- en uitzonderingsvoorschriften'.157

Het aftezen van de door de wetgever beoogde bewijslastverdeling is niet
altijd eenvoudig. Asser toont aan de hand van de artikelen 6:15, 7:866 en 6:10
lid 3 aan dat de wet de bewijslast niet steeds duidelijk formuleert maar deze
daaruit toch wel valt te destilleren. Hij concludeert dat de terminologie en de
opbouw van de tekst van wettelijke bepalingen niet zo consequent op de
bewijslastverdeling is gericht, dat men daarop steeds veilig zou kunnen varen:
'Men zal dan ook vaak door het opsporen van de strekking van de bepaling en
overigens met behulp van de algemene regels van bewijslastverdeling (...) tot
een bevredigende oplossing moeten komen.158 Bij de totstandkoming van art.
177 (thans art. 150) Rv. ging de verantwoordelijke Minister er vanuit dat
eventuele onduidelijkheden na inwerkingtreding van het nieuw BW tot het
verleden zoudenbehoren: 59 Wathet individuele arbeidsovereenkomstenrecht
betreftzalindehierna volgende hoofdstukkenblijkenofdit inderdaadhet geval
is. In het vervolg van par. 7 wordt uiteengezet welke instrumenten de wetgever
ter beschikking staan om de verwezenlijking van het materiele recht te
bevorderen.

156   Vgl. Boon 1988, p. 88; Van der Nat-Verhage 1989, p. 8 en Hidma & Rutgers 1995,
p. 36. Anders: Haardt 1951, p. 70; Schoordijk 1989, p. 697 en Vranken 1995, p. 30
(zie eerder  par.   2.4) .

157   Grunebaum 1904, p. 91.
158   Asser 1992, p. 80-81 en zijn conclusie op p. 91.
159 Een voorbeeld van een dergelijke onduidelijkheid was de formulering van art. 7A: 16390

oud BW; zie Kan 1904, p. 115 en Schoordijk 1989, p. 681-682.
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2.7.2          Bijzondere regels van bewijslastverdeling

Art. 150 Rv. geeft de wetgever de mogelijkheid de bewijslastverdeling in een
bepaalde procedure te beYnvloeden door het formuleren van een bijzondere

bewijslastregel.'60 Op de motieven daarvoor kom ik terug in par. 2.8. In deze

paragraafbeperk ik mij tot de technische aspecten van een dergelijke regeling.
Bij het opstellen van wetgeving heeft de wetgever de keuze tussen een

impliciete - uit de tekst en structuur van het materiele recht voortvloeiende -

bewijslastverdeling, die ophaarbeurtkan aansluitenbij dehoofdregelofdaarvan

kanafwijken, eneen expliciete regeling van debewijslast. Een explicieteregeling
van de bewijslast heeft als voordeel dat partijen op voorhand weten wie in een

bepaalde procedure het bewijsrisico ten aanzien van welke feiten zal dragen

en hun procesgedrag daarop kunnen afstemmen. Bij een impliciete regeling is
de bewijslastverdeling minder goed zichtbaar, waardoor het van groot belang
is datde techniek nauwkeurigenconsequent wordttoegepast. Dat ditniet altijd

het geval is blijkt uit het feit dat de Hoge Raad er regelmatig aan te pas moet
komen om de beoogde bewijslastverdeling te verhelderen aan de hand van de

tekst en structuur van de bepaling, de strekking ofratio, de wetsgeschiedenis,

etc. Ditkaneen signaal zijndatdedoorde wetgeverbeoogdebewijslastverdeling

bijstelling behoeft.

Eenbijzondere (geschreven)regel vanbewijslastverdelingkanverschillende

vormen aannemen, onder meer die van een weerlegbaar wettelijk vermoeden

ofeen expliciete, afzonderlijke bewijslastregel die de materiele rechtsbepaling

complementeert. Inhet Nederlandse arbeidsrechtkomtdit laatsterelatiefweinig
voor. De Belgische wetgever heeft daarentegen op verschillende plaatsen

expliciet de partij aangewezen die de bewijslast draagt.
161

2.7.3          Wettelijke mededelingsplichten

Metbehulp van wettelijke mededelingsplichten kunnen partijen ofeen van hen

worden verplicht om specifieke gegevens op schrift te stellen, te bewaren en,

al danniet op haarverzoek, aan de wederpartij te verstrekken. Doorgaans gebeurt

dit  met het oog op de bewijsvoering in een eventuele latere procedure. In

principe kunnenbeide partijen zich op de aldus beschikbarebewijzenberoepen.
De verstrekte gegevens leveren een voorlopig bewijs op, een vermoeden van

juistheiddat doorde wederpartij kan worden weerlegd. Zijnde vereiste gegevens

160   Voor een overzicht hiervan verwijs ik naar Dijksterhuis-Wieten 1988, p. 47 e.v.
161   Buyssens 1999, p. 50.
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niet beschikbaar, omdat de mededelingsplichtniet ofonvoldoende is nageleefd,
dan kan de rechter besluiten om voorshands van de juistheid van de door de
wederpartij gestelde feiten uit te gaan. Het staat hem echter vrij de nalatige partij
alsnog tot het bewijs van de betwiste feiten toe te laten.

Een structurelebewijsnoodaande kant vaneen derpartijenkan ertoe leiden
datzij haarrecht niet (gemakkelijk) kan verwezenlijken. Eenmaterieelrechtelijke
informatie- of mededelingsplicht is in dat geval een interessante optie. De
wetgever kan aan het niet naleven van de verplichting sancties verbinden. De
substantieringsplicht van art. 111 Rv. kan in het concrete geval een oplossing
bieden, maar door het ontbreken van een verplichtend sanctiestelsel is de
medewerkingniet verzekerd. Daarnaastzijn ernogandere materieelrechtelijke
oplossingen mogelijk, zoals op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, waar
een moeilijk te bewijzen feit uit de voorwaarden voor aansprakelijkheid kan
worden geschrapt. 162 Welke oplossing het meest aangewezen is, zal van geval
tot geval door de wetgever moeten worden onderzocht.

2.7.4 Wettelijke vermoedens

Het instrument van de wettelijke vermoedens steltde wetgever in staatbepaalde
meest waarschijnlijke ofmeest gewenste veronderstellingen in de wet vast te
leggen en daarmee aan het oordeel van de rechter te onttrekken. 163 Wettelijke
vermoedens worden onderverdeeld in weerlegbare en onweerlegbare ver-
moedens. Aan de onweerlegbare vermoedens wordt geen bewijsrechtelijke
betekenis toegekend. 164 Hetzelfde geldt voor de ficties, vaststellingen die mense-
lijkerwijs niet waarkunnen zijn. Weerlegbare vermoedens gelden daarentegen
alsbijzondereregels vanbewijslastverdelingindezinvanart.  150 Rv. Zij leiden
tot een verlichting van de bewijslast, aangezien deze beperkt wordt tot de door
de wet bepaalde hulpfeiten. Slaagt de partij in wier belang het vermoeden is
opgesteld erin deze hulpfeiten voldoende aannemelijk te maken, dan treedt het
beoogde rechtsgevolg in werking. De wederpartij kan dit vermoeden weerleggen
door de juistheid van de gestelde hulpfeiten te ontkrachten ofzelfstandige feiten
en omstandigheden aan te voeren die aan de toepassing van het vermoeden in
de weg staan. De beoordeling van de hulpfeiten geschiedt door de rechter en
kan in cassatie niet worden getoetst.

162 De bewijsrisicoverdeling wordt daardoor als het ware overbodig gemaakt; Giesen 2001,
p. 473-475.

163 Vgl. Hidma & Rutgers 1995, p. 31.
164  Asser 1992, p. 30.
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Het Belgische Burgerlijk Wetboek kent een algemene regeling van de
vermoedens.165 Vermoedens worden gedefinieerd als gevolgtrekkingen die de

wet o f de rechter afteidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend

feit (art.  1349 BW). Een feitkanslechts'bekend' zijn, als het doorde wederpartij
niet wordtbetwist.'66 De definitie van art.  1349 BW heeft zowel betrekking op

de wettelijke als op de rechterlijke vermoedens. Volgens Verheyden-Jeanmart

zijnde wettelijke vermoe(lens 'gevaarlijker' dan de rechterlijke, omdat de rechter

zich uitsluitend baseert op vermoedens die zijn aangepast aan het specifieke

geval, terwijl de wetredeneert opbasis vannormale situaties inabstracto. Deson-

danks acht zij de wettelijke vermoedens onmisbaar voor de practicabilitd of
de hanteerbaarheid van het recht. 167 In het vervolg van dit onderzoek kom ik

daar nog op terug.
Het wettelijk vermoeden ontslaat degene in wiens voordeel het bestaat

van ieder bewijs (art.  1352 BW). De partij die zich op het vermoeden beroept
dient wel hetbewijs te leveren van de intermediaire feiten ofhulpfeiten waaraan

het vermoeden wordt vastgeknoopt. 168 Wordtnietaande toepassingsvoorwaar-

de(n) van het wettelijke vermoeden voldaan, dan moet het gewone bewijsrecht
worden toegepast. Net als in Nederland worden onweerlegbare vermoedens

inBelgiebeschouwdals regels vanmaterieel recht onderde dekmantel van een

bewijsrechtelijke techniek. 169

2.8 Argumenten voor een afwijkende bewijslastverdeling

2.8.1 Inleiding

In de twee voorgaande paragrafen zagen we dat de wetgever en de rechter over

de nodige instrumenten beschikken om invloed uit te oefenen op de bewijs-
lastverdeling. De meest vergaande ingreep is een volledige omkering van de

bewijslast. Op grond van art.  150 Rv kan ditinstrument zowel doorde wetgever
als door de rechter worden toegepast. In het eerste geval gebeurt dit op basis

van een geschreven bijzondere regel van bewijslastverdeling, eventueel in de

vorm vaneen wettelijk vermoeden; inhettweede gevalop grond vaneen onge-

165   Tot 1988 gold hetzelfde voor Nederland; zie ook par. 2.6.4.
166 Arbh. Antwerpen 8 oktober 1996, FJF 1997, 175.
167  Verheyden-Jeanmart 1991, p. 100-103.

168  Verheyden-Jeanmart 1991, p. 101-103; Storme 1962, p. 328.
169     Verheyden-Jeanmart 1991, p. 107. Eenmeer genuanceerde visie wordt verwoord door

Van Regenmortel 1999, p. 162 en Storme 1962, p. 349 e.v.
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schreven bijzondere regel ofop grond van de eisen van redelijkheid en billijk-
heid.

Hoewel een omkering van de bewijslast de meest in het oog springende
techniek is, mag hetbelang van de overige instrumenten van bewijslastverdeling
niet worden onderschat. De wettelijke en rechterlijke vermoedens, de mede-
delingsplichten en de bewijswaardering leiden elk op hun manier tot een ver-
schuiving van debewijslast inhet voordeel vaneen derpartijen. Indezeparagraaf
onderzoek ik welke factoren een dergelijke afwijkende bewijslastverdeling
kunnen rechtvaardigen.

2.8.2 Argumenten

In zijn Monografie Bewi/slastverdeling toont Asser aan dat de wetgever niet
steeds op dezelfde gronden een bepaalde bewijslastverdeling in de wet tot
uitdrukking heeft gebracht: 'Nu eens vormt de rechtszekerheid het motief, dan
weerhet waarborgen vande realisering van de strekking van de wet. Een andere
keer worden de posities van partijen tegen elkaarafgewogen al ofniet in verband
met een onevenredigheid in de zwaarte van het te leveren bewijs, terwijl een
enkele keereen formulering wordt gekozen om de rechterjuist zoveel mogelijk
vrij te laten'.170

Een voorbeeld van een bewijslastverdeling die aansluit bij de strekking
van dematerielenormis art. 31 Wegenverkeerswet. Opgrond vandeze bepaling
wordt de eigenaar ofhouder van een motorrijtuig aansprakelijk geacht voor de
schade die door een botsing wordt teweeggebracht, tenzij hij aantoont dat de
botsing is te wijten aan overmacht. Bij de totstandkoming van deze bewijs-
lastverdeling heeft de strekking van de materiele norm, te weten de bescherming
van niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers, de doorslag gegeven.

171

Naast de rechtszekerheid, de strekking van het recht en de belangen-
afweging worden er in de literatuur nog andere argumenten genoemd om een
verschuiving of omkering van de bewijslast te rechtvaardigen. Zo spelen op
het gebied van het aansprakelijkheidsrecht het principe van gevaarzetting, het
principe van slachtofferbescherming, de profijtgedachte en de preventiegedachte
een rol.172 Verder kanook de afhankelijkheidsrelatie lussenpartijen van invloed

170  Asser 1992, p. 109.
171 Zie Vranken 1993, p. 240.
172     Zie  voor de verdere uitwerking van deze factoren; Giesen  2001,  p.  410  e.v.,  die

consequent van bewijsrisicoverdeling in plaats van bewijslastverdeling spreekt.
Overigens zijn de hier genoemde factoren volgens Giesen in meer of mindere mate
'onderwerp-overstijgend'.  Zie ook het overzicht op p. 446-447 van zijn proefschrift.
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zijn op de bewijslastverdeling. Afhankelijkheid is niet alleen aanwezig in
arbeidsrelaties, waar de werknemer voor zijn inkomen is aangewezen op de
werkgever, maar speelt ook een rol op het gebied van de beroepsaansprake-
lijkheid. In het laatste geval schuilt de afhankelijkheid in het feit dat de beroeps-
beoefenaar (arts, advocaat of notaris) door zijn deskundigheid de enige is die
bepaalde handelingen kan of mag verrichten. 173

De partij die aanstuurt op een omkering of verschuiving van de bewijslast
zal zoveel mogelijk argumenten aanvoeren omeen afwijking van de hoofdregel
van bewijslastverdeling te rechtvaardigen. In voorkomende gevallen kan een

beroep op het waarborgen van grondrechten, het corrigeren van een ongelijke
informatieverdeling tussen partijen of het honoreren van opgewekt vertrouwen
resultaat opleveren. Temidden van de genoemde factoren neemt de verwezen-
lijking van de materiele normeen centraleplaats in.174 Men spreekt in dit verband

ook wel van het beginsel van effectieve rechtsbescherming. Dit beginsel dient
niet alleen als waarborg achteraf, maar kan ook een belangrijke rol spelen bij
detotstandkoming of aanpassing van het materiele recht. Deenkele bewijsnood
van een procespartij kan daarentegen geen reden zijn voor een omkering van
de bewijslast.

Hetmateriele rechten de bewijslastverdeling vertonen een nauwe samen-
hang.175 De tekst en structuur van het materittle recht zijn mede bepalend voor

de bewijslastverdeling in een concrete procedure. Dat ook de omstandigheden
van het geval, de houding van partijen en hetprocesverloop daarbij een rol spelen
hoef ik hier niet te herhalen. Omgekeerd kan de bewijslastverdeling ook van
invloed zijn op het materiele recht: door zware eisen te stellen aan de stelplicht
en bewijslast in een bepaalde procedure komt er een materiele norm tot stand

die na verloop van tijd door de wetgever kan worden gecodificeerd. In het
vervolg van dit onderzoek zullen we daar verschillende voorbeelden van

tegenkomen.

2.8.3 Afsluitende beschouwingen

In dit tweede hoofdstuk zijn vele bewijsrechtelijke begrippen de revue

gepasseerd. Bedoeling daarvan was omhet bewijsrechtelijke kader te schetsen

waarin het merendeel van de arbeidsrechtelijke procedures zich afspeelt. In
sommige procedures en zaken is het hiervoor beschreven bewijsrecht niet van

173   Giesen 2001. p. 415.
174 Vgl. Giesen 2001. p. 447 e.v. en Asser 1992, p. 109.
175 Zie eerder par. 1.4.
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toepassing, omdat het spoedeisende karakter en de aard van de zaak of de
beslissing zich daartegen verzetten. Dat is het geval in kort geding (art. 254 Rv.),
waar een afzonderlijke bewijsvoering niet wenselijk wordt geacht,176 en in

sommige zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid.
177

Met het oog op dit onderzoek zijn de volgende punten van belang:
(1)    uitgangspunt van het burgerlijke bewijsrecht is dat de wet zelfaangeeft

hoe de bewijslast in een bepaalde procedure moet worden verdeeld. Dit
gebeurt door de formulering van het materiele recht, bijvoorbeeld met een
regel-uitzonderingsformule (par. 2.7.1). Of dat altijd lukt is een tweede.

(2) onder bepaalde omstandigheden kan de rechter van de door de wetgever
beoogde bewijslastverdeling afwijken door versoepeling ofverzwaring
van de stelplicht en bewijslast van partijen.

(3)     de methoden daartoe werdenbesproken in par. 2.6: een omkering van de
bewijslast, het opleggen van mededelingsplichten of het werken met
rechterlijke vermoedens.

(4) daarnaast heeft ook de wetgever mogelijkheden om van het uitgangspunt
vanbewijslastverdeling afte wijken, namelijkmetbehulp vanbijzondere
regels vanbewijslastverdeling, wettelijkemededelingsplichten en wettelijke
vermoedens (zie hierover par. 2.7). Bijzondere regels van bewijs-
lastverdeling kunnen de vorm van een wettelijk vermoeden aannemen,
maar dat hoeft niet.

(5)   de Belgische rechter beschikt over soortgelijke instrumenten, al is de
mogelijkheid van afwijkingniet wettelijk vastgelegd. Net als inNederland
worden partijen geacht samen te werken op het gebied van de
bewijsvoering (par. 2.5).

(6)     temidden van de argumenten die een afwijking van het uitgangspunt van
bewijslastverdeling kunnen rechtvaardigen, speelt de effectiviteit of
hanteerbaarheid van het recht een belangrijke rol (par. 2.7).

(7)   de bewijslastverdeling is een rechtspolitiek instrument, dat zowel door
de wetgever als door de rechter kan worden ingezet om het intreden van
een bepaald rechtsgevolg te bevorderen. 178

176 Zie Stein & Rueb 2002, p. 109; Van Nispen, Van Mierlo & Polak 2002, p  390 en
HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 682. Giesen 1998 pleit voor de toepassing van de regels
van bewijslastverdeling in kort geding.

177   Zie over dit laatste onderwerp par. 7.4.
178    Zie in dit verband Schoordijk 1989, p. 684 en 697 (par. 2.4); Drijber & Prechal 1997,

p.  154 (par. 2.6.1) ende opvatting van Reinecke, zoals weergegeven door Giesen 2001,
p. 429.

44



ARGUMENTEN VOOR EEN AFWUKENDE BEWUSLASTVERDELING 2.8

(8)    in de praktijk spelen de omstandigheden van het geval, de houding van
partijen en het procesverloop een belangrijke rol bij het vaststellen van

de bewijslastverdeling in een concrete procedure.
(9)    de bewijslast kan bepalend zijn voor de uitkomst van de procedure.
(10) de partij die de bewijsvoering belemmert, beperkt de wederpartij in de

uitoefening van haar rechten. Een omkering van de bewijslast is in dat
geval aangewezen. Verdergaande sancties, zoals de mogelijkheid om
bewijsbeslag te leggen, zijn dringend gewenst.

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt het tijd voor een voorlopige gedachte-
bepaling over de taak van de wetgever en de rechter op het gebied van de
bewijslastverdeling. Mijns inziens zijn beideprocespartijen erbij gebaat dat de
wet zoveel mogelijk duidelijkheid verschaftoverdebeoogde bewijslastverdeling.
Dit voorkomt niet alleen dat er onnodig wordt geprocedeerd, maar zorgt er ook
voor dat zij zich beter op hun processuele taak kunnen voorbereiden. In de

schriftelijke voorbereiding van de dagvaardingsprocedure moeten partijen
aangeven hoe zij het bewijs van hun stellingen denken te leveren.179 Inhetkader
van deze substantiBrings-en bewijsaandraagplicht is het nuttig om te weten welke

partij wat moet kunnen bewijzen. Wacht men aftotde rechterhieroveruitspraak
doet, dan is het vaak al te laat om het vereiste bewijsmateriaal te verzamelen.
Voor de rechter gelden wettelijke bewijslastregels als uitgangspunt, waarvan

hij in het concrete geval kan afwijken. Die mogelijkheid noopt hem tot een
belangenafweging: kan eiserzijn rechten geldend maken zonderafbreuk te doen
aan de (eveneens) gerechtvaardigde belangen van de wederpartij? Heeft de
wederpartij voldoende meegewerkt aan de bewijsvoering? Op grond van welke
concrete omstandigheden moetde stelplicht worden verzwaard ofde bewijslast
naar de wederpartij worden verschoven? Wathouden die stelplichten bewijslast
concreet in? De wetgever kan deze vragen niet op voorhand oplossen, maar
kan wel richting geven aan de bewijslast in bepaalde procedures.

Bij het opstellen van regels moet rekening worden gehouden met het feit
dat de bewijslast, temidden van tal van praktische belemmeringen, een potentiele
hindernis vormt voorheteffectueren van wettelijk erkende aanspraken. Volgens
Asser, Groen & Vranken wordt er nu al scherper gelet op de hanteerbaarheid
en 'handhaafbaarheid' van rechtsregels. De beoogde regeling moeteen adequate
oplossing bieden en geen ongewenste consequenties of nevenverschijnselen
vertonen:80 Om de effectiviteit van het recht te waarborgen kan de wetgever

179     Art. 111 en 128 Rv. Zie ook Asser, Groen & Vranken 2003, p. 151-152 en par. 2.6.3.2.
180 Asser, Groen & Vranken 2003, p. 249 en 251.
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gebruikmaken van weerlegbare rechtsvermoedens en wettelijke mededelings-
plichten (zie par. 2.7). De toepassing van deze instrumenten blijft niet beperkt
tot de concrete procedure, maar werpt haar licht vooruit: een wettelijke mede-
delingsplichtnoodzaakt de betrokkenpartij bijvoorbeeld om bepaalde gegevens
te bewaren en de wederpartij hierin desgevraagd inzage te verschaffen.

Zoals gezegd heeft de rechter de mogelijkheid om in het concrete geval
af te wijken van de door de wetgever beoogde bewijslastverdeling. Dit is het
geval als het bewijsmateriaal dat eiser nodig heeft om zijn stellingen te onder-
bouwen zich onderde gedaagde bevindt, en deze weigertde benodigde stukken
te verschaffen ofeiser hierin inzage te geven. Dat is ook het geval als eiser op
andere wijze in zijn bewijslevering wordt belemmerd, bijvoorbeeld omdat hij

181nietoverde nodige deskundigheidbeschikt omzijn stellingen te onderbouwen.

Blijkt er in bepaalde gedingen sprake te zijn van een structurele bewijs- of
kennisachterstand van de eisende partij, dan is het mijns inziens aan de wetgever
om deze ongelijkheid te compenseren en het onderliggende materiele recht
(opnieuw) hanteerbaar te maken. De strekking van het materiele recht werkt
in dat geval door in de fase van de bewijsvoering.

181 Deze overweging speelde een rol in HR 20 november 1987, NJ 1988, 500 (kunstfout);
HR 13 januari  1995, NJ 1997, 175 (ziekenhuisbed) en HR 10 januari  1997, NJ 1999,
286 (notaris),  en gaf aanleiding tot een verzwaarde stelplicht voor de wederpartij.
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3        BESTAAN VAN EEN ARBEIDSOVEREEN-

KOMST

3.1 Inleiding

Hetbewijs van hetbestaan van een arbeidsovereenkomst is voorde werknemer
van elementair belang: de arbeidsovereenkomst is immers niet alleen zdlf een
bron van rechten en verplichtingen, maar biedt ook toegang tot talloze andere

rechten en plichten op individueel, collectiefen sociaalrechtelijk terrein. Denk
aan het recht op minimumloon en minimumvakantietoeslag, medezeggenschap,

ontslagbescherming en de aanspraken die voortvloeien uitde sociale zekerheid.
Met andere woorden: de arbeidsovereenkomst vormt de sleutel tot het arbeids-
recht: Een zelfstandige (aannemer of opdrachmemer) heeft deze rechten niet
of slechts in beperkte mate. 2 Hetzelfde geldt voor flexibele arbeidskrachten,
wier overeenkomst niet als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt. Het
zal daarom niet verbazen dat de arbeidsovereenkomst, met name die voor
onbepaalde tijd, nog altijd een grote aantrekkingskracht uitoefent.3 Een 'vast'
contract biedt nu eenmaal de beste garantie op werk en inkomen.

Wie de hiervoor genoemde aanspraken geldend wil maken, kan echter
te maken krijgen met bewijsproblemen. De vraag of er in een concreet geval

sprake is van een arbeidsovereenkomst heeft de afgelopen honderd jaar
aanleiding gegeven tot talloze rechtszaken en 'vinnige debatten'.4 In theorie

1           De gedachte van de arbeidsovereenkomst als sleutel of entreebiljet is niet nieuw. We
vinden haar terug bij Stolwijk 1977, p. 19; Jaspers 1982, p. 539-540; Asscher-Vonk
1996, p. 289; Verheul 1999, p. 24; Van Slooten 1999, p. 63; Van der Heijden 1999,
p. 4 en 2000, p. 4; Rood 2000, p. 126 en Jacobs 2000, p. 62. Ook in Belgie wordt deze
visie verdedigd: zieondermeerBIanpain 1998, p. 3; Humblet 2001, p. 86 en Hendrickx
2001, p. 65 e.v.

2           Vgl. Rood 2000, p.  127 en Van Eeckhoutte 2002, p.  192. Het is met name op het gebied
van de sociale zekerheid dat de werknemersstatus niet langer bepalend is; zie Jaspers
1982, p. 540.

3       Het economische en sociale belang van de arbeidsovereenkomst wordt onderstreept
door Jacobs 2000, p. 51 en Van der Heijden (zie noot 1). Van der Ven 1972, p. 2-3
leert dat pas rond WO I bij veel werknemers het besef doordrong dat zij gebaat waren
bij een vaste betrekking.

4      Humblet 2001, p. 86 en Jansen & Loonstra 1997, p. 11.
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onderscheidt de arbeidsovereenkomst zich van zelfstandige overeenkomsten
tot het verrichten van arbeid door de aanwezigheid van gezag (aan de kant van

de werkgever) en ondergeschiktheid (aan de kant van de werknemer). In de
praktijk blijkt dit criterium echter voor meerdere interpretaties vatbaaren verliest
het hoe langer hoe meer zijn onderscheidend vermogen.5 Veel werknemers
worden 'ingehuurd' vanwege hun specifieke kennis en ervaring en voeren de
hun opgedragen taken zelfstandig uit, zonder dat het tot een zichtbare gezagsuit-
oefening doorde werkgeverkomt. De grens tussen afhankelijkeen zelfstandige
arbeid is diffuus geworden: de relatie tussen de economisch afhankelijke zelf-
standige en zijn opdrachtgever lijkt in vele opzichten op die van de zelfstandige
werknemer en zijn werkgever. Van der Heijden spreekt in dit verband treffend
van de 'erosie' van het ondergeschiktheidscriterium:

Deze tendens wordt versterkt doorde toenemende behoefte aan fiexibiliteit
op dearbeidsmarkt: 'Heel wat opdrachtgevers streven ernaarde samenwerking
die zij opzetten met bepaalde medewerkers als een zelfstandige samenwerking
tekwalificeren, om het keurslij f van het arbeidsrechten dekosten van de sociale

zekerheidsregeling voor werknemers te vermijden. Anderzijds trachten personen
die tijdens hun samenwerking met een opdrachtgever als zelfstandige werden
beschouwd, soms ook achterafdie samenwerking als een arbeidsovereenkomst
te doen kwalificeren. om een beroep te kunnen doen op de voordelen van de
rechtspositie van werknemer...'7 Wordt hetbestaan van een arbeidsovereenkomst
door de werkgever of opdrachtgever betwist, dan kan de werknemer zich tot
de rechter wenden om zijn aanspraken (op minimurnloon, ontslagbescherming
of schadevergoeding na een arbeidsongeval) geldend te maken.

Het vaststellen van de aard van de arbeidsrelatie is in de praktijk echter
geen gemakkelijke opgave.8 De rechter zal zich aan de hand van de door partijen

gestelde feiten en omstandigheden een beeld moeten vormen van de onderlinge
rechtsbetrekking. Die feiten zullen volgens de werknemer wijzen op het bestaan
van een arbeidsovereenkomst; volgens de werkgever op het ontbreken daarvan.
Komt het vervolgens tot een bewijsopdracht, omdat essentiele feiten (zoals de
aanwezigheid van gezag) door de wederpartij worden betwist, dan staat de rechter

5           Zie ondermeerRood 1997, p.  16 en Lyon-Caen 1996, p. 697. Volgens Koopmans 1962,
p. 93 behoort het gezag tot het wezen van de overeenkomst 'omdat het heeft te regelen
hetgeendezejuist ongeregeld laat'. Zie voor Belgie: Engels 1989, p. 261; Weyns 2000,
p. 33; Hendrickx 2001, p. 82; Humblet 2001, p. 88 en Van Eeckhoutte 2002, p. 191.

6       Van der Heijden 19994 p. 9
7       Van Eeckhoutte 2002, p. 192-193.
8     Zie in deze zin reeds Koopmans 1962, p. 107 en Stolwijk 1977, p. 27. Zie verder

Balkenende 1998, p. 561; Van den Heuvel 1996, p. 35-47; Engels 1989, p. 611 en
Humblet 2001, p. 88.

48



BENOEMDE OVEREENKOMSTEN EN FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES 3.2

voor de keuze: moet de werknemer - als eisende partij - bewijzen dat er sprake
is van een arbeidsovereenkomst, de werkgever - als verwerende partij - dat er
g66n sprake is van een arbeidsovereenkomst, of moet debewijslasttussenpartijen
worden verdeeld? Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor de
uitkomst van de procedure.

In dit hoofdstuk onderzoek ik welke partij de bewijslast draagt van het
bestaan (of ontbreken) van een arbeidsovereenkomst en welke instrumenten

door de wetgever en de rechter worden toegepast om tot een evenwichtige

verdeling van het bewijsrisico te komen. In dit verband komen achtereenvolgens
de indicatorenbenadering (par. 3.3), de informatieplicht van de werkgever (par.
3.4) en de rechtsvermoedens (par. 3.5) aan de orde. In par. 3.6 worden de ver-

schillende instrumenten geevalueerd. Aan heteind van het hoofdstuk (par. 3.7)

presenteer ik een checklist om de vaststelling van het bestaan van een arbeids-

overeenkomst in depraktijkte vereenvoudigen. De introductie van informatie-

plichten en rechtsvermoedens heeft de rechter immers niet ontheven van zijn
taak om de door partijen naar voren gebrachte feiten en omstandigheden vast

te stellen en te waarderen. Ik begin het hoofdstuk met een analyse van de

verschillende overeenkomsten tot het verrichten van arbeid: de arbeidsovereen-

komst, de overeenkomsten voor zelfstandige dienstverlening en de zogenaamde
flexibele arbeidsrelaties (par. 3.2). Het is in eerste instantie aan de wetgever
om te bepalen welke flexibele arbeidsrelaties onder de werking van het
arbeidsrecht behoren te vallen.

3.2 Benoemde overeenkomsten en flexibele arbeidsrelaties

3.2.1                Inleiding

Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek kent drie soorten overeenkomsten die
het verrichten van arbeid tegen beloning tot onderwerp hebben: de aanneming
van werk, de overeenkomst van opdrachten de arbeidsovereenkomst. De eerste

twee contracttypen geven vorm aan de categorie 'zelfstandige' arbeid: de
aannemer en de opdrachtnemer verrichten arbeid tegen beloning in het kader
van een beroep of bedrijf. Zij doen dit op zelfstandige basis, dat wil zeggen dat

zij niet werken onder leiding en toezicht van de aanbesteder of opdrachtgever.
Vergeleken met de arbeidsovereenkomst zijn beide overeenkomsten slechts

summier geregeld. Voorzover de wetgever al regels heeft willen stellen, zijn
deze bovendien aanvullend van aard: Partijen bepalen dus grotendeels zelf hoe

9      Jacobs 2000, p. 54 en 55.
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hun overeenkomst van aanneming of opdrachteruit ziet. Zolang ergeen sprake
is van een gezagsverhouding tussen partijen blijft het arbeidsovereenkomsten-
recht buiten beschouwing.

De arbeidsovereenkomst geeft vorm aan de categorie'afhankelijke' arbeid:
de werknemer verricht arbeid tegen beloning onder gezag van de werkgever.
Dat gezag vertaalt zich in de mogelijkheid om leiding te geven en toezicht te
houden op de uitoefening van de werkzaamheden. Het arbeidsovereenkomsten-
rechtbevat veel dwingend rechten laat relatief weinig ruimte voor flexibiliteit.
Bescherming van de werknemer en ongelijkheidscompensatie staan in dit deel
van het recht dan ook centraal.

In deze paragraaf ga ik achtereenvolgens in op de kenmerken van de
arbeidsovereenkomst (par. 3.2.2), de zelfstandigeovereenkomsten (par. 3.2.3),
de flexibele arbeidsrelaties (par. 3.2.4) en de verschillende categorieen werk-
nemers die in het Belgische arbeidsrecht worden onderscheiden (par. 3.2.5).
In par. 3.2.6 keer ik terug naar de grondslagen van het arbeidsrecht, aangezien
daarin tevens de argumenten te vinden zijn vooreen eventueletegemoetkoming
in de bewijslast van de werknemer.

3.2.2 Kenmerken van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst bevat vijfkenmerken die in de rechtspraak verder zijn
uitgediept. Vier daarvan zijn terug te vinden in de definitie van art. 7:610 BW,
te weten: arbeid, loon, gedurende zekere tijd (duurelement) en in dienst van
(gezagselement). Het vijfde kenmerk wordt afgeleid  uit art. 7:659 BW: de arbeid
moet 'persoonlijk' worden verricht. Hoewel het bestaan van elk van deze
elementen door de wederpartij kan worden betwist, roept de vaststelling van
het gezagselement in de praktijk de meeste problemen op. 10 Werknemers
ontvangen in het algemeen minder instructies en aanwijzingen dan vroeger, zijn
hoger opgeleid en worden geacht de hun opgedragen taken zelfstandig te
verrichten. In veel gevallen onttrekt de arbeidsprestatie zich aan het toeziend
oog van de werkgever: dankzij nieuwe informatie- en communicatietechnologie-
en (ICT) is de werknemer ook minder aan een vaste arbeidsplaats of vaste

arbeidstijden gebonden.
Ziet men het gezag als een statisch gegeven, dan komt men al snel tot de

conclusie dat het gezagselement vandaag de dag nog slechts 'rudimentair'

10     Zie bijv. HR 16 oktober 1981, NJ 1982,123 gevolgd door HR 5 november 1982, NJ
1983,231,Ktr. Deventer9 januari  1988, Prg.  1988,2947 en meerrecent Rb. Middelburg
5 februari 2003, JAR 2003/66. Zie ook Rood 2000, p. 123-124.
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aanwezig is. " De werkgever kan zijn gezag laten gelden, maar doet dit niet
of niet op een zichtbare manier. Houdt men daarentegen rekening met nieuwe
en flexibele vormen van gezag, dan is het wel degelijk mogelijk om een
werknemer van een zelfstandige te onderscheiden. Het inloggen via de huis-

computer kan de aloude prikklok vervangen; instructies kunnen per mobiele
telefoon ofe-mail worden gegeven; het aantal aanslagen per minuut kan worden
geregistreerd om te bepalen hoeveel een werknemer 'waard' is en het is de
werkgever die de 'targets' stelt. Leiding en toezicht zijn dus zeker niet ver-
dwenen.

De woorden 'in dienst van' (art. 7:610 BW) wijzen overigens niet alleen
op het bestaan van een gezagsbevoegdheid, maar ook op de bedoeling van de
werknemer om zich contractueel aan de werkgever te 'onderschikken:12 Door
het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich
tot het naleven van voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid en de

bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever (art. 7:660
BW). Jansen & Loonstra spreken in dit verband van het materiele en formele
gezagsbegrip. Is aan beide begrippen voldaan, dan is er volgens hen sprake van
een  'ideaalsituatie'. Zo niet, dan is het aan de rechter om uit te maken of er in
het gegeven geval sprake is van gezag en ondergeschiktheid:3 Wat het formele
gezagsbegrip betreft kan het verhelderend werken om de nadruk te leggen op
dewoorden 'in de onderneming van de werkgever'. Is ersprake van een arbeids-
overeenkomst dan rust de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen
van die onderneming op de werkgever en niet op de werknemer. De verbintenis
van de werknemer bestaat erin de opgedragen arbeid naar beste vermogen te
verrichten; de rest komt voor rekening en risico van de werkgever.

De mogelijkheid om gezag uit te oefenen en de wil zich hieraan in voor-
komende gevallen te onderschikken, blijven dus kenmerkend voor de arbeids-
overeenkomst. Zij onderscheiden de arbeidsovereenkomst van de overige
overeenkomsten tot het verrichten van arbeid tegen beloning.14 De werkgever
hoeft zijn gezag niet feitelijk uit te oefenen: de juridische mogelijkheid tot

11         Trap 2000,  p.  27. Deze evolutie tekende zich overigens al  in de zeventiger jaren af;
zie Van der Ven 1972, p. 3-4 en 7; Van Haren 1972, p. 788 en Jacobs 1994, p. 1035-
1044.

12      Verhulp in JAR Verklaard 24 mei 2002, p. 5 en 6.
13     Jansen & Loonstra 1997, p. 16 en 60-61.
14 Zie Koopmans 1962, p. 71; Van Esveld 1971, p. 155; Van der Ven 1972, p. 2, Van

der Heijden  1999, p. 6 ; Verhulp 19994 p. 39 en Jacobs 2000, p. 52. De herkomst van
het gezagscriterium wordt beschreven door A-G Van Soest in zijn concl. voor HR 28
september 1983, NJ 1984,92.
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gezagsuitoefening volstaat.15 De ondergeschiktheid van de werknemeris echter
retel: weigert hij aan redelijke voorschriften of instructies te voldoen, dan kan
dit voor de werkgever reden zijn de arbeidsovereenkomst te beeindigen.

3.2.3 Zelfstandige arbeid

Binnen de categorie'zelfstandigearbeid' worden in hetBW tweecontracttypen
onderscheiden: de aannemingsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht.
De aannemingsovereenkomst Cart. lA: 1639 BW) is een resultaatverbintenis
gericht op de totstandkoming van een werk van stoffelijke aard (bijvoorbeeld
een huis). De aannemer beschikt over een eigen onderneming,  kan het werk
geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteden en is slechts in beperkte mate
gebonden aan de instructies van de aanbesteder. Wat telt is het resultaat, hoe
de aannemer dit resultaat bereikt is zijn eigen verantwoordelijkheid, zolang hij
maar blijft binnen de door de wet gestelde grenzen.

De overeenkomst van opdracht(art. 7:400BW) iseen inspanningsverbinte-
nis. De opdrachmemer moet de overeengekomen werkzaamheden persoonlijk
verrichten en is verplicht zich daarbij te houden aan de instructies van de
opdrachtgever.16 Op grond van  art. 7:402 lid 1  BW moet hij gevolg geven aan

'tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de
opdracht'. Aanwijzingen ter bevordering van de goede orde in de onderneming
(het formele gezagsbegrip) ontbreken hier, omdat de opdrachtnemerniet onder

het gezag van de opdrachtgever staat. Hij kan voor meerdere opdrachtgevers
tegelijk werken en beschikt doorgaans over zijn eigen productiemiddelen. Het
ontbreken van gezag, in de zin van leiding en toezicht, leidt ertoe dat de

opdrachtnemer grotendeels zelf kan bepalen waar, wanneer en hoe hij zijn
opdracht vervult. De wetbepaalt zelfs dat hij de overeenkomst wegens gewich-
tige redenen kan opzeggen,  als hij op redelijke grond niet bereid is de opdracht

volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren en de opdrachtgever hem
niettemin aan die aanwijzingen houdt (art. 7:402 lid 2). Voor de werknemer
ontbreekteen dergelijke bepaling, omdat het sluiten van een arbeidsovereenkomst
de vrijwillige aanvaarding van het werkgeversgezag impliceert: 7 Ondanks deze

15         Dat de enkele bevoegdheid tot het geven van instructies voldoende is, blijkt onder meer
uit HR 28 september 1983, NJ 1984, 92 en HR 17 april 1984, NJ 1985, 18
(Animeermeisjes). Het is niet nodig dat die bevoegdheid feitelijk wordt uitgeoefend.
Zie ook Van der Heijden 1999, p. 5. Jacobs 2000, p. 53 spreekt in dit verband van een
'moderne' uitleg. De gedachtedathetgaatom een bevoegdheidvandewerkgeverwerd
echter al voorgestaan door Van der Ven 1972, p. 7.

16 Fleuren-Van Walsem & Van Peijpe 1995, p. 412.
17     Vgl. Van Esveld 1971, p. 155.
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verschillen blijft het in sommige opzichten moeilijk een scherp onderscheid
te maken tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht.

Binnen de categorie zelfstandigen wordt een apartecategorie ze(fstandigen
zonderpersoneel (zzp'ers) onderscheiden:8 De aandacht of bezorgdheid voor

deze groep komt voort uit het feit dat veel zzp'ers voor hun werk en inkomen

afhankelijk zijn van 66n of enkele vaste opdrachtgevers. In economisch opzicht
vertoont hun situatie dan ook grote overeenkomsten met die van dchte
werknemers. Door het ontbreken van een formele band van ondergeschiktheid
kunnen zzp'ers echter geen aanspraak maken opde voordelen van het arbeids-
recht. Dit verschil in behandeling wordt door sommigen als onrechtvaardig
beschouwd. In de literatuur zijn er dan ook voorstellen gedaan om'afhankelijke'
zelfstandigen onder een gediferentieerde vorm van arbeidsrechtelijke bescher-

ming tebrengen:' Het gaat dan omeen lichter regimedan dat van Boek 7 Titel
10 BW, dat wil zeggen: minder voordelen voor de betrokken arbeidskracht en
minder regels en kosten voor de opdrachtgever. Dit zou de toegang tot het
arbeidsrecht voor een aantal arbeidskrachten kunnen versoepelen. Toch brengt
een dergelijke differentiatie mijns inziens ook risico's met zich: in tijden van
economische tegenspoed kunnen werknemers na betindiging van hun contract
naar een lichter arbeidsrechtelijk regime worden overgeplaatst, zonder dat zij
daar veel tegen kunnen doen. De bescherming van het arbeidsrecht zal staps-
gewijs worden ingeruild voor de (relatieve) vrijheid van de zelfstandige
beroepsbeoefenaar. Niet iedereen zal zich in deze ontwikkeling kunnen vinden.

Anderzijds zou het van 'betutteling' getuigen om alle zelfstandigen (of
alleen al alle zzp'ers met een vaste opdrachtgever) onder de werking van het
arbeidsrecht te brengen. De afwezigheid van arbeidsrechtelijke en sociaalrechte-
lijke bescherming is voor velen van hen een bewuste keuze.20 In economisch
sterke sectoren kan men als zelfstandige nu eenmaal meer verdienen dan als
werknemer. Bovendien zit het ondernemerschap en de daaraan verbonden

vrijheden en risico's sommigen 'in hetbloed', terwijl anderen de voorkeurgeven
aan de (relatieve) zekerheid van het werknemerschap. Mijns inziens dient de

keuzevrijheid tussen afhankelijke en zelfstandige arbeid dan ook zoveel mogelijk

18 Men spreekt in dit verband ook van schijnzelfstandigen; Verheul 1999, p. 21 en 22.
Totdeze categorie worden kleine zelfstandigen zoals interim-managers, IT-adviseurs,
freelancejournalisten en bouwvakkers gerekend; zie Van derLoo & Jellinghaus 2003,
p. 18.

19      Van der Heijden in HSI-bundel 1999. Voorstellen voor een zekere differentiatie van
de arbeidsovereenkomst vinden we onder meer bij Van der Ven 1972, p. 13; Jacobs
1994, p. 1035-1044; Rood 1997, p. 15-17 en Rood 2000, p. 129-131. Zie verder par.
3.5.

20    Verheul 1999, p. 40.
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gerespecteerd te worden. Tegelijkertijd blijft het een taak van de wetgever en
de rechter om erop toe te zien dat wie feitelijk als werknemer in dienst is de
voordelen van het werknemerschap kan genieten. Hoe men dit doel het beste
kan bereiken komt verderop in dit hoofdstuk ter sprake.

3.2.4      Flexibele arbeidsrelaties

In Nederland is naar schatting 85% van de afhankelijke beroepsbevolking
werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, terwijl
de overige 15% alsflexibele arbeidskrachten wordt aangemerkt:' Onder deze
verzamelnaam vallen onder meer freelancers, oproep-en afroepkrachten, uitzend-
krachten, thuiswerkers en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd.22 Het onderbrengen van fiexibele arbeidrelaties bij een van de
benoemde overeenkomsten is geen eenvoudige opgave. De rechter zal aan de
hand van de door partijen naar voren gebrachte feiten en omstandigheden (indi-
catoren en contra-indicatoren) moeten vaststellen of er in het concrete geval
sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het gaat hier om een proces van stellen
en aannemelijk maken, waarbij men zal trachten de door de wederpartij naar
voren gebrachte indicatoren te bagatelliseren of te weerleggen. Uiteindelijk
is het aan de rechter om te beslissen in welke richting de balans doorslaat. In

par. 3.3 wordt deze benadering verder uitgewerkt aan de hand van de jurispru-
dentie.

Flexibele arbeidsrelaties zijn in onze samenleving geen nieuw verschijnsel:
in bepaalde sectoren van de economie, waaronder de landbouw, de visserij,
de horecaen de textielsector, wordt al eeuwenlang gebruik gemaakt van seizoen-
arbeiders en thuiswerkers. Wat de afgelopen decennia wel veranderd is, is de
omvang van het verschijnsel en de verspreiding ervan over vrijwel alle sectoren
van de economie.23 Naast de eerder genoemde 15 procent van de afhankelijke

beroepsbevolking laat zich bovendien nog een uitgebreid 'zwart' of informeel
circuit van flexibele arbeidskrachten vermoeden. Omdat in deze kringen elk

21     Van der Heijden & Noordam 2001, p. 12.
22     Zie bijv. SER-Advies 1991/19, p. 13 e.v.; Kamerstukken Il 1996/97, 25 263, nr. 3, p

2 en nr. 6, p. 7 en Jacobs 2000, p. 58-61.
23 Zie Doutrepont& Heerma van Voss 1998, p. 11 overhet verschijnsel deeltijdse arbeid;

in 1996 werkte 38% van de Nederlandse actieve bevolking en 14% van de Belgische
in deeltijd. Cijfers over oproepkrachten vinden we bij Plets & De Wolff 1998, p. 32:
in 1998 telde Nederland tussen de 700.000 en 900.000 flexibele arbeidskrachten,
waarvan eenderde oproepkrachten.  Van alle bedrijven maakt 16% gebruik  van  het
oproepcontract. Voor Belgie zijn geen cijfers bekend, al staat ook daar de flexibele
arbeid steeds meer centraal.
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bewijsstuk van loonbetaling ontbreekt, is het voor de betrokken arbeidskrachten

vrijwel onmogelijk het bewijs van een arbeidsovereenkomst te leveren. Het
arbeidsrecht zal echter ook in dit soort gevallen uitkomst moeten bieden. Niet
voor niets schrijft art. 19 lid 2 van de Grondwet voor dat de wet regels stelt
omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun

bescherming daarbij. Dit stelt de wetgever voor een keuze: ofwel bepaalt hij
dat alle afhankelijke of onzelfstandige arbeid geacht wordt te zijn verricht in
het kader van een arbeidsovereenkomst, ofwel ontwerpt hij nieuwe contracts-
vormen die de betrokken arbeidskrachten een eigen rechtspositie en dito be-
scherming bieden. Deze bescherming moet dan wel gelijkwaardig zijn aan die
van de overige werknemers en effectief hanteerbaar zijn.

De toename van het aantal flexibele arbeidsrelaties is een gevolg van de
behoefte van werkgevers om hun personeelsbestand snel en voordelig te kunnen

aanpassen aan de noden van het bedrijf. Personeel dat op afroep beschikbaar
is vormt in tijden van hoogconjunctuur een goede aanvulling op het vaste

personeel. Daarnaast kan werk worden uitbesteed aan thuiswerkers, freelancers
of'kleine' zelfstandigen. Krimpt de productie in, dan hoeven er geen 'gedwong-
en' ontslagen te vallen. Hoewel dezeflexibiliteitdoor sommige arbeidskrachten
als voordeel wordt ervaren, geven de meeste werknemers de voorkeur aan een
vast dienstverband.24 De vrijheid van freelancers en oproepkrachten is in veel

gevallen ook relatief, omdat het weigeren van werk voor de werkgeveraanleiding
kan zijn om de betrokken arbeidskracht niet meer in te schakelen. 25

De tendens om de klassieke arbeidsovereenkomst te vervangen door andere
contractsvormen is een wereldwijd fenomeen, dat zich laat verklaren door
ongrijpbare factoren als de globalisering, het vrije verkeer van kapitaal, de
liberalisering van het handelsverkeer, de toegenomen concurrentie, de moge-
lijkheden van ICT en de groei van de dienstensector. Het zou te ver voeren deze
factoren hier verder uit te werken. Waar het in dit hoofdstuk om gaat is de vraag
hoe een privaat of flexibel contract als arbeidsovereenkomst kan worden

aangemerkt en welke rol het bewijsrecht daarin speelt.

De situatie van afhankelijke arbeidskrachten die niet onder de werking van
het arbeidsrecht vallen wordt door de ILO omschreven als 'een wereldwijd
probleem dat voor het arbeidsrecht van primordiaal belang is'.26 In sommige

latijns-Amerikaanse landen neemt de verschuiving van klassieke naar

24 SER-advies 1991/19, p. 7.
25      Zie bijv. Ktg. Utrecht 7 maart 2001, JAR 2001/91.
26        Voorbereiding van de 91 ste sessie van de Internationale Arbeidsconferentie van de

ILO (2003)
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flexibeleen onbeschermde vormen van art)eid zulke schrikbarende proporties
aan, dat er sprake is van een ware viucht uit het arbeidsrecht. Deze
ontwikkeling noodzaakt tot een fundamentele herbezinning op de grenzen
van het arbeidsrecht.27 In Nedertanden Belgig is er vooralsnog weinig reden
tot paniek, al maakt ook hierde'verprivaatrechtelijking' van het arbeidsrecht
opgang.28 Private contracten die niet als arbeidsovereenkomst kunnen worden
aangemerkt bieden de betrokken arbeidskracht echter geen aanspraak op
de voordelen van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid voor werknemers.

Omna te gaan waarde vaststellings- en bewijsproblemen zich situeren kunnen
de flexibele arbeidsrelaties in twee groepen worden onderverdeeld. De eerste

categorie bevat arbeidsrelaties waarvan zonder meer duidelijk is dat er sprake
is van een arbeidsovereenkomst. Hiertoe behoren de arbeidsovereenkomst voor

bepaalde tijd (art. 7:667-668a BW) en de uitzendovereenkornst (art. 7:690-691
BW). De relatie tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau geldt sinds de

invoering van de Wet Flexibiliteit en zekerheid  als een arbeidsovereenkomst,
waarop in beginsel de bepalingen van het arbeidsovereenkomstenrecht van
toepassing zijn.

29

De Belgische Uitzendarbeidswet komt tot hetzelfde resultaat door in art.
8 lid  1 te bepalen dat de overeenkomst voor uitzendarbeid onweerlegbaar wordt
vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn: Tussen de uitzendkracht en het
uitzendbureau moet in Belgie eerst een schriftelijke overeenkomst worden
gesloten waarin de bedoeling wordt vastgesteld een overeenkomst voor
uitzendarbeid te sluiten. Vervolgens moet er bij het begin van elke uitzendop-
dracht een schriftelijke overeenkomst worden gesloten. Worden deze contracten

niet opgesteld, dan gelden de regels van de arbeidsovereenkomst voor on-
bepaalde tijd. Een dergelijke sanctie is in Nederland onbekend.

De tweede categorie bevat flexibele arbeidsrelaties waarvan niet direct
duidelijk is ofer sprake is van een arbeidsovereenkomst. Identieke werkzaamhe-
den kunnen nu eenmaal in een verschillend juridisch kader worden uitgevoerd. 31

De verplichting van de werkgever om in een schriftelijke opgave aan de werk-
nemer te vermelden welke overeenkomst is aangegaan (zie verder par. 3.4.2)

27     Zie o.a. Koopmans 1999, p. 75-81; Rood 1997, p. 7-17 en Bosse 2002, p. 368-372.
28    Balkenende 1998, p. 561 en 565; Van der Heijden 1997, p. 1837-1844 en Van der

Heijden 1999a, p. 12 e. v.
29 Zieechterde uitzonderingen in art. 7:691 BW, waaroverin hetbijzonder: Grapperhaus

& Jansen 1999, hoofdstuk 3
30       Art.  8 lid  1  van de Wet van 13 februari  1998 tot bevordering van de tewerkstelling,

B.S.  19 februari 1998 (Uitzendarbeidswet). Zie ook Weyns 2000, p. 514-533; Pennings
& Weyns 1998, p. 77 en Heerma van Voss 1998, p. 110.

31     Zie bijv. Hendrickx 1999, p 56.
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heeft de omvang van deze categorie wel verminderd, maar kan het voortbestaan
ervan niet voorkomen. Een werkgever die in de opgave schrijft dat er sprake
is van een 'oproepcontract' geeft daarmee immers geen uitsluitsel over het
bestaan van een arbeidsovereenkomst.32 Onzekerheid bestaater vooral wanneer
de overeenkomst zowel elementen van een arbeidsovereenkomst als van een
overeenkomst van opdracht bevat of wanneer de feitelijke situatie na verloop
van tijd niet meer overeenstemt met wat oorspronkelijk is overeengekomen.
Ook in die gevallen zal de rechter echter tot een oplossing van het geschil moeten
komen.

Tot de tweede categorie kunnen onder meer het oproepcontract, de
freelance-overeenkomst en de thuiswerkovereenkomst worden gerekend. Een
oproepcontract is een overeenkomst waarbij de ene partij zich bereid verklaart
op afroep werkzaamheden te verrichten voor de andere partij. In de literatuur
worden twee typen oproepcontract onderscheiden: de voorovereenkomst tot

het aangaan van een arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met

uitgestelde prestatieplicht. Bij de voorovereenkomst, ook wel nul-urencontract

genoemd, ontstaat pas een arbeidsovereenkomst op het moment dat daadwerke-

lijk arbeid wordt verricht.  Bij de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatie-
plicht staat vast dat er zal worden gewerkt, maar is nog onzeker wanneer.33 Het
feit dat de modaliteiten en de benaming van het contract van geval tot geval
verschillen, maakt de kwalificatie er niet eenvoudiger op. Bovendien kan een
voorovereenkomst in de praktijk uitgroeien tot een volwaardige arbeidsovereen-
komst.34

Watde thuiswerkovereenkomstbetreft oordeelde deHoge Raad in 1981-82

dat thuiswerk op zich niet aan het bestaan van een arbeidsovereenkornst in de
weg staat.35 Daarmee is niet gezegd dat een thuiswerker in alle gevallen als
werknemer moet worden gekwalificeerd. De op 31 oktober2002 door Nederland

geratificeerde ILO Home Work Convention gaat in dit verband niet verder dan
hetpromoten van gelijke behandeling tussen thuiswerkers en andere loontrekken-

32          In 1989 schreefSmitskam (p. 68) dat het oproepcontract geen juridisch begrip is, omdat
het als zodanig niet voorkomt in de arbeidswetgeving. Sinds de invoering van de
informatieplicht (zie § 4.2) wordtoproeparbeidgenoemdin art. 7:655 lid6BW. Zowel
in Nederland als in Belgie ontbreekt echter een definitie van het oproepcontract. In
Belgie staat de geldigheid van het oproepcontract zelfs ter discussie; Plets & de Wolff
1998, p. 33 e.v.

33      Zie over dit onderwerp verder: Heerma van Voss 1993, p. 33 en 1996, p. 18 e.v.. Zie
ook HR 25 januari  1980, NJ 1980, 264 (Possemis/Hoogenboom. m.nt. PAS) en Plets
& De Wolff 1998, p. 31-65.

34      Heerma van Voss 1996, p. 19.
35     HR 16 oktober 1981, Nl 1982, 123 en HR 5 november 1982, NJ 1983, 231.
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den, zover als mogelijk en rekening houdend met de specifieke kenmerken van
thuiswerk.36 De onduidelijke status van de thuiswerker vloeit voort uit het feit
dat hij niet rechtstreeks onder leiding en toezicht van de werkgever staat. Op

heteerste oog is het alleen hetresultaat dat telt. Toch ontvangt menig thuiswerker

aanwijzingen en instructies van de werkgever en kan zijn inzet via moderne
technieken worden gecontroleerd. Combineer dit met de betaling van een vaste

maandelijkse vergoeding en de doorbetaling van loon tijdens ziekte en vakantie,
en het bestaan van een arbeidsovereenkomst ligt in de rede. Is er daarentegen
sprake van uitbetaling op basis van de geleverde 'productie' en werkt de
thuiswerker voor verschillende opdrachtgevers tegelijk, dan zal ereerder sprake

zijn van een overeenkomst van opdracht.
Het dwingende karakter van het arbeidsovereenkomstenrecht noodzaakt

de rechter in elk aan hem voorgelegd geval zorgvuldig na te gaan of er sprake
is van een arbeidsovereenkomst of niet. Zou hij zonder meer aannemen dat dit
niet het geval is, bijvoorbeeld op basis van de benaming van het contract of
de uiterlijke verschijningsvorm ervan, dan lijdt het vonnis aan een gebrekkige
motivering en kan op die grond in cassatie worden aangetast.

3.2.5 Belgie: werklieden, bedienden en zeUstandigen

In Belgie wordt de arbeidsovereenkomst gedefinieerd als 'de overeenkomst
waarbij een werknemer ( . . . ) zich verbindt tegen loon, onder gezag van een
werkgever (...) arbeid te verrichten'.37 De drie belangrijkste elementen van de
overeenkomst (loon, arbeid en gezag) keren hierin terug. Het duurelement,
waarvan het nut in Nederland overigens ter discussie wordt gesteld, ontbreekt
in de definitie. De verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten is niet
uitdrukkelijk geregeld, maar geldt wel als een essentieel bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst. 38

Net als in Nederland geldt het gezagselement als kenmerkend bestanddeel
van de arbeidsovereenkomst.39 De aanwezigheid van dit element onderscheidt
de arbeidsovereenkomst van andere overeenkomsten tot het verrichten van arbeid

36     Art. 4 van ILO-Conventie 177 (1996). Zie voor Belgie par. 3.5.3.
37     Art. 2 en 3 AOW.
38 Vgl. Verbraeken & De Schoutheete 1994, p. 29 en Weyns 2000, p. 39.
39     Zie o.a. Van Eeckhoutte 2002, p. 191-192; Blanpain 1999, p. 17 en Engels 1989, p

261.
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tegen beloning. Van Eeckhoutte noemt in dit verband de aannemingsovereenk-

omst, de lastgeving en de opleidingsovereenkomst.
40

De aannemingsovereenkomsthoudt inde meeste gevallen een resultaatsver-
bintenis in, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Of er in het concrete geval
sprake is van een resultaatsverbintenis hangt afvan de bedoeling van partijen,
tenzij  de wet zelf duidelijkheid verschaft:' De aanbesteder kan instructies of
richtlijnen geven, maar de aannemer is zelfverantwoordelijk voor het resultaat
van zijn arbeid.

De lastgeving (art. 1984 BW) is een overeenkomst waarbij de ene partij
(de lastgever) de andere partij (de lasthebber) belast met het stellen van een

rechtshandeling  in haar naam en voor haar rekening. De overeenkomst kan
worden vergeleken met de Nederlandse overeenkomst van opdracht. Voorbeeld
van een lasthebber is de advocaat of notaris die in naam van zijn client een
rechtshandeling verricht. De lasthebber vertegenwoordigt de lastgever, maar
werkt niet onder diens gezag. In de praktijk komt het echter voor dat een last-
hebber (bijvoorbeeld een bestuurder van een vennootschap ofeen zaakvoerder)
naast het stellen van rechtshandelingen nog andere activiteiten voor de
vennootschap uitoefent, die wel onder gezag plaatsvinden.

De opleidingsovereenkomst (leerovereenkomst, stageovereenkomst of
overeenkomst voorberoepsoplei(ling) kenmerkt zich door de aanwezigheid van
een didactisch element: het verrichten van arbeid tegen beloning is bij deze
overeenkomst niet doorslaggevend.

De Belgische rechtspraak en de rechtsleer gaan er unaniem vanuit dat de
aan de arbeidsovereenkomst inherente bevoegdheid van gezag, leiding en
toezicht niet noodzakelijk op werkelijke en permanente wijze hoeft te worden
uitgeoefend.42 Het betreft dus geen feitelijke, maareenjuridische ondergeschikt-
heid.43 De gezagsbevoegdheid moet volgens Engels wel steeds vatbaar zijn voor
praktische uitvoering; het is geen fictieve bevoegdheid.44 Net als in Nederland
heeft het oprekken van de grenzen van het werkgeversgezag te maken met het

40 Van Eeckhoutte 2002, p. 186-187. Verder noemt hu de overeenkomst tot huur van
werk die geen aannemingsovereenkomst is (zoals de makelaarsovereenkomst) en de
overeenkomst van overheidspersoneel in statutaire dienst.

41     Cass. 18 mei 1990, A. C 1989-90, 1195.
42 Zie Blanpain 1998, p. 7; Van Eeckhoutte 2002, p. 193 en Hendrickx 1999, p. 10 en

11, en uit de jurisprudentie: Cass. 15 februari 1982, Pas.  1982, I, p. 777; Cass.  14
november 1994, lizrcier Cass. 1994, n°   1197 en Arbh.  Luik 19 januari 2001, JTT
2001, p. 191.

43         Zo ook Arbh.  Luik  11  maart  1994, JTT 1994, 262 en Cass. 26 september  1973,  Pas.
1974, I, 84.  Zie ook Verbraeken & De Schoutheete 1994, p. 27 en Engels 1989, p
270, die spreekt  van de 'juridische mogelijkheid tot gezagsuitoefening'.

44    Engels 1989. p. 269.
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feit dat het gezagselement in moderne arbeidsverhoudingen minder zichtbaar

is geworden. Van der Heijden sprak in dit verband van de 'erosie' van het
gezagscriterium; volgens Humblet'evaporeert' het gezag.45 De vraag of gezag
een vaste of vloeibare materie is laten we hier maar in het midden.

De verplichting van de werknemer om bevelen en instructies van de

werkgever opte volgen vloeit voort uit art.  17,2* AOW enmeer inhet algemeen
uit art. 1134 BW. Wil er sprake zijn van werkgeversgezag, dan moet er aan
beide door Jansen & Loonstra onderscheiden gezagsbegrippen zijn voldaan

(zie par. 3.2.2). De enkele bevoegdheid om aanwijzingen te geven met betrek-
king tot de goede werking van de onderneming (het formele gezagsbegrip)
wordt in de praktijk niet voldoende geacht om te besluiten tot het bestaan van
een arbeidsovereenkomst. Dergelijke algemene aanwijzingen kunnen volgens
de Belgische rechtsleerook gewettigd zijn in hetkader van eenaannemingsover-
eenkomst oflastgeving. Van juridische ondergeschiktheid is slechts sprake als
de werkgever tevens bevoegd is om specifieke, gedetailleerde en herhaalde

richtlijnen te geven met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden

(het materiele gezagsbegrip), en om de uitvoering van die richtlijnen te
controleren.46

De grens tussen het werkgeversgezag en de aanwijzingen van een
aanbesteder of lastgever is in sommige gevallen zo vaag, dat het moeilijk is
de arbeidsovereenkomst van de overige overeenkomsten tot het verrichten van
arbeid afte bakenen. Volgens Van Eeckhoutte is de kwalificatie van arbeidsver-

houdingen een van de meest prominente en hinderlijke onzekerheden van het
sociaal recht.47 Om de rechter ondanks deze onzekerheid in staat te stellen tot

een beslissing te komen, kan de gezagsverhouding rechtsgeldig worden afgeleid
uit een aantal met elkaar in verband gebrachte feitelijke gegevens, waaronder
de wijze waarop de werknemer wordtbetaald, het vaste loon dat overeengeko-
men is, de afwezigheid van keuze betreffende het tijdstip waarop het werk moet
worden uitgevoerd en de omstandigheid dat eiser de enige opdrachtgever is.

48

Volgens sommige auteurs is deze methode echter weinig bevredigend. Zo leidt
de vage omschrijving van het werkgeversgezag volgens Blanpain tot het
'interpreteren met de natte vinger' en wordt de arbeidsrechtbank volgens

45     Resp. Van der Heijden 1999a, p. 9 en Humlet 2001, p. 87.
46 Zie Hendrickx 1999, p. 13-17 en Engels 1989, p. 275.
47 Van Eeckhoutte 2001, p. 113-116.
48    Cass. 2 november 1992, RW 1992-93, 960. Voor de verdere uitwerking van deze

benadering verwijs ik naar par. 3.3.
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Humblet 'gedegradeerd tot een loterij', omdat de feitelijke toestand 'in de
perceptie van de rechter' primeert.49 In par. 3.3 kom ik hier op terug.

In Belgie leidt niet alleen het onderscheid tussen werknemers en
zelfstandigen, maar ook dat tussen arbeiders (ofwerklieden) en bedienden voor

bewijs- en interpretatieproblemen. Om dergelijke problemen te voorkomen heeft
de Nederlandse wetgever indertijd voor een eenvormige regeling van de
arbeidsovereenkomst gekozen:0 De Belgische wetgever achtte dwingende
arbeidsrechtelijke bepalingen aanvankelijk echter alleen nodig voor werklieden: 1
Daarna volgden de 'zwakkere' bedienden met een jaarsalaris beneden een

bepaalde grens; vervolgens pas de bedienden met een hoger loon. Pas later
werden deze bepalingen van dwingendrechtelijke aard en werden zij, samen
met specifieke bepalingen voor handelsvertegenwoordigers, dienstboden en

studenten, opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet (AOW).52 Op de

achtergronden van deze bescherming kom ik terug in par. 3.2.6.
De AOW kent een algemene titel die van toepassing is op alle werknemers,

gevolgd doorbijzondere titels voor werklieden, bedienden, handelsvertegenwoor-
digers en dienstboden. Verderregelt de AOW de overeenkomst voor tewerkstel-

ling van huisarbeiders (in Nederland thuiswerkers genoemd) en studenten. Bij
elk van deze categorieen staat het gezagscriterium centraal.53 Van de verschillen-
de typen arbeidsovereenkomst geniet de bediendenovereenkomst, dankzij haar
sterke rechtsbescherming en aantrekkelijke voorwaarden, de grootste aantrek-
kingskracht.54 De bescherming van de bediende uit zich in relatief lange

opzegtermijnen en hoge forfaitaire vergoedingen in geval van onrechtmatige
opzegging. Verderkan eenbediende niet gedeeltelijk werkloos worden verklaard
wanneer de onderneming onvoldoende werk voor hem heeft en behoudt hij in
geval van ziekte gedurende geruime tijd recht op loon.

Arbeiders en bedienden vormen samen veruit de grootste enbest vertegen-
woordigde groep werknemers op de Belgische arbeidsmarkt:s Het onderscheid
tussen beide categorieen berust - net als een eeuw geleden - op de vraag of een

49 Resp. Blanpain 1998, p. 13 en Humblet 2001, p. 87.
50      Vgl. Van der Ven 1958, p. 393; Koopmans 1962, p. 82; Heerma van Voss 1992, p.

62-63 en Wust 1993, p. 187.
51     Wet van 10 maart 1900 op het arbeidscontract. Deze geschiedenis wordt beschreven

door Van Eeckhoutte 2002, p 182-184.
52          Wet  van  3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,  B. S. 22 augustus  1978.

De specifieke regeling voor bedienden dateert van 1922, die voor handels-
vertegenwoordigers van 1963 en die van dienstboden en studenten van 1970.

53    Blanpain 1998, p. 3.
54          De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is een variante van de bedien-

denovereen-komst.
55     Zie voor cijfermateriaal: Blanpain 1999, p. 20-21.
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werknemer zich heeft verbonden om in hoofdzaak hand- dan wel hoofdarbeid
te verrichten.56 Verbraecken & De Schoutheete noemen dit criterium 'peu
operationnel' en 'peu addquat'.57 Arbeiders dienen immers hoe langer hoe meer

te beschikken over technische kennis en intellectuele capaciteiten, terwijl
sommige bedienden louter uitvoerende taken verrichten.58 Het verbaast dan ook

niet dat een nachtwaker de ene keer als werkman, de andere keer als bediende
wordt gekwalificeerd.59 De rechter heeft een grote beoordelingsvrijheid:  'dans

ce domaine, tout est question d'esptce et de sensibilitd  de la part de celui qui
est appeld h juger'.60 Deze opvatting komt overeen met die van Van Wouw,

die erop wees dat gevoelsfactoren een belangrijke rol spelen in rechterlijke
beslissingen.

6I

Hoewel de verschillen tussen het arbeiders- en bediendenstatuut gaande-

weg zijn verminderd, hebben voorstellen voor een volledige afschaffing van
het onderscheid tot nu toe weinig resultaat gehad.62 Wetenschappers voeren
aan dat het historisch gegroeide onderscheid tussen arbeiders en bedienden
onduidelijk en voorbijgestreefd is.63 De indeling komt niet alleen gekunsteld

over, maar leidt bovendien tot discriminatie op het vlak van de opzegtermijnen.
Om deze reden achtte het Duitse Bun(lesve,fassungsgericht het onderscheid
tussen Arbeiter en Angestellte ongrondwettelijk.64 In Belgie is een dergelijke

poging echter mislukt. Het Belgische Arbitragehof oordeelde dat het ongerecht-

vaardigde karakter van het verschil in opzegtermijn geen plotselinge afschaffing
rechtvaardigt van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden.65 Inmiddels
bereikten de sociale partners een akkoord over de verlenging van de opzegter-
mijn van arbeiders, waardoor het onderscheid verder verminderde. 66

56     Zie art. 2 en 3 AOW.
57     Verbraeken & De Schoutheete 1994, p. 34 en 35.
58     Vergelijk ACV 2002, p. 34-35.
59       Zie resp. Arbh. Luik 14 maart  1984, RDS 1984, 358 en Arbrb. Brussel 22 juli  1983,

JTT 1984, 103.
60     Verbraeken & Van Schoutheete 1994, p. 34.
61      Van Wouw 2000, p. 244 e.v. (zie eerder par. 2.4).

62     Blanpain 1999, p. 114 en Birk e.a. 1992, p. 39 e.v.
63 Zie onder meer Blanpain 2001; Vanachter 2001, p. 101; Van Eeckhoutte 2002, p. 202

en Stroobant 2001, p. 97-100, die net als Vanachter met concrete voorstellen komt om
het onderscheid weg te werken.

64      BverfGE 82, 126-156 (1990), waarover Birk e.a. 1992, p. 45-46 en Van Peijpe 1997,
p. 373.

65       Arbitragehof 8 juli 1993, B. S. 27 augustus 1993. Zie in dit verband verder: C. Engels,
'Het onderscheid werkman/bediende: een ongrondwettige discriminatie in strijd met
de artikelen 6 en 6bis van de Belgische Grondwet', RW 1991-1992, p. 729.

66        CAO nr. 75 van de Nationale Arbeidsraad van 20 december 1999, B.S. 26 februari 2000
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3.2.6 Grondslagen van het arbeidsrecht

De reden om aan het eind van deze paragraaf terug te keren naar de grondslagen
van het arbeidsrecht is dat de strekking van het recht doorwerkt in de fase van
de bewijsvoering. Strekt het materiele recht tot bescherming van een der partijen
bij de overeenkomst, dan zou die bescherming een dode letter blijven wanneer
het effectueren ervan op zware bewijsrechtelijke hindernissen zou stuiten. Met
het vaststellen van dwingendrechtelijke bepalingen zit de taak van de wetgever
er nog niet op. Hij zal tevens moeten nagaan of de beschermde partij zijn recht

ook daadwerkelijk voor de rechter zal kunnen afdwingen. Ziet het ernaar uit
dat dit niet het geval is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een structurele

bewijsnood aan de kant van de eisende partij, dan zal het recht tussenbeide
moeten komen. De wettelijke instrumenten hiertoe werden besproken in par.
2.7. Vervolgens is het de taak van de rechter om erop toe te zien dat de door
de wetgever beoogde bescherming tot haar recht komt. De rechter kan daartoe

gebruik maken van een ofmeerdere van dein par. 2.6 genoemde instrumenten.

De argumenten voor het gebruik van wettelijke of rechterlijke instrumenten
komen ten dele overeen (zie in het algemeen par. 2.8).

Van der Heijden noemt als grondslagen van het arbeidsrecht: de bescher-

ming van de werknemer, ongelijkheidscompensatie, emancipatie en machtsvor-
ming.67 Deze grondslagen hangen nauw met elkaar samen: de wettelijke be-

scherming van de werknemer tegen mogelijke onbillijkeeisen van de wederpartij
vloeit voort uit de gedachte dat de werknemer zich ten opzichte van de
werkgever in een zwakkere positie bevindt. In deze situatie kan hetcivielrechte-

lijke beginsel van contractvrijheid niet of niet ten volle gehandhaafd worden. 68

Door middel van (semi-)dwingende wetsbepalingen wordt voorkomen dat de
werknemer onderdruk van de wederpartij en/of zijn zwakke economische positie
afstand doet van zijn rechten.69 Volgens Meijers was het de plicht van de
wetgever om door dwingende voorschriften hen te beschermen die ten gevolge
van de druk waaronder zij leven in vele opzichten geen billijke voorwaarden

bij de arbeidsovereenkomst kunnen bedingen.
70

Afgezien van het opleggen van dwingende wetsbepalingen zijn er nog
andere middelen om tot bescherming van de werknemer en ongelijkheidscom-

67      Van der Heijden 1999a, p. 3 e.v.
68     Zie in deze zin al Drucker 1887, p. 49 e.v.
69        Vgl. Rood 2000, p.  118; Van der Heijden 1999a, p. 5: Van der Grinten 2002, p. 40 en

Engels 1989, p. 271: 'Partijen kunnen niet eigenmachtig beslissen overde toepasselijk-
heid  van het sociale recht'.

70     Meijers 1924, p. 1-2.
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pensatie te komen. Het eerste middel daartoe is volgens Van der Heijden de
emancipatie van de werknemer.7' Door opleiding, vorming en (bij)scholing
versterkt de werknemer zijn onderhandelingspositie ten opzichte van de
individuele werkgever. Dit geldt echter niet voor alle werknemers : 'tegenover
hooggeschoolde vakmensen staat een groeiend aantal laag-, verkeerd- of
ongeschoolden, wier positie in het bedrijf en op de arbeidsmarkt in de regel
uitgesproken zwak is.,72 Binnen de door de wet gestelde grenzen is het nog

altijd de werkgever die bepaalt welke werknemers hij aanneemt en ontslaat.

Hoe'geemancipeerd' ook, de werknemerblijft voorzijn inkomen en maatschap-
pelijk aanzien afhankelijk van het werk dat de werkgever hem aanbiedt. Het
tweede middelismachtsvorming: collectief optreden is in vele opzichten immers
effectiever dan individuele belangenbehartiging.73 De macht van de collectiviteit
compenseert de onmacht van het individu.74 Machtsvorming, emancipatie en

materieelrechtelijke ongelijkheidscompensatie zijn dus stuk voor stuk middelen
om het doel (bescherming van de werknemer) te bereiken. Zij kunnen echter
ook op zichzelf als grondslag van het arbeidsrecht worden beschouwd.

Het besefdat partijen bij een arbeidsovereenkomst niet gelijk zijn, waardoor
de werknemer als zwakkere partij bescherming behoeft, dateert van het einde
van de negentiende eeuw.75 De Nederlandse Wet op de arbeidsovereenkomst
(1907) en de Belgische Wet op het arbeidscontract (1900) gaven voor het eerst
vorm aan deze gedachte. De Wet op de arbeidsovereenkomst heeft volgens
Levenbach 'vele onbillijkheden van vroeger (...) doen verdwijnen'.76  De op-
drachtnemer moest het vooralsnog zonder bescherming stellen: 'Door haar
beschermende werking uitsluitend te laten gelden voor de loontrekkenden,
occupeerde zij zich er niet mee hoe arbeid verrichtenden die niet in loondienst
stonden, zich overeind konden houden tegenover hun opdrachtgever.' De Wet
op de arbeidsovereenkomst heeft daarmee binnen het arbeidsrecht voor een
tweedeling gezorgd, aldus Rood.77

In de periode tussen  1900 en  WO II was de wettelijke bescherming van
de werknemer relatief beperkt.  Anno 1938 schreef Valkhoff :  'Met het oog
op de bestaande economische en sociale verhoudingen is deze gelijkheid van
wettelijk recht voor werkgevers en werknemers voor bepaalde groepen van

71      Van der Heijden 1999a, p. 3-4.
72     Jaspers 1982, p. 535.
73 Vgl. Jaspers 1997, p. 81.
74      Van der Heijden 19994 p. 4
75       Heerma van Voss 1992, p. 33. We vinden deze gedachte terug in het voorontwerp van

Drucker (1894), dat uitgebreid besproken wordt door Wust 1993, p. 180 e.v.
76     Levenbach 1951, p. 12.
77     Rood 2000, p. 120.
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arbeiders in bepaald opzicht onrechtvaardig.'78 Mede onder druk van de
groeiende vakbeweging werd de bescherming van de werknemer na WO II
voortvarend ter hand genomen: er verrezen 'imposante gebouwen vol wetten
en jurisprudentie'.79 Een gelijkaardige ontwikkeling voltrok zich in Belgia, waar
de welvaartsstaat de economisch zwakkeren meer bescherming ging bieden,

onder meer op het gebied van de arbeidsovereenkomst. 80

De doelstelling van ongelijkheidscompensatie is niet op alle domeinen
van het arbeidsrecht even sterk aanwezig.81 Fundamentele arbeidsnormen, zoals

het recht op gelijke behandeling en het recht op bescherming tegen gevaar,
worden nu eenmaal met zwaardere middelen beschermd dan het recht op een
eindejaarsuitkering, extra vakantiedagen of aandelenopties. In Belgm is de

ongelijkheidscompensatie bovendien niet voor alle werknemers gelijk: arbeiders

genieten paradoxaal genoeg minder bescherming dan bedienden, behalve op
het gebied van het willekeurig ontslag (zie hoofstuk 7 § 3.4). Het beschermen
van de economisch zwakkere werknemer tegen de gevolgen van zijn economi-
sche afhankelijkheid vormt echter ook in Belgie de fundering van de sociale
wetgeving.82 Via beschermende bepalingen tracht de wetgever de situatie van
werknemers te verbeteren en hen 'meer waardigheid' te bezorgen. 83

Na 1980 groeide stilaan hetbesefdat de materieelrechtelijke bescherming
van de werknemer een proces- of bewijsrechtelijke component behoeft. Door
de toename van het aantal arbeidsrechtelijke procedures werden de grenzen
van de materieelrechtelijke bescherming zichtbaar. Op verschillende terreinen
van het arbeidsrecht stuitten werknemers op een zware bewijslast die de
effectuering van hun rechten in gevaar bleek te brengen. Voorbeelden hiervan
zijn te vinden in gelijkebehandelingszaken (hoofdstuk 4); geschillen met

betrekking tot loon en niet-opgenomen vakantiedagen (hoofdstuk 5), de
werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (hoofd-
stuk 6) en het kennelijk onredelijk ontslag (hoofdstuk 7). De Hoge Raad trok
zich deze situatie aan en moedigde de lagere rechter aan om in geval van een
(te) zware bewijslast gebruik te maken van processuele instrumenten, zoals

mededelingsplichten en rechtsvermoedens. Tegelijkertijd bood het uit 1988
daterende 'nieuwe' bewijsrecht de rechter de mogelijkheid om op grond van
een bijzondere regel van bewijslastverdeling of de eisen van redelijkheid en

78     Valkhoff 1938, p. 107.
79     Van der Heijden 19994 p. 4.
80 Zie Margits 2001, p. 26.
81     Jacobs 1997, p. 67 e.v.
82 Vgl. Engels 1989, p. 276.
83     Margits 2001. p. 26.
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billijkheid van de hoofdregel vanbewijslastverdeling afte wijken(art.  150 Rv.).
De hier genoemde instrumenten leiden elk ophun manier tot een verschuiving
van de bewijslast van eiser (de werknemer) naar gedaagde (de werkgever). Na
de rechtspraak volgde de wetgever: de processuele ongelijkheidscompensatie
werd wettelijk verankerd door wijzigingen in de formulering van het materiele
recht en het opnemen van bijzondere (geschreven) regels van bewijslastverdeling.
In de volgende hoofdstukken kom ik daar uitgebreid op terug.

Ten aanzien van het bestaan van een arbeidsovereenkomst, sleutel tot het

arbeidsrecht, zijn er verschillende argumenten die de wetgeverhebben aangezet
tot het nemen van maatregelen op bewijsrechtelijk vlak. Een daarvan is de
rechtszekerheid: 'Als het gaat om de sleutel tot het arbeidsrecht (...) dient de
wet zelf duidelijkheid te verschaffen', aldus minister Melkert in de nota
Flexibiliteit en zekerheid.84 Een tweede argument is dat van de ongelijkheidscom-

pensatie. In de voorbereidende stukken voor de Wet Flexibiliteit en zekerheid
lezen we hieromtrent: 'Rechtsvermoedens hebben de functie van een verlichting
van de bewijslast die op dit moment bij de werknemer ligt die zich doorgaans
in een zwakkere bewijspositie bevindt. Het rechtsvermoeden is daarmee een

steun in de rug van de zwakke arbeidsmarktpartij (ongelijkheidscompensatie).
,85

Een derde argument, in dit geval voor de introductie van een informatieplicht
van de werkgever, is dat van de effectiviteit van de rechtsbescherming. Een
van de doelstellingen van richtlijn 91/533/EEG luidt immers: het beter
beschermen van werknemers tegen een eventuele miskenning van hun rechten

(zie verderpar. 3.4.2). Rechtszekerheid, ongelijkheidscompensatie, effectiviteit
van het recht en bescherming van de werknemer liggen daarmee aan de basis
van de bewijsrechtelijke ongelijkheidscompensatie die in dit boek centraal staat.

3.3 Indicatorenbenadering

3.3.1 Inleiding

Zoals gezegd is het in de praktijk niet altijd eenvoudig het bestaan van een
arbeidsovereenkomst vast te stellen, laat staan het bewijs ervan te leveren. Dat
dit geennieuw probleem is blijkt uithet feitdat eralin 1909 talloze rechtszaken
werden gevoerd over de vraag of er al dan niet sprake was van een gezagsver-
houding.86 Het zou van weinig realiteitszin getuigen om te denken dat dit

84 Nota Flexibiliteit en zekerheid 1995, p. 22.
85     Kamerstukken II 1995/96, 24 543, nr. 1, p. 23.
86        Jansen & Loonstra  1997,  p.  11 (zie eerder par.  3.1).
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probleem op korte termijn verholpen kan worden. Van der Heijden verwacht

zelfs dat het vaststellen van een gezagsverhouding tussen werkgever en

werknemer 'in toenemende mate moeilijk zal zijn'.87 Dit heeft te maken met

de verdere verzelfstandiging van de werknemer, de vervaging vanhettraditionele

werkgeversgezag en deflexibilisering van de arbeid. Inventieve ondernemers

grijpen deze ontwikkelingen (en de daaruit voortvloeiende onzekerheid) aan
om nieuwe contracten in het leven te roepen die (op het eerste oog) niet onder

de definitie van de arbeidsovereenkomst vallen. Oordeelt de rechter dat het

gezagselement ontbreekt, dan kan de partij die de arbeid verricht geen aanspraak

maken op de bescherming die het arbeidsrecht en de sociale zekerheid hem als

werknemer geboden zouden hebben. Gezien het dwingende karakter van het

arbeidsrecht mag een dergelijke beslissing niet lichtzinnig genomen worden.

Of er in een gegeven geval sprake is van een arbeidsovereenkomst is een

feitenkwestie die door de rechter moet worden beoordeeld aan de hand van de

concrete feiten en omstandigheden. Bij die beoordeling wordt niet alleen gekeken
naar de benaming en bewoordingen van de overeenkomst, maar ook naar de

uitvoering die partijen in de praktijk aan hun overeenkomst hebben gegeven.
88

De rechter heeft hierin een grote beoordelingsvrijheid: hij beslist op basis van

een 'samenbundeling' van feitelijke indicatoren die in het concrete geval naar
voren zijn gebracht.89 Het oordeel van de feitenrechter kan in cassatie niet

worden getoetst, tenzij er sprake is van een gebrek in de motiverin&" Die
motivering bestaat in het algemeen uit een precieze opsomming van de feiten

en omstandigheden van het geval en de afweging die daarbij heeft plaatsgevon-
den:'

Voor de procespartijen komt het erop aan zoveel mogelijk feiten en
omstandigheden te stellen om het bestaan (of juist niet bestaan) van een
arbeidsovereenkomst voor de rechter aannemelijk te maken.92 De werknemer

zal in het algemeen die omstandigheden aanvoeren die wijzen in de richting
van een arbeidsovereenkomst; de werkgever zal zich daarentegen beroepen op
feiten die het bestaan van een arbeidsovereenkomst uitsluiten of in de richting
van een van de andere benoemde overeenkomsten wijzen. Tegelijkertijd zal

87     Van der Heijden 19993, p. 9

88     Vgl. Van der Heijden 2000, p. 5-6;  HR 8 april 1994, NJ 1994, 704 (m.nt. PAS) en
Ktg. Utrecht 2 augustus 1994, JAR 1994, 255.

89     Engels 1989, p. 457. Zie ook de citaten van Humblet 2001, p. 87 en Verbraeken &
Van Schoutheete 1994, p. 34 in par. 3.2.5.

90 Zie onder meer HR 5 november 1982, NJ 1983, 231.
91         Zie bij wijze van voorbeeld: Rb. Utrecht 27juni 2001, JAR 2001/155 en Rb. Groningen

19 januari 2001. JAR 2001/55.
92      Zie bijv. Ktg. Amsterdam 16 juni 2000, JAR 2000/167.
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men trachten de door de wederpartij gestelde feiten te bagatelliseren of te
weerleggen. Stelt een werknemerbijvoorbeeld dat hij aanwijzingen kreeg voor
de uitvoering van het werk (hetgeen zou wijzen op een gezagsverhouding), dan
kan de werkgever daartegenover stellen dat die aanwijzingen slechts een
verwaarloosbaar gedeelte van het werk betroffen, zodat - naar zijn mening -
niet aan het gezagselement is voldaan.

Dit proces van stellen en bagatelliseren gaat doorgaans vooraf aan de
eigenlijke bewijslevering. Aan het eind van de procedure zal de rechter immers
tot een beslissing moeten komen die gebaseerd is op bewezen of anderszins
met een voldoende mate van zekerheid vastgestelde feiten. Beroept de werk-
nemer zich op het bestaan van een arbeidsovereenkomst en worden essentiele
kenmerken daarvan door de werkgeverbetwist, dan zal de werknemer worden
toegelaten tot het bewijs van de door hem gestelde indicatoren.93 Op zijn beurt
zal de werkgever worden toegelaten tot het bewijs van de door hem gestelde
contra-indicatoren (tegenbewijs) of het bewijs van indicatoren die wijzen op
het bestaan van een andere overeenkomst (bewijs of tegendeelbewijs).

94

Een eerste aanwijzing over de aard van de tussen partijen geldende over-
eenkomst kan worden ontleend aan de benaming en bewoordingen van het
contract. Wordt de betekenis daarvan door de wederpartij betwist, dan zal de
rechter moeten nagaan in hoeverre daadwerkelijk aan de kenmerken van een
arbeidsovereenkomst is voldaan (zie § 3.2). In § 3.3 geef ik een overzicht van
de feiten en omstandigheden die daarbij blijkens de Nederlandse en Belgische
rechtspraak een rol kunnen spelen.

95

93     Zie bijv. HR 20 november 1964, NJ 1965, 48; HR 23 januari 1981, NJ 1981, 196;

Rb. 's-Hertogenbosch 3 april 1981, Prg.  1982,1724 en Ktg. Deventer 9 januari 1988,
Prg. 1988, 2947. Rb. 's-Gravenhage 10 februari 1993,JAR 1993/ 49 leidde het bestaan
van een arbeidsovereenkomst  af uit de feiten en achtte geen nadere bewijslevering
nodig. Voor Belgiakan dit uitgangspunt worden afgeleid uit: Cass. 19 april 1982, RW
1982-83,2836; Cass.  l september 1983, J77'1984,57; Cass. 19 september 1983, Pas.
1984, I, p. 57; Arbrb. Brussel 21 maart 1989, Rechtspr. Arb. Br. 1989, 146; Arbh.
Brussel 11 juli 1989, Rev. dr. soc. 1989, p. 399; Cass. 17 september 1990, Chron.
dr. soc.  1991, p.  151 en Arbh.  Luik 19 januari 2001, JTT 2001, p.  190.

94 Dit laatste vloeit wederom voort uit de hoofdregel van bewijslastverdeling. Zie over
het hier gemaakte onderscheid par. 2.2.2. Een voorbeeld iS te vinden in Cass. 19
september 1983, AC 1983-84, 54: de verwerende partij moet in voorkomend geval
aantonen dat zij een ander contract dan een arbeidsovereenkomst had wmen sluiten
en dat de voorwaarden van dat contract vervuld zijn.

95       Voor de Belgische rechtspraak baseer ik mij met name op het overzicht van Hendrickx
1999.
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3.3.2 Bedoeling versus realiteit

Bij de beantwoording van de vraag ofer sprake is van een arbeidsovereenkomst

moet worden uitgegaan van hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst

voor ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk
aan de overeenkomst uitvoering en inhoud hebben gegeven.'6 De bedoeling

van partijen kan onder meer worden afgeleid uit de benaming en de bewoording-
en van de overeenkomst en uit de schriftelijke opgave van art. 7:655 BW. De
benaming van het contract is echter niet bindend.97 Wijzen de feitelijke
elementen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst, dan is er sprake van

een arbeidsovereenkomst, ook als partijen hun overeenkomst anders hebben

benoemd.9 Tegelijkertijd mag niet te snel worden aangenomen dat partijen hun

arbeidsovereenkomst dooreen andere overeenkomst hebben vervangen.99 Beide

vaststellingen vloeien voort uit het dwingendrechtelijke karakter van de arbeids-

overeenkomst.
Het belang van de feitelijke situatie volgt onder meer uit het arrest

Agfa/Schoolderman:00 In casu oordeelde de rechtbank dat het oorspronkelijke
karakter van de arbeidsverhouding verloren was gegaan. Schoolderman had

een contract als tijdelijke kracht op uurloonbasis, maar werkte bijnade volledige

werktijd zonder onderbreking voor Agfa. Zij verrichte dezelfde werkzaamheden

als het vaste personeel van de onderneming en was daarvoor niet minder

gekwalificeerd. Volgens de rechtbank had Agfa geen goede redenen aangevoerd

waarom zij Schoolderman desondanks als tijdelijke kracht was blijven

96    HR 14 november 1997, NJ 1998,149 (Groen/Schoevers), gevolgd door onder meer

Rb. 's-Gravenhage 3 februari 1999, JAR 1999/84; Ktg. Amsterdam 16 juni 2000, JAR
2000/167 en Rb. Middelburg 5 februari 2003, JAR 2003/66. VoorBelgit: zie Hendrickx

1999, p.  12-13 en de daar genoemde jurisprudentie.
97       Zie ook Rood 2000, p. 125. In HR 18 november 1988, NJ 1989,344 (concl. A-G Franx)

was er sprake van een schriftelijke bevestiging die wees op het bestaan van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze bevestiging deed de balans voorlopig
in het voordeel van de werknemer doorslaan, tot op door de werkgever te leveren
tegenbewijs. Zie verder HR 21 maart 1969, NJ 1969,321; HR 5 maart 1971, NJ 1971,
283; HR 16 september 1994, JAR 1994/214 (concl. A-G Koopmans) en Ktg. Utrecht

7 maart 2001, JAR 2001/91.
98       Ziebijv. Ktg. Hilversum 7 maart 2001, JAR2001/72enRb. Leeuwarden (sectorkanton,

locatie Sneek) 6 februari 2002, JAR 2002/58 (au-pair).
99      HR 5 november 1982, NJ 1983, 231, onder meer toegepast in Rb. 's-Gravenhage 21

oktober 1985, NJ 1987,498 (freelance-overeenkomst).
100    HR 8 april 1994, NJ 1994,704. Zie in dit verband Jacobs 2000, p. 60; Van der Heijden

1999, p. 4; Verhulp 2001, p. 119; HR 13 september 1991, NJ 1992, 130 (proeft(id);
HR 22 november 1991, Nl 1992,707 (draaideur-constructie) en Ktg. Utrecht 8 mei

1996, lAR 1996/174.
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behandelen. Op het cassatieberoep van Agfa oordeelde de Hoge Raad: 'Aldus
overwegende heeft de Rechtbank genoegzaam gemotiveerd dat de aanvankelijk
overeengekomen arbeidsvoorwaarden niet doorslaggevend zijn, maar mede
betekenis toekomt aan de wijze waarop partijen in de praktijk aan de arbeidsover-
eenkomst uitvoering geven en aldus daaraan een andere inhoudhebben gegeven.'
(r.0.3.3) Wijzen de benaming en bewoordingen van de overeenkomst op het
bestaan van een arbeidsovereenkomst maar wordt dit bestaan doorde werkgever
gemotiveerd betwist, dan zal de rechter dus moeten nagaan in hoeverre in
werkelijkheid aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst is voldaan. lot

Ook in Belgi  geldt als uitgangspunt dat de realiteit van de arbeidsverhou-
ding prevaleert boven de door partijen gegeven kwalificatie:02 Het Hof van
Cassatie overwoog in dit verband: 'dat de rechter niet gebonden is door de
kwalificatie die partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst geven; dat
hij bij de beoordeling van het bestaan van een gezagsverhouding, essentieel
element van de arbeidsovereenkomst, de feitelijke toestand dient te onderzoeken
aan de hand van alle feitelijke gegevens van de zaak.'103 Van Eeckhoutte bena-
drukt dat de gezagsverhouding niet zozeer wordtafgeleid uit een 'accumulatie
van min of meer overtuigende indicien, maar veeleer uit een coherent geheel
van bedingen en feiten' die samen een bepaald beeld opleveren. 104

Het dwingende karakter van het arbeidsovereenkomstenrecht brengt zoals
gezegd mee dat partijen niet eigenmachtig over de toepassing ervan kunnen
beslissen. 105 Is er sprake van arbeid en loon en wijzen de vastgestelde feiten
op het bestaan van een gezagsverhouding, dan is er sprake van een arbeids-
overeen-komst, welke benaming partijen ook aan hun overeenkomst hebben
gegeven. Dit was onder meer het geval ten aanzien van de zgn. management-
vennootschap tussen voetbaltrainer Georges Leekens en FC-Brugge.106 Het
bestaan van een arbeidsovereenkomst of van een zel fstandig statuut hangt af
van een geheel van feitelijke elementen die elk afzonderlijk beschouwd niet
doorslaggevend zijn, maar waarvan een samengaan al ofniet wijst in derichting

101     Vgl. Rb. Groningen 19 januari 2001, JAR 2001/55 onder 5.5.
102 Zie Hendrickx 1999, p. 20; Verbraeken & De Schoutheete 1994. p. 32-33 en Wantiez

1991. p. 441. Engels 1989, p 619-620 maakt in dit verband onderscheid tussen de
directe en de indirecte kwalificatie van de overeenkomst.

103   Cass. 7 september 1992, Soc.Kron. 1993, 13 (Varkenskweekster). Zie ook Cass. 15
februari 1982. Pas.  1982, I, 741 en Arbh.  Luik 19 januari 2001, JTT 2001,  190.

104 Van Eeckhoutte 2002, p. 193-194.
105    Zie Arbh. Mons 15 juli 1999, J772000,163 en verder: Engels 1989, p. 271; Weyns

2000, p. 35 en Van Eeckhoutte 2002, p. 195.
106 Zie Arbrb. Brugge 28 december 1994, JTT 1994-95, p. 307 en Arbh. Gent 26 maart

1998 (voorbeeld ontleend aan Blanpain 1998, p. 10).
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van ondergeschiktheid:07 De kwalificatie van partijen vormt  wel een belangrijk

aanknopingspunt voor de rechter en zal met name in twijfelgevallen een rol
108

spelen bij het vaststellen van de aard van de arbeidsverhouding.

3.3.3 Indicatoren voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst

In deze paragraaf geef ik een overzicht van de feitelijke elementen die blijkens

de rechtspraak een rol spelen bij de vaststelling van het bestaan van een

arbeidsovereenkornst. De volgorde van de bespreking sluit aan bij de definitie

van art. 7:610 BW: gezag/ondergeschiktheid, loon, zekere tijd en arbeid. Het

element 'gedurende zekere tijd' komt in de Belgische definitie van de

arbeidsovereenkomst niet voor. De verplichting om de arbeid persoonlijk te
verrichten geldt daarentegen in beide landen als wezenskenmerk van de

arbeidsovereen-komst.
Aan het slot van het hoofdstuk is een checklist opgenomen, waarin de

verschillende indicatoren voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst zijn

gebundeld. Metbehulp van deze checklistkunnen pattijen zich een beeld vormen

van de aard van hun rechtsbetrekking. Hij dient verder als houvast, als niet-

bindende leidraad,'09 voor de rechter die in geval van betwisting moet oordelen

over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. De rechterkan partijen

vragen de checklist voorafgaand aan de procedure in te vullen. De door mij

ontworpen checklist is kwalitatief van aard en biedt dus geen inzicht in het aantal

indicatoren dat nodig is om tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst te

kunnen concluderen. Een kwantitatieve uitwerking van de lijst kan in de
toekomst echter haar nut afwerpen. Daarbij valt te denken aan een elektronische

vragenlijst die na invulling te zien geeft hoeveel vragen positief en negatief

zijn beantwoord, welke elementen van de arbeidsovereenkomst (nog) ter
discussie staan en welke partij daarvan de bewijslast moet dragen. De snelheid

en efficientie van arbeidsrechtelijke procedures zullen daardoor verder worden

vergroot.

107     Arbh. Gent 3 november 2000,177' 2001,  193.
108    Humblet e.a. 1999, p. 38; Weyns 2000. p. 35 en Rood 2000, p. 125.
109 De behoefte aan niet-bindende leidraden, manuals en practice directions op het gebied

van het burgerlijk procesrecht wordt gesignaleerddoor Asser, Groen & Vranken 2003,

p. 258-259.
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3.3.3.1 Gezag en ondergeschiktheid

De aanwezigheid van gezag uit zich in de praktijk op talloze wijzen.  In
hoofdzaak gaat het echter om (a) het geven van leiding, door middel van
richtlijnen  met een eenzijdig, dwingend en voldoende specifiek karakter; en
(b) het uitoefenen van controle of toezicht hierop.11' Alle hierna genoemde
elementen zijn terug te voeren tot deze twee aspecten van het werkgeversgezag.
Gezag is volgens Humblet dan ook 'de som van leiding en toezicht'."' In een
gegeven geval zal de rechter door afweging van verschillende indicatoren en
contra-indicatoren tot  het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding moeten
besluiten. Dit is niet altijd eenvoudig: 'La question de savoir quels sont les
indices pertinents et combien il faut d'indices concordants pour faire pencher
labalanced'uncottplutot qued'un autre rel8ved'une alchimie particuli ement
ddlicate. ,112

Wil er sprake zijn van een gezagsverhouding dan moet er enigerlei
zeggenschap bedongen zijn over de wijze waarop de werkzaamheden moeten
worden verricht.113 Kan de werkgever wel instructies geven omtrent het te
behalen resultaat, maar niet over de wijze waarop dit moet worden bereikt, dan
is niet aan het gezagscriterium voldaan.114 Naast dit materitle gezagsbegrip is
er de formele gezagsbevoegdheid (zie par. 3.2.2). De voorschriften van de
werkgever ter bevordering van de goede orde in de onderneming hebben in
de praktijk betrekking op de arbeidstijden; de plaats of plaatsen waar de arbeid
moet worden verricht; het opnemen en registeren van vakantie- en verlofdagen;
de verplichtingen van de werknemer in geval van ziekte en arbeidsongeschikt-
heid, en de mogelijkheid van controle daarop.

De feitelijke zelfstandigheid van de werknemer moet door de rechter in
samenhang met andere criteria worden beoordeeld:15 Van de vele voorbeelden
waarin de indicatorenbenadering wordt toegepast, noem ik het vonnis van de
rechtbank Groningen van 19 januari 2001 (JAR 2001/155), waarin het bestaan
van een arbeidsovereenkomst tussen de directie van een serviceflat en een aantal

110 Vgl. Engels 1989, p. 267-268.
111   Humblet 2001, p. 88-89.
112    Verbraeken & Van Schoutheete 1994, p  29. Met andere woorden: de vraag welke en

hoeveel indicatoren nodig zijn om de balans naar de ene of de andere kant te laten
doorslaan vraagt om een bijzonder delicate afweging.

113    HR 8 mei 1998, NJ2000,81(MCBSchoenmaker)onder verwijzing naar HR 1 december
1961, NJ 1962, 79 (Stripteasedanseres).

114 Rb. 's-Gravenhage 3 februari 1999, JAR 1999/84
115   Vgl. HR 17 november 1978, NJ 1979,40.
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bewakers werd afgeleid uit de volgende feiten: (1) de bewakers ontvingen

schriftelijke instructies; (2) moesten verantwoording afleggen aan de directie;

(3) een logboek bijhouden; en (4) zich houden aan door de werkgever

vastgestelde werktijden en werkroosters. In deze elementen zijn duidelijk de
gezagsaspecten leiding en toezicht te herkennen. Verder speelde mee dat er

sprake was van periodieke betaling en verplichte ziekmelding.
Een ander voorbeeld is dat van de werknemer die op basis van een

opdrachtovereenkomst werkzaamheden verrichte als medisch adviseur. Na

opzegging van de overeenkomst vordert de gemachtigde van de werknemer

doorbetaling van loon op grond van het arbeidsovereenkomstenrecht. De

kantonrechter van Middelburg concludeert dat er sprake is van een arbeidsover-

eenkomst op grond van het feit dat: (1) de werknemer alleen voorde werkgever

werkte; (2) hij zich aan moest passen aan de werkwijze en organisatie van de
werkgever; (3) instructies kreeg met betrekking tot de inhoud van het werk;

(4) op vaste dagen en uren op het kantoor van de werkgever werkte; (5) niet

vrijelijk vakantie kon opnemen; (6) een salaris was afgesproken op basis van

de richtlijn van de Vereniging van Artsen in Dienstverband; (7) op het salaris

belasting en premies werden ingehouden; (8) een vast bedrag per maand werd

betaald; (9) de werknemer zich niet kon laten vervangen; en (10) geen
onderhandelingspositie had ten opzichte van de werkgever en daarom de

opdrachtovereenkomst wel moest tekenen. 116

Ook in Belgm wijst de verplichting om vaste uren na te leven in veel

gevallen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst, maar vormt op zich geen
doorslaggevend element." Het Hof van Cassatie achtte het hoofdzakelijk op

ongeregelde tijdstippen werken van een aantal chauffeurs dan ook niet onver-

enigbaar met het bestaan  van een arbeidsovereenkomst.' 18 De gebondenheid

aan een vaste plaats voor de uitvoering van de arbeid wordt evenmin doorslagge-
vend geacht, maar vormt wel een aanwijzing voor het bestaan van een

arbeidsovereenkomst."9 Daarnaast spelen er nog tal van andere elementen een

rol bij het vaststellen van gezag en ondergeschiktheid. Zo wijst het feit dat een
werknemer zijn werkgever vooraf moet waarschuwen in geval van afwezigheid
volgens het Luikse Arbeidshof op ondergeschiktheid:2  In verschillende gevallen

werd het ter beschikking stellen van materiaal door de werkgever beschouwd

116 Ktg. Middelburg 23 april 2001, bekrachtigddoorRb. Middelburg 5 februari 2003,1AR
2003/66.

117 Zie Hendrickx 1999, p. 30-33 en de daar genoemde jurisprudentie.
118    Cass. 3 april 1995,177' 1996, 21.
119   Hendrickx 1999, p. 33.
120   Arbh. Luik 10 december 1993,177' 1994, 398.
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als aanwijzing van ondergeschiktheid.121 Ook het bestaan van kledingvoorschrif-
ten en de verplichting om aanwezig te zijn op vergaderingen wijzen op
ondergeschiktheid.122 Het gebruik van eigen gereedschappen en materialen geldt
daarentegen als teken van zelfstandigheid.

Net als in Nederland is debevoegdheid omalgemene aanwijzingen te geven
niet doorslaggevend, maar moet er tevens sprake zijn van (de mogelijkheid tot
het geven van) meer concrete aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening
van de werkzaamheden. Het Gentse Arbeidshof spreekt in dit verband van een
'nauwkeurige omschrijving van de opgelegde taken, zowel van de aard als de
wijze van uitvoering, evenals de mogelijkheid tot controle erop: 123 Leiding
en toezicht staan hierin centraal. Een zeker initiatiefrecht en een zekere vrijheid
in de uitoefening van de werkzaamheden sluiten het bestaan van een gezagsver-
houding echter niet uit. 124

3.3.3.2 Loon

De betaling van een vaste maandelijkse vergoeding wijst op het bestaan van
een arbeidsovereenkomst. 125 Hetzelfde geldt voor de ornstandigheid dat het loon
van de werknemer (tijdelijk) wordt doorbetaald in geval van ziekte en/of verlof.
Het feit dat de werknemer maandelijks aan zijn opdrachtgever factureert staat
volgens de kantonrechter van Hilversum op zich niet aan het bestaan van een
arbejdsovereenkomst in de weg.126 De Haagse Rechtbank oordeelt daarentegen
dat het factureren van een bepaald bedrag peruur, vermeerderd metBTW, zozeer
afwijkt van hetgeen bij een arbeidsovereenkomst gebruikelijk is dat geen sprake
is van loon zoals bij een arbeidsovereenkomst hoort.127 Een eenduidige
benadering is hier dringend gewenst.

In Belgie wordt de wijze van vergoeding of de wijze waarop deze vergoe-
ding wordt berekend in beginsel niet doorslaggevend geacht voor het bestaan
van een arbeidsovereenkomst. Elementen als het eenzijdig vaststellen van het
loon, het bestaan van een uurloon en het waarborgen van het minimurnloon
leveren blijkens de rechtspraak wel aanwijzingen op voor het bestaan van een

121   Hendrickx 1999, p. 35
122    Hendrickx  1999, p. 40 en de daar genoemde jurisprudentie.
123   Arbh. Gent 17 november 1995, RW 1996-97,133.
124   Hendrickx 1999, p. 54-55.
125     Zie bijv. Ktg. Hilversum 7 maart 2001, JAR 2001/72 en Ktg. Amsterdam 16juni 2000,

JAR 2000/167.
126 Ktg. Hilversum 7 maart 2001, JAR 2001/72.
127 Rb. 's-Gravenhage 3 februari 1999, lAR 1999/84.
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arbeidsovereenkomst. 128 Het factureren  van de verrichte arbeid wordt in het

algemeen geassocieerd met zelfstandige arbeid: de afwezigheid ervan is dan
ook een aanwijzing in de richting van het bestaan van een arbeidsovereenk-
omst.129 Het feit dat de werknemer in economisch opzicht afhankelijk is van

de werkgever is niet voldoende voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. 130

3.3.3.3 Duurelement

Het element 'gedurende zekere tijd' heeft op zich weinig onderscheidende

kracht, omdat de wet geen minimumarbeidsduur voorschrijft. Een arbeidsover-
eenkomst voor enkele uren ofeen dag is dus denkbaar.13' Toch merkte Stolwijk
in  1977 al op dat als een arbeidsverhouding kort duurt, slechts een klein gedeelte
van de arbeidstijd in beslag neemt of de arbeid slechts incidenteel wordt verricht,
men al spoedig denkt aan de rechtsfiguur van opdracht of aanneming van
werk.132 Ook Levenbach en Van den Ven waren voorstanders van het gebruik
van het duurelement als kenmerk voor de aanwezigheid van een arbeidsover-
eenkomst. 133 Volgens de heersende leer is de tijdsduurechter geen wezensken-
merk van de arbeidsovereen-komst. 134

Uit de jurisprudentie blijkt dat er in de praktijk wel degelijk belang wordt

gehecht aan het duurelement. Zo oordeelde de Hoge Raad dat als er sprake is
van een langdurige tewerkstelling in een en dezelfde functie die ook door het
vaste personeel wordt uitgeoefend, de werkgever moeilijk kan volhouden dat
het werk een tijdelijk karakter heeft:35 Ook het feit dat de arbeid opfulttime
basis wordt verricht, waardoor de werknemer economisch volledig afhankelijk
is van de werkgever, vormt volgens de jurisprudentie een indicatie voor het
bestaan van een arbeidsovereenkomst. 136 Hetzelfde geldt voor het geval dat de
werknemer zich het grootste deel van zijn werktijd beschikbaar moet houden
voor de vervulling van opdrachten van de werkgever.137 De realiteit primeert

128   Hendrickx 1999, p. 41.
129   Arbh. Antwerpen 15 oktober 1993, Soc. Kron. 1996,285.

130 Zie hierover par. 3.2.4.
131    Van der Heijden 1999. p. 6 en Rood 2000, p. 124.
132   Stolwijk 1977, p. 23.
133 Zie voorontwerp Levenbach (1972) en Van der Ven 1972, p. 12. De reden hiervoor

was dat het criterium van de gezagsverhouding (toen al) moeilijk te hanteren viel.
134 Zie Heerma van Voss 1993, p. 22.
135   Zie HR 8 april 1994, NJ 1994, 704.
136 Ktg. Hilversum 7 maart 2001, JAR 2001/72.
137 Ktg. Amsterdam  16 juni 2000. JAR 2000/167.
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daarbij op hetgeen aanvankelijk is overeengekomen; een incidentele arbeidspres-
tatie kan immers na verloop van tijd een meer structureel karakter krijgen. 138

Het duurelement (lengte van de overeenkomst, aantal werkuren en
regelmaat van de arbeid) speelt dus te midden van andere aanwijzingen een
rol bij het bepalen van de aard van de overeenkomst. Die rot is groter naarmate
andere elementen, zoals de gezagsverhouding, minder reliefhebben.139 Wil er
sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, dan zal echter ook (ofjuist) aan het
gezagselement moeten zijn voldaan. Komthetbestaan vaneengezagsverhouding
tijdens de procedure onvoldoende uit de verf, dan kan de aanwezigheid van
het duurelement dit niet compenseren. In par. 3.5.4 kom ik hier nog op terug.

In de Belgische definitie van de arbeidsovereenkomst komthet duurelement
niet voor. Ook daar achten sommige rechters het langdurig uitvoeren van een
overeenkomst zonder protest echter relevant voor de kwalificatie van de
overeenkomst. Anderen hechten hieraan geen belang.140 Het pemlanent vervullen
van opdrachten in dezelfde onderneming wijst niet noodzakelijk op onderge-
schiktheid; het gaat om de gehoudenheid dit te doen.141

3.3.3.4 Arbeid

De omstandigheid dat de verrichte werkzaamheden behoren tot de normale
bedrij fsuitoefening van de onderneming, vormt een indicatie voor het bestaan
van een arbeidsovereenkomst.142 Zo wijst het feit dat een beurspromovendus
arbeid verricht die vergelijkbaar is met die van 'gewone' werknemers, op het
bestaan van een arbeidsovereenkomst. In deze zaak speelden verder mee dat
de promotor de voortgang van het onderzoek bewaakte; de aanwezigheid van
een werkplek; verlofregistratie; doorbetaling van loon bij ziekte; het bestaan
van secundaire arbeidsvoorwaarden en de economisch afhankelijke positie van
de beurspromovendus. 143 Het feit dat een stewardess tijdens haar opleiding
geen productieve werkzaamheden verricht en ten opzichte van gewone

138   Dit deed zich voor in het in par. 3.3.2 besproken Agfa-arrest (NJ 1994, 704).
139 Vgl. Kamerstukken H, 24 770, nr. 3.
140 Zie Hendrickx 1999, p.  57 en de daar genoemde jurisprudentie.
141   Hendrickx 1999, p. 63.
142    In HR 8 april 1994, NJ 1994, 704 (Agfa/Schoolderman) verrichte de oproepkrachten

dezelfde werkzaamheden op dezelfde afdeling als het vaste personeel. Zie ook Ktg.
Hilversum 7 maart 2000, JAR 2001/72, waarin de rechter oordeelde dat teamverband
wijst op het bestaan van een arbeidsovereenkomst bij de omroep.

143 Rb. Utrecht 27 juni 200 L JAR 2001/155.
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werknemers slechts beperkt inzetbaar is, wijst daarentegen (samen met andere

elementen) op het ontbreken van een arbeidsovereenkomst. 144

De plaats waar de arbeid wordt verricht speelt op zichzelf een beperkte
rol bij de beslissing of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Arbeid kan
zowel thuis als binnen de onderneming op basis van een arbeidsovereenkomst
worden verricht.145 Of er in een concreet geval sprake is van een arbeidsover-
eenkomst hangt onder meer af van de vraag of het thuiswerk aan de werknemer

is opgedragen (de bevoegdheid van de werkgever om de arbeidsplaats eenzijdig
en dwingend op te leggen wijst immers op het bestaan van gezag; zie par.
3.3.3.2) en of thuiswerk binnen de onderneming voor de betrokken functie

gebruikelijk is. Een bevestigend antwoord op beide vragen wijst op het bestaan

van een arbeidsovereenkomst. Anderzijds wijst de omstandigheid dat een
fotograafzelf moet zorgen voor een donkere kamer en fotoarchief op het bestaan

van een overeenkomst van opdracht.
146

3.3.3.5 Persoonlijke arbeidsverrichting

Het feit dat de werknemer zich zonder toestemming van de werkgever door
een derde mag laten vervangen en dit in de praktijk ook doet, wordt zowel in
Nederland als in Belgia onverenigbaar geacht met het bestaan van een arbeids-
overeenkomst.147 Hetzelfde geldt, volgens de Belgische rechtspraak, voor de
mogelijkheid van betrokkene omeigen personeelin dienstte nemen.148 De Presi-
dent van Rechtbank Amsterdam leidde het bestaan van een verplichting om
de arbeid persoonlijk te verrichten af uit het feit dat de desbetreffende functie

specialistische kennis vereiste en de werknemer zijn werk thuis verrichte met
een door de werkgever ter beschikking gestelde computer en internetverbin-

ding.
149

144 Rb. Haarlem (sector kanton, locatie Haarlem) 6 februari 2002, JAR 2002/74.
145   Vgl. HR 16 oktober 1981, NJ 1982, 123 en HR 5 november 1982, NJ 1983,231.
146 Ktg. Amsterdam  16 juni 2000, JAR 2000/167.
147    HR 13 december 1957, NJ 1958,35 en HR 21 maart 1969, NJ 1969,321. Zie ook Van

Slooten 1999, p. 149 e.v. Zie voor Belgie. Cass. 16 januari 1978, RW 1977/78, 2597:
Engels  1989, p. 273-374; Verbraeken & De Schoutheete 1994, p. 29; Hendrickx  1999,
p. 45 en 52 en Weyns 2000, p. 39.

148    Hendrickx 1999, p. 45-46.
149   Pres. Rb. Amsterdam 26 juli 2001, lAR 2001/196.
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3.3.4 Besluit

Op grond van de hiervoor besproken rechtspraak en literatuur kan worden

geconcludeerd dat de vraag of er in een gegeven geval sprake is van een
arbeidsovereenkomst moet worden afgeleid uit een geheel van met elkaar
overeenstemmende indicatoren. Die indicatoren of aanwijzingen hebben in
de meeste gevallen betrekking op het bestaan van een gezagsverhouding tussen

de werkgever en werknemer. Het is immers dit element dat de arbeidsovereenk-
omst van de overige overeenkomsten tot het verrichten van arbeid onderscheidt.

Werkgeversgezag vertaalt zich in de praktijk in de mogelijkheid van leiding
en toezicht. Het is de werkgever die de arbeidstijden vaststelt, bepaalt waar en
hoe de arbeid wordt verricht en met wie er wordt samengewerkt. Ten behoeve
van de goede orde van de onderneming moet afwezigheid in verband met
vakantie, ziekte of verlof tijdig worden gemeld en zorgt de werkgever zelf voor
vervanging. De werkgever heeft ook steeds de bevoegdheid de aanwezigheid
van de werknemer en de uitvoering van het werk te controleren. Hij heeft
bovendien een (beperkte) sanctiebevoegdheid voor gevallen waarin de werk-
nemer, ondanks herhaalde waarschuwingen, niet aan zijn instructies voldoet.

Bij de overeenkomst van opdracht, de aannerning en de lastgeving ontbreken

deze (gezags)bevoegdheden.
Worden de door de (flexibele) arbeidskracht gestelde feiten en omstandig-

heden door de wederpartij gemotiveerd betwist, dan zal hij - conform de
hoofdregel van bewijslastverdeling - met het bewijs van zijn stellingen worden

belast. Het spel van stellen en poneren, bagatelliseren en weerleggen komt
daarmee in een beslissende fase; slaagt de arbeidskracht er niet in de juiste feiten
en omstandigheden naar voren te brengen en deze voldoende aannemelijk te
maken, dan blijft de sleutel van het arbeidsrecht buiten zijn bereik. Zo achtte
het Kantongerecht Wageningen geen arbeidsovereenkomst aanwezig tussen

een kippenslachter en een illegale Marokkaanse arbeidskracht, omdat deze laatste

geen feiten en omstandigheden had gesteld wat betreft de aard van het werk,
de bedongen arbeidstijd en het bestaan van een gezagsverhouding. De overige
stellingen van eiser waren volgens de kantonrechter niet met bewijs
onderbouwd.131' Uit deze casus blijkt hoe belangrijk het voor eisers is om
voorafgaand aan de procedure op de hoogte te zijn van de elementen die in de

beoordeling door de rechter een rol zullen spelen.

150 Ktg. Wageningen 21 mei 1997 en 22 juli 1998, Prg.  1998,5055.
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3.4 Wettelijke informatieplicht

3.4.1 Inleiding

Het zal niet bevreemden dat ook de wetgever zich de onzekere rechtspositie
van (fiexibele) arbeidskrachten heeft aangetrokken. In de voorbereiding voor
de Wet Flexibiliteit en zekerheid kwam dit punt uitdrukkelijk naar voren. 151

Aangezien de toenemende flexibilisering en differentiatie van de arbeid het
in de praktijk moeilijk maken om vast te stellen of er in een concreet geval
sprake is van een arbeidsovereenkomst, dient de wet zelf duidelijkheid te
verschaffen als het gaat om de sleutel tot het arbeidsrecht. 152

Die duidelijkheid kan op verschillende manieren worden bereikt ofin elk

geval worden vergroot. In de eerste plaats kan de werkgever ter uitvoering van
EG-richtlijn 91/533/EEG worden verplicht zijn werknemers een schriftelijke
opgave te verstrekken van de belangrijkste elementen van de overeenkomst.
Deze verplichting geldt niet alleen voor vaste werknemers, maar ook voor
flexibele arbeidskrachten die niet over een arbeidsovereenkomst beschikken.
De betekenis en de toepassing van deze informatieplicht in het Nederlandse
en Belgische arbeidsrecht worden hierna verderuitgewerkt. In de tweede plaats
kan worden gedacht aan de introductie van rechtsvermoedens, die het bewijs
van het gezagselement voor de werknemer versoepelen. Het Nederlandse en

Belgische recht bieden hiervan goede voorbeelden, maar ook in andere landen
is deze techniek niet onbekend.153 In par. 3.5 wordt deze materie verder
onderzocht.

3.4.2 Informatieplicht in Nederiand

Om het bestaan en de inhoud van een arbeidsovereenkomst in geval van
betwisting aannemelijk te kunnen maken is het voor de werknemer van belang
over schriftelijke informatie te beschikken. Deze informatie is niet standaard
aanwezig, omdat de arbeidsovereenkomst een vormvrij contract is, dat in principe

151     De Wet Flexibiliteit en zekerheid (Stb. 1998, 300 en 741) trad in werking op 1 januari
1999. Zie hierover onder meer: Verhulp 2001, Van der Heijden 1999 en Kuip &
Scholtens 1999.

152    Nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 20-22 en Kamerstukken Il 1996/97,25 263, nr. 3,
p. 1

153 Zo vinden we bij Murgas 2001, p. 46-47 een overzicht van de rechtsvermoedens in
het Latijns-Amerikaanse arbeidsrecht, waaruit blijkt dat dit instrument van groot belang
wordt geacht om fraude en simulatie tegen te gaan. Zie ook Bosse 2002. p. 369.
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ook mondeling kan worden aangegaan:54 Voor specifieke bedingen, zoals een

boetebeding, een proeftijdbeding of een concurrentiebeding, maakt de wet
hierop een uitzondering door te bepalen dat dergelijke bedingen schriftelijk
moeten worden aangegaan op straffe van nietigheid.155

Het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft gevolgen
op bewijsrechtelijk terrein. Verschillende elementen, zoals de precieze duur
van de overeenkomst, de overeengekomen werkzaamheden, het overeengekomen
loon etc., lenen zich nu eenmaal niet goed voor bewijs door getuigen. Richtlijn
91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van
de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn
arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn, komt aan deze behoefte
tegemoet.156 De Richtlijn heeft als voornaamste oogmerk hetharmoniseren van

de wetgevingen van de lidstaten op het punt van de informatie van de werknemer
over wezenlijke elementen van zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhou-
ding.157 Daarnaast beoogt zij werknemers een betere bescherming te bieden

tegen een eventuele miskenning van hun rechten en de arbeidsmarkt doorzichti-
ger te maken:58 De bewijsfunctie. die aanvankelijk als hoofddoelstelling van
de richtlijn gold, is volgens Monserez tijdens het wetgevingsproces op de
achtergrond geraakt. 159 Verderop in deze paragraaf zal echter blijken dat het

Europese Hof deze doelstelling nieuw leven heeft ingeblazen.
Volgens het handboek van Van der Grinten heeft de regeling vooral ten

doel de bewijslast van de werknemer te verlichten ten aanzien van de elementen
waarover de werkgever informatie moet verschaffen. Desondanks werd de
materie in eerste instantie als een 'peanut' betiteld: 60 Nadien werd dit standpunt

herzien, hetgeen mij terecht lijkt omdat een wettelijke mededelingsplicht - samen

met andere instrumenten - kan bijdragen aan de effectiviteit van de rechtsbe-

scherming. Zonder schriftelijk bewijsmateriaal en getuigenbewijs kan een
werknemer wel rechten hebben, maar is het moeilijk deze te realiseren. Hoewel
men er volgens de huidige auteurs nog altijd over kan twisten of de materie

154    Van der Grinten 2002, p. 44.
155 Zie art. 7:650-653 BW.

156 Rl. 91/533/EEG, PB L 288, blz. 32. Zie hierover onder meer: Heerma van Voss 1994,
p. 67; Hoogendijk 1992, p. 74-77; Trap 1992, p. 195-196 en Jacobs 2000, p. 61. Art
7:655 BW werd ingevoerd bij Wet van 2 december 1993, Stb. 1993.635

157   Van der Heijden 1999, p. 90.
158 Tweede overweging van de considerans.
159   Monserez 2001, p. 212-213.
160    Van der Grinten 1997, p. 36  Zie ook Trap 1992, p 195-196, die de informatieplicht

een 'losse flodder' noemde.
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van voldoende belang is voor een Europese richtlijn, lijkt een schriftelijke
informatieplicht anno 2002 toch hun goedkeuring weg te dragen.

161

In Nederland is de inhoud van de richtlijn met ingang van 1 januari 1994
opgenomen in art. 7:655 BW. Deze bepaling geeft een opsomming van de
gegevens die bij aanvang van de arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding
(of binnen een maand nadien) aan de werknemer moeten worden verstrekt.

Gegevens die al vermeld zijn in een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst,
het loonstrookje of de toepasselijke CAO kunnen achterwege blijven (lid 2).
Tot de gegevens die de werkgever op grond van art. 7:655 lid 1 BW moet
verstrekken behoren onder meer: de functie van de werknemer of de aard van

zijn arbeid; het tijdstip van indienstneming; de duur van de overeenkomst;  de

aanspraak op vakantie; de duur van de opzegtermijn die partijen in acht moeten

nemen; het loon; de termijn van uitbetaling en de aan te bieden hoeveelheid
arbeid; de gebruikelijke arbeidsduurper dag ofper week; de toepasselijke CAO
en de vraag of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is.

De informatieplicht van art. 7:655 BW geldt niet alleen ten aanzien van
vaste werknemers, maar ook ten aanzien van oproepkrachten en andere flexibele
arbeidskrachten die niet beschikken over een arbeidsovereenkomst (lid 6).
Hiermee wordt de onzekerheid over hun rechtspositie voor een deel terugge-
drongen. Een eenzijdige schriftelijke opgave heeft minder rechtskracht dan een

tweezijdig ondertekende overeenkomst, maar geeft de werknemer, volgens Van
der Loo & Jellinghaus, wel voldoende houvast om het bestaan van een arbeids-
overeenkomst aan te tonen. Bovendien stelt de opgave de werknemer in staat
om na te gaan of mondeling gemaakte afsprakenjuist zijn weergegeven.162 De

verplichting van de werkgever om ten aanzien van flexibele arbeidskrachten
te vermelden 'welke overeenkomst is aangegaan' (lid 7)lijkt mij slechts zinvol
wanneer hij tevens aangeeft welke benoemde overeenkomst partijen hebben
gesloten. 163 In voorkomende gevallen zal de rechter de overeenkomst opnieuw
moeten kwalificeren op basis van de in par. 3.3 besproken indicatorenbenadering.

De opsomming van art. 2 van de Richtlijn en art. 7:655 BW is niet
limitatief. In het arrest Lange/Schunemann oordeelde het Europese Hof dat ook
de verplichting om overwerk te verrichten tot de belangrijkste gegevens van
de arbeidsovereenkomst behoort.164 Op basis van de Belgische wetgeving (zie
par. 3.4.3) zou ik hieraan willen toevoegen dat de opgave verder informatie

161    Van der Grinten 2002, p. 46.
162   Van der Loo & Jellinghaus 2003, p. 18.
163 Zie hierover 3.2.2 en 3.2.3.

164   HvJ EG 8 februari 2001, zaak C-350/99, JAR 2001/69.
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dient te bevatten over de maatregelen die de werkgever heeft genomen met
betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en het voor-
komen van arbeidson-gevallen en beroepsziekten. Deze elementen zijn immers
van wezenlijk belang voor de werknemer, zeker wanneer zijn werkzaamheden
een verhoogd risico met zich brengen. De aldus verstrekte informatie kan onder
meer een rol spelen in de procedure besproken in hoofdstuk 6.

De schriftelijke opgave kan op verzoek van de rechter of een der partijen
in het geding worden gebrachten levert het voorlopige bewijs van de elementen
die erin vermeld zijn. Het document biedt met andere woorden een vermoeden

van juistheid. In de zaak Kampelmann c.s. oordeelde het Europese Hof dat de
in art. 21id 1 van de richtlijn bedoelde kennisgeving kan worden geacht bewijs
op te leveren van de belangrijkste gegevens van de arbeidsovereenkomst of

-verhouding, en dat om die reden daaraan een vermoeden vanjuistheidtoekomt.
De werkgever moet altijd tegenbewijs kunnen leveren door aan te tonen dat
de informatie in de kennisgeving als zodanig onjuist is of door de feiten is
gelogenstraft.

165

Overigens brengt de schriftelijke opgave de werknemer niet automatisch
in een betere bewijspositie als het gaat om het geldend maken van aanspraken.

166

Wordt dejuistheid van de verstrekte gegevens door de werknemer betwist, dan
draagt hij in beginsel de bewijslast van zijn stellingen, tenzij hij tijdig een
voorbehoud heeft gemaakt en dit ook kan aantonen. 167 Gezien debeschermende
functie van de richtlijn, is deze laatste situatie weinig bevredigend.

De Britse rechtspraak biedt hier een interessante oplossing, die ook in
andere rechtsstelsels van nut kan zijn bij de interpretatie van de richtlijn. 168 In

het Verenigd Koninkrijk wordt de bewijswaarde van de schriftelijke opgave
namelijk at'hankelijk gesteld van de vraag welke partij zich erop beroept. Beroept
de werknemer zich op het document als bewijsmiddel dan komt daaraan, zoals
boven gesteld, een vermoeden van juistheid toe: men gaat ervan uit dat de

gegevens stroken met de realiteit. De werkgever kan dit vermoeden weerleggen,
maar zal wel met overtuigend bewijsmateriaal moeten komen. Beroept de
werkgever zich op het document, dan komt daar geen vermoeden vanjuistheid

aan toe. De bewijslast verschuift dan ook niet naarde werknemer. Het document
vormt in dat geval een belangrijk, maar geen beslissend element in de
bewijsvoering.

165    HvJ EG 4 december 1997, JAR 1998/113.
166 Vgl. Kamerstukken 11 1996/97,25 263, nr. 3, p. 4.
167    Massuger & Plessen 1998, p. 181.
168 Zie Monserez 2001, p. 218-219.
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Voor dit verschil in bewijswaarde worden twee redenen aangevoerd: (1)
het feit dat het een eenzijdig, door de werkgever opgesteld, document is; en
(2) het feit dat de werkgever door zijn machtspositie meer invloed heeft op de
inhoud van het contract dan de werknemer.169 Deze argumenten lijken mij
valabel en men zou er nog een derde reden aan kunnen toevoegen: door aan
het document een variabele bewijswaarde toe te kennen komt de strekking van
de richtlijn beter tot haar recht. Het informatiedocument is immers in eerste
instantie bedoeld als extra bescherming voor werknemers in een onzekere

rechtspositie.
Ontbreekt een schriftelijke opgave dan zal de rechter voorshands moeten

uitgaan van de juistheid van de door de werknemer gestelde feiten. Deze
opvatting wordt door verschillende auteurs onderschreven. Volgens Jacobs,
Massuger & Plessen is er sprake van een belangrijke steun voor de werknemer
in zijn bewijsrechtelijke positie:70 De werkgeverzal aannemelijk moeten maken
waarom de opgave ontbreekt. Hetbetreft hier immers een bepaling van dwingend
recht (lid 8). Vervolgens zal hij worden toegelaten tot het tegenbewijs van de
door de werknemer gestelde feiten. Een dergelijke bewijslastverdeling ligt
volgens Hoogendijk 'voor de hand', maar het is niet duidelijk waar zij deze
opvatting op baseert.17' Dat een geheel andere opvatting mogelijk is blijkt wel
uit de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor het arrest Zeegersl
Handelsonderneming Franssen, waarin zij schrijft: 'Nog afgezien van de vraag
ofer wel een regel bestaat op grond waarvan deeconomisch sterkere partij steeds

gehouden zou zijn de aard van de rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen,
kan hetontbreken van een dergelijk geschrift niet toteen andere bewijslastverde-
lingleiden:172 In deperiode dat Zeegers arbeid verrichte voor Franssen (volgens

Zeegers op grond van een arbeidsovereenkomst, volgens Franssen als
handelsagent) was de informatieplicht van art. 7:655 BW nog niet in werking
getreden. 173 Franssen was dus niet verplicht de aard van de arbeidsverhouding
schriftelijk vast te leggen. Was dat wel het geval geweest dan had het ontbreken
van een opgave mijns inziens wel degelijk tot een verschuiving van de bewijslast
kunnen leiden. De werknemer zal zijn visie van de feiten dan wel aannemelijk
moeten maken.

169 Zie Monserez 2001, p. 219 en de daar genoemde bronnen.
170 Jacobs, Massuger & Plessen 1997, p. 83 en Massuger & Plessen 1998, p. 181.
171 Vgl. Hoogendijk 1992, p. 77.
172   HR 8 december 2000, NJ 2001, 197. De Hoge Raad oordeelde dat de Rechtbank de

hoofdregel van bewijslastverdeling terecht had toegepast en geen reden had gezien
voor omkering van de bewijslast op grond van de redelijkheid en billijkheid (r.0.3.3).

173 De loonvordering van Zeegers had betrekking op arbeid verricht in 1990,1991 en 1992.
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De verschuiving van debewijslastbij het niet nakomen van een wettelijke
informatieplicht kan wordenbeschouwdals eenbijzondere regel vanbewijslast-
verdelingin de zinvanart. 150 Rv:74 Deze regel zouals volgt kunnen luiden:
'Is de verplichte schriftelijke opgave afwezig of zijn de daarin verstrekte
gegevens onjuist ofonvolledig, dan draagt de werkgever de bewijslast van zijn
stellingen. De werknemer kan volstaan met het aannemelijk maken van de door
hem gestelde feiten.' Deze regel komt overeen met het vermoeden van belem-
mering in de bew(/svoering dat in het Duitse recht wordt gehanteerd:75  Een

dergelijke sanctie is volgens het Europese Hoftoelaatbaar, maar niet verplicht.
Het is aan de nationale wetgever of rechter om hieromtrent regels te stellen. 176

Eerder zagen we dat het niet meewerken aan de bewijsvoering ook in Belgie
tot een omkering van de bewijslast kan leiden. Mougenot schreefin dit verband
dat 'le refus de collaboration (...) pourra 6tre pris en considhation A titre de
pr6somption du fait de l'homme... ,177

3.4.3 Informatieplicht in Belgi8

Het Belgische arbeidsrecht bevat verschillende voorschriften met betrekking
tot het verstrekken van schriftelijke informatie aan de werknemer. Een
bespreking daarvan is op zijn plaats om te kunnen nagaan ofhet Belgische recht

in overeenstemming is met de hiervoor besproken richtlijn (par. 3.4.2). Zoals
gezegd hoeft de opgave geen gegevens te bevatten die al worden vermeld in
een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkornst, het loonstrookje of de
toepasselijke CAO. De Belgische wetgever heeft het sch4#ellk aangaan van
een arbeidsovereenkomst verplicht gesteld wanneer er sprake is van: een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk (art. 9
AOW); een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid (art. 11bis); een vervan-

gingsovereenkomst  (art.   11ter); een overeenkomst voor tewerkstelling  van
huisarbeiders (art.  119.4 § 1) ofeen arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling
van studenten (art. 123 AOW). Verder moeten ook de arbeidsovereenkomst
voor uitzendarbeid en de arbeidsovereenkomst voorbetaalde sportbeoefenaars
schriftelijk worden aangegaan. Volgens Van Eeckhoutte heeft de wetgever
hiermee de aandacht van de werknemer willen vestigen op het feit dat de
arbeidsverhouding die hij aangaat, afwijkt van wat'normaal' is. 178 Dat daarmee

174 Vgl Massuger & Plessen 1998, p. 181.
175 Zie Monserez 2001, p. 217.
176   HvJ EG 8 februari 2001, zaak C-350/99, JAR 2001/69, r.0. 35.
177   Mougenot 2002, p. 103 (zie eerder par. 2.6.3.1).
178 Van Eeckhoutte 2002, p. 199.
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tevens wordt voldaan aan verschillende elementen van de richtlijn is een
gelukkige bijkomstigheid. Zo zal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
ongetwij feld melding maken van de duur ervan, een van de elementen die door
de richtlijn als wezenlijk worden beschouwd. De werkgever die een student
te werk stelt, dient op grond van art.  124 AOW maar liefst 19 gegevens in de

schriftelijke overeenkomst te vermelden.
Verder verschaffen ook het loonbriefie en de individuele rekening de

nodige informatie over de voorwaarden die op de arbeidsovereenkomst of
arbeidsverhouding van toepassing zijn. De bewijskracht van beide documenten
wordt door het Hof van Cassatie uitdrukkelijk erkend.'79 De schriftelijke
gegevens die door middel van de individuele rekening aan de werknemermoeten
worden verstrekt zijn met het oog op de richtlijn verder uitgebreid.'80 Het
loonbriefje en de individuele rekening zijn sociale documenten die eenzijdig
door de werkgever worden opgesteld, zodat er mijns inziens alleen een
vermoeden van juistheid aan toekomt als de werknemer zich op de desbetreffen-
de gegevens beroept. Het niet naleven van de informatieplichten kan -
overeenkomstig het Duitse recht - ten laste van de werkgever worden gebracht
(zie par. 3.4.2).

Afgezien van de eerder genoemde uitzonderingen bevat de Arbeidsover-
eenkomstenwet geen bepaling die het op schrift stellen van elementen van de
arbeidsovereenkomst verplicht stelt.181 De invoering van een sociale identiteits-
kaart, waarmee de Belgische overheid in 1994 uitvoering wilde geven aan de
verplichtingen van de richtlijn, draaide uit op een mislukking.182 De wetgever
besloot vervolgens tot aanpassing van de Wet op de Arbeidsreglementen, waarin
al een informatieplicht voor de werkgever was opgenomen. Op grond van art.
6 van de wet dient de werkgever - via het arbeidsreglement - informatie te ver-
schaffen over (onder meer) de berekening en betaling van het loon, de duur
van de opzeggingstermijnen, de vakantieregeling en de toepasselijke CAO. 183

De Wet op de Arbeidsreglementen dateert uit 1965 en is niet alleen van

179 Zie Monserez 2001, p. 224 en de daar genoemde jurisprudentie, waaronder Cass. 7
juni 1982, AC 1981-92, 1240.

180   KB 2 oktober 2001 tot wijziging van KB 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden
van sociale documenten (B. S. 19 oktober 200 L 36416) trad in werking op  1 januari
2002.

181 De verplichting om een concurrentie- of proeftijdbeding op schrift te stellen laat ik
hier buiten beschouwing, omdat deze bedingen niet voorkomen in art. 2 van de richtlun.

182 Zie hierover Monserez 2001, p, 220 en de daar genoemde bronnen.
183     Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, B. S. 5 mei 1965 (laatste

wijziging bij  Wet  van 12 augustus 2000,  B. S. 31 augustus 2000). Op grond  van art.
15 lid 3 moet een afschrift van het arbeidsreglement aande werknemer worden verstrekt.
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toepassing op werknemers en werkgevers, maar ook op personen die anders
dan krachtens arbeidsovereenkomst onder gezag arbeid verrichten en degenen
die hen tewerkstellen.

Verderkent ook de nationale CAO van 26juni 1975 betreffende het onthaal

en de aanpassing van de werknemers in de onderneming een aantal schriftelijke
informatieplichten.184 Op grond van art. 7 en 8 van de CAO is de werkgever

verplicht, bij aanvang van de arbeidsovereenkomst ofbinnen een maand nadien,
de werknemer schriftelijke inlichtingen te verstrekken over zijn arbeidsvoor-
waarden, debedrijvigheid ende structuur vandeonderneming enzijnrolbinnen
de onderneming. Het derde lid van art. 7 maakt een uitzondering voor gevallen
waarin het schriftelijk verstrekken van deze informatie onverenigbaar zou zijn
met de  aard en de structuur van de onderneming ofde positie van de werknemer.
Voorzover het gegevens betreft die onderhet bereik van de richtlijn vallen, dient
deze bepaling mijns inziens geschrapt te worden.

De CAO maakt onderscheid tussen ondernemingen van meer en minder
dan 20 werknemers. De inlichtingen die tijdens de zgn. onthaalperiode (van
maximaal 66n maand) aan de werknemer moeten worden verstrekt, stemmen
echter grotendeels overeen. Het gaat om informatie over de rol of functie van
de werknemer binnen de onderneming; een beschrijving van de arbeid die hij
moet verrichten; de berekening van het loon; de premies en de inhoudingen;
de arbeidsduurenandere arbeidsvoorwaarden; de toepasselijke CAO-bepalingen;
en het tijdstip en de plaats waar de werknemer zich de eerste dag moet melden.
Daarnaast moet de werkgever schriftelijke informatie verstrekken over de
maatregelen inzake veiligheid en gezondheid die in de onderneming bestaan
en eventuelebijzondere maatregelen voormindervaliden, gastarbeiders, jeugdige
werknemers en werknemers die aan beroepsrisico's zijn blootgesteld (art. 11
t/m  15  CAO). Dit laatste lijkt mij van wezenlijk belang. Ter vergelijking: de
Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet bepaalt wel dat de werkgever ervoor
zorgt dat zijn werknemers doeltreffend worden ingelicht over de risico's die
aan het werk verbonden zijn en de maatregelen om deze risico's te voorkomen
of te beperken (art.  8 lid  1  Arbo-wet), maar verplicht de werkgever niet deze
informatie schrifielekte verstrekkenbij aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Het gewijzigde KB betreffende het bijhouden van sociale documenten
staat samen met de Wet op de Arbeidsreglementen en de CAO van 26juni 1975
garant voor het merendeel van de schriftelijke informatie die aan de werknemer

184   CAO nr. 22 van de Nationale Arbeidsraad (NAR), algemeen verbindend verklaard
bij K.B. van 9 september 1975, B.S. 10 oktober 1975. De CAO is van toepassing op
alle werklieden, bedienden en leerovereenkomsten (art. 1).
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moet worden verstrekt. Edn element bleek nog te ontbreken: de opgave van
een aantal gegevens ten behoeve van werknemers die langer dan een maand
in het buitenland gaan werken (duur van het werk, de muntsoort waarin het
loon wordt betaald, de voorwaarden voor terugkeer, etc.). Bij Wet van 12
augustus 2000 heeft de Belgische wetgever art. 20bis AOW ingevoegd omook
aan ditonderdeel van de richtlijn te voldoen. 185 Overigens hebbendebepalingen

van Richtlijn 91/533/EEG rechtstreekse werking, zodat werknemers zich er
ook op kunnen beroepen als zou blijken dat de richtlijn niet of niet volledig
in nationaal recht is omgezet. Monserez merkt echter terecht op dat het nog
te bezien valt ofeen werknemer die voor zijn baan vreest effectie fde opstelling

en overhandiging van het door de richtlijn voorziene document zal vragen.
186

3.4.4 Tussenstand

De Nederlandse wetgeverheeft gekozen vooromzetting van Richtlijn 91/533/-
EEG ineen enkele bepaling: art. 7:655 BW. Hierin wordt een overzicht gegeven
van alle elementen van de arbeidsovereenkomst ofarbeidsverhouding die door
de werkgever schriftelijk aan de werknemer of arbeidskracht moeten worden
verstrekt. Het Belgische arbeidsrechtbevatte al verschillende informatieplichten
in de zin van de richtlijn. Arbeidsovereenkomsten die afwijken van de
arbeidsovereenkornst voor onbepaalde tijd moeten in Belgie schriftelijk worden

aangegaan om de betrokken arbeidskracht te doordringen van het uitzonderlijke
karakter van zijn overeenkomst. Een schriftelijke opgave kan in die gevallen
achterwege blijven. Daarnaast bevatten de Wet op de Arbeidsreglementen en
de CAO van 26juni 1975 verschillende voorschriften overhet verstrekken van

schriftelijke informatie aan nieuw geworven werknemers. Dat betekent dat de

Belgische wetgeving, sinds de invoering van art. 20bis AOW, op een vrij
versnipperde wijze aan de verplichtingen van Richtlijn 91/533/EEG voldoet.
Zonder afbreuk te willen doen aan de eigenheid van het Belgische arbeidsover-
eenkomstenrecht verdient het mijns inziens aanbeveling de verschillende
voorschriften in 66n wettelijke bepaling te bundelen.187 Deze bepaling zou dan

tevens van toepassing zijn op werknemers die niet over een schriftelijke arbeids-
overeenkomst beschikken en bij hun 'onthaal' slechts een minimum aan schrifte-

lijke informatie van de werkgever ontvangen. Ook voor hen is het immers van

185   Art. 196 van de Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere

bepalingen,  B. S. 31 augustus 2000.
186   Monserez 2001. p. 226.
187   Zo ook Monserez 2001, p. 221.
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belang, dankzij deze schriftelijke opgave, over een begin van bewijs omtrent
het bestaan en de inhoud van hun arbeidsovereenkomst te beschikken.

In de inleiding (par. 3.4.1) schreef ik dat het ontbreken van schriftelijke
informatie overde arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding tot bewijsproble-
men kan leiden. Getuigenbewijs is uiteraard toegelaten, maar dit biedt niet altijd
een oplossing: bij onderhandelingen over het aangaan van een arbeidsverhouding
zijn er aan de kant van de werknemer vaak geen getuigen aanwezig. Bovendien
zijn collega-werknemers meestal niet op de hoogte van de precieze afspraken
die daarbij zijn gemaakt of schrikken zij ervoor terug om tegen hun werkgever
te getuigen. In die zin vormt de schriftelijke informatieplicht van de werkgever
een belangrijke steun in de rug voor de werknemer die het bestaan of de inhoud
van zijn arbeidsovereenkomst voor de rechter wil bewijzen. De schriftelijke
opgave schept een vermoeden van juistheid in het voordeel van werknemer.
Dit vermoeden kan steeds door de werkgever worden weerlegd. Maakt de
werknemer voor de rechter aannemelijk dat de schriftelijke opgave onjuiste
of onvolledige gegevens bevat, dan zal de werkgever met aanvullende bewijzen
moeten komen. Aan het document komt dan ook een variabele bewijswaarde
toe. Ontbreekt een schriftelijke opgave en zijn de betreffende gegevens evenmin
terug te vinden in een schriftelijke arbeidsovereenkomst of CAO, dan zal de
rechter voorshands moeten uitgaan van de juistheid van de stellingen van de
werknemer. De bewijslast verschuift in dat geval naar de werkgever op basis
van een vermoeden van belemmering in de bewijsvoering.

3.5 Rechtsvermoedens

3.5.1 Inleiding

Een wettelijk vermoeden stelt de wetgever in staat bepaalde meest waarschijnlij-
ke of meest gewenste veronderstellingen in de wet vast te leggen. Het vermoeden
treedt in werking wanneer aan een aantal voorwaarden (de zgn. hulpfeiten) is
voldaan. Deze hulpfeiten maken deel uit van de stelplicht en bewijslast van de
partij die zich op het vermoeden beroept. In het arbeidsrecht is dat doorgaans
de werknemer. De overige bestanddelen van de norm worden zonder bewijs
aanwezig geacht. Gaat het om moeilijk bewijsbare bestanddelen, zoals de
gezagsverhouding, dan leidt het vermoeden tot een tegemoetkoming in de
bewijslast van de werknemer, waardoor de effectuering van de onderliggende
materiele norm wordt bevorderd.
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De wet maakt onderscheid tussen weerlegbare en onweerlegbare
vermoedens.'88 Ervan uitgaande dat het vermoeden in het voordeel van de
werknemer is opgesteld, kan de werkgever zich op twee manieren verweren
tegen een weerlegbaar vermoeden en slechts op een manier tegen een
onweerlegbaar. Om met die laatste mogelijkheid te beginnen: de werkgever
kan voorkomen dat het vermoeden in werking treedt door een gemotiveerde
betwisting van de door de werknemer gestelde hulpfeiten. Slaagt de werknemer
er niet in die hulpfeiten te bewijzen, dan kan het vermoeden niet in werking
treden. De voorwaarden voor toepassing van het vermoeden zijn dan immers
niet vervuld. Hetzelfde geldt voor de weerlegbare vennoedens. Een weerlegbaar
vermoeden treedt pas in werking als de werknemer erin slaagt de voorwaarden

of hulpfeiten voor inwerkingtreding voldoende aannemelijk te maken. In dat
geval heeft de werkgever echter nog een tweede mogelijkheid: door het
aanvoeren van feiten en omstandigheden die onverenigbaarzijn met de wettelijke
gevolgtrekking of veronderstelling kan hij de toepassing van het vermoeden
verhinderen.

Het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht kennen verschillende
vermoedens om het bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor
de werknemerte versoepelen. Inpar. 3.5.2 komen deNederlandse rechtsvermoe-

dens aan de orde; in par. 3.5.3 de Belgische. Vervolgens worden beide stelsels
met elkaar vergeleken om na te gaan welke van beide de voorkeur geniet.

3.5.2 Rechtsvermoedens in Nederland

Om de processuele positie van flexibele arbeidskrachten te versterken
introduceerde de wetgever in  1999 een weerlegbaar rechtsvermoeden voor het
bestaan van een arbeidsovereenkomst. De inhoudelijke definitie van de
arbeidsovereenkomst wordt door het vermoeden niet gewijzigd. 189 Het

vermoeden, opgenomen in art. 7:61Oa BW,luidt als volgt: 'Hij die ten behoeve
van een ander tegen beloning door die ander gedurende drie opeenvolgende
maanden, wekelijks dan wel gedurende tenminste twintig uren per maand arbeid

verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenk-
omst.' Aan het vermoeden wordt een preventieve werking toegeschreven: het
zou het gebruik van schijnconstructies verminderen, onzekere elementen in de
arbeidsverhouding voorkomen en de wedcnemereenbetere onderhandelingsposi-

188   Zie par. 2.7.4.
189   Verhulp 2001, p. 119; Kamerstukken H 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 3 en STAR 1996,

p. 27-28. Anders: Boot 1998, p. 6-7 en 10.
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tie bieden:90 Afgaande op de gepubliceerde rechtspraak blijft de toepassing
van het vermoeden in de praktijk beperkt en wordt zij gecombineerd met de
eerder beschreven indicatorenbenadering. 191

Het vermoeden van art. 7:61Oa kan worden ingeroepen wanneer er
gedurende een bepaalde tijd werkzaamheden van een zekere omvang hebben
plaatsgevonden. '92 Deze twee elementen (hulpfeiten) moeten aannemelijk worden

gemaakt, vooraleer het vermoeden door de rechter kan worden toegepast.
Worden zij door de wederpartij betwist, dan worden zij onderdeel van de
bewijslast, die conform de hoofdregel opde eisendepartij blijftrusten. De partij
ten gunste van wie het vermoeden werkt is dus niet van alle bewijslast
ontheven:93 De eerder besproken schriftelijke opgave kan dit bewijs voor de

werknemer vergemakkelijken. Het document moet immers binnen een maand
na aanvang van de werkzaamheden worden verstrekt en dient informatie te
bevatten over de duur van de overeenkomst; de per dag ofper week aan te bieden
hoeveelheid arbeid en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering daarvan is
gemoeid (art. 7:655 leden 1 en 3 BW).

Oordeelt de rechter dat er aan de criteria van duurzaamheid en omvang
is voldaan, dan moet worden aangenomen'dat er sprake is van een gezagsver-
houding, dat degene ten behoeve van wie arbeid wordt verricht daartoe rechtens

verplicht loon betaalt en dat, zo de arbeid incidenteel door een plaatsvervanger
wordt verricht, zulks geschiedt met toestemming van degene ten behoeve van
wie arbeid wordt verricht'.194 Het spreekt voor zich dat de werkgever zich niet
bij deze gevolgtrekkingen of de juistheid van de gestelde feiten hoeft neer te
leggen. Met name de gevolgtrekking dat er sprake is van gezag zal in veel
gevallen op bezwaar van de werkgever stuiten. De genoemde hulpfeiten zeggen
immers weinig over de aanwezigheid van leiding en toezicht, twee aspecten
van de gezagsverhouding die de arbeidsovereenkomst van andere overeenkom-
sten onderscheidt. De referte-periode van art. 7:610a lijkt bovendien erg kort
om van een 'langdurige tewerkstelling' te kunnen spreken (zie par. 3.3.3.4).

190 Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 5 en SER-advies 1991/19, p. 20. Een
gelijkaardig vermoeden werd  in 1972 geformuleerd door Levenbach.  Art.  7.10.1  lid
3 voorontwerp NBW luidde namelijk: 'Hij die ten behoeve van een ander gedurende
drie maanden of langer een zelfde soon van arbeid verricht, wordt vermoed de arbeid
in diens dienst te verrichten.'

191   Van der Loo & Jellinghaus 2003, p. 17. Zie bijv. Rb. Middelburg 5 februari 2003.
JAR 2003#66.

192   Kamerstukken II 1996/97, 25 263 nr. 3, p. 22.
193  Asser 1992, p. 37.
194   Kamerstukken II 1996/97. 25 263, nr. 3, p. 22.
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Het vermoeden van art. 7:610aBW kan worden weerlegd doorhet bewijs
van feiten en omstandigheden die onverenigbaar zijn met het bestaan van een
arbeidsovereenkomst.195 Zo kan de werkgever aanvoeren dat de werknemer

niet verplicht is de arbeid persoonlijk te verrichten of dat er geen sprake is van
verplichte loonbetaling. Het in par. 3.3 besproken proces van stellen en
weerleggen blijft intact: de rechter beslist nu eenmaal niet op basis van een enkel
element, maar op basis van een combinatie van factoren die samen in een

bepaalde richting wijzen. Voorzover het vermoeden van toepassing is, wordt
het zwaartepunt van de bewijsvoering echter naar de wederpartij verlegd. De
werknemer geniet daardoor het voordeel van de twijfel: blijven bepaalde
elementen van de arbeidsrelatie onduidelijk, dan komt die onduidelijkheid voor
risico van de werkgever.'96 Dit bewijsrisico zal de werkgever ertoe aanzetten

zijn afspraken met de werknemer duidelijk op papier te zetten.
Het tweede rechtsvermoeden dat bij gelegenheid van de Wet Flexibiliteit

en zekerheid in het BW werd opgenomen (art. 7:61Ob) heeft betrekking op de
arbeidsomvang. Het vermoeden strekt ertoe de processuele positie van de
werknemer te versterken in situaties waarin de omvang van de arbeid niet of
niet eenduidig is overeengekomen of waarin de feitelijke omvang van de arbeid
structureel groter is dan oorspronkelijk afgesproken.197 Dit probleem doet zich

met name voor bij op- en afroepkrachten. Om het vermoeden in werking te doen
treden zal de oproepkracht wel de vereiste hulpfeiten aannemelijk moeten
maken, hetgeen in de praktijk niet altijd eenvoudig is.'98 In par. 5.4 wordt de
betekenis van het vermoeden van art. 7:61Ob BW nader onderzocht.

3.5.3 Rechtsvermoedens in Belgie

Het Belgische arbeidsrecht kent verschillende vermoedens voor het bestaan
van een arbeidsovereenkomst, die - anders dan het algemene vermoeden van
art. 7:610a BW- betrekking hebben op specifieke categorieen arbeidskrachten
voor wie het bewijs van een gezagsverhouding in de praktijk op problemen stuit.

Vooralsnog gaat het om studenten, handelsvertegenwoordigers, apothekers,
betaalde sportbeoefenaars en uitzendkrachten, maar het is niet uitgesloten dat
daar in de toekomst nieuwe categorieen zullen bijkomen. Zo bevatte het oor-

195    Zie bijv. Rb 's-Gravenhage 3 februari 1999, JAR 1999/84 onder 5.17.
196   Zie bijv. Ktg. 's-Hertogenbosch 20 april 2000, Prg. 2000,5496.
197   Van de Grinten 2002, p. 33 en Verhulp 2001, p. 118. Zie voor de laatste situatie

bijvoorbeeld: Ktg. Amsterdam 15 maart 1999, JAR 1999/80.
198     Zie bijv. Rb. Amsterdam 26 juni  1996, JAR 1996/163 en Ktg. 's-Gravenhage 2 april

1997. JAR 1997/156.
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spronkelijke ontwerp voor de Wet op de huisarbeid een weerlegbaar vermoeden

van ondergeschiktheid, dat later - op aandringen van de Nationale Arbeidsraad

(NAR) - werd geschrapt. 199 In het kader van de ILOHome Work Conventie 1996,
die door Belgit overigens nog niet geratificeerd werd, zou een dergelijk
vermoeden niet misstaan.

De eerste drie vermoedens hebben gemeen dat zij de bewijslast van het
ontbreken van een gezagsverhouding op de werkgever leggen. De laatste twee

vermoedens laten geen tegenbewijs toe: de vaststelling dat de betaalde

sportbeoefenaar een bediende is en de uitzendkracht een werknemer zijn van
dwingend recht. In dat opzicht genieten de betaalde sportbeoefenaar en de
uitzendkracht meer bescherming dan de student, de handelsvertegenwoordiger
en de apotheker. Die laatsten hebben de keuze of zij zich op de bescherming
van het arbeidsrecht willen beroepen. Doen zij dat, dan bestaat echter de kans

dat de werkgever in zijn tegenbewijs slaagt, zodat de vordering van de
werknemer moet worden afgewezen.

De overeenkomst tussen een werkgever en een student, welke benaming
daaraan ook is gegeven, wordt vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn, tenzij
het tegendeel wordt bewezen.200 Dit vermoeden werd in 1970 geYntroduceerd

om zgn. job-studenten meer sociale bescherming te bieden: de inzet van
tienduizenden studenten tijdens de vakantieperiodes leidde in de pratijk

regelmatig tot misbruik. Sindsdien moet een student, naar gelang de aard van

zijn werk, worden aangemerkt als arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger
of dienstbode.20' De werkgever kan tegenbewijs leveren door aan te tonen dat

niet aan de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst is voldaan.
De overeenkomst tussen een opdrachtgever en een tussenpersoon wordt

beschouwd als een arbeidsovereenkomst voorhandeLsvenegenwoordigers, tenzij
het tegendeel wordt bewezen.202 Het vermoeden verschuift de bewijslast van

(het ontbreken van) gezag en ondergeschiktheid naar de opdrachtgever. De
wetgevererkende hiermee in  1963 dat het vooreen handelsvertegenwoordiger,

199     De Wet op de huisarbeid van 6 december 1996, B.S. 24 december 1996 introduceerde
een nieuwe Titel VI (art. 119.1-119.12) in de AOW, omdat het Hof van Cassatie in
1992 oordeelde dat de AOW niet van toepassing was op huisarbeiders (in Nederland
thuiswerkers genoemd). De regeling ontving echter veel kritiek vanwege haar
onvolledige karakter; zie hierover Weyns 2000, p. 496-497.

200   Art. 121 AOW. Zie ook Cass. 7 oktober 1996, RW 1997, 1159.
201 Zie Humblet e.a.  1999, p. 273 e.v. De Wet van 9 juni 1970 (B.S.  18 juni  1970)

betreffende de tewerkstelling van studenten werd in 1978 afgeschaft en vervangen door
art. 120-130 AOW.

202   Art  4 lid 2 AOW. Het vermoeden maakte deel uit van de Wet van 30 juli 1963
betreffende het statuut der handelsvertegenwoordigers en werd in 1978 opgenomen
in de AOW.
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die door de aard van zijn werk het grootste deel van zijn arbeidstijd onderweg
is, extra moeilijk is het bestaan van ondergeschiktheid te bewijzen. Dit bewijs
werd in de praktijk bemoeilijkt door het feit dat partijen hun overeenkomst zelf
als 'overeenkomst voor zelfstandige vertegenwoordiging' betitelden.203 Het
vermoe(len van art. 4 lid 2 AOW bepaalt uitdrukkelijk dat de benaming van
het contract niet relevant is.

In de praktijk zal de handelsvertegenwoordiger, volgens Engels, meer
moeten doen dan aantonen dat het vermoeden in zijn geval speelt: 'Hij kan niet
zonder meer afwachten en zien of de tegenpartij slaagt in het tegenbewijs. Van
hem wordt verwacht dat hij als partij in alle redelijkheid meewerkt aan de
bewijsvoering.'204 Concreet betekent dit dat de rechter hem ondanks het ver-
moeden zal opdragen zoveel mogelijk bewijselementen in zijn voordeel aan
te voeren, waarna de positieve en negatieve elementen tegen elkaar worden
afgewogen. De gemotiveerde stelplicht die hier wordt bepleit geldt mijns inziens
niet alleen voor handelsvertegenwoordigers, maar ook voor andere categorieen
werknemers die door een weerlegbaar vermoeden worden beschermd. Het spel
van stellen en weerleggen neemt door de introductie van een rechtsvermoeden
dus geen einde. Het vermoeden zorgt wel vooreen verlichting van de bewijslast
ten aanzien van het element van de gezagsverhouding en legt het bewijsrisico
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst op de wederpartij.

De afwezigheid van gezag kan worden aangetoond aan de hand van een
combinatie van feiten en omstandigheden, waaronder het ontbreken van
instructies en verplichte bezoeken, het feitdatde tussenpersoon geen verantwoor-

ding moet afleggen over zijn tijdsbesteding, zelfde kosten van zijn werkzaamhe-

den draagt en de mogelijkheid heeft om personeel aan te nemen voor de
uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.205 Worden deze feiten gemo-
tiveerd betwist, dan draagt de werkgever/opdrachtgever de bewijslast van zijn
stellingen. Slaagt hij erniet in het vermoeden te weerleggen ofresteert ertwijfel,
dan behoudt het vermoeden zijn werking.

Voor de apotheker die in de apotheek van een ander werkt geldt min of
meer hetzelfde: omdat hij op het eerste oog zelfstandig opereert, is het moeilijk
om aan te tonen dat er in werkelijkheid sprake is van een band van onderge-
schiktheid. De wetgeverkwam in deze zware bewijslasttegemoetdoortebepalen
dat een apotheker die beroepsarbeid verricht in een voor het publiek opengestelde

203     Engels  1989, p. 601.
204   Engels 1989, p. 603-604.
205 Een overzicht van relevante feiten en omstandigheden is te vinden bij Van Eeckhoutte

2002, p. 206 en Verbraeken & Van Schoutheete 1994, p. 36-37. Zie in dit verband ook
Cass. 22 mei 2000, JTT 2000,423.
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apotheek, wordt geacht verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst voor
bedienden ten aanzien van de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar of
huurder is van de apotheek, tenzij het tegendeel wordt bewezen. 206

Ten aanzien van betaaWe sportbeo€»naars bevat het Belgische arbeids-
recht een onweerlegbaarrechtsvermoeden, dat als volgt luidt: 'Niettegenstaande
elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst, wordt de tussen een werk-

gever en een betaalde sportbeoefenaar gesloten overeenkomst, welke titel
daaraan ook wordt toegekend, aangezien als een arbeidsovereenkomst voor
bedienden en geregeld door de bepalingen van de desbetreffende wetgeving
en doordebepalingen van deze wet'.207 Het gaat ompersonen die de verplichting

aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of
-exhibitie, onder het gezag van een andere persoon, tegen loon dat een bepaald
bedrag overschrijdt.208 De gezagsverhouding zelf staat dus niet ter discussie,
maar maakt onderdeel uit van de door eiser te stellen feiten. Het vermoeden
is in het leven geroepen om geschillen over de kwalificatie van betaalde

sportbeoefenaars als werkman ofbediende uit te sluiten en de daaruit voortvloei-

ende ongelijkheid te voorkomen.
De Uitzendarbeidswet laat geen bewijs toe tegen het vermoeden dat de

overeenkomsttussen een uitzendkrachten eenuitzendbureau een arbeidsovereen-
komst is.209 Uitzendkrachten werden aanvankelijk niet als werknemers be-
schouwd:  'men ging ervan uit dat er een onvoldoende sterke gezagsverhouding
bestond tussen hen en het uitzendbureau, zodat zij als zelfstandigen werden

gekwalificeerd. Het gebrek aan sociale bescherming dat daarvan het gevolg
was, leidde tot talrijke betwistingen voor de arbeidsrechtbanken, die de uit-
zendkrachten meer en meer als werknemers van het uitzendbureau gingen
beschouwen.'210 De erkenning vanuitzendkrachten vondplaats intwee etappes:

in 1970 werden zij onder de sociale zekerheidsregeling voor werknemers

gebracht; vanaf 1976 werden zij ook voor het arbeidsovereenkomstenrecht als
werknemer aanvaard. De huidige Uitzendarbeidswet dateert van 1987 en heeft

een tweedelig doel: de bescherming van werknemers en de regeling vanbepaalde
aspecten van het tewerkstellingsbeleid.21' Gezien de strenge voorwaarden die

206 Art. 3bis AOW.

207 Art. 3 van de Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor

betaalde sportbeoefenaars, B.S. 9 maart 1978.
208    Art. 2§1 eerste lid van de hiervoor genoemde wet.
209   Art. 8 lid Uitzendarbeidswet (zie eerder par. 3.2.4).
210 Van Eeckhoutte 2002, p 158-159.
211   Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter

beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, B.S. 20 augustus 1987.
Zie hierover uitgebreid Weyns 2000, p. 514-533 en Van Eeckhoutte 2002, p. 158-163.
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aan de uitzendarbeid worden gesteld, is deze vorm van fiexibele arbeid minder
wijdverbreid dan in Nederland.212

Afgezien van deze vijf rechtsvermoedens ten aanzien van specifieke

categorieen arbeidskrachten kent het Belgische arbeidsrecht nog twee algemene
vermoedens, die ik hier voor de volledigheid bespreek. Artikel 5bis AOW
bepaalt dat een werknemer die verbonden is door een arbeidsovereenkomst met
een werkgever en buiten die arbeidsovereenkomst gelijkaardige arbeidsprestaties
uitvoert in het kader van een aannemingsovereenkomst, geacht wordt die laatste
prestaties te hebben uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst. De
wetgever heeft hiermee beperkingen willen stellen aan het samengaan van
verschillende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, waardoor bepaalde
arbeidsprestaties en het loon ervoor ontsnappen aan de toepassing van de sociale
zekerheidsregeling voor werknemer.213 Artike19 AOW bepaalt dat eenarbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, die
niet schriftelijk is vastgelegd, geacht wordt voor onbepaalde tijd te zijn
aangegaan. Hieruit blijkt dat de wetgever het contract voor onbepaalde duur
als de'normale' vormbeschouwt.214 In een aantal bedrijfstakken is bij algemeen
verbindend verklaarde cao van dit vormvereiste afgeweken.

215

3.5.4 Tussenstand

Zowel in Nederland als in Belgie heeft de wetgever gebruik gemaakt van
rechtsvermoedens om de processuele positie van werknemers te versterken en

misbruik/schijnconstructies te voorkomen. Vermoedens versoepelen de toegang
tothet arbeidsrecht, doordat de aanwezigheid vanmoeilijkbewijsbare elementen
zoals gezag en ondergeschiktheid door de wetgever worden voorondersteld.
Het vermoeden treedt in werking wanneer de werknemer aannemelijk maakt
dat hij gedurende een bepaalde tijd ofin een bepaalde hoedanigheid arbeid heeft
verricht voorde werkgever. Slaagt hij daarin, dan worden de overige bestandde-
len van de arbeidsovereenkomst (loon, gezag en de verplichting de arbeid
persoonlijk te verrichten) aanwezig geacht, totdat het tegendeel door de
werkgever is bewezen.

212 Vgl. Pennings & Weyns 1998, p. 97.
213    Weyns 2000, p. 37. Art. 5bis AOW werd ingevoegd bij Wet van 10 juni 1993, B.S.

30 juni 1993.
214 Zie Weyns 2000. p. 61 e.v. en Van Eeckhoutte 2002, p. 199. Het oorspronkelijke

ontwerp van Levenbach bevatte een dergelijk vermoeden, maar uiteindelijk is dit niet
in het Nederlandse arbeidsrecht terecht gekomen.

215 Een opsomming daarvan is te vinden bij Weyns 2000, p. 63 en Van Eeckhoutte 2002,
p. 217. Deze mogelijkheid wordt uitdrukkelijk erkend in art. 9 lid 3 AOW.

95



3       BESTAAN VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

Hoewel de achtergrond van de vermoedens in beide landen overeenkomt,
is de uitwerking ervan fundamenteel verschillend. In Nederland kunnen Alle
arbeidskrachten wier arbeidsprestatie een minimale duur en omvang bedraagt
zich beroepen op het rechtsvermoeden van art. 7:610a BW; in Belgie bestaan
er specifieke rechtsvermoedens ten aanzien van bepaalde categorieen werkne-
mers. Zowel het algemene, als de specifieke rechtsvermoedens kunnen door
de werkgever/opdrachtgever worden weerlegd door het bewijs van feiten en

omstandigheden die het bestaan van een arbeidsovereenkomst uitsluiten. In beide
landen zal de rechter van geval tot geval moeten nagaan of het vermoeden van

toepassing is en of het door de werkgever voldoende is weerlegd. Dit vraagt
om een afweging die veel weg heeft van de in par. 3.3 besproken indicatorenbe-

nadering: de werknemer kan in eerste instantie volstaan met het aannemelijk
maken van de gestelde hulpfeiten, maar zal al snel met feiten en omstandigheden
moeten komen die wijzen in de richting van gezag en ondergeschiktheid. Het
is in veel gevallen immers dit element dat door de werkgever wordt betwist.
Hoewel de bewijslast ten aanzien van de vermoede feiten op de werkgever rust,
kan de werknemer niet volstaan met een eenmalig beroep op het vermoeden. 216

Het processuele voordeel van de werknemer bestaat eruit  dat hij het voordeel
van de twijfel geniet: slaagt de werkgever er niet in de afwezigheid van gezag
voldoende te motiveren, dan zal de vordering van de werknemer worden

toegewezen.
Men kan zich afvragen welke van beide methoden de voorkeur geniet:

een algemeen vermoeden ten aanzien van alle werknemers die gedurende een

bepaalde tijd arbeid van een bepaalde omvang hebben verricht, of specifieke
vermoedens voor bepaalde categorieen werknemers die extra bescherming
behoeven. Gaat het erom de toegang tot het arbeidsrecht te versoepelen voor
zwakkere werknemers die er - om tal van redenen - niet in slagen de sleutel
tot het arbeidsrecht te bemachtigen, dan verdient een algemeen rechtsvermoeden

mijns inziens de voorkeur. De drempel van het vermoeden is laag, men moet
het slechts kennen en over een aantal praktische hindernissen heenstappen om
toegang te krijgen tot de voordelen van het arbeidsrecht. Om het vermoeden
te kunnen inroepen hoeft de arbeidskracht niet in een bepaalde hoedanigheid

(bijv. als tussenpersoon of student) werkzaam te zijn: de processuele ongelijk-
heidscompensatie die het vermoeden biedt is voor alle arbeidskrachten gelijk.

Door zich tot de genoemde categorieen werknemers te beperken laat het

Belgische arbeidsrecht kansen liggen om andere arbeidskrachten die zich in
een kwetsbare positie bevinden, zoals thuiswerkers, in hun bewijslast tegemoet

216   Zie in deze zin ook Engels 1989, p. 603-604, besproken in par. 3.5.3.
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te komen. Studenten, handelsvertegenwoordigers en apothekers zijn bovendien
ook niet de meest kwetsbare categorieen arbeidskrachten in de samenleving:
zij zijn doorgaans beter op de hoogte van hun rechten dan de gemiddelde
arbeidskracht. Voor deze laatste is de toegang tot het arbeidsrecht niet geheel
onbereikbaar: de arbeidsrechter kan in individuele gevallen tot een verschuiving
van de bewijslast komen op basis van feitelijke vermoedens. De indicatorenbena-

dering zorgt er bovendien voor dat de werknemer de bewijslast ten aanzien van

het gezagselement niet alleen moet dragen: de rechter beslist nu eenmaal op
basis van de doorbeidepartijen aangedragen indicatoren en contra-indicatoren.
Een wettelijk vermoeden doet de balans echter gemakkelijker in het voordeel
van de werknemer doorslaan en biedt daardoor meer zekerheid.

Hoewel het rechtsvermoeden van art. 7:610a BW hier als voorlopige
'winnaar' uit de bus komt, kan de formulering ervan volgens mij nog verbeterd
worden. Concreet stel ik voorde bepaling als volgt te wijzigen: 'Wanneer degene
die arbeid verricht feiten en omstandigheden aanvoert die het bestaan van een
arbeidsovereenkomst kunnen doen vermoeden, moet degene voor wie de arbeid
wordt verrichtbewijzen dat niet aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst
is  voldaan.' Een dergelijke algemene formulering  legt  op de werknemer/
arbeidskracht een stelplicht en aannemelijkheidslast die ruimer is dan de huidige
duurcriteria van art. 7:610 BW, maar biedt hem tegelijk de mogelijkheid zijn
concrete arbeidsrelatie beter te belichten. De huidige formulering wekt ten
onrechte de indruk dat de arbeidskracht met duurelementen kan volstaan: vroeg
of laat zal hij echter toch met andere feiten en omstandigheden over de brug
moeten komen, zo niet dan is de werkgever al snel in zijn tegenbewijs geslaagd.
De voorgestelde formulering versterkt de processuele positie van de werknemer
ten koste van die van de werkgever: de eerste hoeft slechts aannemelijk te maken,
de tweede moet bewijzen en draagt daarmee ook het bewijsrisico. De vordering
van de werknemer zal worden toegewezen als de door hem gestelde feiten

aannemelijk zijn en de werkgever er niet in slaagt voldoende zekerheid te
verschaffen over de feiten en elementen die het bestaan van een arbeidsovereenk-
omst uitsluiten.

De onweerlegbare vermoedens uit het Belgische recht zijn inbewijsrechte-
lijk opzicht minder interessant, omdat het spel van stellen en weerleggen hierbij
achterwege blijft. De wetgeverbepaalt zelfhoe de overeenkomst moet worden

gekwalificeerd en ontneemt de werkgever daarmee de mogelijkheid om te
bewijzen dat de betaalde sportbeoefenaar geen hoofdarbeid verricht (zie de
definitie van arbeiders enbedienden inpar. 3.2.5) en de uitzendkracht nietonder

zijn gezag staat. De achterliggende argumenten zijn valabel: met betrekking
tot de betaalde sportbeoefenaars wilde de wetgever voorkomen dat de ene speler
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als arbeider of werkman zou worden aangemerkt en de andere als bediende,
waardoor hun rechtspositie onderling teveel zou verschillen. Het vermoeden
kan verdwijnen zodra het onderscheid tussen arbeiders en bedienden uit het

Belgische aibeidsovereenkomstenrecht is verdwenen. Het vermoeden ten aanzien
van uitzendkrachten moet deze categorie werknemers niet alleen zekerheid en

bescherming bieden, maar is ook ontstaan uit het oogpunt van werkgelegenheids-
politiek: door de uitzendovereenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken
wordtuitzendarbeidbeterzichtbaar, hetgeen de overheid de mogelijkheidbiedt
de naleving van de strikte uitzendregels te controleren. Ondanks een verschil
in formulering komt het resultaat van het onweerlegbare rechtsvermoeden van
art. 8 lid 1 Uitzendarbeidswet overeen met dat van het Nederlandse art. 7:690
BW:17

3.6 Evaluatie

Hetbewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst is nietaltijd eenvoudig.
Datkomtomdat het gezagselement, dat de arbeidsovereenkomst van de andere
overeenkomsten tot het verrichten van arbeid tegen beloning moet afgrenzen,
zijn onderscheidend vermogen heeft verloren. Gezag en ondergeschiktheid zijn
minder zichtbaar geworden en uiten zich op andere manieren dan vroeger (zie
par. 3.2.2). In het grensgebied tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenk-
omst van opdracht of aanneming zijn nieuwe vormen van arbeid ontstaan die
kenmerken van beide overeenkomsten vertonen. De werknemer krijgt taken

opgedragen die op tijd moeten worden afgerond, hoe hij dat doet is minder van

belang. Het contact met de werkgever is beperkt: de werknemer geniet een hoge
mate van verantwoordelijkheid enzelfstandigheid, enkanzelfbepalen wanneer

hij werkt, hoe hij werkt, waar hij werkt en met wie hij werkt. Toch is hij in veel
gevallen wel degelijk aan de onderneming van de werkgever gebonden: hij
ontvangt een vaste maandelijkse vergoeding, wordt doorbetaald in geval van
ziekte, moet ziekte en vakantie aan de werkgever melden. Bovendien heeft de

werkgeverde mogelijkheid om leiding entoezicht uit te oefenen, al blijvenbeide
vormen van gezagsuitoefening in de praktijk dan beperkt. De werkgever is
trouwens ook afhankelijk van de werknemer: zonder goed opgeleid en ervaren

personeel kan een onderneming nu eenmaal niet functioneren. Tal van legale
en extralegale voordelen moeten ervoor zorgen dat de werknemer aan hetbedrij f
verbonden blijft.

217 Zie Heerma van Voss 1998, p. 110 en eerder par. 3.2.4.
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De vraag of er in een gegeven geval sprake is van een art)eidsovereenkomst

wordt in de praktijk doorgaans beoordeeld aan de hand van de feitelijke
elementen die door partijen in het geding zijn gebracht. Na vaststelling van de
verschillende elementen zal de rechter een afweging moeten maken tussen de

feiten en omstandigheden die wijzen in de richting van een arbeidsovereenkomst

(indicatoren) en de feiten en omstandigheden die in de tegenovergestelde richting
wijzen (contra-indicatoren). De uitkomst van dit proces van stellen en weer-

leggen is op voorhand onzeker (zie par. 3.3).
De onzekerheid over het bestaan van een arbeidsovereenkomst is niet

nieuw: al meer dan honderdjaar wordenerrechtszaken gevoerd die hetbestaan

van een arbeidsovereenkomst tot inzet hebben. De toenemende flexibilisering
en diversificatie van de arbeid hebben die onzekerheid echter vergroot. Voor
hoogopgeleide en goedbetaalde arbeidskrachten is dit niet direct een probleem:
zij kunnen werken op opdrachtbasis (als consultant of freelancer) zonder dat
dit hun bestaanszekerheid in gevaar brengt. Bovendien hebben zij de kennis
en de middelen om in voorkomende gevallen het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst voor de rechter te bepleiten. Voor arbeidskrachten aan de 'onderkant'
van de samenleving is dat anders: in tijden van werkloosheid en afbouw van
sociale voorzieningen leiden afroepcontracten, thuiswerkovereenkomsten,
onderaannemingen en informele arbeid tot onzekerheid over werk en inkomen.
Vanuit deze situatie is het een stuk moeilijker de sleutel tot het arbeidsrecht
in handen te krijgen.

Twee wettelijke instrumenten moeten helpen de onzekerheid over het
bestaan van een arbeidsovereenkomst te verminderen en de toegang tot het
arbeidsrecht te verzekeren: de informatieplicht van de werkgever (zie par. 3.4)
en de wettelijke vermoedens (par. 3.5). Deze instrumenten dragen elk op hun
manier bij aan het versterken van de processuele positie van de werknemer,
maar laten het hiervoor genoemde spel van stellen en weerleggen grotendeels
intact. De informatieplicht zorgt ervoor dat de werknemer in een eventuele

procedure over schriftelijke gegevens beschikt om zijn stellingen kracht bij te
zetten. Schriftelijke mededelingen over eenbepaalde arbeidsplaats, arbeidsuren,
overwerk etc. vereenvoudigen hetbewijs vanhetbestaan vaneen gezagsverhou-
ding tussen werkgever en werknemer. De vermoedens verlichten de stelplicht
en bewijslast van de werknemer door bepaalde elementen, zoals de moeilijk
bewijsbare gezagsverhouding, zonderbewijs aanwezig te achten. De bewijslast
van het ontbreken van gezag wordt hierdoor naar de werkgever verschoven.

De genoemde instrumenten laten de de/inine van de arbeidsovereenkomst
intact. Het Belgische vermoeden ten aanzien van betaalde sportbeoefenaars

knoopt zelfs aan bij het thans als achterhaald beschouwde onderscheid tussen
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arbeiders enbedienden (zie par. 3.2.5). Als voetballers en basketballers volgens
de Belgische wetgever hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten, waarom zou dit
dan niet het geval zijn voor machinewerkers en bouwvakkers?

Voorstellen om de definitie van de arbeidsovereenkomst te wijzigenhebben
tot nog toe geen resultaat gehad. Zo wordt al sinds lang voorgesteld het
gezagscriterium te vervangen door dat van de economische afhankelijkheid.

218

Dit criterium sluit aan bij de ratio van het arbeidsrecht (zie par. 3.2.6) en zou
de toegang tot het arbeidsrecht versoepelen voor kleine zelfstandigen die voor
hun inkomen van een enkele opdrachtgever afhankelijk zijn. De mogelijkheid
van leiding en toezicht zou blijven bestaan, maar niet meer gelden als
onderscheidend criterium voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het
is echter de vraag of het vervangen van het ene criterium door het andere de
onzekerheid over het bestaan van een arbeidsovereenkomst definitief zal
wegnemen. Ik meen vanniet. De toepassing van nieuwe criteria zal in de praktijk
tot nieuwe interpretatie- en bewijsproblemen leiden. Na aanpassing van de
huidige set indicatoren zal de rechter opnieuw van geval tot geval moeten
beslissen of er sprake  is van een arbeidsovereenkornst. Natuurlijk mag deze
overweging niet in de weg staan aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding
van het arbeidsrecht naar arbeidskrachten die zich thans buiten zijn toepassings-
gebied bevinden. De toekomst van het arbeidsrecht vergt een fundamentele
discussie, die de grenzen van dit proefschrift te buiten gaat. In die discussie
moet in de eerste plaats worden bepaald welke arbeidskrachten bescherming
behoeven: zijn dit de arbeidskrachten onder een bepaalde inkomensgrens, zoals
Jacobs voorstelde in een artikel in het Nederlands Juristenblad,219 ofmoet de
bescherming gelden voor al wie arbeid onder gezag verricht ofzich in een relatie
van economische afhankelijkheidbevindt? Hoemendie bescherming vervolgens
vorm geeft is een tweede: 66n contracttype voor alle werknemers, zoals thans
het geval  is, of meerdere contracttypen, zoals voorgesteld door Rood en Van
der Heijden.220 Ofopteren we voor een eenheidsstatuut ofactiviteitencontract,
zoals onder meer voorgesteld door Goldin en Hendrickx,22' dat niet alleen van
toepassing is op werknemers, maar ook op zelfstandigen, huisvrouwen en
werkzoekenden die via om- en bijscholing op zoek zijn naar een nieuwe baan?

218 Zie Versloot 1952, p. 162; Schut 1977, p. 233; Engels 1989, p 624-625; Wust 1993,
p. 179-193; Jansen & Loonstra 1997 en Verheul 1999, p. 31-32.

219   Jacobs 1994. Dit idee is overigens niet zo vreemd, als men bedenkt dat het Belgische
arbeidsrecht aanvankelijk slechts arbeiders en bedienden onder een bepaalde
inkomensgrens beschermde (zie par. 3.2.5).

220   Rood 1988, p. 58. Een voorbeeld hiervan biedt het Italiaanse arbeidsrecht, dat een
aparte categorie semi-werknemers kent.

221    Zie buv. Goldin 2001, p. 36-37 en Hendrickx 1999, p. 110.
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Het spreekt voor zich dat een dergelijk omvangrijk en complex thema niet van
222

vandaag op morgen kan worden opgelost.

3.7 Checklist voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst

Hiervoor werd geconstateerd dat de wettelijke instrumenten de taak van de

rechter niet wezenlijkhebbenbeinvloed. Derechtermoetnog altijd aan de hand

van de doorpartijen aangevoerde elementen nagaan ofer in het concrete geval

sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Om deze vaststelling te

vergemakkelijken heb ik aan de hand van de Nederlandse en Belgische juris-

prudentie en literatuur een checklist opgesteld voor het bestaan van een

arbeidsovereenkomst. Een gelijkaardig initiatiefwerd enkele jaren geleden in

Belgie genomen in opdracht van de Unie van Zelfstandige Ondernemers

(UNIZO). De UNIZO-vragenlijst concentreert zich echter op de vraag of iemand

als zelfstandige moet worden aangemerkt voor de sociale zekerheid en is voor

ons onderwerp dan ook niet zonder meer bruikbaar.

Hetzelfde geldt voor de beleidsregels van de Nederlandse Belastingdienst

op grond waarvan moet worden beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor

een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De fiscus controleert of de vermeende

zelfstandige of zzp'er investeert in zijn bedrijf, bedrijfsrisico loopt, zelf de

facturering verzorgt en niet in een gezagsverhouding staat tot zijn opdrachtge-

vers. Wie inhetbezitis van een VARtoont daarmee aan dat hij een zelfstandige

ondernemer is. De opdrachtgever hoeft dan geen premies af te dragen, zelfs
223

niet als er achteraf toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst.

De hierna volgende checklist kan worden gebruikt door de partij ofpartijen

die willen nagaan of hun arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is in de zin

van de wet. Advocaten, rechtswinkels en bureaus voor rechtshulp kunnen de

checklist gebruiken om een client te adviseren over de aard van zijn rechtsbetrek-

king en zijn kansen in een eventuele procedure. De rechter kan partijen
verzoeken de lijst voor aanvang van de procedure volledig en naar waarheid

in te vullen en haar tijdens de procedure als leidraad gebruiken.224 Een en ander

222   Zie over dit onderwerp onder meer: Koopmans 1999; Rood 1997; Lyon-Caen 1996

en Weiss 1996.
223   Zie Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking, Stcrt. 4 december 2002 en Van der

Loo & Jellinghaus 2003, p. 18. De Verklaring Arbeidsrelatie werd ingevoerd op 1

januari 2002.
224     Dat zou kunnen doordat de griffie al meteen bij binnenkomst van een arbeidsrechtelijk

geschil de betreffende lijst aan partijen ter invulling toezendt onder de mededeling dat

invulling niet nodig is als partijen onbetwist laten dat er sprake is van een

arbeidsovereenkomst.
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komt ten goede aan de rechtseenheid en rechtszekerheid in geschillen over het
bestaan van een arbeidsovereenkomst.

De vragen in de checklist zijn zo geformuleerd dat een bevestigend
antwoord een aanwijzing oplevert voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst,
terwijl een ontkennend antwoord wijst in de richting van een zelfstandige
activiteit of in elk geval het niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. Willen
partijen de feitelijke aard van hun arbeidsrelatie vaststellen zonder tussenkomst
van de rechter, dan is er geen bezwaar tegen dat alle hierna gestelde vragen
worden beantwoord. Het invullen van de checklist kan in onderling overleg
of elk voor zich gebeuren.

A. Ondergeschiktheid/zeggenschap (gezagselement)
•           Is degene voor wie de arbeid wordt verricht bevoegd algemene voorschr(f-

ten en/of instructies te geven ter bevordering van de goede orde in de
onderneming? Met andere woorden:

•      Is hij bevoegd de arbeidstijden vast te stellen?
•      Kan hij bepalen waar de arbeid wordt verricht?
•      Is degene die de arbeid verricht hieraan gebonden?
• Moeten afwezigheden van te voren worden gemeld?
•      Bestaat er controle op de aanwezigheid?
•      Is er sprake van een vakantie- en verlofregistratie?
•      Bestaat er een regeling in geval van ziekte?
•        Moet degene die de arbeid verricht aanwezig zijn op overlegvergaderin-

gen?

•      Is hij gehouden bepaalde kledingvoorschriften na te leven?
•           Is degene voor wie de arbeid wordt verricht bevoegd specifieke voorschrif

ten en/of instructies te geven met betrekking tot de uitvoering van het
werk?

•           Stelt hij de benodigde gereedschappen en/of materialen ter beschikking?
•      Is er sprake van leiding in de uitoefening van de werkzaamheden?
•      Wordt de uitvoering van het werk gecontroleerd?
•       Bepaalt hij de prijs en de aard van de koopwaar?

B. Vergoeding/beloning
•      Is er sprake van een vaste maandelijkse vergoeding?
•      Wordt het minimumloon gerespecteerd?
•      Is er sprake van loondoorbetaling tijdens ziekte en verlof?
•      Is er sprake van pensioenopbouw?
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•         Komen de secondaire arbeidsvoorwaarden overeen met die van het vaste

personeel?
•           Komen de exploitatiekosten en het bedrijfsrisico voor rekening van degene

voor wie de arbeid wordt verricht?

C. Gedurende zekere tijd (duurelement)
•      Vindt de arbeid plaats met een zekere regelmaat?

•      Is er sprake van een langdurige arbeidsrelatie?

D.  Karakter en omvang van de arbeid
•          Behoren de verrichte werkzaamheden tot de normale bedrijfsvoering van

de onderneming?
•      Betreft het arbeid die ook door het vaste personeel wordt verricht?

•      Gaat het om structurele werkzaamheden?
•      Is de omvang van de arbeid van te voren bepaald?

•    Wordt er gedurende de gehele werktijd zonder onderbrekingen voor
dezelfde persoon/onderneming gewerkt?

•   Moet degene die de arbeid verricht zich beschikbaar houden voor

opdrachten van de wederpartij?
• Ontbreken andere betaalde werkzaamheden?

E. Persoonlijk verrichten van de arbeid

•      Moet de arbeid persoonlijk worden verricht? Met andere woorden:

•     Ontbreekt de mogelijkheid van degene die de arbeid verricht om zich

zonder toestemming van de wederpartij dooreen derdete laten vervangen?
•      Ontbreekt de mogelijkheid om eigen personeel in dienst te nemen?

•      Wordt de arbeid in de praktijk steeds persoonlijk verricht?

Zijn de vragen uit rubriek A tot en met E ovenvegendpositiefbeantwoord, dan

luidt de voorlopige conclusie dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De partij die zich daar niet in kan vinden, in casu de werkgever, kan trachten

dit vermoeden te weerleggen. Hij zal daartoe met overtuigende bewijzen moeten

komen. Zijn de vragen overwegend negatiefbeantwoord, dan luidt de voorlopige

conclusie dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dat geval is
het aan de werknemer om het vermoeden te weerleggen. De werkgever zal hem

daarbij, in de mate van het mogelijke, behulpzaam moeten zijn. Omgekeerd
is dit overigens ook het geval. Blijven de standpunten van partijen verdeeld,

dan is het aan de rechter om tot een beslissing te komen. De hiervoor genoemde

bewijslastverdeling (overwegend positief: bewijslast werkgever; overwegend
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negatief: bewijslast werknemer) dient hem daarbij als leidraad. Een kwantitatieve
uitwerking van de checklist (bijv. met behulp van een computer-programma)
zou het tijdrovende afwegingsproces in de toekomst verder kunnen bespoedigen.
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4.1 Inleiding

Onder invloed van de Europese rechtspraak en regelgeving is het recht op

gelijke behandeling uitgegroeid tot een van de kernonderdelen van het arbeids-

recht. Het bestrijkt niet alleen alle facetten van de arbeid (van de sollicitatie

en de gelijke beloning tot het ontslag), maar ook een toenemend aantal gron-

den, waarondergeslacht, ras ofetnische afstamming, godsdienst ofovertuiging,
handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.' De gelijke behandelingswetgeving
is niet alleen van toepassing op werknemers die over een 'entreebiljet' beschik-

ken (zie hoofdstuk 3), maar ook op vrije beroepsbeoefenaars, ambtenaren en

flexibele arbeidskrachten:
Recht hebben en recht krijgen zijn echter twee verschillende zaken.

Goldschmidt schreef in dit verband dat het effect van 'mooie normen' vaak

teleurstellend is, terwijl Veldman waarschuwt voor de invoering van al maar

nieuwe subjectieve rechten, 'waarvan hetmaar afwachten is of zete verzilveren

zijn'.3 De uitoefening van het recht op gelijke behandeling stuit allereerst op

een aantal praktische belemmeringen: een gebrekkige kennis van het gelijke-

behandelingsrecht, de complexiteit van de gehanteerde begrippen, de duur en
de kosten van juridische procedures en de afwezigheid van effectieve en

afschrikkende sancties. Wie deze belemmeringen overwint, kan vervolgens te
maken krijgen meteen bewijsrechtelijke hindemis: Hetklassieke uitgangspunt

van bewijslastverdelingbrengt immers meedat het slachtoffer van discriminatie

in beginsel het bewijs moet leveren van de ongelijke behandeling of beloning
die hem of haar ten deel is gevallen. Een recente evaluatie van de Nederlandse

1      Zie voor Nederland onder meer: art. 1 Gw, art. 5 en 6 Awgb, art 3 lid 1 WGB, art.
7 :646 lid 1 en 648 lid 1 BW en art. III lid 1 WOA. Zie ook Cremers-Hartman 1999,

p. 71 e.v. De Belgische gelijke behandelingswetgeving wordt besproken in § 7. Euro-
pese gelijke behandelingsnormen zijn opgenomen in: art. 141 (voorheen  119) EG-

Verdrag; RI. 75/117/EEG (PbEG L45); Rl.76/207/EG (PbEG L39); Rl. 92/85/EG

(PbEG L348) en Rl. 96/3/EC (PbEG L 145). Zie ook Burri 2000. De genoemde

gronden zijn ontleend aan Rl. 2000/78/EC (PbEG L303); zie par. 4.4.

2      Vgl. Cremers-Hartman 1999, p. 31 en 85.
3      Zie resp. Goldschmidt 1997. p. 162 en Veldman 2001, p. 35.
4         Vgl. Commissie van de EG, Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de bewijs-

last in gevallen van discriminatie op grond van geslacht d.d. 17.07.1996, COM (96)
340 def., p. 4.
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gelijkebehandelingswetgevingbevestigt in dit verband datbewijsmoeilijkheden
het afdwingen van het recht op gelijke behandeling kunnen frustreren.5

Deze bewijsmoeilijkheden vloeien voort uit het feit dat het voor een
werknemer of sollicitant vaak moeilijk is het benodigde bewijsmateriaal te
verzamelen: voorzover er al gegevens beschikbaar zijn, bevinden deze zich
immers in handen van de wederpartij.6 Wat dat betreft lijkt er weinig verschil
te zijn met andere arbeidszaken. Specifiek voor gelijke behandelingszaken is
wel dat discriminatoire motieven vaak achter andere (aanvaardbare) motieven
'verborgen' worden, waardoor het voor de werknemer of sollicitant moeilijk
is de vinger op de zere plek te leggen. De afwijzing van een zwangere
sollicitante zal eerder worden gemotiveerd met een beroep op haar tekort aan
kennis ofervaring dan met een verwijzing naar de zwangerschap. Bayart wijst
erop dat de effectiviteit van het recht daardoor in het gedrang komt.'

In theorie zijn er verschillende oplossingen denkbaar om de bewijslast
van het slachtoffer van discriminatie te verlichten, zoals het opleggen van een
mededelingsplicht aan de wederpartij, het werken met weerlegbare vermoedens
ofhet formuleren van een bijzondere regel van bewijslastverdeling. Deze, in
hoofdstuk 2 besproken instrumenten, kunnen zowel door de wetgever als door
de rechter worden ingezet om de verwezenlijking van het materiele recht te
vergemakkelijken. In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe de bewijslast in gelijke-
behandelingszaken wordt verdeeld en welke wettelijke en rechterlijke instru-
menten worden ingezet om de effectiviteit van dat recht te verzekeren. De
rechtsontwikkeling op het gebied van de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen bij de arbeid wordt daarbij als uitgangspunt genomen.

De opzet van het hoofdstuk is als volgt: in par. 4.2 geef ik aan de hand
van de jurisprudentie een overzicht van de problemen die werknemers
ondervinden bij het bewijs van geslachtsdiscriminatie. In par. 4.3 bespreek ik
de belangrijkste bepalingen van de EG- bewijslastrichtlijn, die werd aangeno-
men om de effectieve toepassing van het recht op gelijke behandeling van
mannen en vrouwen te waarborgen. In par. 4.4 zal blijken dat het succes van
deze bewijslastrichtlijn de Raad van de EG heeft aangezet tot het nemen van

5     Zie Asscher-Vonk 1999, p. 230-231 en 304-305.
6           Zie toelichting art.  9 van het Voorstel  van de Commissie van de EG d.d.  25.11.1999

voor een richtlijn  van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke
behandeling  in  werkgelegenheid en beroep,  COM  (1999)  565. Het betreft gegevens
die naar hun aard onder de werkgever rusten; vgl. Kamerstukken II 1999/2000. 27
026, nr. 5, p. 4. Zie ook Asscher-Vonk & Groenendijk 1999, p. 230 en 481; Loenen
2000, p. 16 (met betrekking tot klagers bu de CGB) en voor Belgie Humblet 1991,
p. 485-486.

7      Bayart 2002, p. 316.
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soortgelijke maatregelen ten aanzien van andere discriminatiegronden. In par.
4.5 tracht ik enige orde te scheppen in de omvangrijke gelijkebehandelings-

literatuur, waarbij ik me opnieuw concentreerop debewijslastverdeling. In par.
4.6 ga ik kort in op de taak en de bevoegdheden van de Commissie Gelijke
Behandeling (CGB), aangezien deze een belangrijke rol speelt bij de toepassing
van het gelijkebehandelingsrecht in Nederland. De daaropvolgende paragraaf
is gewijd aan de Belgische wetgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied
van de gelijke behandeling bij de arbeid. Wat zijn de sterke punten van het
Belgische stelsel en wat is het nut hiervan voor het Nederlandse recht? In par.
4.8 formuleer ik een antwoord op de vraag of de bewijslast in gelijke-
behandelingszaken evenwichtig verdeeld is. Slaagt de werknemer erin zijn
recht op gelijke behandeling te effectueren zonder afbreuk te doen aan de

gerechtvaardigdebelangen van de wederpartij? De vraag of dedoorde EG/EU
genomen bewijsmaatregelen ook op andere onderdelen van het arbeidsrecht
van nut kunnen zijn komt ter sprake in hoofdstuk 9.

4.2 Gelijke behandeling m/v

4.2.1 Inleiding

Al sinds de oprichting van de EEG in  1957 kent het EG-Verdrag een bepaling
die mannen en vrouwen recht geeft op gelijk loon voor gelijke of gelijkwaar-
dige arbeid  (art.  141  lid 1, voorheen art. 119). Aanvankelijk lagen hieraan
vooral economische overwegingen ten grondslag: de EG wilde voorkomen dat
Lidstaten die een lagere beloning voor vrouwen toelieten zich in een betere

concurrentiepositie zouden bevinden dan Lidstaten die het beginsel van gelijke
beloning wel respecteerden. Gaandeweg werd het beginsel van gelijke beloning
echter ook vanuit sociaal oogpunt als fundament van het EG-recht aanvaard.8

In  1975 werd het beginsel van getijke beloning uitgewerkt in de eerste
gelijkebehandelingsrichtlijn.' De toepassing van ditbeginsel riep in depraktijk
echter problemen op: de gemiddelde werknemer beschikt immers niet over
voldoende bewijsmateriaal om aan te tonen dat er sprake is van ongelijke

8      Vgl. Foubert 2002, p. 201. Bayart 2002, p 309-310; Vas Nunes 2002, p. 53-54 en
Delarue 2001, p. 220. Het dubbele doel van art. 119 EG-Verdrag wordt toegelicht in
HvJEG 8 april 1976, Jur. 1976, p. 455 (Defrenne ID.

9 Richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari 1975 betreffende het nader tot
elkaar brengen van de wetgevingen der Lidstaten inzake de toepassing van het beginsel
van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers (PB EG 1975, L 45,
P. 19).
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beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. Het vaststellen hiervan is ook
voor de rechter problematisch, vooral wanneer de werkgever gebruik maakt
van beloningsstelsels en functieclassificatiesystemen die onvoldoende zicht
bieden op de criteria die eraan ten grondslag liggen. Functiewaarderings-
systemen en functieclassificaties vormen nog altijd een hardnekkige bron van
geslachtsdiscriminatie. I0

Het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft niet
alleen betrekking op de gelijke beloning, maar ook op de gelijke behandeling
bij sollicitatie, promotie en ontslag. Zo is er sprake van ongelijke behandeling
wanneer een geschikte kandidate wordt afgewezen, omdat zij tijdens de
sollicitatie zwanger is of wanneer er bij een reorganisatie onevenredig veel
vrouwen voor ontslag worden voorgedragen. Deze aspecten van gelijke
behandeling vormen het onderwerp van de tweede gelijkebehandelingsrichtlijn.
die  in  1976  door de Europese Raad werd aangenomen.

" In 2001 werd een
wijzigingsvoorstel ingediend om de richtlijn beter af te stemmen op latere
richtlijnen inzake gelijke behandeling en haar aan te passen aan dejurispruden-
tie van het Hofen de recente ontwikkelingen in de samenleving. De gewijzigde
richtlijn werd aangenomen in september 2002:2

Met betrekking tot de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling
bepaalt art.  141 lid 3 EG-Verdrag dat de Raad van de EG de nodige maatrege-
len neemt om de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke
behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid, met inbegrip van
het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, te
waarborgen. Die maatregelen kunnen bestaan in de bestrijding van praktische
belemmeringen, bijvoorbeeld door het toekennen van een klaagrecht aan
organisaties of hetpromoten van laagdrempelige instanties voorde beslechting
van gelijkebehandelingsgeschillen. Zij kunnen ook gericht zijn op het wegnem-
en of verlagen van bewijsrechtelijke hindernissen die de toepassing van het

10 Uit onderzoek in Nederland blijkt dat  12 tot  15 % van de loonkloof tussen mannen en
vrouwen valt toe te schrijven aan verborgen mechanismen van discriminatie in
functiewaarderingssystemen en functieclassificaties. Belgische cijfers ontbreken, maar
zijn vermoedelijk vergelijkbaar. In elk geval voldeed in 1997 slechts 10%  van in totaal
149 sectorale functieclassificaties   aan  een   in 1993 opgestelde checklist inzake
sekseneutrale functiewaardering. Zie Vanachter 1999, p. 236 e.v.

11 Richtlijn 76/207/EEC; van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerleg-
ging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien
van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en
ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (Pb EG L 39, p. 40). Zie ook Tobler 1998,
P. 8.

12 Richtlun 2002/73/IEG van 23 september 2002 (Pb EG L 269,5 oktober 2002, 15). Zie
hierover Foubert 2002, p. 202 en Bayart 2003, p. 50.
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beginsel van gelijke behandeling in de weg staan. Het is vervolgens aan de
rechter om deze maatregelen ook daadwerkelijk toe te passen.

In deze paragraaf ga ik allereerst in op het onderscheid tussen directe en
indirecte discriminatie van mannelijke en vrouwelijke werknemers (par. 4.2.2).
Aan het bewijs van deze vormen van discriminatie worden in de Europese
rechtspraak verschillende eisen gesteld. In par. 4.2.3 geef ik een overzicht van

de ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie met betrekking tot het bewijs
van indirecte discriminatie. In par. 4.2.4 bespreek ik de recente Brunnhofer-
zaak. Tot slot onderzoek ik in par. 4.2.5 in hoeverre de Nederlandse rechter
zich bij de Europese rechtsontwikkeling heeft aangesloten.

4.2.2        Directe of indirecte discriminatie

Een van de eerste vragen waarvoor de rechter zich in een gelijkebehandelings-
zaak gesteld ziet, is of er sprake is van directe of indirecte discriminatie. In zijn
conclusie voor de Danfoss-zaak geeft Advocaat-Generaal Lenz aan dat het
onderscheid tussen beide vormen van discriminatie gevolgen heeft voor de
omvang van de stelplicht en bewijslast van partijen.13 Het onderscheid is
bovendien bepalend voor de vraag of de werkgever zich kan beroepen op een
objectieve rechtvaardigingsgrond. Een vergelijking van de definities van beide
vormen van discriminatie werpt meer licht op deze materie.

Van directe discriminatie is sprake wanneer een verschil in behandeling
rechtstreeks op het geslacht is gebaseerd. Hieronder valt ook ieder verschil in
behandeling op grond van zwangerschap, bevalling of moederschap:4 Directe
discriminatie kan ondergeen enkele omstandigheid worden gerechtvaardigd: 5
Wordt een geschikte kandidate afgewezen omdat zij op het moment van
sollicitatie zwanger is, dan houdt die afwijzing rechtstreeks verband met het

geslacht van betrokkene. Het feit dat er geen mannelijke sollicitanten aan de
procedure deelnemen maakt daarbij geen verschil.16 Directe discriminatie is
slechts toelaatbaar in een beperkt aantal gevallen, die limitatief in de wet

13     HvJ EG 17 oktober 1989, C 109/88 (Danfoss), concl. onder 26. Dit arrest komt nog
uitgebreid ter sprake in par. 4.2.3.

14    Zie art. 4 van de Belgische Wet van 7 mei 1999, nader besproken in par. 4.7. De
Nederlandse wetgever beperkt zich tot de vaststelling dat onder direct onderscheid
mede wordt verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moeder-
schap (art.  1 WGB en 7:646 lid 5 BW).

15     Zie bijv. HvJ EG 4 oktober 2001, C 109100 (Brand:-Nielsen).
16      Vgl. HvJ EG 8 november 1990, C-177/88 (Dekker/VJV), Jur. 1990, biz. I-3941 en NJ

1992,224. Zie over dit arrest: Wentholt 1992, p. 158 e.v. en Asscher-Vonk 1993, p.
386 e.v.
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worden opgesomd. Het betreft - kort gezegd - gevallen waarin het geslacht een
bepalende factor vormt; de discriminatie voortvloeit uit maatregelen ter
bescherming van zwangerschap en moederschap; en gevallen van positieve
discriminatie. 17 Hetbestaan vaneen gesloten stelsel van uitzonderingsgronden
is een typisch kenmerk van directe discriminatie. 18

Anders dan bij indirecte discriminatie is het bewijs van 66n enkel geval
van ongelijke behandeling voldoende om het bestaan van directe discriminatie
te kunnen vaststellen. Toont een vrouwelijke werknemer aan dat zij minder
loon ontvangt danhaarmannelijke collega die gelijke ofgelijkwaardige arbeid
verricht en slaagt de werkgever er niet in dit verschil aan de hand van objectie-
ve criteria te verklaren, dan maakt hij zich schuldig aan (directe) discriminatie.
De eisende partij zal dan wel over de nodige gegevens moeten beschikken om
de ongelijke beloning en de gelijkheid ofgelijkwaardigheid van de arbeid voor
de rechter te bewijzen. In par. 4.2.4 wordt deze bewijslast nader onderzocht.

Van indirecte discriminatie is sprake wanneer een ogenschijnlijk neutrale
maatstaf of handelwijze een wezenlijk groter gedeelte van de leden van een

geslachtbenadeelt, tenzij die maatstafofhandelwijzepassend ennoodzakelijk
is en kan worden gerechtvaardigd door objectieve factoren die geen verband
houden met het geslacht van de betrokkenen:' Het bewijs van indirecte
discriminatie is niet eenvoudig, omdat vast moet komen te staan dat een
neutraal criterium, zoals de echtelijke staat of de gezinssituatie, dat zonder
onderscheid op mannelijke en vrouwelijke werknemers wordt toegepast, in
feite overwegend vrouwen treft, die daardoor als groep worden benadeeld.
Hiervoor is het noodzakelijk de gevolgen van de toepassing van het criterium
te berekenen en met elkaar te vergelijken. De onderzochte groepen moeten

groot genoeg zijn en de onderzoeksperiode lang genoeg om een verschil in

17      Vgl. art. 7:646 lid 2 tot en met 4 BW en art. 3 lid 2 en 5 lid 1 WGB. Wat het Euro-
pese recht betreft zijn uitzonderingen te vinden  in art.   141   lid 4 EG-Verdrag  en  art.
2 lid 2 tot en met 4 van de tweede gelijkebehandelingsrichtlijn. De Belgische wet op
de geluke behandeling schrijft in art. 6 voor dat de bepalingen van de wet geen
belemmering vormen voor maatregelen die het bevorderen van gelijke kansen tot doel
hebben. Art. 9 laat uitzonderingen toe voor gevallen waarin het geslacht een
doorslaggevende voorwaarde vormt en art. 14 biedt een rechtvaardiging voor de
specifieke bescherming van vrouwen.  Zie voor Belgie verder par;  4.7.

18 Zie echter Tobler 2001, p. 121 e.v. die in het EG-recht twee gevallen van buiten-
wettelijke rechtvaardiging bespeurt.

19 Deze definitie is - wederom - ontleend aan art. 4 van de Belgische Wet van 7 mei 1999
en sluit aan bij de Europese regelgeving terzake. De Nederlandse wetgever geeft in
art. 7:646 lid 5 BW en art. 1 WGB een omschrijving van

' indirect onderscheid'
Hieronder wordt verstaan: 'onderscheid op grond van andere hoedanigheden dan het
geslacht, dat onderscheid op grond van het geslacht tot gevolg heeft'
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behandeling te kunnen aantonen en toevallige of conjuncturele verschillen uit
te sluiten. Slaagt de werknemer erin een benadeling als groep aannemelijk te
maken, dan is het aan de werkgeveromte bewijzen dat het verschil in behande-
ling berust op objectieve factoren die niets van doen hebben met het geslacht.

4.2.3 Europese rechtspraak

Sinds begin jaren tachtig heeft het Europese Hof zich verschillende malen
uitgesproken over de bewijslastverdeling in gelijkebehandelingszaken. Hoogte-
punt van deze rechtsontwikkeling is mijns inziens de zaak Danfoss (zie hierna),
waarin het Hof oordeelde dat vrouwelijke werknemers over geen enkel
doeltreffend middel zouden beschikken om de inachtneming van het beginsel
van gelijke beloning voor de nationale rechter af te dwingen, indien de bewijs-
last niet naar de werkgever zou verschuiven, zodra zij een vermoeden van
discriminatie aannemelijk zouden hebben gemaakt. De werkgever had deze
bewijslastverdeling zelf in de hand gewerkt door gebruik te maken van een
ondoorzichtig beloningsstelsel, waardoor het voor vrouwelijke werknemers
vrijwel onmogelijk was het bewijs te leveren van een schending van het
beginsel van gelijke beloning.

De aanzet tot de hierna beschreven ontwikkeling werd gegeven in het
arrest Jenkins/Kingsgate.20 Het Hof oordeelde hierin dat, indien blijkt dat het
percentage vrouwen dat het ter verkrijging van het volle uurloon vereiste
minimum aantal uren per week werkt, aanzienlijk lager is dan het percentage
mannen, die ongelijke beloning in strijd zal zijn met art. 119 EEG-Verdrag
(thans art. 141), wanneer zij niet kan worden verklaard door factoren die
discriminatie op grond van geslacht uitsluiten. Enkele jaren later oordeelde het
Hof in de zaak Bilka dat, wanneer de werknemer aantoont dat er een ernstig
vermoeden van discriminatie bestaat, het aan de werkgever is om aan te tonen
dat zijn beloningspraktijk kan worden verklaard op grond van factoren die
objectief gerechtvaardigd zijn. De werkgever zal moeten bewijzen dat het
verschil in beloning niets van doen heeft met discriminatie op grond van
geslacht; beantwoordt aan een werkelijke behoefte van de onderneming; en
geschikt en noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.2' In casu was de
ongelijke beloning het gevolg van een maatregel die deeltijdwerkers uitsloot

20     HvJ EG 31 maart 1981, zaak 96/80, Jur. 1981, p. 911.
21     HvJ EG 13 mei 1986, zaak 170/84, Jur. 1986, p. 1607. De eerste twee voorwaarden

vormen samen het legitimiteitsvereiste, daarna volgen het doelmatigheidsvereiste en
het proportionaliteitsvereiste. Zie ook Vas Nunes 2002, p. 70, die aantekent dat deze
criteria in de praktijk verschillend worden geYnterpreteerd, en Bayart 2002, p.  314.
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van een bedrijfspensioenregeling. Een dergelijke (ogenschijnlijk neutrale)
maatregel treft in het algemeen meer vrouwen dan mannen.

In de zaak Danfoss 1 zorgde een ondoorzichtig toeslagenstelsel ervoor
dat de vrouwelijke werknemers van Danfoss zich geplaatst zagen voor een
vrijwel onmogelijke bewijslast. De Deense vakbond trachtte aan de hand van
statistisch materiaal aan te tonen dat de door Danfoss gehanteerde belonings-
praktijk in feite discriminerend was.23 Het Deense scheidsgerecht schorste

daarop de behandeling en richtte zich tot het Europese Hof met de vraag welke

partij moet bewijzen dat de ongelijke beloning van twee werknemers al dan niet

op het geslacht berust en welke criteria daarbij moeten worden aangelegd.
Advocaat-Generaal Lenz concludeerde dat, aangezien het voor verzoeksters

feitelijk onmogelijk is het benodigde bewijsmateriaal te verschaffen, hetbewijs
van een gemiddeld lagere beloning reeds een vermoeden van discriminatie kan

opleveren. Een dergelijke regeling houdt geen omkering van de bewijslast in,
maar betekent alleen dat het vereiste bewijs wordt afgestemd op de feitelijke
omstandigheden. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat die

lagere beloning niet als discriminatie kan worden aangemerkt. In navolging
hiervan oordeelde het Hof 'dat wanneer een onderneming een stelsel van

beloning toepast dat wordt gekenmerkt dooreen volstrekt gebrek aan doorzich-
tigheid, de werkgever dient te bewijzen dat zijn beloningspraktijk niet
discriminerend is, wanneereen vrouwelijke werknemer met betrekking tot een
relatiefgroot aantalloontrekkenden aantoont, datde gemiddeldebeloning voor
vrouwelijke werknemers lager is dan die voor mannelijke werknemers.' (r.0.
16) Zo niet, dan zouden vrouwelijke werknemers over geen enkel doeltreffend
middel beschikken om de inachtneming van het beginsel van gelijke beloning
voor de nationale rechter af te dwingen (r.0.13). Hiermee werd de Deense
vakbond in het gelijk gesteld. Het verweer van de werkgever dat een dergelijke
bewijslastverdeling aanleiding kan geven tot misbruik, werd door het Hof niet
gehonoreerd.

Het Hof werd verder gevraagd omte oordelen overde rechtmatigheid van
de door Danfoss gehanteerde toeslagcriteria flexibiliteit, beroepsopleiding en
ancianniteit. Ik bespreek deze kwestie omdat zij van belang is voor de inhoud
van de bewijslast van de werkgever (zie verder par; 4.3.2). Het.#exibiliteits-

22      HvJ EG 17 oktober 1989, zaak C-109/88, Jur.  1989, p. 3199. Een eerste aanzet voor

deze jurisprudentie kan volgens Leenders  1997, p. 84 worden gevonden   in  de con-
clusie van A-G Capotorti voor HvJ EG 27 maart 1980, zaak 129/79, Jur. 1980, p. 1294

en 1295 (Macarthys Ltd. vs. Wendy Smith).
23 Het gebruik van statistisch materiaal werd al eerdertoegestaan in HvJ EG 7 juni 1972,

zaak 20/71, lur. 1972, p. 345; zie Chao-Duivis 1994, p. 152.

112



GELIJKE BEHANDELING M/V 4.2

criterium kan volgens het Hof op twee manieren worden gebruikt: 1) om de
kwaliteit van de door de individuele werknemer verrichte arbeid te belonen;
en 2) om het vermogen van de werknemer om zich aan te passen aan variabele

werktijden en arbeidsplaatsen te honoreren. In het eerste geval is het criterium
geslachtsneutraal. Wanneer de toepassing ervan desondanks tot een stelsel-

matige benadeling van vrouwelijke werknemers leidt, heeft de werkgever het
criterium oneigenlijk gebruikt (r.0. 20). In het tweede geval kan het flexi-
biliteitscriterium in het nadeel werken van vrouwelijke werknemers, omdat zij,
vanwege de veelal op hen rustende huishoudelijke taken en gezinsverplich-
tingen, hun werktijden minder gemakkelijk kunnen aanpassen dan mannelijke
werknemers. De werkgever kan de beloning van deze vorm van flexibiliteit
rechtvaardigen door aan te tonen dat die eigenschap van belang is voor de

uitvoering van de aan de werknemer opgedragen specifieke taken (r.0.22).
Ten aanzien van het tweede toeslagcriterium, de beroepsopleiding, wordt

een soortgelijke redenering gevolgd: op zich is hetniet uitgesloten dat vrouwe-

lijke werknemers door dit criterium worden benadeeld, voor zover zij minder

mogelijkheden hebben gehad om hetzelfde opleidingsniveau als hun manne-

lijkecollega's te bereiken ofdie mogelijkheden in mindere mate hebben benut.
Desondanks kan de werkgever de beloning van een speciale beroepsopleiding
rechtvaardigen door aan te tonen dat die opleiding van belang is voor de
uitvoering van de aan de werknemer opgedragen specifieke werkzaamheden

(r.0.23).  De toepassing van hetancianniteitscriterium hoeft volgens het Hof
niet speciaal te worden gerechtvaardigd, omdat ancienniteiten beroepservaring
hand in hand gaan en een werknemer met meer beroepservaring in de regel
beter is toegerust voor de hem opgedragen werkzaamheden (r.0. 24).

Anders dan in de zaak Danfoss, was er in de zaak Enderb/4 geen sprake

van een ondoorzichtig beloningsstelsel. Desondanks oordeelde het Hof dat als
een werknemer erin slaagt een schijn van discriminatie te vestigen, het aan de
werkgever is om aan te tonen dat er aan de vastgestelde ongelijke beloning

objectieve redenen ten grondslag liggen (r.0.18). HetHofherhaaltdat de reden
voor deze bewijslastverdeling is gelegen in het beginsel van effectieve

rechtsbescherming (zie Danfoss, r.0.13).
In het arrest Royal Copenhagen25 vat het Hof zijn eerdere rechtspraak als

volgt samen: 'Wanneer uit significante statistieken een aanzienlijk verschil in

beloning blijkt tussen twee gelijkwaardige functies, waarvan de ene nagenoeg

24       HvJ EG 27 oktober 1993, zaak C-127/92, lur.  1993, p. 1-5535, besproken doorDrijber
& Prechal 1997, p. 154.

25     HvJ EG 31 mei 1995, zaak C-400/93, Jur. 1995, blz. 1-1275.
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uitsluitend door vrouwen en de andere overwegend door mannen wordt
uitgeoefend - een situatie die een vermoeden van discriminatie op grond van
geslacht doet rijzen - verlangt artikel 119 van het Verdrag, dat de werkgever
aantoont, dat dit verschil gerechtvaardigd is door objectieve factoren die niets
van doen hebben met discriminatie op grond van geslacht'. Dit standpunt wordt
later herhaald in de zaak JamOM

In de zaak Regina/Secremry ofState gaat het Hof in op de vraag hoe groot
het verschilin behandeling moet zijn, wil er sprake zijn van een vermoeden van
discriminatie.27 De zaak had betrekking op een geval van indirecte discrimina-
tie, aangezien - zo luidde de stelling -  het voor mannelijke werknemers

gemakkelijker was om aan een bepaalde voorwaarde te voldoen dan voor
vrouwelijke. Het Hof herhaalt allereerst dat het percentage mannen en vrouwen
dat aan de omstreden voorwaarde kan voldoen aanzienlijk moet verschillen.
Het vergelijken van absolute aantallen is in dit verband onvoldoende (r.0.56
en 60). Een verschil van 8,5%, gemeten in het jaar dat de voorwaarde werd
geYntroduceerd, is 'op het eerste gezicht' niet aanzienlijk. Het Hof oordeelt
echter dat van discriminatie ook sprake zou kunnen zijn 'wanneer de statisti-
sche gegevens over een lange periode een minder groot, doch aanhoudend en
vru constant verschil aantonen tussen het aantal mannelijke werknemers en

vrouwelijke werknemers dat aan de in de litigieuze bepaling gestelde voorwaar-
de van tweejaartewerkstelling voldoet.' (cursivering CB). Hoewel hetHof zijn
uitspraak zeer voorzichtig formuleert (van discriminatie zou sprake kunnen

zijn)lijkt het erop dat de stelplicht en bewijslast van de werknemer in dit arrest
verder worden verlicht. Het Hof besluit dat het aan de nationale rechter is om
te beoordelen welke conclusie uit de statistische gegevens moet worden

getrokken.

4.2.4 Brunnhofer-zaak

De zaak Brunnhofer28 had betrekking op een vrouwelijke administratieve
kracht (Brunnhofer) die in de periode 1993-1997 een lagere individuele
loontoeslag ontving dan een mannelijke collega die na haar in dienst was
getreden. Beiden waren ingeschaald in dezelfde functiegroep/salarisschaal van
de toepasselijke CAO, waaruit Brunnhoferafleidde dat er sprake is van gelijke

26     HvJEG 30 maart 2000, C-236/98, r.0 54.
27       HvJEG 9 februari 1999, C-167/87, r.0.61. Zie overdit arrest onder meer Engels 1999,

p. 29, die spreekt van een 'klein, doch persistent verschil'.
28         HvJ EG 15 maart 2001, C-381/99, Jur. 2001, p. I-4961.
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of gelijkwaardige arbeid. Volgens de werkgever waren beide functies aan-
vankelijk wel gelijkwaardig, maar verrichte de mannelijke collega in feite
belangrijkere werkzaamheden en leverde hij beter werk. Zijn individuele
toeslag was echter al bij aanvang van de arbeidsovereenkomst hoger dan die
van Brunnhofer.

In eerste instantie werd Brunnhofer's vordering tot betaling van een
vergoeding voor loondiscriminatie door de rechter afgewezen. In de beroeps-
procedure richtte het Oberlandesgericht Wien zich tot het Europese Hof met
de vraag of het voldoende is dat wordt nagegaan of beide werknemers in
dezelfde functiegroep van de CAO zijn ingedeeld en zo niet, of die indeling
dan een indicatie vormt voor het bestaan van gelijke ofgelijkwaardige arbeid
in de zin van art. 119 EG-Verdrag (thans 141 EG) en art. 1 van richtlijn
75/117/EEG, zodat het aan de werkgever is om te bewijzen dat de werk-
zaamheden verschillend zijn. De overige prejudiciele vragenlaat ikhierbuiten
beschouwing.

Het Hofherinnert eraan dat het beginsel van gelijke beloning zich verzet
tegen iedere ongelijkheid in beloning van vrouwelijke en mannelijke werk-
nemers voor eenzelfde functie ofgelijkwaardige arbeid, tenzij dit verschil zijn
rechtvaardiging vindt in objectieve factoren die niets van doen hebben met
discriminatie op grond van geslacht (r.0.30). Wil er sprake zijn van een door
het gemeenschapsrecht verboden discriminatie, dan moet allereerst worden
vastgesteld ofde betrokken werknemers gelijke arbeid verrichtenofeen arbeid
waaraan gelijke waarde kan worden toegekend. Volgens de rechtspraak van
het Hof betreft het hier zuiver kwalitatieve begrippen, omdat zij uitsluitend
betrekking hebben op de aard van de doorbetrokkenen daadwerkelijk verrichte
arbeid (r.0. 42). De nationale rechter zal moeten nagaan of de betrokken
werknemers, gelet op een reeks vanfactoren zoals de aard van het werk, de
opleidingsvereisten en de arbeidsomstandigheden, kunnen worden geacht zich
in een vergelijkbare situatie te bevinden (r.0.43). Dat beide werknemers in
dezelfde functiegroep zijn ingedeeld is op zich niet voldoende om te conclu-
deren dat er sprake is van gelijke of gelijkwaardige arbeid. Die indeling sluit
namelijk niet uit dat er andere aanwozingen zijn, die op hun beurt bevestiging
behoeven door nauwkeurige en concrete factoren uit de daadwerkelijk door de
betrokken werknemers verrichte werkzaamheden (r.0.44-46).

Mijns inziens kan de rechter aanhet feitdattwee werknemers indezelfde
functiegroep, salarisschaal en salaristrede zijn ingedeeld wet een vermoeden
van gelijkwaardigheid ontlenen, waardoor het zwaartepunt van de bewijslast
naar de werkgever verschuift. Het vaststellen en beoordelen van feiten aan de
hand van de over en weer door partijen aangevoerde stellingen, lijkt sterk op
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de indicatorenbenadering die in het voorgaande hoofdstuk werd beschreven.
Daarhadden de aanwijzingen en tegenaanwijzingen betrekking op het vereiste
van een gezagsverhouding; hier gaat het omde vraagofersprake is van gelijke
of gelijkwaardige arbeid. Ook hier gaat het spel van stellen en weerleggen
vooraf aan een eventuele verdeling van de bewijslast. Aan het eind van de
procedure zal de rechter immers een beslissing moeten nemen op basis van
voldoende vaststaande feiten en omstandigheden.

29

In  rechtsoverweging  51  t/m 62 buigt  het Hof zich  over de vraag welke

partij het bewgs dient te leveren van een verschilin beloning tussen mannelijke
en vrouwelijke werknemers en van de omstandigheden die een dergelijk
verschil kunnen rechtvaardigen. In de regel staat het, volgens het Hof, aan
degene die ter ondersteuning van een vordering feiten aanvoert, die feiten te

bewijzen (r.0.52). Die bewijslast kan worden verlegd, wanneer dat noodzake-

lijk is om de kennelijk gediscrimineerde werknemer niet elk doeltreffend
middel te ontnemen om het beginsel van gelijke beloning te doen eerbiedigen.
In casu ziet hetHofechter geen reden vooreen verschuiving van de bewijslast,
omdat het verschilin beloning helder en onomstreden is (r.0.56). Verzoekster

zal, overeenkomstig de normale regels van bewijsvoering, moeten aantonen

dat zij een lagere beloning ontvangt dan haar mannelijke collega, terwijl zij in
werkelijkheid gelijke of gelijkwaardige arbeid verricht. De werkgever is niet
gehouden om aan te tonen dat de twee betrokken werknemers verschillende
werkzaamheden verrichten (r.0.58 en 59).

Slaagt verzoekster erin beide voorwaarden te bewijzen, dan is het vervol-
gens aan de werkgever om te bewijzen dat er geen inbreuk is gemaakt op het
beginsel van gelijke beloning. Hij heeft daartoe twee mogelijkheden: in de
eerste plaats kan hij benvisten dat de voorwaarden voor toepassing van het

beginsel zijn vervuld. Hij kan bijvoorbeeld proberen aan te tonen dat de

werkelijk verrichte werkzaamheden feitelijk niet vergelijkbaar zijn. In de
tweede plaats kan hij trachten het verschil in beloning te rechtvaardigen met

een beroep op objectieve factoren die losstaan van iedere discriminatie op
grond van het geslacht en aan het beginsel van evenredigheid beantwoorden

(r.0.60-62 en 68). De eerste mogelijkheid (het betwisten) geeft volgens Vas
Nunes blijk van een innerlijke tegenstrijdigheid: de werkgever wordtgevraagd
te bewijzen dat de arbeid niet vergelijkbaar is, terwijl de werknemer juist heeft
bewezen dat dat wel het geval is.30 Een dergelijke bewijslast ligt inderdaad
meer voor de hand als de werknemer kan volstaan met het aannemelijk maken

29 Zie hierover in het algemeen par. 2.2.4.
30 Vas Nunes 2002, p. 70.
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van de gestelde feiten en omstandigheden. Het feit dat eiseres volgens het Hof
moet aantonen dat zij op het eerste gezicht slachtoffer is van discriminatie (r.0.

58) en de geleverde bewijzen slechts een schijn van discriminatie hoeven te

vestigen (r.0.60) sluit de mogelijkheid van tegenbewijs mijns inziens echter
niet uit.

Het arrest van het Hof rept met geen woord over de op 15 december 1997

aangenomen EG-bewijslastrichtlijn (zie par. 4.3). De feiten die aan Brunn-
hofer's vordering ten grondslag liggen dateren dan ook uit de periode 1993-
1997. Men kan zich afvragen ofde uitkomst van het geding anders was geweest
als de feiten zich na inwerkingtreding van de richtlijn hadden afgespeeld. Ik
meen van niet. Gezien de gemotiveerde betwisting van de wederpartij zou het
ook thans op de weg van de werknemer liggen om zodanige feiten en
omstandigheden te stellen en te bewijzen dat de rechter daaruit met een rede-

lijke mate van zekerheid kan afleiden dater sprake is van gelijke ofgelijkwaar-
dige arbeid. Brunnhofer beperkte zich echter tot de stelling dat beide werk-
nemers in dezelfde functiegroep waren ingedeeld, een stelling die volgens het
Hof niet zonder meer tot die hiervoor bedoelde conclusie kan leiden. De
opstelling van Brunnhofer wijst er wellicht op dat zij zich bewust was van het
feit dat de arbeid van haar collega (het bedienen van grote klanten, in verband

waarmee hij over een procuratie beschikte) van hogere waarde was dan de

arbeid die zij zelf verrichtte (het controleren van kredieten). 31

De conclusie van Veldman, dat het arrest niet hoopvol stemt voor de
juridische effectiviteit van de gelijke beloningsnorm, lijkt mij voorbarig.32 Aan

het bewijs van de werknemer worden in casu immers geen onmogelijke eisen

gesteld. De werkgever van Brunnhofer maakte al in een vroeg stadium aan-
nemelijk dat er niet aan de voorwaarde van gelijke arbeid was voldaan; het lag

daarom op de weg van Brunnhofer - als eisende partij - om de rechter van het
tegendeel te overtuigen.

4.2.5 Nederlandse rechtspraak

In Nederland werd de bewijslastverdeling in gelijkebehandelingszaken lange
tijd niet als 'brandend' beschouwd.33 Geschillen inzake gelijke behandeling
werden (en worden) in veel gevallen voorgelegd aan de CGB, die in de loop

31          Na terugverwijzing door het Hof oordeelde het Obertandesgericht Wien dat er in casu
niet gesproken kon worden van een gelijke of gelijkwaardige functie; zie Vas Nunes
2002, p. 71-72.

32    Veldman 2001, p. 281-282.
33     Duk 1991, p. 131.
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der jaren een grote deskundigheid heeft opgebouwd. De CGB is een laag-
drempelige instantie die speciaal in het leven is geroepen om een effectieve
bestrijding van discriminatie mogelijk te maken.34 Haar oordelen genieten

doorgaans voldoende gezag ompartijen aan te zetten tot een minnelijke oplos-
sing van hun geschil. Het beperkte aantal rechterlijke uitspraken kan wellicht
tevens worden verklaard door de taboesfeer waarin het onderwerp zich lange
tijd bevond.35

De schaarse Nederlandse jurisprudentie maakt het in elk geval moeilijk
omvastte stellenoferv66rde inwerkingtredingvan de inpar. 4.3 tebespreken
richtlijn al sprake was van een ontwikkeling  in de richting van een op verweer-
der rustende bewijslast.36 De mogelijkheden daartoe werden beschreven in
hoofdstuk 2: de rechter kan de bewijslast van de eisende partij verlichten met

behulp van processuele mededelingsplichten, rechterlijke vermoedens en de

uitzonderingen genoemd in art.  150 Rv. Twee belangrijke argumenten om van
dit instrumentarium gebruik te maken zijn de realisering van de strekking van
het materiele recht (het beginsel van effectieve rechtsbescherming) en de
onevenredigheid in de zwaarte van het bewijs. In gelijkebehandelingszaken
kunnen beide argumenten een rol spelen.

Een van de eerste uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot het
bewijs van indirecte discriminatie is het arrest Binderen/Kaya.37 Hetarrest valt

op door zijn vooruitstrevende karakter. De casus luidt als volgt: Kaya maakt
samen met twee andere woningzoekenden een vordering aanhangig tegen

woningbouwvereniging Binderen wegens discriminatie op grond van afkomst

bij de toewijzingvanhuurwoningen. De vordering, toewijzing vaneen woning
op straffe van een dwangsom, wordt door de President van de rechtbank

afgewezen. Inhogerberoep buigthetHof 's-Hertogenbosch zich over de vraag
of Binderen zich aan discriminatie heeft schuldig gemaakt in die zin dat Kaya
een woning zou zijn onthouden die hem zonder discriminatie zou zijn toe-
gewezen. Op basis van het beschikbare cijfermateriaal beantwoordt het Hof
deze vraag bevestigend en acht de vordering van Kaya in beginsel toewijsbaar.

Op het cassatieberoep van Binderen overweegt de Hoge Raad: 'dat geen
rechtsregel zich ertegen (verzet) dat de rechter cijfermatige, statistische

34     Jacobs 2000. p. 44.
35 Dit blijkt uit het werk van Leenders  1997, die nagaat of de pejoratieve lading van het

discriminatiebegrip het bewijs ervan bemoeilijkt.
36 Zie Kamerstukken H 1999/2000. 27 026, B, p. 3. Naar aanleiding van het advies van

de Raad van State werd de oorspronkelijke zinsnede  'een duidelijke ontwikkeling',
die de RvSt onvoldoende onderbouwd achtte, door de Staatssecretaris van SZW
gewijzigd  in 'een ontwikkeling'.

37     HR 10 december 1982, NJ 1983, 687 (m.nt. EAA).
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verschillen als de onderhavige aanmerkt als voldoende motivering van de
stelling dat er gediscrimineerd is, noch dat hij aan dergelijke verschillen een

(zwaarwegend) vermoeden voor discriminatie ontleent en enkel op grond van
dat vermoeden op de van discriminatie betichte de last legt aan te tonen dat de
hem verweten achterstellingberust op rechtens aanvaardbare gronden'(r.0.4.1;
cursivering CB). Het oordeel van het Hof, dat Binderen, die over de des-
betreffende gegevens beschikte, er niet in geslaagd is aannemelijk te maken

op welke rechtens aanvaardbare gronden aan Kayageen woning is toegewezen,
geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting (r.0.
4.5).

Het arrest sluit aan bij de Europese rechtsontwikkeling, die werd ingezet
met het arrest Jenkins/Kingsgate (zie par. 4.2.3). Verschillende auteurs wijzen
in dit verband op de invloed van de Amerikaanse rechtspraak,38 een onderwerp
dat ik hier niet verder zal uitdiepen. Ik vervolg met de Nederlandse rechtspraak
op het gebied van de gelijke behandeling.

In de zaak VanDamBVachtte hetHof's-Hertogenbosch een vermoeden
van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen aanwezig bij de toepassing
van ontslagcriteria.39 Dit voorlopige oordeel was gebaseerd op de volgende
door Van Dam niet of onvoldoende weersproken stellingen:  1) dat er na de
reorganisatie geen enkele vrouw meer werkzaam zou zijn in de productie-
afdelingen van het bedrijf; 2) dat de ontslagkeuze onder meer bepaald werd
door de criteria flexibele inzetbaarheid en ziekteverzuim; 3) dat eiseressen in
staat geacht moesten worden om andere functies te vervullen en in het verleden
ook voor andere werkzaamheden werden ingezet; 4) dat er bij de reorganisatie
mannen werden gehandhaafd met een hoger ziekteverzuim dan eiseressen. De
door de werkgever aangevoerde tegenargumenten werden vooralsnog onvol-
doendegeacht omzijn ontslagkeuze tekunnen rechtvaardigen. HetHofbesliste
dat de werkgever de ontslagvergunningen waarover hij beschikte niet mocht

gebruiken, voordat de CGB haar oordeel over de zaak had gegeven. De acht
vrouwen die de klacht hadden ingediend gingen weer aan de slag; slechts drie
van hen bleken echter bestand te zijn tegen de verslechterde werksfeer en een
nieuwe reorganisatieronde die enkele maanden later volgde.

De kantonrechter van Harderwijk moest oordelen over het ontslag tijdens
proeftijd van een zwangere werkneemster.w In deze casus speelden verschillen-

38      Leenders 1997; Duk 1991; Schoordijk 1989 en HR 10 december 1982, NJ 1983,687
(concl. A-G ten Kate).

39 Hof 's-Hertogenbosch 17 april 1984, NJ 1985, 202. Het verdere verloop van de
procedure wordt beschreven door Havinga 2000, p. 92.

40 Ktg. Harderwijk 12 september 1990, Nl 1991,144.
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de motieven een rol, waaronder het feit dat werkneemster haar zwangerschap
tijdens de sollicitatie had verzwegenen het feit dat zij iedere dag te laat kwam.
Het eerste motief wordt door de kantonrechter buiten beschouwing gelaten,
omdat een zwangere sollicitante het recht heeft over zwangerschap te zwijgen
of te liegen:' De bewijslast ten aanzien van het tweede motief wordt op de
werkneemster gelegd: slaagt zij erin om aan te tonen dat zij niet iedere dag te

laat kwam, dan levert zij daarmee het bewijs van een rechtstreeks verband
tussen de zwangerschap en het ontslag. Een dergelijke bewijslastverdeling is
volgens de kantonrechter zowel in het belang van de werkgever (die een
werknemertijdens proeftijd zonder opgave vanredenen moet kunnen ontslaan)
als van zwangere werkneernsters in het algemeen, omdat 'het leggen van de
bewijslast bij de werkgever wel eens als een boemerang zou kunnen gaan
werken. Werkgevers zullen zich dan immers mogelijkerwijs gaan realiseren
dat het aantrekken van een vrouwelijke werknemer extra risico's meebrengt,
omdat de proeftijd een gereduceerde waarde heeft gekregen.' Hoewel deze
overweging een kern van waarheid bevat, miskent de rechter hiermee het
concrete belang van d6ze werkneemster op een effectieve bescherming tegen
directe discriminatie. Naar aanleiding van het vonnis merkt  Van den Oord dan
ook terecht op dat de rechter zich daarmee in feite neerlegt bij een ongeoor-
loofde praktijk.42

Eind 1999 oordeelde het Hofte Leeuwarden dat debewijslastvan seksue-
le intimidatie op de werknemer rust.43 Voor het aannemen van onrechtmatig-
heid moet volgens het Hofvaststaan 'dat de werkneemster op enigerlei wijze
aan de leidinggevende heeft kenbaar gemaakt dat zij van diens houding en/of
bejegening niet was gediend, en/ofdat de leidinggevende wist, althans behoor-
de te weten dat zijn wijze van optreden door de werkneemster als ongewenst
werd ervaren alsmede dat hij daarmee desondanks is doorgegaan.' Conform
de hoofdregel van art.  150 Rv rusten de stelplicht en bewijslastten aanzien van

deze feiten op de werkneemster, aldus het Hof. Een dergelijke bewijslast-
verdeling voorkomt ongegronde oflichtvaardige beschuldigingen aan het adres
van de werkgever ofeen van zijn leidinggevenden, maar maakt het anderzij(is
moeilijk om ongewenst seksueel gedrag op het werk effectief te bestrijden.
Eind 2002 nam de EU maatregelen om de bewijslast van de werknemer in
dergelijke geschillen te versoepelen, zonder de belangen van de werkgever uit
het oog te verliezen. De herziene Richtlijn 76/207/EG bevat een vermoeden

41 Vgl. Kamerstukken II 1987-88,19 908, nr. 6, p. 34.
42     Van den Oord 1992, p. 11.
43 Hof Leeuwarden 1 december 1999. NJ 2000, 469.
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dat ongewenst seksueel gedrag op het werk een vorm van discriminatie op
grond van het geslacht is.44 Voert de werknemer feiten aan die ongewenst sek-
sueel gedrag op het werk kunnen doen vermoeden, dan dient de verweerder
te bewijzen dat het beginsel van gelijke behandeling niet werd geschonden.

In een recente uitspraak op het gebied van de gelijke beloning sluit de
Hoge Raad opnieuw nauw aan bij de jurisprudentie van het Europese Hof.
Conform de uitspraak van het Hof in de zaak Brunnhofer (zie par. 4.2.4)
oordeelt de Hoge Raad dat het aan de werknemer is om te stellen en te bewij-
zen dat er sprake is van gelijke of gelijkwaardige arbeid.45 Door de bewijslast
van de verrichte arbeid op de eisende partij te leggen en geen grond aanwezig
te achten voor een verschuiving van de bewijslast heeft de rechtbank geen blijk
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aldus de Hoge Raad. Mede op grond
hiervan wordt het cassatieberoep van de werkneemster verworpen.46

In casu beriep een administratieve kracht (Souverijn) zich op het feit dat
er voor het (uitsluitend mannelijke) technische personeel een pensioenvoor-

ziening was getroffen, terwijl deze voor het (overwegend vrouwelijke) admini-
stratieve personeel ontbrak. Een dergelijk verschil kan strijdig zijn met het in
art. 141 EG-Verdrag en de tweede richtlijn neergelegde beginsel van gelijke
beloning, mits er sprake is van gelijke ofgelijkwaardige arbeid. In de beroeps-
procedure stelde de werkneemster zich op het standpunt dat de vraag naar
gelijkwaardigheid van functies niet relevant was; zij was er altijd impliciet
vanuit gegaan dat aan deze voorwaarde was voldaan. De werkgever had
daarentegen in beide feitelijke instanties uitdrukkelijk bestreden dat er sprake
was van gelijke of gelijkwaardige arbeid. Op grond hiervan besloot de recht-
bank dat het technisch en administratief personeel geen arbeid van gelijke
waarde verrichtten. De werkneemster kreeg niet de kans haar verkeerde

inschatting te herstellen: in zijn eindvonnis oordeelde de rechtbankdat hij reeds

uitdrukkelijk en zonder voorbehoud op dit punt had beslist.

Bij de beoordeling van deze uitspraak is het van belang dat beide vonnis-
sen van rechtbank ' s-Gravenhage dateren  van  voor het arrest Brunnhofer. 47

44 Zie hierover par. 4.2.1 met verwijzingen in noot  12.
45      HR 12 april 2002, JAR 2002/101 (Souverijn/W&L Beheer).
46     Zie in dit verband ook HR 6 november 1998, NJ 1999, 398 (KLM), waarin de Hoge

Raad oordeelde dat de rechtbank terecht tot de conclusie was gekomen dat er geen
sprake was van gelijke of gelijkwaardige arbeid tussen (assistent-)pursers en
stewardessen bij KLM, aangezien hieromtrent onvoldoende was gesteld of gebleken.

47      De rechtbank wees zijn tussenvonnis op 23 juni 1999 en zijn eindvonnis op 1 maart
2000. De cassatiedagvaarding van Souverijn dateert van 5 juni 2000. Het arrest
Brunnhofer werd pas gewezenop 26juni 2001, terwijl deconclusie van A-GGeelhoed
dateert van 15 maart 2001.
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Souverijnen haaradvocaat konden dus niet op de hoogte zijn van het standpunt
van het Europese Hof met betrekking tot de bewijslast in gelijke belonings-
zaken waarin geen sprake is van een bijzondere ondoorzichtigheid die de
bewijslast kan bemoeilijken. Was dit wel hetgeval geweest, dan zou Souverijn
haar standpunt wellicht hebben herzien en vanaf de aanvang van het geding
zoveel mogelijk feiten hebben aangevoerd om de gelijkwaardigheid van
administratieve en technische functies in de onderneming aannemelijk te
maken. Het was dan aan de werkgever geweest deze feiten te betwisten ofwel
aan te tonen dat een dergelijk verschil in beloning objectief gerechtvaardigd
kan worden door andere factoren dan het geslacht van de betrokken
arbeidskrachten. De uitspraak van de Hoge Raad geeft blijk van een terug-
houdendheid die de effectiviteit van het recht op gelijke behandeling niet ten
goede komt. Annotator Koopmans schrijft in dit verband dat 'het stellen van

procedurele eisen (...) een obstakel (vormt) op de moeizame weg naar gelijke
behandeling'.48 Het is precies deze overweging die ten grondslag ligt aan de
hierna te bespreken bewijslastrichtlijn.

4.3 Richtlijn 97/80/EG

4.3.1 Inleiding

Als sluitstuk op de EG-regelgeving inzake gelijke behandeling nam de Raad
van deEuropeseUnie op 15 december 1997 een richtlijn aan inzake debewijs-
last in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht.49 Deze maatregel,
die al in 1988 voor het eerst werd voorgesteld, werd nodig geacht, omdat
vrouwelijke werknemers in de praktijk weinig gebruik bleken te maken van
de mogelijkheden die de nationale wet hun bood om discriminatie aan te
vechten. Naast een aantal praktische belemmeringen (zie par. 4.1) werd de
bewijslast aangewezen als belangrijkste hinderpaal voor het verwezenlijken
van het recht op gelijke behandeling en gelijke beloning.50 Om de processuele

positie van de werknemer te versterken, bevat de richtlijn een bijzondere regel
van bewijslastverdeling in de vorm van een wettelijk vermoeden. De regel werd

48 Noot Koopmans in NJ 2002, 411.
49 Richtlijn 97/80/EG, PbEG L 14 (hierna Bewijslastrichtlijn). Voor de verdere

achtergronden van deze richtlijn verwijs ik naar Bosse 2000, p. 64-68.
50 Zie onder meer: toelichting COM (96) 340 def; SER-advies 1989/22, p. 7 en

Kamerstukken II 1999/2000,27 026, nr. 3, p  l
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op de valreep in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd.5' De Belgische
wetgever was al in juni 1999 tot implementatie van de bewijslastrichtlijn
overgegaan.

52

In deze paragraafbespreek ik allereerst de inhoud en de betekenis van de
nieuwe bewijslastregel. Vervolgens ga ik in op een aantal bewijsrechtelijke
aspecten die vooralsnog onopgehelderd zijn gebleven.

4.3.2 Vermoeden van discriminatie

Op grond van art. 4 van de bewijslastrichtlijn moeten de lidstaten van de EU,
overeenkomstig hun nationale rechtsstelsels, de nodige maatregelennemen om
ervoor te zorgen dat 'wanneer iemand die zich door niet-toepassing te zijnen
aanzien van het beginsel van gelijke behandeling benadeeld acht, voor de
rechter of voor een andere bevoegde instantie feiten aanvoert die directe of
indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden, de verweerder dient te bewij-
zen dat het beginsel van gelijke behandeling niet werd geschonden'. Deze
richtlijn zal op termijn ook door de nieuwe EU-leden moeten worden

geYmplementeerd. Dat de voorbereiding vandergelijke wetgeving geruime tijd
in beslag kan nemen, blijkt uit het voorbeeld van Nederland, dat er maar juist
op tijd in slaagde de richtlijn te implementeren

Ondanks die lange bedenktijd bevatten art. 7:646 lid 8 BW en art. 6a
WGB een vrijwel letterlijke weergave van de eerder genoemde bepaling:
'Indien degene die meent dat te zijnen nadeel een onderscheid is of wordt
gemaakt als bedoeld in deze wet, in rechte feiten aanvoert die dat onderscheid
kunnen doen vermoeden, dient de wederpartij te bewijzen dat niet in strijd met
dit artikel [resp. deze wet; CB] is gehandeld.' De toekomst zal moeten uitwij-
zen of de effectiviteit van de gelijke behandelingswetgeving hiermee daad-

werkelijk wordt vergroot. De rechter beschikte immers ook voordien al over
instrumenten om de bewijslast van de werknemer, waar nodig, te verlichten.
Op eenbelangrijkterrein als de gelijke behandeling valt een expliciete regeling
van de bewijslast echter te verkiezen boven een bewijslastverdeling die van
geval tot geval door de rechter wordt bepaald. Een dergelijke regel biedt niet
alleen de rechter, maarook de betrokkenpartijen, een richtsnoeren is daarmee
in het belang van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. Daarbij hoort ook

51    De Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen en van Titel 10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van
de EG-richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van
geslacht,  Stb.  2000,635 trad in werking op  1 januari 2001.

52 B.S. 19 juni  1999.  Zie over het Belgische recht verder par; 4.7.
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een motiveringsplicht van de rechter, die zal moeten aangeven waarom het
vermoeden in een bepaald geval niet wordt toegepast.

De formulering van art. 7:646 lid 8 BW en 6a WGB geeft aan dat een
verschuiving van de bewijslast geYndiceerd is, wanneer de werknemer het
bestaan van een ongerechtvaardigd onderscheid voor de rechter aannemelijk
heeft gemaakt. Daartoe moet hij feiten en omstandigheden aanvoeren die

wijzen in de richting van directe of indirecte discriminatie op grond van het
geslacht. De werkgever zal trachten deze (hulp)feiten te weerleggen en zal op
zijn beurt feiten en omstandigheden aanvoeren die in de tegenovergestelde
richting wijzen. Vervolgens is het aan de rechter om te bepalen of er in casu

sprake is van een vermoeden van discriminatie. Hij zal tot dit oordeel komen
als de stellingen van de werknemer vooralsnog aannemelijkerofovertuigender
zijn dan de stellingen van de werkgever en bovendien voldoende gewicht in
de schaal leggen om een vermoeden van discriminatie te kunnen vestigen. Een
vermoeden van indirecte discriminatie kan in veel gevallen slechts aannemelijk
worden gemaakt met behulp van statistische gegevens. Daaruit moet een

aanzienlijk verschil in behandeling blijken of een minder groot verschil dat -

over een lange periode gemeten - aanhoudend en vrij constant is (zie Regina,
par. 4.2.3).

Het vermoeden van discriminatie doet de bewijslast naar de werkgever
verschuiven. Gezien het fundamentele karakter van het recht op gelijke
behandeling zal de rechter aan dat bewijs zware eisen moeten stellen.53 In
theorie kan het bewijs dat niet in strijd met de genoemde bepalingen is gehan-
deld op verschillende manieren worden geleverd. De werkgever kan - met
hernieuwde inzet - de juistheid van de door de werknemer gestelde hulpfeiten
betwisten, waardoor de gevolgtrekking van de rechter op losse schroeven komt
te staan. In een gelijkebeloningszaak kan hij bijvoorbeeld aanvoeren dat de
statistieken niet betrouwbaar of significant zijn; het verschil in beloning niet
aanzienlijk is; dit verschil op toevalligheden ofconjuncturele verschillen berust
of dat de vergeleken arbeid niet van gelijke of nagenoeg gelijke waarde is.

Indien het vermoeden betrekking heeft op indirecte discriminatie kan hij
de gevolgtrekking ook laten voor wat zij is en een beroep doen op objectieve
factoren die geen verband houden met het geslacht van betrokkene. Voorbeel-
den hiervan zijn: ancienniteit, beroepservaring en opleidingsniveau. In de
bespreking van de zaak Danfoss (par. 4.2.3) zagen we dat de werkgever in het
laatste geval zal moeten aantonen dat die opleiding van belang is voor de
uitvoering van de aan de werknemer opgedragen specifieke werkzaamheden.

53 Vgl. Goldschmidt 2001, p. 985.
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Slaagt de werkgever erin om aan te tonen dat de bestreden bepaling, maatstaf
of handelwijze passend en noodzakelijk is, dan verliest het onderscheid zijn
verboden of ongeoorloofde karakter. De werknemer kan dan alleen nog pro-
beren aan te tonen dat het (gerechtvaardigde) belang van de werkgever ook
gediend kan worden op een manier die geen onderscheid tot gevolg heeft.54

Art. 5 WGB en 7:646 BW bevatten een aantal geschreven rechtvaar-
digingsgronden die zowel in geval van directe als indirecte discriminatie door
de werkgever kunnen worden ingeroepen.55 Concreet gaat het om het voeren
van een voorkeursbeleid voor vrouwen om feitelijke ongelijkheden op te heffen
of te verminderen (zie ook art.  141 lid 4 EG-Verdrag); het nemen van maat-

regelen terbescherming van zwangerschap en moederschap en hetbestaan van

zgn. geslachtsbepalende functies. Aan de laatste uitzondering worden in art.
5 lid 3 WGB nadere voorwaarden gesteld.

4.3.3 Overige bewijsrechtelijke aspecten

De implementatie van de bewijslastrichtlijn heeft niet alle vragen met betrek-

king tot het bewijs van discriminatie beantwoord. Zo blijft het de vraag wan-
neer een vermoeden van discriminatie aanwezig moet worden geacht en hoe
het tegenbewijs van de werkgever moet worden gewaardeerd. De Europese
Commissie had een en ander willen definieren, maar slaagde er niet in de
nodige consensus te bereiken. Legt men dergelijke vragen voor aan het Euro-
pese Hof, dan luidt het antwoord steevast dat de waardering van de feiten is
overgelaten aan de nationale rechter (zie bijv. Brunnhofer. par. 4.2.4). Deze
vrijheid sluit aan bij het bepaalde in art. 152 lid 2 Rv: 'De waardering van het
bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders

bepaalt'. Desondanks zouden rechters die in de praktijk weinig met gelijke-
behandelingszaken geconfronteerd worden, mijns inziens baatkunnen hebben

bij enig houvast. Het voorstel van Asser, Groen & Vranken om in een nieuw
civiel procesrecht niet-bindende leidraden te ontwikkelen verdient dan ook
zeker aanbeveling.56 De rechter kan zich bovendien laten leiden door het
oordeel  van de CGB.57

54 Vgl. Sjerps  1985, p. 365 die in dit verband verwijst naar de Amerikaanse jurispruden-
tie.

55      Zie Van der Grinten 2002, p. 163 en eerder par. 4.2.2.
56 Asser, Groen & Vranken 2003, p. 259.
57 Zie echter de in par. 4.6 geformuleerde bedenkingen.
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Een tweede probleem dat na implementatie van de bewijslastrichtlijn
resteert is dat van de openbaarheid of beschikbaarheid van bewijsmateriaal.

58

Anders dan de werkgever heeft de gemiddelde werknemer geen toegang tot
statistische gegevens of ander bewijsmateriaal om zijn vermoeden van
discriminatie te staven. Het hedendaagse procesrecht stelt de rechter in staat

deze ongelijke informatievoorziening te compenseren.59 Op grond van art. 22

Rv. kan hij de wederpartij immers in elke stand van het geding verzoeken de

nodige bescheiden over te leggen. Het niet voldoen aan dit verzoek is op zich
al voldoende om de bewijslast naar de wederpartij te verschuiven. Toch is de
werknemer hiermee niet in alle gevallen geholpen. In de eerste plaats biedt art.
22 Rv. slechts een bevoegdheid, die door de rechter naar eigen inzicht kan
worden toegepast. Hij hoeft bovendien niet te motiveren waarom hij zijn

bevoegdheid in een concreet geval niet gebruikt. In de tweede plaats blijft het
aanvechten van discriminatie moeilijk wanneer discriminatoire redenen achter

legitieme motieven verborgen zitten. De waarheidsplicht van art. 21 Rv. biedt

in geval van boos opzet weinig soelaas. Een wettelijke verplichting om in
gelijkebehandelingszaken alle relevante informatie ter beschikking te stellen
van de eisende partij (zoals indertijd voorzien was in het tweede voorstel voor

een bewijslastrichtlijn) lost dit probleem niet op, maar versterkt wel de
rechtspositie van de werknemer in gevallen waarin de rechter niet geneigd is
van zijn discretionaire bevoegdheden gebruik te maken. Een uitzondering voor
informatie die de belangen van de wederpartij zou schaden om andere redenen
dan die van het betrokken rechtsgeschil, lijkt daarbij op haar plaats.

Ondanks de verbeterde processuele positie van de werknemer blijft een
beroep op de gelijkebehandelingswetgeving vaak achterwege uit angst voor
repercussies.  Het indienen van een klacht of het instellen van een rechts-
vordering kan aanleiding geven tot pesterijen, degradatie of ontslag. Dat
werknemers zich van dit risico bewust zijn, blijkt uit het feit dat arbeidszaken
vaak pas na afloop van de arbeidsovereenkomst worden aangespannen:' De

angst voor repercussies werkt ook door in de fase van de bewijsvoering: colle-
ga' s van het slachtoffer zijn meestal niet enthousiast om tegen hun werkgever

58 Dit probleem werd aangekaartdoorde leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer;
zie Kamerstukken Il 1999/2000,27 026, nr. 4, p.  1-2. Het tweede voorstel voor een
bewijslastrichtlijn bevatte een dergelijke informatieplicht in art. 5 sub b. In de defini-
tieve richtlijn is deze bepaling echter verdwenen.

59 Zie hierover uitgebreid par. 2.6.3.
60 Zie onder meer Havinga 2000, p. 91 e.v. en Woldringh 1999, p. 420 e.v. Zo bleek uit

een telefonische enqube onder werknemers die in 1997 een verzoek indienden bij de
CGB, dat ruim de helft van de werkgevers negatief op het verzoek had gereageerd.

61     Havinga 2000, p. 94 en Goldschmidt 1997, p. 163.
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te getuigen. Leenders spreekt in dit verband zelfs van een van de grootste
bedreigingen voor de handhaving van de gelijkebehandelingswetgeving.62 Om
dit probleem te verhelpen nam de wetgever de volgende maatregelen: een

verbod om werknemers te ontslaan wegens het indienen van een klacht en een
klaagrecht voor vakbonden en andere belangenorganisaties.63 Deze maatregelen
blijken echter in verschillende opzichten tekort te schieten.64

Een eerste tekortkoming is dat het opzegverbod van art. 8 lid 1 Awgb
beperkt is tot gevallen waarin daadwerkelijk sprake is van onderscheid in strijd
met de wet. De werknemer geniet dus geen ontslagbescherming als zijn klacht

wordtafgewezen. Een uitbreiding van debescherming naardergelijke gevallen
lijkt gerechtvaardigd, op voorwaarde dat de klacht te goeder trouw is in-
gediend.65 Wie zijn werkgever volkomen ten onrechte van discriminatie beticht
verdient geen bescherming.66 Een tweede tekortkoming is dat het verbod alleen

betrekking heeft op opzegging van de klager, zodat andere negatieve gevolgen
niet op basis van deze regelgeving kunnen worden aangepakt. De wet zou meer
in het algemeen bescherming moeten bieden tegen nadelige handelingen of
gevolgen die een al dan niet rechtstreekse reactie zijn op een klacht of een

gerechtelijke procedure omde toepassing van het beginsel van gelijkebehande-
ling af tedwingen.67 In de zaak Cooteoordeelde hetHof immers dat ook andere

vergeldingsmaatregelen, zoals het niet verstrekken van een referentie, ongeoor-
loofd kunnen zijn.68

Wat het klaagrecht van organisaties betreft: de bevoegdheid van onder-

nemingsraden, vakbonden en andere belangenorganisaties om een schriftelijk
verzoek in te dienen bij de CGB (art. 121id 2 sub d en e Awgb) versterkt mijns
inziens de positie van de individuele werknemer. De CGB ziet erop toe dat het
onderzoek slechts wordt uitgevoerd als de betrokkene hiervan op de hoogte is.
De ondernemingsraadheeft een speciale opdracht op het gebied van de gelijke
behandeling: op grond van art. 28 lid 3 WOR waakt hij in het algemeen tegen
discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicap-

62     Leenders 1999, p. 69.
63      Zie resp. art. 8 en 12 lid 2 Awgb (voor het indienen van een verzoek bij de CGB) en

art. 3:305a lid 1 BW (voor het instellen van een rechtsvordering).
64     Zie ook Havinga & Vlek 2000, p. 492.
65     Havinga 2000, p. 98.
66        Van der Grinten 2002, p.  160. Dit geldt ook voor het ontslagverbod van art. 7:646 lid

1 BW.

67    Zie in deze zin art. 23 § 1 van de Belgische WGB; art. 9 Rasrichtlijn en art. 10
Kaderrichtlijn (deze richtijnen worden besproken in § 4).

68     HvJ 22 september 1998, JAR 1998/240 (Coote).
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ten en minderheden in de onderneming. De werknemer die zich het slachtoffer
voelt van discriminatie kan de ondernemingsraad hierop aanspreken.

Ook voor de vakbond is het tegengaan van discriminatie op de werkvloer
een belangrijke zorg. De kritiek dat vakbonden een rol als procespartij zouden
schuwen, wanneer dit hun relatie met de werkgever op het spel zet,69 lijkt mij
dan ook overtrokken. Grootschalige vakbondsacties die gepaard gaan met de
nodige publiciteit vormen mijns inziens een nuttig en noodzakelijk instrument
om hardnekkige vormen van discriminatie aan te pakken. Vakbonden in
Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben op dit gebied aansprekende resul-
taten geboekt en ook in onze contreien zijn voorbeelden beschikbaar van
succesvolle groepsacties.m De vakbond beschikt over legitieme middelen om
discriminatie binnen de onderneming of bedrijfstak te bestrijden: het eerder
genoemde klaagrecht van art. 12 lid 2e Awgb en de mogelijkheid om een
rechtsvordering tegen de werkgever in te stellen op grond van art. 3:305 BW.
Hetzelfde geldt voor andere belangenorganisaties die opkomen tegen
discriminatie.

Dat de mogelijkheid van groepsacties m de praktijk weinig wordt benut,
kan volgens Goldschmidt verklaard worden door de relatieve onbekendheid
met deze mogelijkheid, de ondervertegenwoordiging van vrouwen en minder-
heden binnen de vakbond en een aantal praktische belemmeringen, waaronder
met name de duur en de kosten van de procedure.7' Het uit de weg ruimen van
deze hindernissen is mijns inziens een kwestie van politieke wil.

4.4 Overige vormen van discriminatie

In 2000 nam de Raad van de Europese Unie in een onverwacht hoog tempo
twee nieuwe gelijkebehandelingsrichtlijnen aan. Het betreft Richtlijn 2000/43
ter bestrijding van rassendiscriminatie op alle maatschappelijke terreinen
(hierna: Rasrichtlijn), en Richtlijn 2000/78 ter bestrijding van discriminatie op
grond van leeftijd, handicap, godsdienst ofovertuiging en seksuelegeaardheid
op het terrein van de betaalde arbeid (hierna: Kaderrichtlijn).72 De basis voor

69     Asscher-Vonk & Groenendijk 1999, p. 492.
70 Zie Veldman 1999, p. 2. Voorbeelden uit Nederland zijn de procedures tegen Condea

Servo BV en Sierex, aangespannen door FNV Bondgenoten.
71    Goldschmidt 1997, p. 170.
72 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het

beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming,
PbEG 2000 L  180/22 en  Richtlijn  2000/78/EG van de Raad van 27  november 2000

tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep,
PbEG 2000 L 303/16.
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deze richtlijnen is te vinden in art. 13 EG-Verdrag, dat de Raad de bevoegdheid
geeft passende maatregelen te nemen om discriminatie op grond van geslacht,
ras of emische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid te bestrijden.73 De richtlijnen moeten uiterlijk op 2 decem-
ber 2003 in nationale wetgeving worden omgezet.

Hoewel er over de inhoud van dezerichtlijnen het nodige te zeggen valt,
74

beperk ik mij hier tot het onderwerp van de bewijslastverdeling. Op dit punt
bepalen beide richtlijnen dat de lidstaten, overeenkomstig hun nationale
rechtsstelsels, denodige maatregelennemen omervoorte zorgen'dat, wanneer

personen die zich door niet-toepassing te hunnen aanzien van het beginsel van
gelijke behandeling benadeeld achten, voorde rechter of een andere bevoegde
instantie feiten aanvoeren die directe of indirecte discriminatie kunnen doen
vermoeden, de verweerder dient te bewijzen dat het beginsel van gelijke
behandeling niet werd geschonden.'75 Deze formulering is ontleend aan de in

par. 4.3 besproken Bewijslastrichtlijn. De Raad acht het 'noodzakelijk dat de
regels voordebewijslast worden aangepast zodraereen kennelijke discrimina-
tie bestaat; in de gevallen waarin een dergelijke situatie ook inderdaad blijkt
te bestaan, vergt de feitelijke toepassing van het beginsel van gelijke behande-
ling dat de bewijslast bij de verweerder wordt gelegd.'76 De Nederlandse

vertaling van deze teksten zorgt overigens wel voor enige verwarring: de ene
keer wordt gesproken van een klaarblijkelijke discriminatie, de volgende keer
van een duidelijke discriminatie ofeen kennelijkediscriminatie.77 Hoewel men
aan dit verschil in terminologie niet teveel betekenis moet hechten, verdient
een consequent woordgebruik mijns inziens de voorkeur.

De implementatie van beide richtlijnen in de Nederlandse wetgeving liet
op zich wachten. De regering koos voor een gefragmenteerde en gefaseerde
aanpak die moet leiden tot invoering van twee nieuwe wetten (de Wet gelijke
behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling
op grond van handicap of chronische ziekte) en aanpassing van de bestaande

73        Zie voor de inhoud en strekking van deze bepaling en haar juridische context:  Holt-
maat 2000, p 106-108.

74 Zie onder meer de beschouwingen van Foubert 2002, p. 196-210; Goldschmidt 2001,
p. 987 e.v. en Holtmaat 2000a, p. 105-124.

75       Art. 8 lid  1 Richtlijn 2000/43/EG en art.  10 lid 1 Richtlijn 2000/78/EG.
76 Zie overweging 21 Richtlijn 2000/43/EC; en overweging 31 Richtlijn 2000/78/EG.
77       Zie resp. toelichting ontwerp-Rasrichtlijn art. 8 en toelichting ontwerp-Kaderrichtlijn

art. 9.
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Algemene wet gelijke behandeling.78 De Wetgelijke behandeling op grond van

handicap of chronische ziekte is inmiddels aangenomen en zal naar alle waar-
schijnlijkheid op 1 december 2003 in werking treden.79 De Raad van State
adviseerde de regering de richtlijnen volledig in de Awgb te implementeren
om onzekerheid over de uitleg en toepassing van nationale regelgeving te
voorkomen. De Raad waarschuwde ervoor dat het wijzigingsvoorstel de
discrepantie tussen EG-richtlijnen en de Nederlandse wetgeving bestendigt en
verder versterkt en dat de implementatie weinig transparant is.80 Ten aanzien
van de bewijslastverdeling in discriminatiezaken koos de regering echter voor
een uniforme regeling: in de Memorie van Toelichting bij de EG-implemen-
tatiewet Awgb wordt voorgesteld ommetbetrekking totdebewijslastverdeling
aan te sluiten  bij  de  wet  van 13 december 2000:' Dat betekent  dat  art.  8

Rasrichtlijn en art. 10 Kaderrichtlijn woordelijk in de Nederlandse wetgeving
kunnen worden overgenomen. Langdurige discussies over dit onderwerp
kunnen daarmee achterwege blijven.

Ondanks alle vernieuwingen en de toenemende aandacht voor het onder-

werp blijft het gelijkebehandelingsrecht een complexe materie, zowel voor de
rechter als voor de partijen. De toepassing van een bijzondere regel van

bewijslastverdeling vraagt op zijn minst enige behendigheid en het verdient dan
ook aanbeveling voorafgaand advies in te winnen bij een deskundige,
laagdrempelige instantie als de CGB.82

4.5 Rechtsleer gelijke behandeling

De rechtsleer inzake gelijke behandeling is zo omvangrijk, dat het onmogelijk
is alle boeken, artikelen en commentaren op dit vlak te bespreken.83 Gelijke
behandeling is, volgens Betten, dan ook een van de weinigesuccess stones van
het EG-arbeidsrecht en sociaal recht.84 In de hierna volgende beschouwing

78    Kamerstukken H 2002/03, 28 770, nr. 3 (Wijziging van de Algemene wet gelijke
behandeling en enkele andere wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en
richtlijn nr. 2000/78/EG, EG-implementatiewet Awgb) en 28 170, nr. 92.

79   Wet van 3 april 2003, Stb. 2003, 206. Zie hierover: A.C. Hendriks, Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, PS Special 2003-4.

80 Zie Kamerstukken // 2002/03,28 770, A, p. 2.
81     Zie par. 4.3.1.
82        Het nut van een niet-bindende leidraad op het gebied van de gelijke behandeling kwam

ter sprake in par. 4.3.3.
83     Zo hebben Asscher-Vonk & Groenendijk 1999 maar liefst 15 bladzijden nodig om

alle aangehaalde werken te citeren; bij Holtmaat 2000 zijn dit er zelfs 22.
84     Betten e.a. 1997, p. 343.
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beperk ik mij tot die publicaties die specifiek betrekking hebben op de

bewijsrechtelijke aspecten van gelijkebehandelingszaken.
85

In een artikel in het Nederlan(is Juristenbladvan 1989 wees Schoordijk

erop dat de stelplichtverdeling in discriminatiezaken van minstens evenveel

belang is als de bewijslastverdeling: 'Een vrouw, die stelt gediscrimineerd te
worden, moet de redenen aangeven, waarom zij dit vermoeden heeft. Van een

werkgever kan dan weer verlangd worden, dat hij de reden aangeeft, waarom
iemand niet voor een werkplek of promotie in aanmerking komt. Slechts zo
krijgteen proces diepgang', aldus Schoordijk.86 Sinds de inwerkingtreding van

de bewijslastrichtlijn en de implementatie ervan in nationale wetgeving is de
stelplicht van de werknemer wettelijk verankerd. In sommige gevallen is het
echter moeilijk aan deze verplichting te voldoen en is hulp van een vakbond,

ondernemingsraad of CGB nodig om verborgen vormen van discriminatie aan
het licht te brengen. Verder is het aan de rechter om de stelplicht van de
werknemer te versoepelen, wanneer de benodigde informatie zich bij de

werkgever bevindt of eenvoudigweg ontbreekt.
Van den Oord onderzocht in Nemesis (1990) de wenselijkheid van een

specifieke wettelijke regeling voor de bewijslast in discriminatiezaken.87 Kan

de bewijslastverdeling in dergelijke zaken aan de rechter worden overgelaten
of moet de wetgever tussenbeide komen om de effectiviteit van de gelijke

behandelingswetgeving te garanderen? Hoewel deze discussie inmiddels door
de Europese Commissie is beslecht in het voordeel van de wetgever, blijven
de beschouwingen van Van den Oord de moeite waard. De keuze tussen de

rechter en de wetgever hangt volgens haar samen met de visie die men heeft

op de aard en de omvang van de rechterlijke taak en de plaats van de wet in het
proces van rechtsvinding.88 Op het gebied van de bewijslastverdeling vervullen
de rechter en de wetgever een complemenmire taak: de wetgever stelt de regel
vast; de rechter geeft hieraan een nadere uitwerking door interpretatie van het
recht en waardering van de feiten. De rol van de rechter is dus niet beperkt tot

89het louter toepassen van het wettelijk vermoeden op de feiten.
In 1991 werden drie bijdragen gewijd aan het bewijs van discriminatie.

Burkens & Kummeling gaven een overzicht van de Europese ontwikkelingen

85      Daarbij is geen volledigheid nagestreefd. Zo ontbreekt de bijdrage van Chao-Duivis
1994, p. 146-156, die mijns inziens weinig nieuws bevat.

86     Schoordijk 1989, p. 1245-1246. Zie ook par. 4.3.2.
87     Van den Oord 1990, p. 226-238.
88     Van den Oord 1990, p. 227.
89      Van den Oord 1990, p. 229 en 234. Zie ook Wentholt 1993, p.  162.
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op het gebied van de gelijke behandeling.90 Zij stelden voor art. 4 van de
(ontwerp) bewijslastrichtlijn op te nemen in de Awgb, zodat deze bijzondere
regel van bewijslastverdeling niet alleen betrekking zou hebben op de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen, maar ook op andere discriminatie-
gronden.91 Omdat de richtlijn zich toespitste op de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, is zij uiteindelijk in de WGB geimplementeerd. Het ziet
er echter naar uit dat de wens van Burkens & Kummeling na inwerkingtreding
van de in par. 4.4 besproken richtlijnen alsnog in vervulling zal gaan.

Op zijn beurt benadrukte Duk de nauwe samenhang tussen het materiele
rechten het bewijsrecht, waardoor de complexiteit van het verbod van indirect
onderscheid doorwerkt in kwesties van bewijs en bewijslastverdeling.92 Hij
wees op een aantal met de bewijslast samenhangende problemen, zoals de
bereidheid van de rechter om conclusies te trekken uit het ingediende bewijs-
materiaal, de inhoud van het begrip indirecte discriminatie en de toepassing
daarvan. Dat het recht op gelijke behandeling wordt bemoeilijkt door de op
eiser rustende bewijslast en de moeilijkheid van het vergaren van bewijsmate-
riaal is volgens Duk echter nooit daadwerkelijk aangetoond.93 Hij verwacht dan
ook weinig heil van een 'toverformule', die de bewijslast wijzigt in alle geval-
len waarin zich indirect onderscheid kan voordoen. Het verschijnsel van de
ongelijke behandeling is volgens Duk'tecomplex ommet de botte bijl van een
uniforme norm (...) met vrucht te lijf te gaan'.'4 Hoewel deze toverformule er
thans is, blijft 'maatwerk' van de rechter nodig: in elke concrete rechtszaak
moet de bijzondere regel van bewijslastverdeling worden geYnterpreteerd en
toegepast. Het bestaan van een dergelijke regel zal mijns inziens wel van
invloed zijn op de houding die rechter en partijen in discriminatiezaken inne-
men: degene die zich gediscrimineerd voelt en daarvoor enige tastbare
aanwijzingen heeft zal er zijn voordeel mee doen.

De Belgische auteur Humblet schrijft dat het ook na implementatie van
de bewijslastrichtlijn moeilijk blijft om geslachtsdiscriminatie tebestrijden. De
problemen situeren zich vooral op het niveau van de aanvoeringslast:  'door het
afschermen van bepaalde informatie m.b.t. loon, premies, enz. is het immers
mogelijk dat een vrouw gedurende haar hele carri8re minder wordt betaald dan
een mannelijke collega zonder dat ze hiervan op de hoogte is. Het doorbreken
van deze toestand vereist dat men tornt aan bepaalde werkgeversprerogatie-

90    Burkens & Kummeling 1991, p. 3-27.
91    Burkens & Kummeling 1991, p. 24.
92    Duk 1991, p 129-138.
93    Duk 1991, p. 138.
94     Duk 1991, p. 130 en 138.
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ven.' m Humblet acht het echter weinig realistisch dat men de werkgever zou

verplichten zijn loonbeleid te openbaren. Er zal dus altijd al een ernstig

vermoeden van discrirninatie moeten zijn, voordat dergelijke informatie aan

het licht komt.
Het ontwerp voor een Awgb vormde in  1992 de aanleiding voor debundel

Arbeid en discriminatie:6 In het openingshoofdstuk zet Jacobs de belangrijkste

bewijsrechtelijke aspecten van discriminatie op een rijtje: de mogelijkheid tot

verschuiving van debewijslastop basis van hetEuropese recht; de aanvaarding
van statistisch bewijs als eerste bewijslevering; de aanvaarding van de zgn.

praktijktest (vergelijking met leden van een andere bevolkingsgroep); de rol
van de CGB en het bewijs van positieve discriminatie. Degene die een beleid

van positieve discriminatie voert, zal in voorkomende gevallen moeten aan-

tonen dat zo'n beleid gerechtvaardigd is:7 Jacobs is kritisch ten aanzien van

de voortdurende uitbreiding van discriminatiegronden waartoe de woorden'of

op welke grond dan ook' in art. 1 Grondwet en art. 26 BUPO aanleiding geven.

De mate van 'verwerpelijkheid' kan volgens hem immers verschillen:8 Voor

een uniforme bewijslastregeling geldt dit bezwaar mijns inziens minder, omdat

de mate van verwerpelijkheid - bewust of onbewust - een rol zal spelen in de

bewijswaardering door de rechter. Een vermoeden van discriminatie zal bij
klassieke vormen van discriminatie, zoals discriminatie op grond van ras of

geslacht, eerder worden aangenomen dan bij nieuwe discriminatiegronden die

nog geen breed maatschappelijk draagvlak kennen.

Speciale aandacht verdient het proefschrift van Leenders over Bewilsrecht

en discriminatie bij de arbeid (1997)." Anders dan de titel doet vermoeden,
beperkt Leenders zich niet tot het bewijs van discriminatie in arbeidszaken,

maar wordt een overzicht gegeven van het bewijs- en discriminatierecht in

ruime zin. Interessant is de vergelijking met het Amerikaanse antidiscriminatie-

recht en het hoofdstuk over de statistische methodiek. De centrale onderzoeks-

vraag is of de pejoratieve lading van het klassieke discriminatiebegrip leidt tot

bewijsmoeilijkheden die in de weg staan aan een effectieve handhaving van
het recht op gelijke behandeling.

In aanloop hierop stelt Lzenders vast dat het burgerlijk procesrecht de
rechter voldoende mogelijkheden biedt om zich actief en kritisch op te stellen

95     Humblet 1991, p. 488.
96     Jacobs 1992, p. 18.
97      Jacobs 1992, p.  18. Deze rechtvaardigingsgrond is opgenomen in art.  141 lid 4 EG-

Verdrag en uitgewerkt in art. 7:646 lid 4 BW en a rt. 5 WGB (zie eerder par. 4.3.2).
98     Jacobs 1992, p. 21-22 en de daar genoemde verwijzingen.
99   Leenders 1997.
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ten aanzien van een maatschappelijk probleem als indirecte discriminatie.
Discriminatie blijkt in de praktijk moeilijk of zelfs onmogelijk te bewijzen,
mede omdat de gedaagde gewoonlijk over de relevante informatie en
bewijsmiddelen beschikt. Met behulp van de methode van verzwaarde stel-
plicht, rechterlijke vermoedens en een voorlopige ornkering van de bewijslast
moet de rechter echter in staat worden geacht de toepassing van het gelijkheids-
beginsel te verzekeren. De werking van deze instrumenten werd besproken in
hoofdstuk 2.

Depejoratieve lading van het discriminatiebegrip speelt volgens Leenders
vooral een rol bij de waardering van het bewijs van directe discriminatie.
Arbeidsrechtelijke voorbeelden ontbreken echter, omdat deze vorm van
discriminatie in de praktijk weinig voorkomt. Leenders waarschuwt er vervol-
gens voor dat de rechtvaardigingsgronden voor indirecte discriminatie door de
Nederlandse rechter strikter moeten worden getoetst. Het Europese recht stelt
hieraan immers hoge eisen.

Het manuscript van Leenders werd afgesloten op 1 juli 1996, twee weken
voordat de Europese Commissie een nieuw voorstel indiende voor een
bewijslast-richtlijn. Aan het nut van een dergelijke regeling valt volgens
Leenders te twijfelen.10 Hier speelt de gedachte dat de bewijslastverdeling in
gelijkebehandelingszaken volledig aan derechterkan worden overgelaten. Een
wettelijke regeling van de bewijslast, zoals voorzien in de richtlijn, biedt mijns
inziens echter een betere garantie voor de daadwerkelijke toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling dan het overlaten ervan aan de individuele
rechter. Geven de omstandigheden van het geval, de houding van partijen of
het procesverloop daartoe aanleiding, dan kan de bewijslastverdeling in het
concrete geval door de rechter worden aangepast.

In 1999 verscheen het rapport Geliike behandeling: regels en realiteit,
waarnaar  in dit hoofdstuk verschillende keren wordt verwezen.10' Asscher-
Vonk wijst er in haar bijdrage over sancties op dat de bewijsmoeilijkheden in
discriminatiezaken deels kunnen worden opgelost door de bewijslast bij de
verweerder te leggen en deels door toepassing van de zgn. praktijktest. Gezien
de sterk wisselende toepassingspraktijk van het bewijsrecht verdient het
volgens haar aanbeveling een sanctie- en bewijsregeling op te nemen in de

100   Leenders 1997, p. 89.
101     Asscher-Vonk & Groenendijk 1999, evaluatie van de (Nederlandse) gelijkebehande-

lingswetgeving.
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Awgb.102 We vinden dit voorstel terug in het advies van de Raad van State met

betrekking tot de implementatie van de nieuwe EG-richtlijnen (zie par. 4.4).
Al met al geeft de literatuur op het gebied van het bewijs van gelijke

behandeling een goed overzicht van de problemen waarvoor de eiser zich in

dergelijke procedures gesteld ziet. Aan de positie van de werkgever wordt in
het algemeen weinig aandacht besteed. Bovendien ontbreken concrete

aanwijzingen voor de rechter die de complexe gelijkebehandelingsmaterie in
de praktijk moet toepassen. Het ontwikkelen van een praktische handleiding
(Wanneer is er sprake van een vermoeden van discriminatie? Hoe kunnen

partijen aan hun stelplicht en bewijslast voldoen? Hoe moeten statistieken

worden geYnterpreteerd? Etc.) verdient aanbeveling, zeker nu de bijzondere

regel van bewijslastverdeling naar andere discriminatiegronden wordt uit-

gebreid, waardoor de kans dat een rechter hem moet toepassen verdertoeneemt.

4.6 Commissie Gelijke Behandeling

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vervult een belangrijke rol bij de
handhaving van de gelijke behandelingswetgeving. De CGB is geen rechter-

lijke instantie, maar geldt wel als een gespecialiseerd orgaan in de zin van de
Rasrichtlijn.'03 Driekwart van de in behandeling genomen verzoeken heeft

betrekking op arbeidsrechtelijke aangelegenheden, waarbij de discriminatie-
gronden geslacht,  ras en nationaliteit het meeste voorkomen:04 Verzoekers

richten zich tot de CGB vanwege haar deskundigheid, onafhankelijkheid en

bemiddelingsfunctie. De procedure is laagdrempelig, kosteloos en vergt geen
advocaat. 105

De CGB ontleent haar bevoegdheden aan art. 11 tot en met 21 van de

Awgb. Haar belangrijkste taak bestaat uit het formuleren (en publiceren) van
oordelen over de naleving van het beginsel van gelijke behandeling. Een
verzoek hiertoe kan worden ingediend door degene die zich gediscrimineerd
voelt, de werkgever, de rechter, de ondernemingsraad ofeen belangenorganisa-
tie (art. 12 lid 2). Art. 15 lid 1 biedt de CGB een aantal mogelijkheden om
gedragingen in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving te sanctioneren.

102   Asscher-Vonk & Groenendijk 1999, p. 225,230 en 233.
103 Blijkbaar wordt zij in veel landen, waaronder Belgie, als voorbeeld beschouwd. In

beloningszaken en in geval van een vermoeden van indirecte discriminatie spelen
stelplicht en bewijslastverdeling 'een belangrijke rol'; Wentholt  1993, p.  165.

104    Woldringh 1999, p. 434.
105   Zie voor het bijbehorende cijfermateriaal: Woldringh 1999, p. 409 en Goldschmidt

1997, p. 164-165.
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Een  evaluatieonderzoek  uit 1999 onder leiding van Asscher-Vonk  &
Groenendijk brengt ook een aantal knelpunten aan het licht. Hoewel de CGB
op grond van art. 19 Awgb bevoegd is alle inlichtingen en bescheiden te
vorderen die zij voor de vervulling van haar taak nodig heeft, blijkt zij hiervan
in de praktijk weinig gebruik te maken. De CGB zou zich volgens de onderzoe-
kers actiever moeten opstellen."6 Aan haar werk zou bovendien meer bekend-
heid gegeven moeten worden: de meeste verzoekers zijn immers tevreden over
de door CGB geboden diensten. 107

Uit het onderzoek blijkt dat een substantieel gedeelte van de CGB-oor-
delen wordt opgevolgd.108 De oordelen die niet werden opgevolgd hadden
relatief vaak betrekking op ongelijke beloning en ongelijke behandeling bij
ontslag. De onderzoekers achten het bedenkelijk, maar onontkoombaar, dat -
in een beperkt aantal gevallen - de interne regels of procedures van de onder-
neming zo worden aangepast dat ongelijke behandeling niet meer goed valt
waar te nemen ofbuiten het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving komt
te vallen. 109

De  status van CGB-oordelen vormt al langer een onderwerp van discus-
sie. 1 10 Uitgangspunt is dat de oordelen van de CGB voor de rechter niet-bin-
dend zijn. Wentholt wees er in dit verband op dat de CGB een beperktere
rechtsvraag hanteert dan de rechter en niet gebonden is aan de regels van
proces- en bewijsrecht. Omdat de CGB 'met een andere bril' naar de gelijke-
behandelingsproblematiek kijkt, kan zij tot een andere waardering van de feiten
komen. 111 Volgens Leenders pleit de deskundigheid van de CGB echter voor
een opwaardering van CGB-oordelen: een afwijkende waardering zou door
de rechter gemotiveerd moeten worden. Een aanzet hiertoe wordt gegeven in
het arrest St. Bavo/Gielen.112 De Hoge Raad overwoog dat, 'gezien de speci-
fieke deskundigheid van de CGB en het gewicht dat blijkens onder meer art.
16 WGL bij de beoordeling van een vordering als de onderhavige aan haar
adviezen toekomt, voor het bepleiten van een van zulk een advies afwijkende
beslissing deugdelijke motieven moeten worden aangevoerd en dat het (...) op

106    Asscher-Vonk & Groenendijk 1999, p. 42 en 43. Zie ook Holtmaat 2000, p. 265-266
en Leenders 1999, p. 82.

107    Uit het onderzoek blijkt dat slechts 15% van de verzoekers tijdens of na afloop van
de CGB-procedure een gerechtelijke procedure instelt; Woldingh 1999, p. 436.

108    Bocker 1999, p. 439 e.v. en de op p. 47 lgeformuleerde conclusie.
109   Bocker 1999, p. 471.
110 Zie Wentholt 1993, p. 159-160; Goldschmidt 1997, p. 167 en Leenders 1999, p. 85

e.v.

111      Wentholt  1993, p.  165, die dit met een concreet voorbeeld aantoont
112   HR 13 november 1987, NJ 1989, 698. Zie ook Leenders 1999, p. 86-87.
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de weg van St. Bavo als werkgever lag om zulke motieven naar voren te bren-

gen'. Omdat art.  16 WGL in de huidige Awgb is verdwenen, is het de vraag
of de oordelen van de huidige CGB nog evenveel gewicht hebben. Uit de

parlementaire geschiedenis blijkt dat een specifieke motiveringsplicht door de
wetgever niet noodzakelijk werd geacht.'13 Ook een niet-bindend oordeel van

de CGB kan de rechter echter de nodige houvast bieden.

4.7 Gelijke behandeling in Belgia

Op het gebied van de gelijke behandeling behoort Belgie binnen Europa tot
de voorhoedespelers, getuige de uit 1975 daterende CAO over gelijk loon en
de in  1978 in werking getreden Wet ter bevordering van de gelijke kansen van

mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.114 Een andere nationale CAO voorziet

sinds  1981  in de gelijke behandeling van deeltijdse werknemers, zodat  het

aantal rechtsvorderingen wegens indirecte discriminatiebeperktbleef. 115 Begin

1999 werd de Belgische wetgeving aangepast aan deEG-bewijslastrichtlijn (zie

hierna). De Wet op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien

van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotie-
kansen, de toegang tot het zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen
voor sociale zekerheid (WGB) bevat een aantal bijzondere regels van

bewijslastverdeling, die hierna worden besproken.
116

Bij de implementatie van denieuwediscriminatierichtlijnen (zie par. 4.4)

nam de Belgische wetgever opnieuw het voortouw.  Op 12 december  2002

stemde de Belgische Senaat in met een nieuwe Wet ter bestrijding van dis-
criminatie. 117 Volgens Bayart  kan de wet uitgroeien tot een van de belangrijk-

ste innovaties van het Belgische arbeidsrecht sinds jaren.118 De wet geeft een

algemene regeling ter bestrijding van discriminatie in het Belgische recht en

dekt het volledige spectrum van de arbeidsrelatie. Discriminatie op grond van

113 Zie hierover de conclusie van P-G Mok voor HR 25 februari 2000, JAR 2000/83

(Engers/Hoffmann).
114      CAO nr. 25 over gelijk loon, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 15 oktober 1975

en Wet van 4 augustus 1978 tot economische herorientering, B.S. 17 augustus 1978

(Titel V).
115 Zie Delarue 2001, p. 220 onder verwijzing naar CAO nr. 35, gesloten in de NAR op

7 februari 1981.
116    Wet van 7 mei 1999, B.S.  19 juni 1999.
117     Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993

tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding,
B.S. 17 maart 2003. Zie onder meer de bespreking door Bayart 2003, p. 47 e.v.

118   Bayart 2003, p. 47.
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geslacht in arbeidsverhoudingen valt buiten de werkingssfeer van de nieuwe
wet, omdat deze materie al geregeld wordt door de WGB.

Artikel 19 § 3 Discriminatiewet bepaalt dat, wanneer het slachtoffer, het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding of een
belangenorganisatie  voor het bevoegde gerecht feiten aanvoert die het bestaan
van directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden, de bewijslast
dat ergeen discriminatie is op de verweerder rust. Hieruit volgtdathet slachtof-
fer in principe moet bewijzen dat er sprake is van een verschil in behandeling
(met iemand die zich in een vergelijkbare situatie bevindt) en dat dit verschil
rechtstreeks of indirect op een verboden criterium (ras, handicap, leeftijd, ...)
is gebaseerd. Vervolgens is het aan de verweerder om aan te tonen dat er geen
causaal verband bestaat tussen het verschil in behandeling en de discrimi-
natiegrond. Omditbewijs te leveren zal hij de achterliggende motieven moeten
aanvoeren. De verschuiving van de bewijslast kan plaatsvinden op grond van
statistischegegevens, praktijktests of andereelementen die doorde werknemer
worden aangevoerd. 119

Een vooruitstrevende bepaling uit de WGB  is het vermoeden dat onge-
wenst seksueel gedrag op het werk een vorm van discriminatie op grond van
het geslacht is (art. 5 lid 1 WGB). Bij dit soort gedrag speelt het geslacht van
het slachtoffereen doorslaggevende rol.120 De Belgische wetgever liep hiermee
vooruit op de wijziging van Richtlijn 76/207/EG:21 Anders dan in de Verenig-
de Staten, waar rechters zich al verschillende malen over deze vorm van
discriminatie hebben uitgesproken, werd dit onderwerp in Europees verband
pas in 2002 geregeld.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt omschreven als : 'elke
vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan
degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten, dat het
afbreuk doet aan de waardigheid van mannen en vrouwen op het werk' (art.
5 lid 2). De omschrijving is van belang voor de stelplicht van de eisende partij:
zij zal feiten moeten aanvoeren met betrekking tot de vorm van het gedrag
(verbaal, non-verbaal of lichamelijk), de seksueleaard ervan en hetongewenste
en opzettelijke karakter. Met name dit laatste lijkt zeer moeilijk te bewijzen en
gaat verder dan in gelijkebehandelingszaken gebruikelijk is. In principe treedt
een wettelijk vermoeden pas in werking als alle bestanddelen van de definitie
voor de rechter aannemelijk zijn gemaakt. Slaagt de werknemer erin een

119    Zie over deze bewijsmiddelen Bayart 2003. p. 59-60.
120    Engels 1999, p. 44 en Vanachter 1999, p. 234.
121 Zie noot 12 en Delarue 2001, p. 221.
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vermoeden van discriminatie aannemelijk te maken, dan verschuift de bewijs-
last naar de werkgever.122 Deze heeft geen andere keuze dan het gemotiveerd
betwisten van de gestelde feiten, omdat er voor ongewenst seksueel gedrag

geen objectieve rechtvaardiging bestaat. De werkgever kan trachten aan te
tonen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om ongewenst seksueel

gedrag doorcollega' s of leidinggevenden op het werk te voorkomen, zodat hem

in dezen geen verwijt treft, maar het hangt van de omstandigheden af of dit
verweer door de rechter zal worden aanvaard.

Artikel 19 lid 2 WGB geeft uitvoering aan de in § 3 besproken bewijs-
lastrichtlijn. De bepaling luidt: 'Al wie doet blijken van een belang kan bij het
bevoegde gerecht een rechtsvordering instellen teneinde de bepalingen van

deze wet te doen toepassen. Wanneer deze persoon voor dit gerecht feiten

aanvoert die het bestaan van een directe of indirecte discriminatie kunnen doen

vermoeden, valt de bewijslast dat er geen schending van het beginsel van
gelijke behandeling is, ten laste van de verweerder.' Ook hier dus een vrijwel

letterlijke weergave van de tekst van de richtlijn. Van Eeckhoutte voegt ernog
aan toe dat twijfel ten gunste van de eisende partij (de werknemer) moet
worden uitgelegd. 123 Overigens kent Belgie, net als Nederland, een 'extreem
lage casuYstiek' op het gebied van de gelijke behandeling.124 Het is kenschet-

send voor de mentaliteit in beide landen dat men dat in Nederland ziet als een

teken dat de rechter en de CGB doeltreffend optreden, terwijl men in Belgia

veronderstelt dat de lage casuYstiek een gevolg is van een weinig efficiente
nationale wetgeving.

Artikel 23 § 2 WGB bevat een opzegverbod ten behoeve van de werk-
nemer die een met redenen omklede klacht heeft ingediend of een rechts-
vordering heeft ingesteld tot naleving van de bepalingen van de wet:25 De

werkgever mag de arbeidsverhouding in dat geval niet beeindigen, behalve om
redenen die vreemd zijn aan die klacht of rechtsvordering. Het verbod heeft,
anders dan in Nederland, ook betrekking op de eenzijdige wijziging van de
arbeidsvoorwaarden, zoals de overplaatsing naareen lagere functieof ingrepen
in de beloning. De bewijslast van deze redenen rust op de werkgever, 'wanneer

122 Zie Vanachter 1999, p. 235 en art. 19 lid 2 WGB.
123 Van Eeckhoutte 2002, p. 404.
124 Zie Vanachter 1999, p. 230 en Van Tilborgh 1999, p. 95.  Uit de periode 1971-1999

zijn slechts 49 gelijkebehandelings- en -beloningszaken bekend. Bovendien hadden
er van de 12.268 klachten die in 1996 bij de Inspectie sociale wetten werden inge-
diend, slechts 10 betrekking op gelijke behandeling.

125   Art. 23 § 1 WGB, voorheen opgenomen in art. 136 Wet van 4 augustus 1978 en art.
7  CAO  nr.  25  van 15 oktober 1975, algemeen verbindend verklaard bij  KB  van  9
december 1975, B.S. 25 december 1975.
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de werknemer wordt ontslagen of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden

gewijzigd binnen 12 maanden volgend op het indienen  van een klacht.  Deze

bewijslast rust eveneens op de werkgever (...) nadat een rechtsvordering werd
ingesteld, en dit tot 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het
vonnis.' Een dergelijke bijzondere regel van bewijslastverdeling  zou een
nuttige aanvulling betekenen op het Nederlandse art. 8 WGB.

De bepaling van art. 23 WGB biedt de werknemer een tijdelijke extra

bescherming tegen ontslag ofverslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden. Men

spreekt in dat geval van een vermoeden van represaille bij ontslag. De werk-
gever zal niet alleen moeten bewijzen dat de klacht niet de oorzaak van het
ontslag is, maar ook dat beide handelingen geen verband met elkaar houden. 126

Slaagt de werkgever niet in zijn bewijslast, dan heeft de werknemer recht op
een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van zes maanden brutoloon.
Vordert hij vergoeding van de werkelijk geleden schade, dan moet hij de
omvang daarvan kunnen bewijzen:27 Een vergoeding kan pas in rechte gevor-
derd worden, wanneer de werkgever geen gevolg geeft aan het verzoek van de
werknemer tot herstel van het dienstverband:28 Na afloop van de genoemde

termijnen rust het bewijs dat het ontslag of de wijziging verband houdt met de
klacht of vordering wegens ongelijke behandeling weer op de werknemer.
Hoewel de werkgever in het kader van een schadevergoedingsprocedure
gevraagd kan worden zijn besluit nader te motiveren, zal het voor de werk-
nemer niet eenvoudig zijn aan deze bewijslast te voldoen.

4.8 Besluit

Detegemoetkoming in de bewijslast bij discriminatie op grond van hetgeslacht
is gebaseerd op het beginsel van effectieve rechtsbescherming.129 De werk-
nemer zou over geen enkel doeltreffend middel beschikken om zijn recht op
gelijke behandeling geldend te maken, als een vermoeden van discriminatie
niet zou leiden tot een verschuiving van de bewijslast naar de wederpartij (zie
par. 4.2). Tegelijk voorkomt de stelplicht van de werknemer dat de werkgever

126    Vgl. Trib. Trav. Bruxelles 7 januari 1987, 177' 1987, 206.
127    Art. 23 § 4 WGB. Het genoemde bedrag stemt overeen met de forfaitaire vergoeding

die de werkgever moet betalen in geval van willekeurig ontslag van een arbeider (zie
hoofdstuk 7 § 3.4).

128     Artikel 23 § 3 bevat op dit punt een uitgebreide regeling. In § 5 worden twee gevallen
genoemd waarin het volgen van de 'verzoekprocedure' die minimaal 2 maanden in
beslag neemt niet verplicht is. De werknemer kan in dat geval direct een vordering
tot schadevergoeding indienen.

129   Curtin & Prechal 1997, p. 378.
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in zijn rechten wordt geschaad: ongefundeerde vorderingen zullen immers niet
tot een vermoeden van discriminatie kunnen leiden. Het succes van deze
bijzondere regel van bewijslastverdeling heeft geleid tot het opnemen van
gelijkluidende bepalingen ten aanzien van andere discriminatiegronden dan het
geslacht (zie par. 4.4). Opvallend is dat  ook de ILO zich van expliciete bewijs-
lastregels bedient: in de Maternity Protection Convention 2000 wordt uit-
drukkelijk bepaald dat de bewijslast, dat de ontslagredenen geen verband
houden met zwangerschap of bevalling, op de werkgever rust.

130

Een verschuiving van de bewijslast op grond van door de werknemer
aannemelijk gemaakte hulpfeiten is op zich niets nieuws. De rechter maakt al
langer gebruik van dit instrument om de bewijslast van de werknemer te
versoepelen (zie hoofdstuk 2). Nieuw is dat nu ook de wetgever zich over deze
materie heeft gebogen; de EG-richtlijn liet hem op dit punt ook weinig ruimte.
In dit hoofdstuk werd verdedigd dat de explicitering van bewijslastregels door
de wetgever ten goede komt aan de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in
gelijkebehandelingszaken (zie par. 4.3.2). Partijen zijn beter in staat zich op
een eventuele procedure voor te bereiden en de rechter wordt gedwongen zijn
beslissing duidelijk te motiveren.

Toch zijn daarmee nog niet alle problemen van de baan (zie par. 4.3.3).
Gelijke behandeling blijft een complexe materie, waarin enig houvast voor de

rechter op zijn plaats kan zijn. Bovendien blijft het moeilijk om verborgen
vormen van discriminatie te bestrijden en voldoende gegevens te verzamelen
in het kader van de op de werknemer rustende stelplicht. Zo blijft het in
gelijkebeloningszaken aan de eisende partij om aannemelijk te maken dat er

sprake is van ongelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. Een
verscherping van de informatieplicht van de werkgever zou de processuele
positie van de werknemer in dit verband verder kunnen versterken.

Ook in andere arbeidszaken, waarin de bewijsgronden en het bewijs-
materiaal zich bij de wederpartij bevinden, zou het beginsel van effectieve
rechtsbescherming kunnen pleiten voor een wettelijke tegemoetkoming in de
stelplicht en bewijslast van de werknemer. In hoofdstuk 3 zagen we dat de
wetgever dit instrument heeft gebruikt om het bewijs van het bestaan van een
arbeidsovereenkomst voor de werknemer te versoepelen. De indicatoren-
benadering die daar wordt aangewend om in het concrete geval uit te maken
of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, blijkt ook in gelijkebelonings-

130      ILO-Conventie  183,  art.  8  lid   1. Deze bewijslastregel volgt  op het ontslagverbod
tijdens zwangerschap en bevallingsverlof. In art. 7:670 lid 2 BW ontbreekt een
dergelijke regel vooralsnog. Het opzegverbod komt verderop ter sprake in par. 7.3.6.
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zaken een rol te spelen. In het arrest Brunnhofer gaf het HvJ EG aan met

behulp van welke indicatoren een werknemer het bestaan van gelijke of
gelijkwaardige arbeid kan aantonen (zie par. 4.2.4).  In het vervolg van dit
onderzoek ga ik na of de bijzondere bewijslastregel die door de Europese
Commissie werd aanvaard met betrekking tot discriminatiezaken, ook binnen
andere onderdelen van het individuele arbeidsovereenkomstenrecht van nutkan

zijn. Of hanteren de wetgever en de rechter daar wellicht andere doeltreffende
instrumenten om de werknemer in staat te stellen zijn rechten te effectueren?
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5 LOON, BEREIDHEID EN DOORBETALING
BIJ ZIEKTE

5.1 Inleiding

Een van de eerste bewijsrechtelijke bepalingen in het individuele
arbeidsovereenkomstenrecht had betrekking op de betaling van het loon. Art.
1638 Oud BW bepaalde dat de meesterop zijn woord werdgeloofd ten aanzien
van de hoegrootheid van het bedongen loon en de betaling ervan. De
werkgever ontleende die geloofwaardigheid aan zijn opleiding, gewoonten
en sociale positie.' Het woord van de meester kon eventueel worden versterkt
door middel van een eed, maar het toelaten van getuigenbewijs werd door
de toenmalige wetgever 'niet raadzaam' geacht. Deze regel maakte het voor

de werknemer zo goed als onmogelijk om zijn loonaanspraken via de rechter
te effectueren.

Ondanks de veelvuldige kritiek is art. 1638 tot het begin van de vorige
eeuw van kracht gebleven.2 Sindsdien is de positie van de werknemer
aanmerkelijk verbeterd, zowel op materieelrechtelijk als op procesrechtelijk
vlak. Geschillen over loon worden niet langer beslecht op basis van de
vermeende geloofwaardigheid van een der partijen, maar op basis van

schriftelijk bewijsmateriaal. Het arbeidsovereenkomstenrecht kent verschillen-
de specifieke mededelingsplichten op dit vlak, waaronder de schriftelijke
opgave van de werkgever bij indiensttreding, de loonopgave en de deskundi-

genverklaring die de werknemer in geval van ziekte over moet leggen. Het
al dan niet verstrekken van deze informatie kan gevolgen hebben voor de
bewijslastverdeling in een procedure waarin de werknemer tracht zijn
aanspraak op loon geldend te maken. In par. 5.2 komen verschillende aspecten
van deze problematiek aan de orde. De bewijslastverdeling ten aanzien van

1          Vgl. Drucker 1887, p. 65: 'Entre le locateur de services et le maitre, quel est celui qui
par son 6ducation, ses habitudes, sa position sociale est le plus digne de foi? C'est le
mattre.'

2           Zie par.  1.1 en de daar genoemde verwijzingen. Het overeenkomstige art.  1781 Code
civil werd al in  1868 uit de Franse wetgeving geschrapt; zie Drucker  1887, p. 65-66.
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niet-vergoede overuren en niet-genoten vakantiedagen wordt besproken in
par. 5.3.

Ondanks de genoemde maatregelen blijft het bewijs van de hoogte en
de betaling van het loon voor sommige arbeidskrachten voor problemen
zorgen. Informele arbeidskrachten (ook 'zwartwerkers' genoemd) hebben
net als andere werknemers recht op een aangepaste beloning voor de door
hen verrichte arbeid, maar beschikken doorgaans niet over het benodigde
bewijsmateriaal om hun rechten op te eisen. Meer in het algemeen blijkt het
moeilijk te zijn om bewijs te leveren van essentiele arbeidsvoorwaarden die
mondeling zijn overeengekomen. Bij de overgang van een onderneming leidt
dit nogal eens tot problemen: kan de werknemer in de nieuwe onderneming
aanspraak blijven maken op gewoonten en gebruiken, zoals een kerstgratifica-
tie of het priv6-gebruik van de dienstauto? Welke gebruiken en gewoonten
gelden erin denieuwe onderneming? In par. 5.4gaiknahoe het arbeidsrecht
met deze problemen omgaat.

In par. 5.5 ga ik in op de bereidheid en geschiktheid van de werknemer
om de bedongen arbeid te verrichten. Die bereidheid vormt een essentiele
voorwaarde om met succes een op art. 7:628 BW gebaseerde loonvordering
aanhangig te maken. De genoemde bepaling biedt een rechtsbasis voor tal
van loonaanspraken, waaronder aanspraken voortvloeiend uit een vernietigbaar
ontslag, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en staking. Vraag is welke partij
in geval van geschil de aan- ofafwezigheid van die bereidheid en geschiktheid
moet bewijzen.

Het laatste thema dat in dit hoofdstuk besproken wordt is de bewijslast
ingeval van ziekte van de werknemer.3 Sindsde inwerkingtreding van de Wet
uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte in maart 1996 is de rechtsbe-
scherming van zieke werknemers grondig gewijzigd. In par. 5.6 onderzoek
ik de bewijsrechtelijke consequenties van deze wijziging en vergelijk ik de
bewijsrechtelijke positie van zieke werknemers in Nederland en Belgie. In
par. 5.7 geef ik  aan de hand van het verzamelde onderzoeksmateriaal een
antwoord op de volgende vragen: Is er in loongeschillen sprake van een
adequate verdeling van de bewijslast, die de werknemer in staat stelt zijn
rechten te effectueren zonder afbreuk te doen aan de gerechtvaardigde
belangen van de wederpartij? Is een algemene wettelijke regel van bewijslast-
verdeling in deze veelheid van geschillen mogelijk en wenselijk?

3           Aan dit onderwerp wijdde ik eerder een artikel in SMA  1997.
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5.2 Loon

5.2.1 Inleiding

Naast arbeid en ondergeschiktheid vormt 'loon' een essentieel bestanddeel
van de arbeidsovereenkomst.4 Toch ontbreekt zowel in het Nederlandse als
in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht een definitie van dit begrip.
Rechtspraak en rechtsleer zijn dan ook aangewezen op de door de hoogste
rechter gehanteerde omschrijving. De Hoge Raad verstaat onder loon in de
zin van art. 7:610 BW: 'de vergoeding van de werkgever aan de werknemer
verschuldigd  ter  zake  van  de  bedongen  arbeid'.5 Het Belgische Hof van
Cassatie definieert loon als 'de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering
van een arbeidsovereenkomst wordt verricht'.6 Deze definities onderstrepen

de wederkerigheid van de overeenkomst: de verbintenis tot betaling van loon
is gekoppeld aan de verbintenis tot het verrichten van arbeid.7

Wie arbeid verricht heeft dus recht op loon. Dit recht zou echter moeilijk
te effectueren zijn, indien de bewijslast van de hoogte en de uitbetaling van
het loon volledig op de werknemer zou rusten. De betreffende gegevens
bevinden zich immersbij de werkgever ofzouden zich daar moeten bevinden.

Metbehulp van vermoedens en wettelijke (ofprocessuele) mededelingsplichten
kan het arbeidsrecht aan deze zware bewijslast tegemoetkomen. In deze
paragraaf onderzoek ik welke instrumenten of methoden door de wetgever
en de rechter worden ingezet om het bewijs van de verschillende loonaanspra-
ken te versoepelen. Waar nodig worden aanbevelingen gedaan om dit
instrumentarium beter tot zijn recht te laten komen.

5.2.2 Schriftelijke opgave en loonopgave

De (eenmalige) schriftelijke opgave van art. 7:655 BW, die bij het begin van
de arbeidsovereenkomst of andere arbeidsrelatie door de werkgever moet
worden verstrekt, bevat onder meer informatie over 'het loon en de termijn
van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van
de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid

4       Zie o.a. Heerma van Voss 1996, p. 36. Zie voor Belgit: De Vos 2001, p. 172.
5             HR 18 december 1953,NJ 1954,242. Vooreen uitvoerige analyse van dit arrest verwijs

ik naar Van Slooten 1999, p. 78-89.
6       Cass. 20 april 1977, RW 1977-78,1871 (concl. H. Lenaerts). Zie De Vos 2001, p. 243

e.v.

7       Van Slooten 1999, p. 1.
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arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is
gemoeid'.8 Wijzigingen dienen binnen een maand schriftelijk te worden
medegedeeld (lid 3). Daarnaast is de werkgever op grond van art. 7:626 BW
verplicht de werknemer bij elke voldoening van het loon een schriftelijke
opgave te verstrekken, tenzij er zich ten opzichte van de vorige voldoening
geen wijzigingen hebben voorgedaan.9 Deze loonopgave, ook 'loonstrookje'
genoemd, vermeldt het loonbedrag, de bedragen waaruit dit is samengesteld,
de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, het minimumloon waarop
betrokkene recht heeft, de termijn waarover het loon is berekend en de
overeengekomen arbeidsduur.

De genoemde documenten hebben een tweeledig doel: in de eerste plaats
stellen ze de werknemerin staat voorzichzelftecontroleren of hem voldoende
loon is uitbetaald. 'o Door vergelijking van de loonopgave met de werkgevers-
verklaring van art. 7:655 BW en detoepasselijkecollectieve arbeidsovereenk-
omst kan worden nagegaan of de werkgever zijn wettelijke en contractuele
verplichtingen is nagekomen. In de tweede plaats gelden de schriftelijke
opgaven als uitgangspunt van bewijs in een gerechtelijke procedure: aan de
verstrekte gegevens komt een vermoeden van juistheid toe, dat door de
wederpartij kan worden weerlegd." Dat vermoeden van juistheid geldt niet
in alle gevallen. Beroept de werkgever zich op schriftelijke stukken die een-
zijdig door hemzelf zijn opgesteld en trekt de werknemer de juistheid van
de daarin vervatte gegevens in twijfel, dan zal de werkgever met aanvullend
bewijs moeten komen. De bewijswaarde van schriftelijke stukken is dus
afhankelijk van de vraag wie ze heeft opgesteld, of de stukken door de
wederpartij voor akkoord zijn getekend, en wie zich erop beroept.

t 2

De werkgever die geen schriftelijke opgave of loonstrookjes heeft
verstrekt schiet tekort in zijn wettelijke verplichtingen. Dit geldt ook als de
informatie onvolledig is of de documenten te laat worden verstrekt. Een
dergelijke nalatigheid kan gevolgen hebben voor de bewijslastverdeling in
een juridische procedure. De rechter kan de vordering van de werknemer in

8           Art. 7:655 lid 1 sub f BW. Zie over deze mededelingsplicht in het algemeen par. 3.4.2.
9          Art.  7:626  BW werd ingevoerd  bij  Wet  van  11  februari  1988,  Stb.   1988,49  ter

bevordering van de naleving van de WMM; zie Heerma van Voss 1997, p. 36 en
Arbeidsovereenkomst,  aant.  1  op  art.  7:626.

10     Van der Heijden 2000, p. 31.
11     Voor de schriftelijke opgave van art. 7:655 BW werd dit bepaald door HvJ EG 4

december 1997 UAR 1998/113), besproken in par. 3.4.2.

12     Vgl. par. 3.4.2.
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dat geval immers toewijzen bij gebrek aan betwisting:3 In hoofdstuk 3 zagen
we dat de Duitse rechter in dat geval gebruik maakt van een vermoeden van
belemmering in de bewijsvoering, waardoorde bewijslast op denalatige partij
komt te rusten.14 Deze werkwijze leidt tot hetzelfde resultaat als het voorshands

uitgaan van de door de werknemer gestelde feiten. 15

In een concrete procedure wordt de bewijslastverdeling mede bepaald
door watpartijen overen weer hebben gesteld:6 In het algemeen geldtdaarbij
dat hoe specifieker of gedetailleerder de stellingen van eiser, des te hoger de
eisen die aan het verweer van gedaagde en aan de eventuele nadere stellingen
en betwisting daarvan gesteld kunnen worden.17 Uitgangspunt voor de
bewijslastverdelingblijftechterdetekst en structuur van de materieelrechtelij-
ke bepaling waarop eiser zich beroept. 18 Stelt een werknemer dat hij minder
loon heeft ontvangen dan waarop hij ingevolge de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag recht heeft, en stelt de werkgever daartegenover dat
er voor eiser een kortere dan de normale arbeidsduur heeft gegolden, dan rust
de bewijslast daarvan op de werkgever. De door de werkgever ingeroepen
bepaling is immers geformuleerd als uitzondering op de regel, zodat de
werkgever alleen al op grond daarvan de bewijslast draagt.

19

De Belgische Loonbeschermingswet bevat een aantal bepalingen over
de uitbetaling van het loon die voor ons onderwerp van belang zijn.20 Zo

bepaalt art. 5 van de wet dat wanneer het loon contant wordt uitbetaald, de
werkgever een kwitantie van deze uitbetaling ter ondertekening aan de
werknemer moet voorleggen. Verder moet er bij elke definitieve betaling
een afrekening worden overhandigd (art. 15). De gegevens die dit document
moet bevatten kunnen per bedrijfstak worden vastgesteld. Bij beeindiging
van de arbeidsovereenkomst moet hetnog verschuldigde loon onverwijld aan
de werknemer worden uitbetaald (art. 11). Dekwijting voorafrekening geldt

13       Art. 149 Rv. Vgl. ook HR 7 september 2001, NJ2001,616 (Staat/Middel), besproken
in par. 7.3.3.2.

14 Vgl. wederom par. 3.4.2.
15     Zie bijv. Ktr. Utrecht 24 november 1999, Prg. 2000, 5476.
16       Vgl. HR 21 juni 1991, NJ 1991,743 inzake het tegoed aan vakantiedagen (par. 5.3.3).
17     Zie in deze zin Visser 1997, p. 73.
18     Zie par. 2.4.
19      In de hier genoemde procedure is de vordering van de werknemer gebaseerd op art.

8  Um  11 WMM. terwijl het verweer  van de werkgever berust  op  art.   12  WMM.
Uitspraken in deze zin zijn te vinden bij Rb. Zwolle 9 januari  1991, Prg.  1992,3746
en Rb. Haarlem 2 maart 1976, Prg. 1976,1125.

20        Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, B.S.
30 april 1965. De laatste wijziging van deze wet dateert van 7 april 1999 (B.S. 20 april
1999) en trad in werking  op 1 januari 2000.
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in dat geval als ontvangstbewijsen sluit voor de werknemer geen afstand van
zijn rechten in (art. 12). Uit de genoemde bepalingen blijkt eens te meer dat
het woord van de 'meester' in loongeschillen heeft plaatsgemaakt voor een
procedure op basis van wettelijk voorgeschreven bewijsstukken.

2/

5.2.3      Bewijslast bij loonsverlaging

De regel 'geen arbeid, geen loon' is een alom geaccepteerd uitgangspunt van
het arbeidsovereenkomstenrecht.22 Dit kan niet gezegd worden van de regel
'minder arbeid, minder loon'. Loonsverlaging of loonkorting is een weinig
populaire maatregel, hoezeer hij ook gerechtvaardigd kan zijn wanneer de
arbeidsprestatie om welke reden dan ook is verminderd.23 Alleen in geval van

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer wordt loonsverlaging
(in samenspraak met de werknemer) toelaatbaar geacht.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad over loonsverlaging kunnen
de volgende bewijslastregels worden afgeleid: (1) Vordert de werknemer
achterstallig loon en voert de werkgever aan dat het oorspronkelijk overeeng-
ekomen loon met toestemming van de werknemer is verlaagd, dan rust de
bewijslast van die toestemming opde werkgever, mits zij doorde werknemer
gemotiveerd is betwist.24 (2) Stelt de werknemer slechts met een tijdelijke
loonsverlaging te hebben ingestemd, dan moet de werkgever bewijzen dat
de overeengekomen loonsverlaging een blijvend karakter had.25 (3) Heeft de
werknemer een nieuwe functie geaccepteerd, waaraan een lager loon is
verbonden, dan mag de rechter aannemen dat de werknemer met de bijbehoren-
de salarisschaal heeft ingestemd, tenzij  door hem het bewijs wordt geleverd
dat dit niet zo is geweest.

26

Uit de lagere jurisprudentie blijkt dat de rechter zich doorgaans kritisch
opstelt ten aanzien van een functieverlaging, het afnemen van bepaalde

21        Voor de volledigheid kan nog worden gewezen op art. 6§3 vierde lid W. 12.IV.1965
op grond waarvan de werkgever, in geval van betwisting door de werknemer, moet
bewijzen dat hij bij de betaling in natura geen winst heeft nagestreefd.

22 Zie hierover par. 5.5.
23         Vgl. Van Slooten  1999, p.  313. Dit heeft onder meer te maken met ons systeem van

functieclassificatie, waarin de waarde van een functie wordt vastgesteld zonder rekening
te houden met de kwaliteit en kwantiteit van het afgeleverde werk en met de persoon
die de arbeidmoet verrichten; vgl. L.H.J. J. Crijns, De ethischezijde van de werkclassifi-
catie, Amsterdam 1954, p. 7.

24     HR 9 september 1994, NJ 1995, 113 UAR 1994/213) , waarover Asser 1995. p. 88.
Zie ook HR 4 december 1998, Nl 1999,547 en Van Slooten 1999, p. 42.

25     HR 9 september 1994, NJ 1995,113.

26     HR 4 december 1998, NJ 1999, 547 (Mostert/Securitas).
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voordelen of een vermindering van arbeidsuren.27 Men kan op dit punt een

parallel trekken met de rechtsbescherming bij instemming met ontslag. Naar
vaste rechtspraak rust de bewijslast van die instemming op de werkgever, aan
welke bewijslast zware eisen worden gesteld.28 Zo vereist de Hoge Raad een

duidelijke en ondubbelzinnige verklaring dat de werknemer met het ontslag
instemt. Hoewel instemming met een loonsverlaging minder vergaande
gevolgen heeft dan instemming met ontslag, kan men ook hier van een voor
de werknemer nadelige rechtshandeling spreken. Door de stelplicht en
bewijslast van de instemming op de werkgeverte leggen endaaraan de nodige
eisen te stellen, wordt recht gedaan aan het beginsel van effectieve rechtsbe-

scherming.

5.2.4 Vertragingsrente

Krachtens art. 7:616BW isde werkgeververplichthetloon van de werknemer
op de bepaalde tijd te voldoen.29 Hettijdstip vanbetaling kan worden afgeleid
uit art. 7:623 en 624 lid 1 BW. Wordt het loon niet binnen drie werkdagen
na dit tijdstip voldaan, dan kan de werknemer op grond van art. 7:625 BW
aanspraak maken op een percentuele verhoging van zijn loon (vertra-
gingsrente). Deze verhoging kan oplopen tot 50% van het verschuldigde
brutoloon, maar wordt in de praktijk doorgaans gematigd.30 Voorwaarde voor
toekenning van vertragingsrente is dat de vertraging aan de werkgever kan
worden toegerekend. 31

Inbewijsrechtelijkopzichtis art. 7:625 1id 1 BW nogal ongelukkig gefor-

muleerd. Uit de huidige redactie zou namelijk afgeleid kunnen worden dat

de werknemer, die aanspraak maakt op vertragingsrente, niet alleen de

vertraging van de loonbetaling moet stellen, maar tevens moet stellen en zo

nodig bewijzen dat de vertraging aan de werkgever kan worden toegerekend.
Een dergelijke bewijslastverdeling zou echter onaanvaardbaar zijn, omdat
de reden van de te late betaling niet in de sfeer van de werknemer, maar in
die van de werkgeverligt. Metde formulering'De werknemerheeftaanspraak

27 Zie Heerma van Vos 1996, p. 31-32 en de daar genoemde vonnissen.
28      HR 25 maart 1994, NJ 1994, 390, waarover Asser 1995, p. 102-103. Zie par. 7.2.2

en 7.2.3.
29     Zie over deze bepaling Van der Grinten 1997, p. 83.
30 Van Genderen 2000, p. 72.
31       Het is niet vereist dat de werkgever schuld heeft aan de vertraging. Een gelijkaardige

boeteregeling is opgenomen in art. 18c WMM. Beide mogelijkheden worden in de
praktijk veelvuldig benut, zie Jacobs 2000, p. 74. Hetzelfde geldt voor de wettelijke
rente ex art. 6:119 BW.
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op een verhoging wegens vertraging, tenzij de werkgever aantoont dat die
vertraging niet aan hem kan worden toegerekend' zou de beoogde

bewijslastverdeling mijns inziens beter tot haar recht komen.

5.2.5 Variabele beloningsvormen

De laatste jaren is de populariteit van variabele beloningsvormen, zoals
prestatieloon, winstdeling, aandelen of aandelenopties en gratificaties sterk
toegenomen. Desondanks blijfthetnaar tijdruimte vastgesteldeloon denorm.32

Hetbewijs van variabele aanspraken kan in depraktijk voorproblemen zorgen.
Om meer inzicht te krijgen in de verschillende beloningsvormen en bijbehoren-
debewijsproblemen volgthiereen kortoverzicht van demeest voorkomende
varianten.

Een eerste variabele beloningsvorm is het prestatieloon. Hiervan is
sprake wanneer de variabele beloning afhankelijk is van de prestatie (vaak
in termen van omzet) van de individuele werknemer. Voorbeelden hiervan
zijn het stukloon, het tariefloon en de provisie. Op grond van art. 7:655 BW
dient de schriftelijke opgave in dat geval gegevens te bevatten over de per
dag ofper week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd
die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid. Deze gegevens bieden de
werknemer een controlemiddel en een begin van bewijs in een eventuele
juridische procedure. Daarmee is echter nog niet alles gezegd: terwijl er in
geval van stukloon en tariefloon doorgaans objectieve criteria aanwezig zijn
om de aanspraak van de werknemer vast te stellen, wordt de hoogte van de
provisie in sommige ondernemingen afhankelijk gesteld van de subjectieve
beoordeling  door een 'superieur'.33 Het spreekt voor  zich  dat het  voor de

werknemermoeilijk is de inhoud en toepassing van deze criteriate achterhalen
en te betwisten. In navolging van de Europese rechtspraak inzake gelijke
beloning van mannen en vrouwen pleit ik er dan ook voor de bewijslast naar
de werkgever te verschuiven, wanneer de werkgever zich van een subjectief
(ofgedeeltelijk subjectief) beoordelingsstelsel bedientbij de vaststelling van
het prestatieloon.34 Voor een dergelijke verschuiving is aanleiding wanneer
de stellingen van de werknemer voldoende aannemelijk zijn. De werkgever
zal het bewijs moeten leveren van objectieve feiten en omstandigheden die

32       Zie Van Slooten 1999, p. 349 e.v. Over de problemen met het 'oprukkende' prestatie-
loon, zie Van Slooten 1999, p. 262.

33 Dit probleem wordt gesignaleerd door Van Slooten 1999, p. 365-366.
34     Zie ook Van Slooten 1999, p. 366. De Europese rechtspraak inzake gelijke beloning

m/v is besproken in par. 4.2.3.
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een lagere provisie in het concrete geval kunnen rechtvaardigen. In dit verband
kan hij onder meer aanvoeren dat de arbeidsprestatie van de werknemer
onvoldoende was om aanspraak te maken op de gebruikelijke beloning. 35

Een tweede vorm van variabele beloning is de winstdeling. In dit geval
is de beloning van de werknemer niet afhankelijk van zijn eigen prestatie,
maar van de resultaten van de onderneming als geheel. De invloed van de
werknemer op deze vorm van beloning is dan ook relatief beperkt.36 Ter

vaststelling of controle van het variabele gedeelte van het loon heeft de
werknemer op grond van art. 7:619 BW recht op overlegging van de nodige
bewijsstukken door de werkgever. Deze specifieke mededelingsplicht vormt
mijns inziens een nuttige aanvulling op de algemene mededelingsplichten
van hetburgerlijkeprocesrecht (ziepar. 2.6.3).37 Hij zorgt vooreen versterking
van de (pre)processuele positie van de werknemer, zonder de belangen van
de werkgever te schaden. Opbasis van art. 7:6191id 4 kan de werkgever im-
mers verzoeken de overgelegde bewijsstukken geheim te houden; de
werknemer is wettelijk verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven.

De overleggingsplicht biedtechtergeen oplossing voorgevallen waarin
de toezegging zelfterdiscussie staat. Vordert een werknemer uitbetaling van
tanti8me (een vorm van winstdeling), dan kan hij worden belast methetbewijs
van zijn stelling dat deze beloningsvorm is toegezegd door de werkgever en
dat de tantibmeregeling onderdeel is gaan uitmaken van de arbeidsovereen-
komst.38 Hier speelt opnieuw het probleem dat mondelinge toezeggingen zeer
moeilijk te bewijzen zijn. In par. 5.4 ga ik daar nader op in.

In vergelijking met de eerste twee variabele beloningsvormen is het
belang van aandelen ofaandelenopties vooralsnog beperkt.39 Optieregelingen
roepen in de praktijk veel vragen op, niet alleen bij de vaststelling van het
loon, maar ook bij de toekenning van ontslagvergoedingen.40 Dit komt onder
meer omdat het karakter van de aandelenopties niet altijd duidelijk is: 'Opties
kunnen, maarhoeven geen loon tezijn', aldus Van Slooten.41 Inprincipe mag
men echter ook hier objectieve criteria verwachten voor de toekenning,

35        Op bewijsproblemen ten aanzien van gebruiken en gewoonten kom ik terug in par. 5.4.
36 Van Slooten 1999, p. 353.
37 Anders: Jacobs, Massuger & Plessen 1997, p. 32 die van mening zijn dat een beperkt

inzagerecht ook zonder 'wijdlopige wetstekst' voortvloeit uit het beginsel van goed
werkgeverschap.

38 Ktr. Enschede 15 oktober 1992 en  17 juni 1993, Prg. 1993,3971.
39 Zie hieromtrent Van Slooten 1999, p. 367-394.
40 Van Slooten  1999, p. 385. Zie over dit laatste aspect onder meer HR 24 oktober 1997,

NJ 1998,251  (Sara Lee/Baijings).
41 Van Slooten 1999, p. 372.
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overdracht en uitbetaling van aandelen(opties). Ontbreken dergelijke criteria
en meent de werknemer dat zijn rechten niet zijn gerespecteerd, dan dient
de bewijslast mijns inziens naar de werkgever te verschuiven.

De gratificatie of bonus is een wijdverbreide beloningsvorm, waarvan
de toekenning en de hoogte in principe door de werkgever worden bepaald.42

In sommige gevallen is er sprake van een verkapte variant van een van de
andere beloningsvormen.43 De werknemer kan dan proberen zijn aanspraak
in rechte geldend te maken. Wat hiervoor werd gezegd over de bewijslastverde-
ling ten aanzien van dergelijke beloningsvormen is hier van overeenkomstige
toepassing. In principe gaat het echter om een eenmalige rechtshandeling die
geen verplichtingen schept voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de
kerstgratificatie, waarmee de werkgevereen personeelslid wil bedanken voor
zijn of haar inzet in de onderneming. De onduidelijkheid ontstaat pas wanneer

een kerstgratificatie of bonus verschillende jaren achtereen wordttoegekend,
waardoor de werknemer  erop gaat 'rekenen'.44  De Wit stelt  vast  dat  het
Nederlandse recht, anders dan dat van de buurlanden, geen rechtsgrond kent
om een dergelijke vordering aanhangig te maken. In Belgit is het leerstuk
van de verworven rechten evenmin tot ontwikkeling gekomen.45 Men kan zich
echter voorstellen dat er, net zoals in het Duitse recht, na verloop van tijd een
rechtens afdwingbare verplichting ontstaat op basis van het gerechtvaardigd
vertrouwen van de werknemer. Dat is anders als de werkgever een schriftelijk
voorbehoud heeft gemaakt.46 Toont de werknemer aan dat hij verschillende
jaren aan een stuk een gratificatie heeft ontvangen, dan is aan de werkgever
om te bewijzen dat er een - voor de werknemer kenbaar - voorbehoud is ge-
maakt of het vertrouwen van de werknemer anderszins niet gerechtvaardigd
is. Een dergelijke bewijslastverdeling vloeit voort uit de hoofdregel van art.
150 Rv.

42 Van Slooten 1999, p. 349 en 394-398.
43 Van Slooten 1999, p. 399.
44     Zie De Wit 1999, p. 221.
45        De problematiek van de verworven rechten wordt uitgebreid behandeld in de dissertatie

van Jellinghaus 2003, p. 60 e.v.
46       Zie voor een bespreking van het Duitse recht De Wit 1999, p. 221-222 en Jellinghaus

2003, p. 76-79.
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5.3 Overuren en vakantie

5.3.1 Inleiding

Tegelijk met de betaling van achterstallig loon wordt in de praktijk meestal

uitbetaling gevraagd van gemaakte, maar nog niet vergoede, overuren en niet-
genoten vakantiedagen. Het tijdstip van afrekening ligt doorgaans aan het
einde van de arbeidsovereenkomst. De rechter zal moeten vaststellen of, en
zo ja in hoeverre, de overuren en vakantiedagen voor vergoeding in aanmer-

king komen. Worden de stellingen van de werknemer gemotiveerd betwist,
dan draagt hij in beginsel de bewijslast van zijn aanspraken. In deze paragraaf
onderzoek ik hoe deze bewijslast door de wetgever en de rechter kan worden
verlicht.

5.3.2 Overuren

Enkele jaren geleden schreef Boot dat een vordering tot uitbetaling van
overuren in het algemeen gebaseerd zal zijn op de CAO of de individuele
arbeidsovereen-komst.47 Sindsdien oordeelde het Europese Hofdat hetbestaan
van een overwerkbeding onderdeel uitmaakt van de schriftelijk opgave die
binnen een maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer
moet worden verstrekt.48 Het bestaan van deze wettelijke mededelingsplicht
heeft gevolgen voor de bewijslastverdeling en wel op twee manieren. Bevat
de schriftelijke opgave of de (collectieve) arbeidsovereenkomst afspraken
over gemaakte overuren, dan komt hieraan een vermoeden van juistheid toe.
De werkgever kan zich er dan niet op beroepen dat er geen overuren werden

afgesproken. Ontbreken dergelijke afspraken en maakt de werknemer aan-
nemelijk dat hij met instemming of medeweten van de werkgever overuren
heeft verricht, dan kan de bewijslast (al dan niet op basis van een vermoeden
van belemmering in de bewijsvoering) naar de werkgever verschuiven. Een
en ander is mede afhankelijk van de gemotiveerdheid of gedetailleerdheid
van de wederzijdse stellingen.

De jurisprudentie van de Hoge Raad ondergaat door dit arrest weinig
verandering. Hebben partijen geen schriftelijke afspraken gemaakt, dan is

47     Vgl. Boot 1998, p. 136-137.
48      HvJ EG 8 februari 2001, JAR 2001/69. Het Hof baseert deze verplichting op de niet-

limitatieve opsomming van art. 2 lid 1 van Rl. 91/533/EEG (voor Nederland: art. 7:655
BW, besproken in par. 3.4.2).
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er volgens de Hoge Raad voor een op art. 7:611 BW gebaseerde over-
werkvergoeding slechts plaats, indien komt vast te staan dat de werkgever
het overwerk aan de werknemer heeft opgedragen of uit de ornstandigheden
van het geval blijkt dat hij ermee heeft ingestemd.49 Het is aan de werknemer
om deze omstandigheden aannemelijk te maken. Wordt de mondelinge
opdracht tot overwerk door de werkgever gemotiveerd betwist, dan zit de
werknemermet een zware bewijslast. De werknemer zal bovendien het aantal
gewerkte overuren moeten aantonen, hetgeen niet altijd eenvoudig is.50 Deze

overweging mag volgens de Utrechtse Rechtbank echterniet aan een eventuele
bewijsopdracht in de weg staan.51 In dezelfde zin oordeelde de Rotterdamse
Rechtbank dat het feit, dat het voor de werkgever vrij eenvoudig is om aan
dehand van de werkstaten aan tetonen ofdeberekeningen van de werknemer
juist zijn, op zich onvoldoende reden vormt voor een omkering van de
bewijslast:2 Sinds het hiervoor genoemde arrest van het Europese Hof dient
de lagere rechter echter wel na te gaan of de werkgever zijn wettelijke
mededelingsplicht is nagekomen. Is dat niet het geval, dan is er sprake van
een belemmering in de bewijsvoering, die wel degelijk tot een verschuiving
van de bewijslast kan leiden. 53

De werknemer zal zijn stellingen hoe dan ook zo goed mogelijk moeten
onderbouwen en eventueel met behulp van getuigen moeten aantonen hoeveel
overuren hij heeft verricht. Beschikt de werkgever over administratieve
gegevens omtrent het aantal gewerkte uren, bijvoorbeeld omdat er in de
onderneming met een prikklok wordt gewerkt, dan is er mijns inziens alle
reden voor het opleggen van een processuele mededelingsplicht aan de
wederpartij. De rechter kan de werkgever op grond van art. 22 Rv verzoeken
de werkstaten of administratieve gegevens in het geding te brengen. Het niet

49      HR 6 maart 1998, JAR 1998/126. In een uitspraak van 22 november 1995 (JAR 1996/
93) overwoog de rechtbank te Utrecht dat, indien vast zou komen te staan dat de
werkneemsterop zaterdagen en zondagen had gewerkt, hetdoorhaargesteldeoverwerk
als opgedragen beschouwd diende te worden, omdat het caft op diedagen onderdirecte
leiding van de werkgever of diens zoon stond.

50       Zie Rb. Assen 6 augustus 1996, JAR 1996/213; Rb. Rotterdam 11 november 1994, JAR
1994/249 en Ktr. Rotterdam 21 februari 1994, JAR 1994/157: 'Nu de werkgever de
overuren betwist en de werknemer zijn vordering pas negen maanden na het einde van
het dienstverband heeft ingesteld, dient de werknemer te bewijzen dat de overuren zijn
gemaakt en  niet zijn betaald.'

51     Rb. Utrecht 22 november 1995, JAR 1996/93.
52       Zie het geval besproken in Rb. Rotterdam 11 november 1994, JAR 1994/249.
53          Het Hof oordeelde hieromtrent dat de Lidstaten vrij zijn om al dan niet te bepalen dat

de werkgever wordt geacht de bewijsvoering te belemmeren in geval hij zijn
informatieverplichting niet is nagekomen, zie HvJ EG 8 februari 2001, JAR 2001/69,
r.0.35.
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voldoen aan dit verzoek kan leiden tot toewijzing van de vordering of tot een
omkering van de bewijslast. Slaagt de werknemerer ondanks deze gegevens
niet in aan zijn stelplicht te voldoen, dan zal zijn vordering door de rechter
worden afgewezen. Een eventuele mededelingsplicht laat het bewijsrisico
immers intact.

In depraktijkkomt het voordat een werknemerjarenlang overuren maakt
zonder de werkgever hierover aan te spreken. Bij het einde van de arbeids-
overeenkomst ziet de werkgever zich plots geconfronteerd met een vordering
tot uitbetaling van overuren, die jaren daarvoor zijn gemaakt. Het zal niet altijd
gemakkelijk zijn zich tegen een dergelijke vordering te verweren. Beroept
de werkgqver zich op rechtsverwerking, dan zal hij aannemelijk moeten maken
dat de werknemer hem door niet eerder teprocederen in een moeilijkebewijs-
positie heeft gebracht.54 Betindiging van het dienstverband leidt in het
algemeen niet tot rechtsverwerking, tenzij de werkgever hiervoor zwaarwegen-
de argumenten aanvoert. 55

5.3.3 Vakantie

Net als het recht op loon is het recht op vakantie en verlof uitgebreid
geregeld.56 De aanspraak op vakantie en de wijze van berekening van die

aanspraak maken dan ook onderdeel uit van de in art. 7:655 BW genoemde
verklaring. Zoals eerder gezegd komt aan die schriftelijke gegevens een
vermoeden van juistheid toe, voor zover het de werknemer is die zich erop
beroept.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werknemer bij het einde
van de arbeidsovereenkomst nog vakantiedagen tegoed heeft. Art. 7:641 lid
1 BW geeft hem het recht de waarde van de niet-opgenomen vakantiedagen
te laten uitkeren in geld. Het bewijs van het tegoed aan vakantiedagen rust
in beginsel op de werknemer die zijn aanspraak in rechte geldend wil maken.57

54    Rb. Utrecht 22 november 1995, lAR 1996/93 en Rb. Assen 6 augustus 1996, JAR
1996/213. Zie overrechtsverwerking ten aanzien van een loonvordering HR 8 december
1989, NJ 1990,474 (m.nt. PAS).

55     Rb. Utrecht 22 november 1995, JAR 1996/93.

56    Zie art. 7:634 e.v. BW. De laatste wetswijzigingen op dit gebied dateren van 30
november 2000, Stb. 2000,545 en 546.

57 Zie onder meer Rb. Amsterdam 27 januari 1993, JAR 1993/47; Rb. Rotterdam 11
november 1994, JAR 1994/249; Ktr. 's-Gravenhage 2 april 1997, JAR 1997/156. In
de zaak die aanleiding gaf tot HR 26 maart 1993 UAR 1993/99) bestond er op grond
van de feitelijke omstandigheden voorshands meer aanleiding uittegaan van dejuistheid
van de stellingen van de werkgever dan die van de werknemer, zodat de Rechtbank
de werknemer terecht met het bewijs van het tegoed aan vakantiedagen had belast.
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Deze - uit de hoofdregel van art. 150Rv voortvloeiende - bewijslastverdeling
wordt echter beYnvloed door de mededelingsplicht van art. 7:641 lid 2 BW.
Op grond van deze bepaling is de werkgever verplicht de werknemer bij het
einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring te verstrekken waaruit blijkt
over welk tijdvak de werknemer nog aanspraak op vakantie heeft.

In het arrest Wouda58 ging deHoge Raad nader in op de bewijslastverde-
ling ten aanzien van een dergelijke vordering: 'Art. 1638ii lid 2 BW gaat
(...) ervan uit dat de werkgever verplicht is de administratie van de genoten
en openstaande vakantiedagen bij te houden. Daarin ligt tevens de verplichting
besloten omdaarvan desverlangd aan de werknemer inzage en zo nodigbewijs
te verschaffen (...). Hiervan uitgaande moet worden aangenomen dat de
verdeling van de bewijslast ter zake van vakantiedagen in belangrijke mate
afhangt van wat de werkgever in verband met zijn voormelde verplichting
aan bewijsmateriaal ter zake van deze administratie heeft kunnen overleggen
in samenhang met de vraag in hoeverre en op welke gronden de inhoud van

dit bewijsmateriaal door de werknemer wordt betwist. Dit brengt mee dat het
oordeel hoe de bewijslast hier in een gegeven geval moet worden verdeeld,
in de regel sterk met oordelen van feitelijke aard is verweven.' Al met al lijkt
deze werkwijze op de in par. 3.3 besproken indicatorenbenadering, waarin
de rechter zich een voorlopig oordeel vormt op basis van de door partijen
aangevoerde indicatoren en contra-indicatoren en pas daarna een beslissing
neemt over de bewijslastverdeling in het concrete geding.

In casu hadden beide partijen een lijst met het tegoed aan vakantiedagen
in de procedure gebracht. De werknemer slaagde er niet in de extra gestelde
dagen te bewijzen, zodat zijn vordering door de kantonrechter en vervolgens
door de rechtbank werd afgewezen. In cassatie betoogde hij dat uit art.
7A: 1638ii lid 2 BW (thans 7:641 lid 2) voortvloeit dat de stelplichten bewijs-
last ter zake van het tegoed aan vakantiedagen van een werknemer en het aantal
doorhemreeds opgenomen vakantiedagen, in beginsel op de werkgeverrusten.
De Hoge Raad verwierp het rechtsmiddel echter op grond van de hiervoor
vermelde overweging.

58      HR 21 juni 1991, NJ 1991, 743, r.0. 3.3 (concl. A-G Strikwerda). Op grond van HR
28 april 2000, NJ 2000,582 geldt dit oordeel ook ten aanzien van niet-genoten ATV-
dagen. Overigens oordeelde het Hof's-Gravenhage op 2januari 1985 (Prg.  1985,2319)
al dat het, gelet op het bepaalde in art. 7A: 1638ii oud-BW, op de weg van de werkgever
ligt om aan de hand van door hem te verstrekken administratieve gegevens aan te tonen
hoeveel vakantiedagen de werknemer nog toekomen.
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De door de werkgever verstrekte verklaring vestigt een vermoeden van
juistheid, datdoorde werknemerkan worden weerlegd.59 Heeftde werknemer
de opgenomen vakantiedagen van zijn paraaf voorzien, dan zal het achteraf
moeilijk zijn die juistheid in twijfel te trekken. Beschikt de werknemer
daarentegen over een eigen vakantieadministratie, die door de rechter van
gelijke waarde wordt geacht als die van de werkgever, dan verschuift de
bewijslast naar de werkgever. Het is aan de feitenrechter om te beoordelen
of de door de werknemer naar voren gebrachte feiten en omstandigheden
voldoende aannemelijk zijn omeen dergelijke beslissing terechtvaardigen. 60

Ontbreekt een verklaring over het tegoed aan vakantiedagen, dan zal
de rechter voorlopig uitgaan van de juistheid van de door de werknemer gestel-
de feiten. Hij kan ook een verschuiving van debewijslast construeren op basis
van een vermoeden van belemmering in de bewijsvoering. De werkgever zal
aannemelijk moeten maken waarom hij niet aan zijn mededelingsplicht heeft
voldaan. Vervolgens kan hij proberen de door de werknemer gestelde feiten
op andere wijze te weerleggen. Acht de rechter de betwisting onvoldoende
gemotiveerd, dan moet hij het gestelde tegoed op grond van art. 149 Rv als
vaststaand beschouwen. Voor het toelaten van tegenbewijs is in datgevalgeen
plaats. Beroept de werkgever zich op de afspraak dat niet gewerkte dagen
als vakantiedagen zouden worden aangemerkt, en wordt deze afspraak door
de werknemer betwist, dan zal de werkgever het bestaan van een dergelijke
afspraak moeten bewijzen.6'Dat bewijs kan voor problemen zorgen, als de
desbetreffende afspraak niet schriftelijk is vastgelegd of door de werknemer
niet voor akkoord is getekend.

5.4 Resterende bewijsproblemen

In de voorgaande paragrafen zagen we dat de wetgever de bewijslast van de
werknemer in loon- en vakantiegeschillen heeft verlicht door het opnemen

59       Vgl. Ktr. 's-Gravenhage 2 april 1997, JAR 1997/156: '...dat inbeginsel van dejuistheid
van die administratieve gegevens moet worden uitgegaan, totdat het tegendeel door
de werknemer aannemelijk wordt gemaakt.' Zie in dezelfde zin reeds Rb. Zutphen 30
juni 1988, Prg. 1989,3030.

60        Zo oordeelde Rb. Amsterdam 27januari 1993, JAR 1993/47 dat de bewijslast voorhet
saldo niet-genoten vakantiedagen op de werknemer rust, op grond van de omstandigheid
dat de werknemer tegenover de eenzijdige registratie door de werkgever niet heeft
aangegeven op welke dagen hij dan wel zou hebben gewerkt en ook zelf geen stukken
heeft overgelegd waaruit de juistheid van zijn eigen opgave zou kunnen blijken. Zie
ook HR 26 maart 1993, JAR 1993/99 (concl. A-G Koopmans onder 5).

61 Ktr. Amsterdam 7 januari 1994, Prg.  1994,4047.
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van een aantal wettelijke mededelingsplichten. Aan de aldus verstrekte

gegevens komt een vermoeden van juistheid toe dat door de werkgever kan
worden weerlegd. Ontbreken schriftelijke opgaven of weigert de werkgever
deze bewijsstukken over te leggen, dan kan dit leiden tot toewijzing van de
vordering of tot een verschuiving van de bewijslast. Zo gezien biedt het
arbeidsrecht voldoende garantie voor een effectieve rechtsbescherming in
loongeschillen. Voor werknemers in het zwarte of informele arbeidscircuit
gaat ditbetoog echterniet op. Zij zitten meteen vrijwel onmogelijke stelplicht
en bewijslast, omdat de werkgever in deze sector liefst zo weinig mogelijk
op papier zet. Wendt een 'zwartwerker' zich desondanks tot de rechter om
zijn aanspraak op loon of vakantiedagen geldend te maken, dan ontbreekt
elke vorm van bewijs. Het zal voor de werkgevernietmoeilijk zijn zich tegen
de niet ofnauwelijks onderbouwde stellingen van de zwartwerker te verweren.

Ook in het formele circuit zijn het vooral de mondelinge afspraken die
voor bewijsproblemen zorgen. Ondanks het besef dat het nuttig kan zijn om
'dingen oppapiertezetten', nemen werknemers indepraktijk vaak genoegen
met mondelinge toezeggingen. Men wil nu eenmaal niet 'lastig' doen. Wie
vervolgens een dergelijke afspraak of overeenkomst wil 'verzilveren', raakt
echter in de problemen. Omdat schriftelijk bewijs ontbreekt en de werkgever
niet verplicht is om incidentele toezeggingen schriftelijk vast te leggen, zal
de werknemer een beroep moeten doen opgetuigen. Hetisechtereen bekend

gegeven dat werknemers zich in sollicitatiegesprekken alleen tegenover twee
of driepotentiele getuigen aan werkgeverszijdebevinden.62 Als eral collega's

bij het gesprek aanwezig zijn, zullen zij niet altijd bereid zijn tegen hun
werkgever te getuigen. De gevolgen hiervan zijn immers niet goed te overzien.
Om dezelfde reden zal een werknemer vaak wachten met het instellen van
een vordering tot het moment dat de arbeidsovereenkomst door hemzelf of
de werkgever wordt beeindigd. Op dat moment zijn potentiale getuigen
vertrokken of niet meer in staat zich de precieze afspraak te herinneren. Dit
maakt de bewijspositie van de werknemer er niet eenvoudiger op.

Een probleem dat met het voorgaande samenhangt is het bewijs van in
de onderneming geldende gebruiken en gewoonten. Het mondelinge karakter

bemoeilijktde bewijslast van de werknemer die hieraan rechten wil ontlenen.

62      Gezien hun mogelijk belang bij de uitkomst van de procedure achtte Ktr. Lelystad 4
november 1998 en 27 januari 1999 (Prg.  1999,5125) de verklaringen van twee, aan
de werkgever verbonden, getuigen echter niet voldoende voor het bewijs van een tussen
partijen geldende mondelinge afspraak. Bovendien was niet gesteld of gebleken dat
er aan de verklaringen van deze getuigen een groter gewicht toekwam dan aan de
verklaring die de werknemer zelf als getuige aflegde.
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Dit probleem kan zich onder meer voordoen bij een overgang van de
onderneming. Wil de werknemerbij zijn nieuwe werkgeveraanspraakmaken
op de gebruikelijke kerstgratificatie ofde gewoonte om zijn dienstauto buiten
werktijd te gebruiken, dan zal hij in beginsel het bewijs van dergelijke

gebruiken en gewoonten moeten leveren. Dit uitgangspunt vloeit voort uit
de hoofdregel van art.  150 Rv. Aangezien er hier geen bijzondere regel van
bewijslastverdeling geldt, kan de bewijslast op grond van de eisen van rede-

lijkheid en billijkheid naar de werkgever verschuiven. In de praktijk zal de
rechterechteronderzoeken welke voorstelling vanzaken hetmeest waarschijn-
lijk is: is dat die van gedaagde, dan kan hij de eiser opdragen de door hem
gegeven voorstelling van zaken te bewijzen. De redelijkheid en billijkheid
heeft hij voor een dergelijke bewijslastverdeling niet nodig. 63

Een door de Nederlandse wetgever erkend bewijsprobleem is dat van
oproepkrachten die met hun werkgever geen of geen duidelijke afspraken
hebben gemaakt over de omvang van de te verrichten arbeid.64 Wit een

oproepkracht desondanks aanspraakmaken opuitbetalingvanhet gebruikelijke
aantal uren, dan draagt hij daarvan in principe de bewijslast. Hetzelfde geldt
voor oproepkrachten die structureel meer uren werken dan oorspronkelijk
overeengekomen. Wie zijn uren niet goed bijhoudt, staat voor een vrijwel
onmogelijke bewijsopdracht, wanneer de gestelde uren door de werkgever
worden betwist. De schriftelijke opgave van art. 7:655 BW (lid 1 sub h) dient
weliswaar gegevens te bevatten over de per dag of per week aan te bieden
hoeveelheid arbeid en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering daarvan
is gemoeid, maar biedt geen houvast in situaties waarin gedurende bepaalde
tijd meer wordt gewerkt en dus ook meer werk (met het bijbehorende loon)
wordt verwacht.

Om de processuele positie van oproepkrachten te versterken heeft de

wetgever een specifiek rechtsvermoeden in het leven geroepen, dat als volgt
luidt: 'Indieneenarbeidsovereenkomsttenminste drie maandenheeft geduurd,
wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben

gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie vooraf-
gaande maanden.' Uit het oogpunt van rechtsbescherming kan het vermoeden
van art. 7:610bBW niet worden ingeroepen doorde werkgever omeen over-
eengekomen arbeidsduur te verminderen.65 Het vermoeden biedt evenmin

63        Zie in deze zin ook concl. A-G Koopmans voor HR 26 maart 1993, JAR 1993/99 onder
punt 5.

64    Kamerstukken U 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 23; Parl. Gesch. Wet Flexibiliteit en
zekerheid, p. 308; Verhulp 2001, p. 125; en Boot 1998, p. 8.

65     Zie over dat laatste Kamentukken / 1997-1998, 25 263, 28 april 1998, p. 29-1513.
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een oplossing wanneer de werknemer of oproepkracht er niet in slaagt de
vereiste hulpfeiten te bewijzen. 66

De werkgeverkan het vermoeden op verschillende manieren weerleggen.
In de eerste plaats kan hij aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsover-
eenkomst tussen hem en de betrokken oproepkracht. Meent de oproepkracht
dat dit wel het geval is, dan ontstaat de in hoofdstuk 3 besproken situatie van
stellen en bewijzen, poneren en bagatelliseren. Voor de details van datproces
en de in de jurisprudentie gehanteerde indicatoren en contra-indicatoren
verwijs ik naar het desbetreffende hoofdstuk. Staat het bestaan van een arbeids-
overeenkomstnietterdiscussie staat, dan resteren de volgende mogelijkheden:
de werkgever kan het door de werknemer gestelde aantal uren betwisten.67

Hier geldt wederom dat hoe gedetailleerder de betwisting, des te gedetailleer-
derde nadere stellingen van de werknemer zullen moeten zijn (zie par. 5.2.2).
Verder kan hij aantonen dat de door de werknemer verrichte arbeid niet
'bedongen' was, met andere woorden dat de (extra) arbeid werd verricht zonder
medeweten en instemming van de werkgever. Hij kan zich daartoe beroepen
op (het ontbreken van) schriftelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst,
CAO of schriftelijke opgave. Maakt de werknemer aannemelijk dat de
werkgever van zijn arbeidsprestatie op de hoogte was, dan draagt de werkgever
de bewijslast van zijn stellingen.

Tot slot kan de werkgever aantonen dat de voorbije drie maanden niet
representatief waren voor het vaststellen van de gemiddelde (bedongen)
arbeidsduur.68 Deze situatie doet zich regelmatig voor, omdat oproepkrachten
nu eenmaal worden ingeschakeld tijdens piekperiodes. Een werkneemster
in de horeca, die na de zomer geconfronteerd wordt met een plotselinge
terugval in haar inkomen, zal aan het vermoeden dan ook geen aanspraken
kunnen ontlenen. De rechter zal in geval van seizoensgebonden activiteiten
een langere referteperiode aanhouden, mits de werkgever het bestaan daarvan
voldoende aannemelijk heeft gemaakt.69 Verder kan er ook op basis van de

66        Zie bijv. Rb. Amsterdam 26 juni  1996, JAR 1996/163 en Ktg. 's-Gravenhage 2 april
1997, JAR 1997/156.

67    Zo legde Rb. Amsterdam 14 december 1994, JAR 1995/13 de bewijslast van het
gemiddelde aantal gewerkte uren op de werknemer. De rechtbank ging er echter van
uit dat de arbeidsuren gelijk zouden zijn aan het gemiddelde aantal uren dat bij de vorige
werkgever was gewerkt, omdat partijen waren overeengekomen dat zij dit aantal zouden
handhaven.

68        Zie bijv. Ktg. Zierikzee 17 septemberen 17 december 1999, JAR 2000/23 en Ktg. Zwolle
l  december  1999, JAR 2000/6.

69 Een ander voorbeeldhiervan zijn de invalkrachten voorhet cabinepersoneel bij de KLM;
zie Kamerstukken II 1997-1998, 25 263, nr. 33, p. 3 en Boot 1998, p. 7. De Ktr.
Dordrecht 11 januari 2001, JAR 2001/163 achtte geen incidentele of uitzonderlijke
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CAO of de individuele arbeidsovereenkomst van een langere referteperiode
worden uitgegaan.

70

5.5 Bereidheid en geschiktheid

5.5.1 Inteiding

Als regel geldt dat de werkgever geen loon is verschuldigd voor de tijd
gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht (art.
7:627 BW). Hoewel nietuitdrukkelijk bij wetbepaald gaan ook de Belgische
rechtspraak en rechtsleer van ditprincipeuit.71 HetBelgischeHofvan Cassatie

huldigt sinds 1979 de stijlformule dat 'behoudens afwijkende wettelijke of
contractuele regeling, de werknemer geen aanspraak op loon heeft voor arbeid

die hij, zelfs door toedoen van de werkgever, niet heeft verricht'.72

De wet erkent vier uitzonderingen op de hier genoemde regel. De
werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn loon: (1) wanneer hij de over-

eengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid
voor rekening van de werkgever behoort te komen; (2) wanneer de werknemer

door ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is de bedongen arbeid te

verrichten;
(3) wanneer hij is opgeroepen voor een periode van minder dan drie uur en
voldoet aan een van de in art. 7:628a BW genoemde voorwaarden; en (4)
wanneer hij recht heeft op calamiteitenverlof in de zin van art. 4: 1  van de Wet

arbeid en zorg. Wie zich op een van deze uitzonderingen beroept, draagt
daarvan in principe de bewijslast. In deze paragraaf onderzoek ik ten aanzien

van de eerste uitzonderingsgrond of, en zo ja hoe, de bewijslast van de
werknemer in de praktijk wordt verlicht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen de bereidheid en de geschiktheid van de werknemer om de bedongen
arbeid te verrichten. De bewijslastverdeling ten aanzien van de tweede

uitzonderingsgrond komtter sprake in par. 5.6. Detwee overige uitzonderingen

pieken aanwezig, maarhanteerde tocheenreferteperiode vaneenjaar. Depiekendienden
volgens hem 'veeleer als structureel aangemerkt te worden'.

70      Kamerstukken H, 25 263, nr. 132b p. 16 en 17.
71      Zie bijv. Weyns 2000, p. 120 en 134.
72      De Vos 2001, p. 1013 onder verwijzing naar Cass. 24 december 1979, AC 1979-80,

nr. 260. Zie ook Cass. 18 januari 1993, RW 1992-93,1443 (concl. H. Lenaerts).
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blijven hier verder buiten beschouwing, omdat de loonaanspraak in die
gevallen slechts van beperkte omvang is.

73

5.5.2 Hoofdregel art. 7:628 BW

Op grond van art. 7:628 lid 1 BW heeft de werknemer recht op het naar
tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft
verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever
behoort te komen. Dit recht kan voor de eerste zes maanden van de arbeids-
overeenkomst bij schriftelijke overeenkomst worden beperkt; daarna is
afwijking ten nadele van de werknemer slechts mogelijk bij CAO of
publiekrechtelijke regeling.74 HetBelgische arbeidsovereenkomstenrecht kent
een recht op doorbetaling van loon toe aan de werknemer die, buiten het geval
van staking, de arbeid niet kan beginnen of voortzetten wegens een oorzaak
die onafhankelijk is van zijn wil.75

De open formulering van art. 7:628 BW biedt een rechtsbasis voor tal
van loonaanspraken, waaronder aanspraken voortvloeiend uit een vernietigbare
opzegging, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en staking.76 Men spreekt
in dit verband van een scharnierbepaling.77 Omzijn aanspraak op loon in rechte
geldend te maken, moet de werknemer de voor de werkgever kenbare

73      Zo heeft een oproepkracht op basis van genoemde bepaling recht op het loon waarop
hij aanspraak zou hebben, indien hij drie uur arbeid zou hebben verricht. In het laatste
geval is het recht op loon beperkt tot een korte, naar billijkheid te berekenen tijd.

74         Zie resp. leden 5 en 6 van genoemde bepaling. Voor de achtergronden en de toepassing
van art. 7:628 BW verwijs ik naar Verhulp 2001, p. 131-141.

75      Zie art. 27, lid 2,2° AOW. Het eerste onderdeel van lid 2 geeft de werknemer recht
op doorbetaling van loon tijdens een vertraging of afwezigheid die op weg naar het
werk ontstaat en onafhankelijk is van de wil van de werknemer. Gezien de beperkte
omvang van de aanspraak laat ik ook deze uitzondering verder buiten beschouwing.

76     Jacobs 2000, p. 78. Zie ook Van Slooten 1999, p. 265 e.v. en Van Genderen 2000, p.
73-74. De loonvordering uit onrechtmatige opzegging kan worden gebaseerd op art.
9 BBA en art. 7:677 lid 5 jo 683 lid 2 BW; die uit onregelmatige opzegging op art.
7:677 lid 2 jo 7:680 BW. Ten aanzien van stakingen geldt een genuanceerd beeld: in
principe komen alleen kortdurende ongeorganiseerde stakingen door een kleine groep
voor rekening van de werkgever, mits de betrokken werkwillige aantoont dat hij ten
opzichte van de stakers als buitenstaander geldt. Vergelijk in dit verband het door  HR
7 mei 1976, Nl 1977, 55 (Wietemaker/De Schelde; m.nt. GJS) geformuleerde
uitgangspunt.

77 Vgl. Jacobs & Heerma van Voss 1998, p. 81 en Jacobs 2000, p. 78.
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bereidheid en geschiktheid hebben of hebben gehad om de bedongen arbeid

te verrichten.78 Op de geschiktheid kom ik terug in par. 5.5.4.

Het bereidheidsvereiste maakte aanvankelijk deel uit van de norm. Art.
7A:1639d lid 1 oud BW luidde: 'Ook verliest de arbeider zijne aanspraak op

het naar tijdruimte vastgesteld loon niet, indien hij bereid was den bedongen
arbeid te verrichten, doch de werkgever daarvan geen gebruik heeft gemaakt,

hetzij dooreigen schuld of zelfs tengevolge van, hempersoonlijk betreffende,

toevallige verhindering.' Uit deze formulering bleek duidelijk dat de bereidheid

tot de stelplicht van de werknemer behoorde. In de huidige bepaling is dit

element verdwenen en men zou daaruit ten onrechte kunnen afteiden dat de
79

(kenbare) bereidheid van de werknemernietlangermoet worden aangetoond.

De nieuwe formulering beoogt volgens de Memorie van Toelichting echter

geen materille wijziging, zodat aangenomen moet worden dat de in de

jurisprudentie ontwikkelde regels, zowel ten aanzien van het materiele recht

als ten aanzien van de daarmee samenhangende bewijslastverdeling, hun
betekenis hebben behouden.80

Uit het oogpunt van rechtszekerheid verdient het mijns inziens

aanbeveling het bereidheidsvereiste opnieuw in de wetstekst te integreren.
Dit zou tevens aansluiten bij de objectiefrechtelijke theorie, op grond waarvan

de bewijslastverdeling afgeleid moet worden uit de teksten structuur van het

objectieve recht (zie hoofdstuk 2). Omart. 7:628 lid 1 BW metdituitgangspunt

in overeenstemming te brengen, stel ik de volgende tekstwijziging voor:  'De
werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien

hij bereid is de overeengekomen arbeid te verrichten, tenzij de werkgever

aantoont dat de oorzaak van verhindering in redelijkheid niet voor zijn

rekening behoort te komen.' De bereidheid om de overeengekomen arbeid

te verrichten valt op grond van deze formulering onder de stelplicht van de

werknemer, terwijlhet aan de werkgever is omde oorzaak van de verhindering
te bewijzen. Op deze manierdraagt elkepartij debewijs- of aannemelijkheids-

last van die feiten en omstandigheden die zich in haar domein bevinden. De

78 Zie onder meer HR 18 februari 2000, NJ 2000,352 (Boutabhar/Van Steyn) en - uit de
oudere jurisprudentie - HR 12 december 1952, NJ 1953,603, waarover Duk 2001, p.
528.

79        Volgens De Groot 1995, p. 35 leidt het verdwijnen van hetbereidheidsvereiste tot een
verzwaring van de bewijslast van de werkgever. Van Slooten 1999, p. 220 achtdit een

overkomelijk bezwaar, omdat de bewijslast toch al snel naar de werkgever verspringt.
Dit is het geval wanneer de rechter de bereidheid op grond van de door de werknemer

gestelde feiten en omstandigheden aannemelijk acht.
80      Kamerstukken H 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 25. Zie ook Van der Grinten 2002, p. 89

en Van Slooten 1999, p. 220.
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bewijslast van de werknemer kan verder worden verlicht met behulp van het
hierna te bepreken rechterlijke vermoeden.

Wat de reden van de verhindering betreft gaat het erom vast te stellen
in wiens risicosBerdie verhindering ligt. De Hoge Raadheeft in 1972 bepaald
dat de werknemer zijn aanspraak op loon behoudt als de overeengekomen
arbeid -buiten schuld van beidepartijen - nietkan worden verrichtten gevolge
van een omstandigheid die in de verhouding tussen partijen meer in de
risicosfeer van de werkgever of diens bedrijf ligt dan in die van de werk-
nemer.8 1 Dit kan het geval zijn bij bepaalde vormen van staking, ziekte en
dood van de werkgever, bedrij fssluiting wegens vakantie, het ontbreken van
een tewerkstellingsvergunning, slapte van de economie, etc.82 OP grond van
de hoofdregel van bewijslastverdeling draagt de werkgever in geval van
betwisting de bewijslast ten aanzien van de doorhem aangevoerde verhinde-
ring.

5.5.3 Vermoedens

Uitgangspunt voor de bewijslastverdeling is dus dat de bewijslast van de
bereidheidomde bedongen arbeidte verrichten op de werknemerrust.83 Heeft
de werknemer zijn bereidheid tijdig, op ondubbelzinnige wijze en bij aan-
getekend schrijven aan de werkgeverkenbaargemaakt, dan zal dezebewijslast
geen probleem opleveren.84 In de praktijk komt het echter voor dat de werk-
nemer zijn bereidheid om te werken mondeling kenbaar maakt of in zijn
schrijven onvoldoende explicietis. Dit kan voorde werkgeveraanleiding zijn
de bereidheid van de werknemer te betwisten, waarna de werknemer zich
geconfronteerd ziet met een heel wat zwaardere bewijslast. Bovendien is het
voor de werknemer ondoenlijk zijn bereidheid op ieder gewenst moment te
bevestigen.

85

81     HR 10 november 1972, NJ 1973, 60.
82 Voorbeelden ontleend aan Van der Grinten 2002, p. 84 e.v.
83       HR 1 februari 1952, NJ 1953, 366 en HR 12 december 1952. NJ 1953, 603. Zie verder

Van der Grinten 2002, p. 89; Knol & Spier 1981, p. 173. Knol & Spier 1982, p. 254-
256 en HR 18 februari 2000, JAR 2000, 82 (Boutabhar/Van  Steyn).

84     Vgl. HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 56 en Jacobs 1999. p. 78.
85 Vgl Stein in zijn noot onder HR 13 december 1985. NJ 1986, 293. Aanvankelijk

oordeelde de Hoge Raad dat de bereidheid van de werknemer gedurende de gehete
periode, waarop zijn loonvordering betrekking had, aanwezig moest zijn en bij
betwisting moest worden aangetoond; zie HR 1 februari 1952. W 1953, 366. Evenzo
HR 15 maart 1968, NJ 1968, 30len HR 5 januari 1979, NJ 1979, 207.
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Om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn aanspraak op loon tot het
einde van de arbeidsovereenkomst kan behouden, heeft de Hoge Raad een
vermoeden van daadwerkelijke en voortdurende bereidheid in het leven
geroepen:6 Het vermoeden treedt in werking, wanneer de werknemer voor

derechteraannemelijk heeft gemaakt dat hijbereid was deovereengekomen
arbeid te verrichten en dit aan de werkgever heeft medegedeeld. Een oordeel

over de aannemelijkheid en geloofwaardigheid van deze stellingen onttrekt
zich in het algemeen aan toetsing in cassatie.87

De werkgeverheeft op zijn beurt twee mogelijkheden omafwijzing van
de loonvordering te bewerkstelligen. Aan de ene kant kan hij de gestelde

hulpfeiten (bereidheid en kenbaarheid) bestrijden, al zal hij zijn argumenten
daaromtrent al hebben aangevoerd voordat het vermoeden tot stand kwam.

Aan de andere kant kan hij zelfstandige feiten en omstandigheden aanvoeren

om het vermoeden te ontkrachten.88 Het ontbreken van de daadwerkelijke

bereidheid kan volgens de Hoge Raad in het arrest Spek/Salon Evelyn echter

slechts worden aangenomen op grond van door de werkgever te stellen en

te bewijzen 'duidelijke aanwijzingen' dat die bereidheid in werkelijkheid

ontbrak. Een zodanige aanwijzing is volgens de Hoge Raad aanwezig, wanneer
89

de werknemer zich niet op het werk meldt na een oproep van de werkgever.
Voor het ontbreken van de voortdurende bereidheid geldt mijns inziens

hetzelfde.
Het bestaan van een nieuwe werkkring is op zich onvoldoende om het

vermoeden van voortdurende bereidheid te weerleggen.90 Evenmin is

doorslaggevend ofde werknemerbij zijnoude werkgevereenterugkeermoge-

lijkheid heeft bedongen. De redenering is dat de werknemer altijd kan
terugkeren, mits hij bereid is de complicaties daarvan voor zijn rekening te

nemen:' Slaagt de werkgevererinhet vermoedenmetbehulp van'duidelijke
aanwijzingen' te weerleggen, dan is het vervolgens aan de werknemer om

86      Zie resp. HR 30 mei 1997, NJ 1997, 611 (Spek/Salon Evelyn) en HR 5 januari 1979,
NJ 1979, 207.

87      A-G Spier in zijn concl.voor HR 18 februari 2000, NJ 2000,352 onder punt 3.10.5.

88     Vgl. HR 8 september 1984, NJ 1985, 245 (Europahuis/Vertommen).
89     HR 30 mei 1997, NJ 1997, 611, r.0. 3.3.2.
90     HR 13 december 1985, NJ 1986, 293 (Nieuwkoop/Van Druten), bevestigd in  HR 5

november 1993, NJ 1994, 154 (De Wit/Van den Berg).
91     Vgl. HR 13 december 1985, Nl 1986, 293.
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aan te tonen dat hij - ondanks deze aanwijzingen - bereid was de overeengeko-
men arbeid te verrichten.92

5.5.4 Arbeidsongeschiktheid

In de praktijk komt het voor dat een werknemer, die zich na een periode van
arbeidsongeschiktheid bereid verklaart het werk te hervatten, daartoe niet of
niet meer volledig in staat is. Afhankelijk van zijn mogelijkheden kan hij
kiezen voor het opnemen van zijn oude functie voor het gedeelte waartoe hij
in staat is, of het verrichten van andere arbeid bij zijn eigen of een andere
werkgever. De werknemer zal zijn aanbod 'voor zover doenlijk' moeten
specificeren en in geval van betwisting aannemelijk moeten maken dat hij
geschikt is zijn aanbod gestand te doen.93 Een medische onderbouwing daarvan
is op zijn plaats, maar wordt in de praktijk niet altijd nodig geacht.

Heeft de werknemer zich bereid verklaart, dan is het aan de werkgever
de reintegratiemogelijkheden te onderzoeken (onderzoeksplicht) en de
werknemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen (mededelings-
plicht). Met ingang van 1 januari 2003 moet ook bij andere werkgevers naar
passende arbeid worden gezocht om WAO-sancties te voorkomen. Tijdens
het onderzoek heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon op grond
van art. 7:628 BW. In het arrest StaYUWVoordeelde deHogeRaad dat zolang
de werkgever in gebreke blijft met zijn mededelingsplicht, aangenomen moet
worden dat een deugdelijke weigeringsgrond ontbreekt, ook als later blijkt
dat er geen passende arbeid voorhanden is.94 Het betreft hier een rechterlijk
vermoeden dat door de werkgever kan worden weerlegd. De beoordeling van
het geschil is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder
de inhoud van het aanbod, de aard van de arbeid en de organisatie van de
onderneming.

95

Om de reYntegratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen
heeft de overheid een stappenplan uitgewerkt dat een aantal schriftelijke
bewijsstukken oplevert: een probleemanalyse van de Arbo-dienst, een plan
van aanpak opgesteld door werkgever en werknemer samen, een reYntegratie-

92        Zo ook de Rechtbank in HR 18 februari 2000, N./ 2000,352 (Boutabhar/VOF Van Steyn).Dit oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste opvatting over
de bewijslastverdeling.

93        Zie HR 23 juni 2000, NJ 2000,585 (Thuiszorg/Van /ertand; m.nt. PAS) en HR 6 april
2001, JAR 2001/80 (Van Kesteren/Rabobank).

94      HR 17 januari 2003, JAR 2003/41, r.0. 5.
95       Vgl. A-G Bakels inzijn conclusie voor HR 17 januari 2003. JAR 2003/41 onder 2.11.c.
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dossier waarin de werkgever de door hem ondernomen reYntegratieactiviteiten

vastlegt en een reintegratieverslag, waarin de werkgever en de werknemer
verslag doen van hun inspanningen.'6 Door deze formaliteiten kan de rechter

controleren of de werkgever genoeg heeft gedaan om de werknemer te

reintegreren en of de werknemer voldoende heeft meegewerkt.
De reYntegratieplicht van de werkgever (en de daaruit voortvloeiende

onderzoeks- en mededelingsplicht) is niet nieuw. Zij werd voor het eerst

ornschreven in het arrest Roovers/De Toekomst en nadien in een reeks arresten

verder uitgewerkt.97 Op grond van deze jurisprudentie is de werkgever

gehouden het aanbod van de werknemer te aanvaarden en de organisatie en

arbeidsverdeling in de onderneming aan te passen aan de mogelijkheden van
de werknemer, tenzij dit in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet
van hem kan worden gevergd. Het betreft dus een inspanningsverplichting,
waarbij de rechter allereerst zal moeten beoordelen of van de werkgever rede-
lijkerwijs kan worden gevergd dat hij andere passende arbeid aanbiedt en,

zo ja, of hij zich voldoende heeft ingespannen om aan die verplichting te
voldoen. 98

Omdat een wettelijke bepaling ontbrak, werd de verplichting van de
werkgever aanvankelijk gebaseerd op het beginsel van goed werkgeverschap
(thans art. 7:611 BW). In 1986 werd de Wet arbeid gehandicaptewerknemers
(WAGW) aangenomen om de inschakeling van arbeidsgehandicapte werk-

nemers te bevorderen." Deze wet werd op 1 juli 1998 vervangen doordeWet

op de (Re)integratie van Arbeidsgehandicapten (Wet REA) met de bedoeling
het instrumentarium voor de reYntegratie van arbeidsgehandicapten te
verbeteren en uit te breiden.m De verplichtingen  van de werkgever komen

grotendeels overeen met die van de WAGW.

96       Zie art. 7:658a lid 2 BW; art. 71 lid 2a WAO; Regeling procesgang eerste ziektejaar,
Stcrt. 2002, 60; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter, Stcrt. 2002, 236;

Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter, Stcrt. 2003,54; en Beleidsre-
gels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reYntegratieverslagen, Stcrt. 2003, 117.

97        HR 3 februari 1978, NJ 1978,248 (Roovers/De Toekomst), gevolgd door HR 5 november
1985, NJ 1986, 309 (Van Haaren/Cehave); HR 13 december 1991, NJ 1992,441
(Goldsteen/Roetand); HR 3 maart 1995, NJ 1995,470; HR 17 oktober 1997, Nl 1998,
130 en HR 17 januari 2003, JAR 2003/41 (concl. Bakels). Zie ook Van der Grinten
2002, p. 91-93.

98      Vgl. de hiervoor genoemde conclusie van Bakels onder 2.12.
99     Wet van 16 mei 1986, Stb. 1986,300.
100    Wet van 23 april 1998, Stb. 1998,290.
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Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter heeft
de reintegratieverplichting van de werkgever een civielrechtelijke basis. 101

Het nieuwe art. 7:658a lid 1 BW luidt: 'De werkgever is verplicht zo tijdig
mogelijk zodanige maatregelen te treffen en voorschriften te geven als
redelijkerwijs nodig is, opdatde werknemer, die in verband met ongeschiktheid
ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat
wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten'. Het derde
lid omschrijft passende arbeid als 'alle arbeid die voor de krachten en
bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen
van lichamelijke, geestelijke of sociale aardniet van hemkan worden gevergd'.
Het is aan de werknemerom hetbestaan van een dergelijke reden aannemelijk
te maken.102 Op grond van art. 7:660a BW is de werknemer verplicht aan de
maatregelen van de werkgever mee te werken en de aangeboden arbeid te
aanvaarden. De wet beoogt hiermee een 'heldere verantwoordelijkheidsverde-
ling' tussen werkgever en werknemer, maar geeft niet aan hoe de bewijslast
in geval van geschil moet worden verdeeld.

In het arrest Haaren/Cehavew]gaf deHogeRaad regels voor de bewijs-
lastverdeling. De casus had betrekking op een werknemer met de functie van
'afzakker-palleteerder', die zich na een jaar ziekte bereid verklaarde voltijds
als afzakker te werken zonder de bijbehorende palleteerwerkzaamheden. De
werkgever achtte dit niet mogelijk en beeindigde de arbeidsovereenkomst.
Hierop vorderde de werknemer doorbetaling van loon op basis van het huidige
art. 7:628 BW. Na afwijzing van die vordering in beide feitelijke instanties
werd de werknemer alsnog in het gelijk gesteld. De Hoge Raad overwoog
dat van een bereidverklaring in de zin van art. 7A:1638d (thans art. 7:628
BW) ook sprake is, indien aanvaarding daarvan de werkgever noopt tot aan-
passing en wijziging van de in zijn onderneming bestaande arbeidsverdeling:
'De vraag is dan slechts of een dergelijke aanpassing en wijziging van de
werkgever kan worden gevergd, en het is aan de werkgever die aanvoert dat

101    Wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar
en nieuwe regels voor ziekmelding, de relntegratie en de wachttijd van werknemers
alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, Stb.
2001,625.

102     Ditvolgtuit HR26 juni 1998,1998,767 (Vander Lzly/raxi Ho»an'), waarover Asscher-
Vonk 1999, p. 121-122.

103     HR 8 november 1985, NJ 1986,309, waaroverondermeer Asser 1995, p. 8E Hesslinge
1985, p. 653-658 en Vas Nunes 1986, p. 147-152. In overeenstemming hiermee zijn
onder meer de vonnissen van Ktg. Alkmaar 4 oktober 1995 en  1 november 1995,1AR
1995/259 en Ktg. Alphen a/d Run 14 februari 1995 en 9 december 1995,1AR 1996/22.
Een soortgelijk geval   deed   zich   voor   in   HR 13 december   1991,   NJ   1992,   441
(Goldsteen/Roetand).
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dit niet het geval is, de feiten te stellen en zo nodig te bewijzen die zulks

wettigen. Hetzelfdegeldt indien de werknemerdoorziekteblijvend ongeschikt

is geworden tot het verrichten van de bedongen arbeid en zich bereid verklaart

andere passende arbeid te verrichten. In dat geval moet de werkgever hem

uit hoofde van art. 1638z BW in staat stellen om arbeid te verrichten die voor

zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die hem met het oog op zijn
opleiding en arbeidsverleden kan worden opgedragen, tenzij op grond van

door de werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen omstandigheden moet
worden geoordeeld dat dit redelijkerwijze van deze niet valt te vergen'.

De door de Hoge Raad geformuleerde bewijslastregels sluiten aan bij

de hoofdregel van art. 150 Rv., maarkunnen niet zonder meeruit de wetstekst

worden afgeleid. Het is aan te bevelen de bewijslastverdeling expliciet in de
wet tot uitdrukking te brengen, zodat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen

werkgever en werknemer ook in geval van geschil duidelijk zichtbaar wordt.

5.6 Bewijs bij ziekte

5.6.1 Inteiding

De meest voorkomende uitzondering op hetbeginsel 'geen arbeid, geen loon'
is  ongetwijfeld de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.'04 Deze verplichting

kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de Wet op de arbeidsovereenk-

omst van 1907. Sindsdien heeft zich een aantal fundamentele wijzigingen

voorgedaan, die gevolgen hebben gehad op bewijsrechtelijk vlak. De belang-

rijkste materiale wijziging is wellicht dat het eerste ziektejaar niet langer

gedekt wordt door de sociale zekerheid, maar ten laste komt van de werkgever.
In ruil daarvoor heeft de werkgever de beschikking gekregen over een aantal

controle- en sanctiemogelijkheden. De 'privatisering' van de Ziektewet heeft

er tevens toe geleid dat ziektegeschillen niet langer door de bestuursrechter,

maar door de civiele rechter moeten worden beslecht. De wetgever riep een

wettelijke mededelingsplicht in het leven om de kwaliteit van het bewijs in
ziektegeschillen te garanderen. In het vervolg van deze paragraaf kom ik daar

op terug.
Ik begin echter met een uiteenzetting over de materieelrechtelijke

rechtspositie van de arbeidsongeschikte werknemer. Wat houdt het recht op

104   Art. 7:629 lid 1 BW en art. 31 AOW (Belgie).De geschiedenis van de Nederlandse

loon-doorbetalingsplicht is uitgebreid gedocumenteerd door Hoogendijk 1999, p. 11
e.v. Zie ook Bosse 1997, p. 221-225.
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loon concreet in en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Vervolgens
onderzoek ik debewijsrechtelijkepositie van zieke werknemers. De hoofdregel
van bewijslastverdeling brengt meedat de werknemerdie aanspraak wil maken
op doorbetaling van loon tijdens ziekte, zijn ziekte moet bewijzen. Vraag is
of deze hoofdregel in Nederland en Belgia wordt gevolgd en of deze
bewijslastverdeling bijdraagt aan een effectieve bescherming van zieke
werknemers.

5.6.2 Rechtspositie van zieke werknemers in Nederland

Sinds de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplichtbij ziekte
(Wulbz) heeft de werknemer gedurende maximaa152 weken recht op doorbe-
taling van loon, wanneer hij door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid
te verrichten (art. 7:629 lid 1 BW).105 Dit recht bedraagt 70% van het naar
tijdruimte vastgestelde loon met als ondergrens het wettelijke minimumloon
en als bovengrens het maximum dagloon. In de praktijk wordt het loon echter
vaak tot 100% aangevuld. De werknemer heeft geen recht op loon, wanneer
hij de ziekte opzettelijk veroorzaakt; zijn genezing belemmert of vertraagt;
weigertpassende arbeid te verrichten; niet meewerkt aan redelijke voorschrif-
ten of maatregelen daaromtrent; of weigert mee te werken aan een plan van
aanpak:06 De Ziektewet is in stand gebleven voor bepaalde groepen fiexibele
werknemers, zieke werklozen en voor de doorbetaling van loon tijdens
zwangerschap en bevalling. Zij dient met andere woorden als vangnetvoorzie-
ning.

107

De uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht ging gepaard met een
uitbreiding van de controlebevoegdheden van de werkgever. Op grond van
art. 7:629 lid 6 is de werkgever bevoegd de betaling van het loon op te schorten
voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de
werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken
van inlichtingen die de werkgeverbehoeft omhet recht op loon vastte stellen.
Met 'redelijk' wordt bedoeld dat de voorschriften voor de werknemer niet

105       Wet van 8 februari  1996, Stb.  1996,134, trad in werking op  1  maart  1996. Zie hierover
onder meer: Fase 1996; Fleuren-van Walsem 1996; Olbers 1996; Bosse 1997;
Hoogendijk 1999 en Asscher-Vonk 19992

106 Art. 7:629 lid 3 BW. De verplichting om passende arbeid te aanvaarden kwam tersprakein par. 5.5.4. De twee laatste uitzonderingen zijn een gevolg van de Wet verbetering
poortwachter.

107     Art. 29a Zw. Zie verder: Jacobs 2000, p. 253 en 254en Asscher-Vonk 19998, p 97-100.
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onnodig belastend mogen zijn.108 Een redelijk voorschrift is bijvoorbeeld dat
men zich voor 9 uur telefonisch ziek meldt of dat de werknemer zijn

medewerking verleent aan een geneeskundig onderzoek door de Arbo-arts.
Daarmee kan de werkgever zich schriftelijk bewijs van de ziekte verschaffen.

Het niet-naleven van controlevoorschriften kan gesanctioneerd worden

met opschorting van het loon, maar de werkgever is hiertoe niet verplicht.
Hij zal deze bevoegdheid slechts gebruiken wanneer hij vermoedt dat de
werknemer in werkelijkheid niet arbeidsongeschikt is, bijvoorbeeld omdat

deze weigert mee te werken aan een medisch onderzoek. Een ongerechtvaar-
digde afwezigheid dientin elk geval niette worden gesanctioneerd metontslag
op staande voet: beroept de werknemer zich dAn op ziekte, dan rust de
bewijslast van de arbeidsgeschiktheid immers op de werkgever. 109

5.6.3 Bewijsrechtelijke situatie in Nederland

De veelal mondelinge ziekmelding van de werknemer vestigt een (weerlegbaar)
vermoeden van arbeidsongeschiktheid. In veel gevallen wordt zonder nader

bewijs aangenomen dat de werknemerrechtheeft op loondoorbetaling ex art.
7:629 lid 1 BW. Het omgekeerde doet zich voor wanneer de werknemer de

redelijke controlevoorschriften van art. 7:629 lid 5 BW niet naleeft. Dit zal
immers bij de werkgever het vermoeden scheppen dat de werknemer niet
arbeidsongeschikt is. Door vervolgens het loon op te schorten, dwingt de
werkgever de werknemer als het ware dit vermoeden te weerleggen. Zonder
deze sanctiemogelijkheid zou de controlebevoegdheid van de werkgever een
wassen neus zijn; de werknemer kan immer niet verplicht worden een
medische controle te ondergaan. 110

De procedure die in ziektegeschillen moet worden afgelegd is vrij
gecompliceerd, hetgeen kan verklaren waarom zij in de praktijk weinig wordt
benut. Minderhoud c.s. noemen als mogelijke oorzaken voor de lage proces-
bereidheid in ziektegeschillen: de hoge drempel om te procederen; de
filterwerking van de second opinion; debewijslast die veel groteris geworden;
de vrees om de relatie met de werkgever te verstoren; en de indruk dat werk-

108   Kamerstukken Il 1995/96, 24 439, nr. 3, p. 21-22. Zie voor verschillende soorten
controlevoorschriften: Kooijman 1993, p. 254-255 en Hoogendijk 1999, p 120-129.

109 Zie verder par. 7.5.
110 Vgl. Hoogendijk 1999, p. 127-128.
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gevers in toenemende mate opteren  voor een ontbindingsprocedure:"  Op
twee punten is de drempel voortoegang tot de rechter verlaagd: de procedure
tot doorbetaling van loon bij ziekte kent een verlaagd griffierecht, en een
veroordeling in de proceskosten van de werkgever is slechts mogelijk in geval
van kennelijkonredelijk gebruik van procesrecht.'12 Bovendien hebben steeds
meer werknemers een rechtsbijstandsverzekering, waardoor de kosten voor
juridisch advies en begeleiding worden gedrukt.

Na opschorting van het loon is het aan de werknemer om de volgende
stap te zetten. De toegang tot de rechter werd door de wetgever echter aan
een voorwaarde gebonden: beschiktde werknemerniet overeen deskundigen-
verklaring (ook second opinion genoemd), dan moet de rechter zich niet-
ontvankelijk verklaren, tenzij de verhindering van de werknemer niet wordt
betwist of het overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van de
werknemerkan worden verlangd (art. 7:629a lid 1 en 2). Een deskundigenver-
klaring is evenmin vereist in kort geding. Aan de inhoud van de second opinion
en de wijze van totstandkoming ervan worden in de praktijk geen zware eisen
gesteld. 113 Daardoor is  het niet altijd duidelijk  of de verhindering  van  de
werknemer aan de hand van objectieve en medische maatstaven is vastgesteld.
Hoewel de rechter vrij is in de waardering van het bewijs, zal er aan een
positieve deskundigenverklaring in veel gevallen een vermoeden van juistheid
toekomen. Omdit vermoeden te weerleggen, zal de werkgever met zwaarwe-
gende bewijzen of vermoedens van arbeidsgeschiktheid moeten komen.
Beschiktde werknemerniet overeen (voor hemgunstige) deskundigenverkla-
ring, dan kan hij het bewijs van arbeidsongeschiktheid op andere wijze
proberen te leveren. De deskundigenverklaring blijft weliswaar het 'entreebil-
jet' voor de gerechtelijke procedure, maarditbewijsmiddel kan doorde rechter
terzijde worden geschoven als de werknemeraanvullende ofgespecialiseerde
bewijsstukken in het geding brengt. Zonder deze bewijsstukken zit er voor
de werknemer niet veel anders op dan het werk te hervatten.

111 Minderhoud, Asscher-Vonk & Havinga 1999, p 148-151. Een aantal vandeze redenen
werd eerder al genoemd door Olbers 1993, p. 31; Ettekoven 1993, p. 702 en Koouman
1993, p. 256 naar aanleiding van de invoering van de vroegere Wet terugdringing
ziekteverzuim. Ook in de eerdere hoofdstukken van dit proefschrift kwamen we ze
reeds tegen.

112 Asscher-Vonk 19994 p. 87.
113 Asscher-Vonk 1999a, p. 87 en 88
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5.6.4        Rechtspositie van zieke werknemers in Belgie

In Belgie is de lengte van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte afhankelijk
van het arbeidsrechtelijke statuut van de betrokken werknemer en de duur
van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeiders en bedienden met een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd van minder dan drie maanden bedraagt het
'gewaarborgd' loon twee keer zeven dagen; bediendenmet een arbeidsover-
eenkomst vanmeerdan drie maandenhebben recht op 30 dagen gewaarborgd
loon."4

De wetgeverheeft de verplichtingen van een zieke werknemerten aanzien
van zijn werkgeveruitgebreid geregeld (art. 31 AOW).tls OP grond van deze

bepaling is de werknemer verplicht de werkgever onmiddellijk van zijn
arbeidson-geschiktheid op de hoogte te stellen. Dit geldt ook indien de
oorspronkelijke periode van arbeidsongeschiktheid wordt verlengd. De werk-
nemermoetkunnenbewijzen dathij zijn werkgeverop de hoogte heeft gesteld,
wat in de praktijk niet altijd eenvoudig is: 16 Vervolgens moethij, tenbewijze
van zijn arbeidsongeschiktheid en de vermoedelijke duur ervan, een medische

verklaring van zijn huisarts ofspecialist overleggen. De verplichting daartoe
kan voortvloeien uit een CAO of arbeidsreglement, maar geldt ook op het
eenvoudige verzoek van de werkgever.117 Met name inkleine ondernemingen
komt het regelmatig voor dat de werkgever geen geneeskundig getuigschrift
vraagt of geen gevolgen verbindt aan het niet afgeven ervan, omdat de
arbeidsongeschiktheid voor hem op een andere manier vaststaat. Ook in dat

geval is de werkgever echter bevoegd de beweerde arbeidsongeschiktheid
door een controlearts te laten onderzoeken. 118

Wordt de medische verklaring niet of niet binnen de gestelde termijn
afgegeven, dan kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon te betalen
voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van afgifte of verzending van
de verklaring voorafgaan: 1 Het bewijs van arbeidsongeschiktheid vormt dus

een conditio sine qua non voor het recht op gewaarborgd loon. Daartoe kan
het nuttig zijn de verklaring aangetekend te verzenden.

114   Zie resp. art. 52 (arbeiders), 71 (dit geldt ook voor bedienden tijdens proeftijd) en
70 (bedienden) AOW. Het gewaarborgd  loon van dienstboden komt qua duur overeen
met dat van arbeiders (art. 112 AOW).

115      Art. 31 AOW is gewijzigd bij Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde,
B.S. 13 juli 1999.

116   Herman 2000, p. 177.
117   Vgl. art. 31 § 2 lid 2 WAO.
118     Gewaarborgd loon 1997, p. 109.

119   Art. 31 § 2 lid 3 AOW.
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De werkgeverheeft het recht de arbeidsongeschiktheid van de werknemer
te laten onderzoeken door een controlearts. 120 In de praktijk is dit het enige
middel om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te betwisten, behalve
in uitzonderlijke gevallen waarin wordt vastgesteld datde werknemertijdens
zijn afwezigheid bezigheden heeft die onverenigbaar zijn met de door hem
beweerde toestand. Wordt de controle geweigerd, dan is de werkgever in de
onmogelijkheid de juistheid van de bewering van hetbestaan van de arbei(is-

ongeschiktheid te controleren. Inbeginsel heeft hij dan het recht de arbeidson-

geschiktheid als onbestaand te beschouwen. In uitzonderingsgevallen kan
de weigering om aan een controle mee te werken aanleiding geven tot ontslag
op staande voet.

De controlearts moetbij elke opdracht een verklaring vanonafhankelijk-
heid ondertekenen die dient als garantie dat hij volledig onafhankelijk is van
de betrokken werkgeveren werknemer.12'De controle omvat inelk geval een
summier medisch onderzoek; een oordeel 'op zicht' of'op stukken' wordt
onvoldoende geacht.122 De controlearts gaat na of de werknemer werkelijk
arbeidsongeschikt is en verifieert de waarschijnlijke duur van de arbeidsong-
eschiktheid. Alle overige vaststellingen vallen onder zijn beroepsgeheim.

123

Een medische verklaring die gegevens bevat die in strijd zijn met het
beroepsgeheim is inhaar geheel nietig enkan dusniet alsbewijsmiddel worden

gebruikt.
Slagen partijen er niet in tot een akkoord te komen, dan hebben zij de

keuze tussen een gerechtelijke en een scheidsrechterlijke procedure (art. 31
§ 5 AOW). De gerechtelijke procedure, en met name de daarin gehanteerde
bewijslastverdeling, wordt besproken in par. 5.6.5. Hier ga ik kort in op de
(medische) scheidsrechterlijke procedure. Gezien de uitgebreide waarborgen
waarmee deze procedure is omkleed, vormt zij immers een aantrekkelijk
alternatief voor een gerechtelijke procedure. De vraag naar de bewijslast en
het bewijsrisico verschuift in dergelijke procedures naar de achtergrond.

V66r de inwerkingtreding van de Wet van 13 juni 1999 betreffende de

controlegeneeskunde bestond de mogelijkheid ombij Koninklijk Besluit een

scheidsrechterlijke procedure in te stellen voor de beslechting van ziektege-
schillen. In een beperkt aantal sectoren is dat ook gebeurd. Sindsdien is de
scheidsrechterlijke procedure uitgewerkt in de AOW. Art. 31 § 51id2 bepaalt

120   Art. 31 § 3 AOW.
121  Art. 3§2 van de Wet van 13 juni 1999, dat tevens bepaalt dat hij ook niet de

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de onderneming is.
122    Gewaarborgd loon 1997, p.  156.
123    Art. 31 § 3 lid 2 AOW.
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dat, indienpartijenbinnentwee werkdagennade verklaring vande controlearts

geen overeenstemming bereiken overde aanwijzing van een arts-scheidsrech-

ter, deze wordt aangewezendoorde meest geredepartij. In de meeste gevallen
is dit de werknemer, omdat hij degene is die betaling van gewaarborgd loon
vordert. Net als inNederland zal de zieke werknemer dus het initiatiefmoeten
nemen om zijn recht op loon te effectueren. De AOW voorziet overigens in
de mogelijkheid datpartijenhun eigen arts machtigenom een arts-scheidsrech-
ter aan te wijzen. De kosten van de procedure komen ten laste van de
verliezende partij. 124

5.6.5         Bewijsrechtelijke situatie in Belgie

Zoals gezegdhebbenpartijen inBelgie de keuze tussen eenscheidsrechterlijke
en een gerechtelijke procedure ter beslechting van hun ziektegeschil. In de
gerechtelijke procedure geldt als uitgangspunt dat de werknemer, die wegens
ziekte gewaarborgd loon vordert, de bewijslast draagt van zijn arbeidsong-
eschiktheid. 125 Ditbewijs kanmetalle wettelijke middelen worden geleverd. 126

Het overleggen van een medische verklaring van huisarts ofspecialist is echter
de meest gebruikelijke methode. De werkgever beschikt over verschillende

mogelijkheden omde stellingen van de werknemerte weerleggen. In de eerste

plaats kan hij aantonen dat de werknemer zich niet of niet tijdig heeft ziek

gemeldofhemniet van zijn arbeidsongeschiktheid op dehoogte heeft gesteld.
Het is dan aan de werknemer om aannemelijk te maken dat hij wel aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. Heeft de werkgever de ziekmelding en bij-
behorende medische verklaring weltijdig ontvangen, dan kanhij zijn verweer

richten op de inhoud ofde juistheid van die verklaring. Om aan te tonen dat
de werknemer niet arbeidsongeschikt was (of is) zal hij de verklaring of
verklaringen van de door hem betaalde en gemachtigde controlearts in het

geding brengen.
Het bewijs dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is kan door de

werkgever ook op andere wijze geleverd worden. Zo kan arbeidsgeschiktheid
bij wijze van vermoeden worden aangenomen, wanneerde werknemertijdens
zijn arbeidsongeschiktheid werkzaamheden verricht die daarmee onverenigbaar

124   Art. 31 § 5 lid 3 en 4 WAO.
125      Cass. 5 januari 1981, RW 1980-81, 2629 en Arbh. Gent 5 december 1994, JT 1994-95,

315. In het algemeen nist de bewijslast op de meest 'gerede' partij; dit is de partij die
er het meeste belang bij heeft zich op het bestaan of de afwezigheid van arbeidsong-
eschiktheid te beroepen.

126   Herman 2000, p. 179.
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zijn en de werkgever erin slaagt deze feiten aannemelijk te maken. Herman

betoogt dat het leveren van tegenbewijs zonder tussenkomst van een
controlearts uitzonderlijk, maar niet onmogelijk is.127 Slaagt de werkgever
erin de arbeidson-geschiktheid te weerleggen, dan is het opnieuw aan de
werknemer om het tegendeel te bewijzen.

Uitgangspunt voor de bewijswaardering is dat de verklaring van de
behandelend arts gelU waardig is aan die van de controlearts, zodat zij in
geval van tegenstrijdigheid tegen elkaar wegvallen.128 Het gevolg hiervan is
dat de werknemer geen aanspraak kan maken op gewaarborgd loon, omdat
het bestaan van de arbeidsongeschiktheid niet is aangetoond. Evenmin is echter
komen vast te staan dat de werknemer arbeidsgeschikt is, zodat de werkgever
erniet vanuit mag gaan dat de werknemer de arbeidsovereenkomsteenzijdig
heeft willen beeindigen ofhem voldoende reden heeft gegeven voor ontslag
op staande voet.

De patstelling, die door het wegvallen van bewijsstukken ontstaat, kan
slechts wordendoorbrokenwanneerdemeest geredepartij daartoe het initiatief
neemt.'29 Dit initiatiefbestaat in de aanwijzing van een deskundige, die voor
beide partijen aanvaardbaar is. Kunnen partijen het niet eens worden over
de aanwijzing van een deskundige, dan zal de rechter een deskundige
aanwijzen. Anders dan in de scheidsrechterlijke procedure is het deskundige-
nadvies niet bindend. In de regel zal de rechter dit advies echter volgen.

130

5.6.6           Tussenstand  inzake ziektegeschillen

Een werknemer die door ziekte niet in staat is zijn arbeid te verrichten, heeft
in Nederland en Belgie recht op doorbetaling van loon. Om dit recht te
effectueren moet de ziekte tijdig worden medegedeeld aan de werkgever. De
Belgische werknemer moet zijn ziekte bovendien vanaf het begin bewijzen
metbehulp van een medische verklaring van de huisarts. In uitzonderingsgeval-

127 Zie Herman 2000, p. 184 endedoorhem op p.  170 (noot 44) genoemdejurisprudentie.
128   Cass. 8 januari 1960, RW 1960-61, 833. Zie ook Gewaarborgd loon 1997, p. 167.

Toepassingen hiervan in de lagere jurisprudentie zijn onder meer Arbh. Luik 3 mei
1993, JTT 1994, 77 en Arbh. Gent 5 december 1994, JT 1994-95, 315.

129 Vgl. Arbrb. Gent 29 september 1986. JIT 1987, 154: 'Eens vastgesteld dat tegenstrijdi-
ge geneeskundige attesten elkaars bewijskracht volledig opheffen, kan de hieruit ontstane
impasse enkel doorbroken worden door toepassing van de regels inzake bewijslast,
zoals geformuleerd in artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.' Op grond van deze
bepaling moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert: zie par.
2.5.

130   Herman 2000, p. 189.
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len wordt dat niet nodig geacht, een en ander is een kwestie van vertrouwen.
In Nederland wordt de werknemer in eerste instantie op zijn woord geloofd;
ziektebriefjes zijn dan ook geen bekend verschijnsel.

De werkgever die het loon moet doorbetalen zonder dat daar arbeid
tegenover staat, heeft de bevoegdheid de ziekte van de werknemer door een
arts te laten controleren. Wijst de aldus verkregen medische verklaring uit
dat de werknemer niet arbeidsongeschikt wordt geacht, dan zal dit voor de
werkgever reden zijn de betaling van het loon te stoppen. De Nederlandse
werknemer dient vervolgens een second opinion of deskundigenverklaring
aan te vragen om toegang te krijgen tot de rechter. In Belgie beschikt men
in dit stadium al over twee verklaringen, die in geval van tegenstrijdigheid
tegen elkaar wegvallen. Op initiatiefvan de werknemer zal dan een deskundige

aangesteld moeten worden die de rechter een niet-bindend advies over de

arbeidsongeschiktheidkan geven. InNederland is de deskundigenverklaring
evenmin bindend, maar moet wel worden aangenomen dat deze verklaring
een hogere bewijswaarde bezit dan defirst opinion die werd verkregen op
initiatiefvan de werkgever. Zo niet, dan zouden beide verklaringen, conform
het Belgische uitgangspunt, tegen elkaar moeten wegvallen. Het is in
Nederland in deze fase van het geding dat de werknemer baat kan hebben

bij een verklaring van zijn eigen specialist. Toont de deskundigenverklaring
immers, net als de verklaring van de controlearts, aan dat de werknemer
arbeidsgeschikt is, dan zal hij met overtuigende tegenbewijzen moetenkomen.

Een vordering tot doorbetaling van loon tijdens ziekte is eennoodzakelijk
kwaad, wanneerpartijen verdeeld zijn over de vraag ofde werknemer werkelijk
ongeschikt is om zijn arbeid te verrichten. In Belgie bestaat daarnaast de

mogelijkheid vaneen scheidsrechterlijkeprocedure. Beideproceduresbevatten
de nodige waarborgen voor de privacy van de werknemer. Dat de Nederlandse
werknemer sinds de inwerkingtre(ling van de Wulbz een deskundigenverklaring
moet overleggen (een wettelijke mededelingsplicht), staat mijns inziens niet
in de weg aan de effectieve rechtsbescherming van zieke werknemers.  Wie
werkelijk ziek is, en dit door een arts laat vaststellen, zal zijn recht op loon
zonder al te veel problemen kunnen realiseren. Voor de werkgever is een

dergelijke bewijslastverdeling echter van essentieel belang, omdat zijn
mogelijkheden om de ziekte van de werknemer te controleren beperkt zijn.

5.7 Besluit

In dit hoofdstuk passeerden tal van loongeschillen de revue. Daarbij werd
telkens aangegeven welke aanspraak de werknemer kan laten gelden, welke
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voorwaarden aan een dergelijke aanspraak verbonden zijn en hoe de werkgever
zich tegen die vordering kan verweren. Omdat de wetgever ervan uitgaat dat
de bewijslastverdeling uit de formulering van het materiele recht moet worden

afgeleid, werden enkele voorstellen gedaan om die formulering beter af te
stemmen op de beoogde bewijslastverdeling.

In het algemeen kan echter worden geconcludeerd dat de wetgever en
de rechter erin geslaagd zijn de bewijslast op adequate wijze over partijen
te verdelen. Wettelijke en rechterlijke mededelingsplichten en vermoedens
bieden de werknemer de nodige tegemoetkomingen in zijn bewijslast, waardoor
de effectiviteit van de rechtsbescherming in loongeschillen wordt gewaarborgd.
De verplichte deskundigenverklaring in ziektegeschillen (par. 5.6) biedt dan
weer een tegemoetkoming in de richting van de werkgever, die zich anders

ten opzichte van de werknemer in een nadelige bewijspositie zou bevinden.
Het arbeidsrecht biedt vooralsnog geen antwoord op de bewijsproblemen

van zwartwerkers en werknemers die aanspraken willen ontlenen aan
mondelinge toezeggingen, gewoonten of gebruiken (par. 5.4). Om hun toch
enige bescherming te bieden zou de rechter genoegen kunnen nemen met

aannemelijkgemaakte feiten, waarnahetaan de werkgeveris de gestelde feiten
gemotiveerd te betwisten. Een en ander hangtechter afvan de geloofwaardig-
heid van de over en weer gegeven voorstelling van zaken. Het is aan de
feitenrechter om hierin tot een aanvaardbare beslissing te komen, wat in de
praktijk kan betekenen dat de zaak in der minne wordt geschikt.

In de inleiding werd de vraag gesteld of een algemene wettelijke regel
van bewijslastverdeling in deze veelheid van geschillen mogelijken wenselijk
is. Het bestaan van tal van wettelijke mededelingsplichten (de schriftelijke
verklaring van art. 7:655 BW, de loonopgave, de verklaring van het tegoed
aan vakantiedagen, de deskundigenverklaring in geval van ziekte etc.) en
evenzoveel vermoedens heeft de bewijslastverdeling in loongeschillen tot
op zekerehoogte gereguleerd. Waareen mededelingplichtofvermoeden geldt,
hoeft de werknemer niet meer te doen dan het aannemelijk maken van de
gestelde feiten, waarna de bewijslast naar de wederpartij verschuift. De
veelheid aan casusposities maakt het echter niet eenvoudig om in loongeschil-
len een algemene regel van bewijslastverdeling te formuleren. De geloofwaar-
digheid en gedetailleerdheid van de over en weer aangevoerde stellingen en
de houding van partijen maken van elk loongeschil een strijd apart. Rechtsver-
moedens en mededelingsplichten kunnen deze strijd niet beslechten, maar
wel als hulpmiddel dienen omdebewijsvoering (waarnodig) ingoedebanen
te leiden en de effectiviteit van het materiele recht te waarborgen.
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ZIEKTEN

6.1 Inleiding

Het belang van debewijslastverdeling voorde verwezenlijking van het materiele
arbeidsrecht kan bij uitstek worden geillustreerd aan de hand van de rechtsont-

wikkeling op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsong-
evallen en beroepsziekten. Onder de werking van het Oud BW moest de werk-
nemerdiehetslachtoffer was geworden van een arbeidsongeval ofberoepsziekte
(ondermeer) bewijzen datde werkgevertekort was geschoten in zijn zorgplicht.
Datbewijs is zeer moeilijk, omdatdenoodzakelijke informatie zich doorgaans

bij de wederpartij bevindt. In de praktijk werden dan ook verschillende instru-
menten ingezet omde bewijslast van de werknemer te verlichten (zie par. 6.3).
Deze processuele rechtsontwikkeling ging gepaard meteen verzwaring van de
materiele zorgplicht (par. 6.2) en een telugdringing van het beroep op eigen
schuld van de werknemer (par. 6.4). De drie ontwikkelingen samen zorgden
voor een toenemend beroep op de werkgeversaansprakelijkheid.

Het huidige BW gaat uit van een ander principe: de werkgever is aan-
sprakelijk voor de geleden schade tenzij hij bewijst dat hij zijn zorgplicht is
nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de werknemer (art. 7:658 lid 2 BW): De hiervoor
genoemde verschuiving van de bewijslast heeft daarmee een wettelijke basis

gekregen. In par. 6.5 onderzoek ik aan de hand van de wetsgeschiedenis, de
rechtspraak en de literatuurhoe deze bepaling vanuitbewijsrechtelijk oogpunt
moet worden geYnterpreteerd.

In Belgiekentmen een directe verzekering voor schade uit arbeidsongeval-
len en beroepsziekten, die tot de sociale zekerheid wordt gerekend. Daardoor

1           Wet van 6 juni 1996 tot vaststelling van titel 7.10 Burgerlijk Wetboek, Stb.  1996,406.
Verder kan de werkgever een beroep doen op verjaring of op het feit dat het ongeval
zich, ondanks het nakomen van de zorgplicht, toch zou hebben voorgedaan. De laatste
mogelijkheid speelt in de praktijk slechts een beperkte rol; zie Van der Grinten 2002,
p. 205.
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blijft er nog maar weinig ruimte over voor aanspraken gebaseerd op het civiele
recht. Het Belgische en Nederlandse stelsel van werkgeversaansprakelijkheid
zijn dan ook slechts ten dele vergelijkbaar. Omdat het Belgische stelsel door

sommigen als wenkend voorbeeld wordt genoemd, is een bespreking van de
uitgangspunten ervan desondanks op zijn plaats (zie par. 6.6). Gezien het

onderwerp van dit proefschrift beperk ik mij daarbij zoveel mogelijk tot de
bewijslastverdeling en ga ik niet in op de vraag of het Nederlandse stelsel naar

Belgisch model gewijzigd zou moeten worden.

In par. 6.7 besteed ik aandacht aan de toekomstige ontwikkelingen op
het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid en de gevolgen daarvan voor
het thema van de bewijslast. Van verschillende kanten wordt er immers voor

gewaarschuwd dat het beroep op de werkgeversaansprakelijkheid in de toekomst
fors zou kunnen toenemen. Verder tracht ik de verschuiving van de bewijslast
op hetgebied van de werkgeversaansprakelijkheid in een breder arbeidsrechtelijk
perspectief te plaatsen. Wat leert deze rechtsontwikkeling ons voor andere
onderdelen van het arbeidsrecht?

6.2 Verzwaring van de zorgplicht

Een eerste rechtsontwikkeling die de afgelopen decennia heeft geleid tot
verruiming van de werkgeversaansprakelijkheid is de verzwaring van de
zorgplicht.2 De zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid in de onderne-

ming is gedefinieerd in art. 7:658 lid 1 BW en luidt als volgt: 'De werkgever
is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij
de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden
alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en
aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat
de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.' Het Oud
BW kende een vrijwel gelijkluidende bepaling, die ik hier niet herhaal:

Het behoeft geen betoog dat de opvatting over wat'redelijkerwijs nodig'
is voor een veilige bedrijfsvoering  in de loop derjaren sterk is gewijzigd. Als
gevolg daarvan zijn de wetgever en de rechter almaar zwaardere eisen gaan
stellen aan de zorgplicht van de werkgever. Om vast te stellen welke maatregelen

2      Bolt & Spier 1996, p. 92-97.
3        Zie art. 7A: 1638x lid 1 Oud BW. Overigens leidde deze bepaling in de periode 1907

tot 1967 een sluimerend bestaan, omdat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
werkgever op grond van art. 93 Ongevallenwet 1901 was uitgesloten; zie onder meer
Stein in zijn noot onder HR 16 februari 1979, NJ 1979,453 en Lindenbergh 2000, p.
5-7.
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en aanwijzingen in het concrete geval van de werkgever gevergd kunnen worden,
moet de verplichting van art. 7:658 nader worden ingevuld. Onderde werking
van het Oud BW gold uiteraard hetzelfde. De concretisering van de zorgplicht
vindt ondermeerplaats metbehulp van de toepasselijke veiligheidswetgeving,
de strekking van de bepalingen de omstandigheden van het geval.4 Ik lichtdeze
aspecten kort toe.

De omvang van de zorgplicht wordt in eerste instantie bepaald door de
geldende veiligheidsvoorschr(#en, ontleend aan de Arbeidsomstandighedenwet
(voorheen Veiligheidswet) en de daarop gebaseerde besluiten. Het ontbreken
van wettelijke voorschriften betekent echter niet dat de werkgever geen zorg-
plicht draagt. In dat geval is hij immers gehouden om zo goed mogelijk van de
eventuele gevaren in het productieproces op de hoogte te blijven en zijn
bedrij fsvoering aan de aldus vergaarde kennis aan te passen.5 Deze onderzoeks-

plicht is zeer ruim als er in de onderneming gewerkt wordt met gevaarlijke of
potentieel gevaarlijke stoffen, zoals asbest, oplosmiddelen of radioactief
materiaal:

De strekking van de bepaling, bescherming van de werknemer tegen
onveilige werksituaties, brengt volgens de Hoge Raad in het arrest Cijsouw II
mee datde werkgevermoet zorgen vooreen deugdelijk toezichtop denaleving
van de vereiste veiligheidsmaatregelen, ongeacht wat er op dit punt bij
soortgelijke bedrijven gebruikelijk is: Uit die strekking vloeit tevens voort dat
de werkgever geen beroep kan doen op de mogelijkheid dat de werknemer een

beroepsziekte heeft opgelopen in een periode waarin het ontbreken van
voorzorgsmaatregelen niet verwijtbaar was, indien hij in een direct daarop
volgende periode wel verwijtbaar tekort is geschoten: De strekking van art.
7:658 BW dient dus als basis voor verschillende elementen van aansprakelijk-
heid.

De concrete omvang van de zorgplicht wordt tot slot bepaald door de

omsmndigheden van het geval, waaronder de leeftijd en ervaring van de

4         Bolt & Spier 1996, p. 92-97; Lindenbergh 2000, p. 32-40 en Giesen 2001, p. 158 e.v.
5       Vgl. Lindenbergh 2000, p. 32 e.v.;  Bolt & Spier 1996, p. 95-96; Klaassen 1997, p.

280 en Bier 1988.
6    De werkgever wordt immers geacht maatregelen te nemen, zodra in binnen- of

buitenland een wetenschappelijk verband is gelegd tussen het gebruik van de bewuste
stof en het optreden van een of meerdere beroepsziekten; vgl. HR 25 juni 1993, NJ
1993,686. De omstandigheden die daarbij een rol spelen komen verderop in deze
paragraaf aan de orde.

7       HR 2 oktober 1998, NJ 1999,683, r.0.3.3.3 (Cijsouw ID.

8        Dit werd al beslist in het arrest HR 26 juni 1993, Nl 1993, 686, r.0. 3.10 (Cijsouw b.
Zie verder par. 6.4.
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werknemer, het tijdstip en de plaats waarop de arbeid moet worden verricht,
de aard van het werk en de kenbaarheid van de gevaren voor de werkgever:
Zo zal een werkgever ten aanzien van jonge, onervaren werknemers in het
algemeen meer zorg moeten betrachten dan ten aanzien van oudere, ervaren
werknemers. In art. 8 lid 5 Arbo-wet wordtdeze verplichting naderuitgewerkt.
Extra zorg zal tevens vereist zijn ten aanzien van werknemers die ' s nachts of

bij slecht weerbuiten werken; werknemers die inhetkader van hun werkgebruik
maken van gevaarlijke stoffen of machines; werknemers met een handicap of
neiging tot overspannenheid en in het algemeen al die werknemers die belast

zijn met risicovolle werkzaamheden. Op grond van  art. 5 lid 1 Arbo-wet dienen
de risico's van de arbeid voor bijzondere categorieen werknemers te worden

vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Om na te gaan of de werkgever in het concrete geval aan zijn zorgplicht
heeft voldaan zal de rechter moeten onderzoeken: (1) welke dwingende veilig-
heidsvoorschriften er in het concrete geval van toepassing waren; (2) welke

maatregelen de werkgever heeft genomen en welke instructies hij heeft gegeven
om ongevallen of beroepsziekten als deze te voorkomen;  (3) of de werkgever
de gevaren, die aan de bewuste machine, stof of situatie verbonden waren,
voldoende heeft onderzocht; (4) of het gevaar dat zich heeft gerealiseerd voor
de werkgever op andere wijze kenbaar was; (5) ofer reden was voorextra zorg
gezien de leeftijd en ervaring van de betrokken werknemer; (6) of er reden was

voorextra zorg op grond van andere factoren, zoals nachtwerkofde aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen; en (7) of de werkgever rekening heeft gehouden
met het ervaringsfeit dat de dagelijkse omgang met een machine de gebruiker
er gemakkelijk toe zal brengen niet alle voorzichtigheid in acht te nemen die
ter voorkoming van ongevallen geraden is. 10

Hoewel de zorgplicht van de werkgeverdoor dejaren heen steeds zwaarder

is geworden, is ergeen sprake van een absolute of alomvattende verplichting."
De werkgever is in principe slechts aansprakelijk voor de door de werknemer

9       Zie bijv. Ktr. Tilburg in HR 9 januari 1987, NJ 1987, 948 (Beijzelde loopkat) en HR
29  april  1983,  NJ  1984,  19 (De Vries/Kuyt)

10 Dit ervaringsfeit speelde onder meer een rol in HR 27 juni 1975, NJ 1976, 81
(Heesters/Schekelaars Muziekinstrumenten; m.nt. GJS); HR 14 april 1978, NJ 1979,
245 (Messaoudi/Hoechst; m.nt. PAS); HR 22 maart 1991, NJ 1991, 420; HR 18
september 1998, NJ 1999,45 en HR 12 januari 2001,JAR 2001/24. Zieook Spier 1999.
P. 3.

11 Zie onder meer HR  10 juni 1983, NJ 1984,20 (Berisa/Raymakers); HR 24 juni 1994,
NJ 1995, 137 en HR 9 november 2001, NJ 2002,80 (Meu#ets/Ca-La BV). Bolt & Spier
1996, p. 93 spreken van een 'tendens' in de richting van een steeds verdergaande
zorgplicht van de werkgever.
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geleden schade, wanneer hij (of een derde aan wie hij de nakoming daarvan
heeft toevertrouwd of overgelaten) op enigerlei wijze tekort is geschoten. Van
de werkgever wordt echter wel een hoge mate van zorgvuldigheid verwacht. 12

Het moment waarop de verplichting tot het nemen van maatregelen ontstaat

hangt volgens deHogeRaad in C(isouw Iafvan deomstandigheden, waaronder
de mate van zekerheid die in de medische wetenschap bestaat over het verband
tussen de blootstelling aan een bepaalde stof en het gezondheidsrisico, en de

vraag of er andere schadelijke werkingen van de stof bekend waren. 13

6.3 Tegemoetkoming in de bewijslast

6.3.1          Inteiding

Parallel aan de verzwaring van de zorgplicht  trad er een versoepeling op van
de stelplichten bewijslast van de werknemer. Dezeprocessuele rechtsontwikke-
ling heeft in de literatuur de nodige aandacht gekregen.14 Dat ik desondanks

op dit onderwerp inga, heeft temaken methet feitdat verschillende van de hierna
te bespreken arresten na 1997 van belang zijn gebleven voor de stelplicht van
partijen.15 De bewijslastverdeling op hetgebied van de werkgeversaansprakelijk-
heid heeft bovendien een belangrijke uitstraling gehad naarandere deelgebieden
van het arbeidsrecht en kan in een proefschrift over dit onderwerp dan ook
moeilijk worden gemist. In deze paragraaf bespreek ik achtereenvolgens het
uitgangspunt voor de bewijslastverdeling, de verzwaarde stelplicht van de
werkgever en de rechterlijke vermoedens. Voor de theoretische achtergrond
van deze instrumenten verwijs ik naar hoofdstuk 2.

12 Zie onder meer HR 29 april 1983, NJ 1984,  19; HR 10 juni 1983, NJ 1984, 20; HR
17 november 1989, NJ 1990, 572 (De Kok/Jansen) en HR 25 juni 1993, NJ 1993,686,
r.0.3.8.4 (Cijsouw I; m.nt. PAS). Zie verder: Bolt & Spier 1996, p. 91 en 106; Jacobs,
Massuger & Plessen 1997, p. 88; Noordhuizen 1999, p. 64 en Giesen 2001, p. 157 en
168.

13       HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686 (Cjsouw O. Zie hierover Van Boom 2001, p. 6 die aan
de hand van deze criteria tot de conclusie komt dat werkgevers, die worden aangesproken
voor schade ten gevolge van de blootstelling aan oplosmiddelen, 'het nog moeilijk
kunnen krijgen'.

14 Zie ondermeerBier 1988; Bolt& Spier 1996, p. 87-118; Klaassen 1997, p. 281;Giesen
2001 en Lindenbergh 2001. Zie verder HR 26 januari 2001, JAR 2001/39 (concl. A-G
Wesseling-van Gent); HR 15 december 2000, NJ 2001,252 ( concl. A-G Spier) en HR
10 december 1999, NJ 2000, 211 (m.nt. PAS).

15       Kamerstukken H 1994/95,23 438, nr. 5, p. 9. Dit geldt met name voor de in par. 6.3.3
te bespreken arresten Janssen/Nefabas en Cijsouw /.
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6.3.2 Uitgangspunt voor de bewijslastverdeling

Onder de werking van het Oud BW moest de werknemerom voor schadevergoe-
ding in aanmerking te komen stellen dat de werkgever verwijtbaar tekort was
geschoten in zijn zorgplicht in dat er een causaal verband bestond tussen dat
tekortschieten en de door hem geleden schade. De werkgever had twee moge-
lijkheden om zich tegen een dergelijke vordering te verweren. In de eerste plaats
kon hij de gestelde feiten gemotiveerd betwisten, waarna de werknemer met
het bewijs ervan moest worden belast. In de tweede plaats kon hij een beroep
doen opeen van de in art. 7A:1638xlid20udBW genoemde rechtvaardigings-
gronden. Dat beroep hield in dat hij moest bewijzen dat de niet-nakoming van
zijn zorgplicht te wijten was aan overmacht ofdatde schade in belangrijke mate
mede aan grove schuld van de werknemer te wijten was. De bewijslast en het
bewijsrisico ten aanzien van hettekortschieten van de werkgeveren hetcausaal
verband rustten dus op de werknemer, terwijl de werkgever de bewijslast en
hetbewijsrisico droeg voorovermachten groveschuldvan dewerknemer. Deze
bewijslastverdeling vloeide voort uit de tekst en structuur van de bepaling.

16

Naarmate het beroep op de werkgeversaansprakelijkheid toenam werd
de zware bewijslast, die dit uitgangspunt op de werknemer legde, steeds meer
ervaren als belemmering voor een effectieve rechtsbescherming. Dit gevoelen
werd versterkt toen de eerste asbestgevallen zich begonnen te openbaren. Een
specifiek probleem bij asbestzaken is de lange incubatietijd, waardoor het
moeilijk is te bewijzen waar en wanneer het fatale asbestkristal is ingeademd
en of de werkgever in de periode van inademing van het kristal aan zijn
zorgplicht voldeed:7 De Hoge Raad kwam in deze bewijsnood tegemoet door
te oordelen dat een dergelijk zwaar bewijsrisico niet strookt met de strekking
van art. 7A:1638x Oud BW.18 Om de processuele positie van de werknemer
te versterken werd de stelplicht- en bewijslastverdeling op diverse punten
aangepast ten gunste van de werknemer.19 Deze aanpassingen gingen gepaard
met een tegemoetkoming op het vlak van debewijswaardering. Debewijsstan-
daard 'met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' werd afgezwakt;
in het vervolg hoefde de werknemer slechts aannemelijk te maken dat het

16 Vgl. ondermeer HR 25 juni 1982, NJ 1983, 151en HR 24 februari 1989, N/ 1989,426.
17     Zie in dit verband HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686 (Cijsouw I; m.nt. PAS) en HR 2

oktober 1998, NJ 1999,683 (Cijsouw H. m.nt. JBMV).
18      HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686 (Cijsouw O en Bolt & Spier 1996, p. 101. De strekking

van de bepaling, die overeenkomt met die van het huidige art. 7:658 BW, werd
beschreven in § 2.

19     Vgl. Bolt & Spier 1996, p. 109.
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verzuim vande werkgeverde kans op inademing vanhet kristalin aanmerkelijke
mate had verhoogd. Slaagde hij daarin, dan was de werkgever aansprakelijk
voor de geleden schade, tenzij de werkgever op zijn beurt aannemelijk maakte
dathetnemen van de destijds vereiste veiligheidsmaatregelende verwezenlijking
vanhet gevaar waarschijnlijkniethadkunnen voorkomen.20 Deze verweeImoge-

lijkheidbestaatnog altijd, zij hetdatde bewijslastten aanzien van de zorgplicht
naar de werkgever is verschoven.21

6.3.3 Verzwaarde stel- of motiveringsplicht

In hoofdstuk 2 zagen we dat de methode van de verzwaarde stelplicht wordt

toegepast in gevallen waarin een zo ernstige verstoring van het processuele
evenwicht dreigt dat de realisering van het materiele recht in gevaar komt.

22

Inprocedures exart. 7:1638xOudBW deedditprobleemzichregelmatig voor,
omdat de werkgever nu eenmaal bee op de hoogte is ofbehoort te zijn van
de mogelijke gevaren in de onderneming en de veiligheidsmaatregelen die
getroffen zijnomhet intreden vandeze gevarente voorkomen. Bovendienheeft

hij demogelijkheid de toedracht vanhetongeval te laten onderzoekenmetbehulp
van deskundigen en getuigen, waardoor hij zich ook op dat vlak een betere

uitgangspositie verwerft in een eventuele procedure. Het opleggen van een
verzwaarde stelplicht aan de wederpartij bleek een geschikte methode te zijn
om de bewijsrechtelijke positie van eiser te versterken, zonder het bewijs- en
procesrisico te verleggen. De verzwaarde stelplicht biedt de werknemer in de

woorden van de Hoge Raad 'aanknopingspunten' voor zijn bewijsvoering.
23

In het arrest Rgnberg/»eerstra gafde Hoge Raad twee aanvullingen op

het inpar. 6.3.2 verwoordeuitgangspunt voorde bewijslastverdeling. De eerste

is geformuleerd als een verplichting, de tweede als een bevoegdheid van de
feitenrechter. De desbetreffende rechtsoverweging luidt als volgt:  'dat 1. van
de werkgevermoetworden verlangd dathij eenontkenning dathij zijn voormelde

verplichtingen niet is nagekomen, zoveel mogelijk met redenen omkleedt -

hetgeen kan meebrengen dathij heeft aan te geven welke maatregelenhij heeft

genomen ter voorkoming van arbeidsongevallenals waaromhet in het gegeven
geval gaat -endat2. derechteraandeomstandigheden vanhet geval, waaronder
de aard vanhetongeval, vermoedens kan ontlenen op grond waarvandebewijs-

20      HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686, r.0. 3.4 (C#souw O
21       Bijv. Rb. Haarlem (sector kanton, locatie Haarlem) 30 januari 2002, JAR 2002/53.
22     Zie par. 2.6.3.2 en de daar genoemde verwijzingen.
23 Vgl. Asser in zijn eerder genoemde conclusie voor HR 10 januari 1997, NJ 1999, 286.
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last geheel of ten dele op de werkgever wordt gelegd.24 Het gebruik van deze
instrumenten ter verlichting van de bewijslast van de werknemer was al eerder

voorgesteld door A-G Ten Kate in zijn conclusie voor het arrest Hees-
ters/Schenkelaars.25

Bij arbeidsongevallen is het voor de werknemer achteraf vaak moeilijk
omdejuiste toedracht van het ongeval te achterhalen. In het arrest Power/Ardross

oordeelde de Hoge Raad dat het in beginsel aan de werknemer is om te stellen
dat het ongeval het gevolg is van onvoldoende veiligheidsmaatregelen door de
werkgever. Omdat de stelplicht van de werknemer wegens de aard van de mate-
rie beperkt is, mag van de werkgever worden gevergd dat hij zodanige mede-
delingen doet omtrent de toedracht van het ongeval dat daaruitmet een redelijke
mate van zekerheid kan worden opgemaakt dat het ongeval niet het gevolg is
van onvoldoende maatregelen ter voorkoming van een ongeval als het onder-
havige.26

In het arrest Janssen/Nefabas27 gaf de Hoge Raad gedetailleerde regels
voor de motivering van het verweer in asbestzaken. De door de rechtbank

vooropgestelde algemene regel omtrent stelplicht en bewijslast is volgens de
Hoge Raad weliswaar als uitgangspunt juist, maar de zware bewijslast die dit
uitgangspunt in beginsel op de werknemer legt heeft gevolgen voor de eisen
waaraan de motivering door de werkgever moet voldoen: 'Met name zal de
werkgever in hetkader van die motivering in hetalgemeen deomstandigheden
dienen aan te geven, die meer in zijn sfeer dan in die van de werknemer liggen.
Of aan die stelplicht is voldaan, staat in beginsel terbeoordeling van de rechter
die over de feiten oordeelt.'

Vervolgens onderscheidde de Hoge Raad twee situaties: (1) beroept de
werknemer zich op overtreding van een bijzondere wettelijke veiligheidsregel,
dan zal de werkgever feiten en omstandigheden moeten aanvoeren die
aannemelijk maken daten op welke wijze hij aan zijn wettelijke verplichtingen
heeft voldaan; (2) ontbreken dergelijke regels, dan moet de werkgever aangeven
in hoeverre hij de mogelijke gevaren van dete verwerken ofproduceren stoffen
heeft onderzocht. In dat verband is het van belang welke veiligheidsnormen

24      HR 25 juni 1982, NJ 1983, 151, r.0.3.4 (cursivering CB). Zie ook Bolt & Spier 1996,
p. 97. De tweede aanvulling wordt besproken in par. 6.3.4.

25        HR 27 juni  1975, NJ 1976, 81 onder verwijzing naar Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des
Arbeidsrechts, 1963, p. 398-399.

26       HR 1 juli 1993, NJ 1993,687 (m.nt. PAS en Ma). Giesen 2001, p. 167 kilt uitdit arrest
af dat het bewijsrisico ten aanzien van de toedracht van het ongeval op de werkgever
rust. Vergelijk ook HR 5 juni 1998, NJ 1998, 817.

27     HR 6 april 1990, NJ 1990. 573, r.0. 3.4 (Janssen/Nefabas). Zie voor een voorbeeld
uit de lagere jurisprudentie Ktr. Groenlo 28 november 1994, Prg.  1995,4249.
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in het relevante tijdvak in soortgelijke bedrijven golden; welke informatie ten
tijde van hetongevalinbinnen- en buitenlandbeschikbaar was; oferdeskundi-
gen werden ingeschakeld om aan deze onderzoeksplicht te voldoen; en welke
maatregelen de werkgever heeft genomen om werknemers tegen de achteraf

schadelijke stof te beschermen. 28

Door het opleggen van een verzwaarde stel- of motiveringsplicht aan de
werkgever komt de rechter tegemoet aan de structurele kennisachterstand van
de werknemer.29 Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot de
conclusie datde stellingen van eiser zonderbewijs zijn komen vasttestaan (art.
149 lid 1 Rv). Voorde werkgeveris (of lievergezegd was) erdan ook alle reden
toe om een verzwaarde stel- of motiveringsplicht serieus te nemen.

6.3.4      Rechterlijke vermoedens

Een tweede tegemoetkoming op het vlak van de bewijslastverdeling trad op

doorgebruikmaking van rechterlijke vermoedens. In heteerder genoemde arrest

Rijnberg/Speerstra vestigde de Hoge Raad er de aandacht op dat 'de rechter
aan de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van het ongeval,
vermoedens kan ontlenen op grond waarvan de bewijslast geheel of ten dele
op de werkgever wordtgelegd.' Nadienwerd dezeinstructienog verschillende
keren herhaald.

In de praktijk werden vermoedens met name gehanteerd bij de vaststelling
van het causaal verband tussen het tekortschieten van de werkgever en de door
de werknemer geleden schade. Een voorbeeld hiervan bood de zaak WindmilY
Roelofsen31, waarin een laborant tijdens het werk van een trap was gevallen.
De Rechtbank bezocht de plaats van het ongeval en oordeeldedat het ontbreken
van een trapleuning de kans op letsel in aanmerkelijke mate had verhoogd. De

Hoge Raad overwoog dat daarmee het vereiste causaal verband was vastgesteld
en het op de weg van Windmill zou hebben gelegen omte stellen en aan te tonen
dat de aanwezigheid van een trapleuning het ongeval waarschijnlijk niet zou
hebben voorkomen.

Het vermoeden van causaal verband nam gaandeweg de vorm aan van
een bijzondere regel van bewijslastverdeling in de zin van art.  150 Rv. Die regel
luidt als volgt: 'Indien de werkgever te kort is geschoten in zijn verplichting

28     Vgl. HR 6 april 1990, NJ 1990,573, r.0. 3.4  (Janssen/Nefabas).
29 Vgl. Kamerstukken // 1994/95,23 438, nr. 5, p. 9.
30      HR 25 juni 1982, Nl 1983, 151, r.0. 3.4.
31     HR 21 juni 1914, NJ 1974, 453 (m.nt. GJS).
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tot het treffen van voldoende veiligheidsmaatregelen, moet het causaal verband
tussen dit tekort schieten en het ongeval aanwezig worden geacht, tenzij de

werkgever aantoont dat de veiligheidsmaatregelen het ongeval niet zouden
hebben voorkomen'.32 Dit vermoeden, dat in de praktijk nog altijd wordt
toegepast, leidt tot een aanzienlijke verbetering van de bewijsrechtelijke positie
van de werknemer.33

Niet alleen het causaal verband, ook het tekortschieten in de zorgplicht
kon opbasis van vermoedens worden aangenomen. Zo oordeelde de Hoge Raad
in het arrest Fan Luytgaarden/Schuurink dat als de aard van het letsel op
onveiligheid van de werkplekduidt ende werknemerniet overnadere gegevens
beschikt, hij kan volstaan met te stellen dat het ongeval kan zijn veroorzaakt

op de door de deskundige mogelijk geachte wijze en dat de werkplek derhalve
niet voldeed aan de in de wetbedoelde veiligheidseisen. Dit geldt niet wanneer
een andere aannemelijke verklaring vanhet ongeval uit de gedingstukkenblijkt.

34

Het was vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat hij niet in zijn
zorgplicht tekort was geschoten.

6.4 Beperking van het beroep op eigen schuld

Naast de verzwaring van de zorgplicht (par. 6.2) en de versoepeling van de
stelplicht enbewijslast (par. 6.3) was ernog een derde ontwikkelingdie de kans
op effectuering van het recht op schadevergoeding vergrootte: de verzwaring
van het eigen schuld-criterium. Ik bespreek dit aspect omdat het van invloed

is op de bewijslast van de werkgever. In principe heeft de werkgever de
mogelijkheid omtoewijzing vande gevorderde schadevergoeding afte wenden

met eenberoep op het bestaan van grove schuld aan de kant van de werknemer.
Worden er aan het bewijs van dit criteriumzware eisen gesteld, dan zal de rechter
eerder besluiten tot afwijzing van het beroep en daarmee tot toewijzing van de
vordering van de werknemer.

In het arrestHeesters/Schenkelaars oordeelde de Hoge Raad dat van grove
schuld in de zin van art. 7A:1638x lid 2 Oud BW slechts sprake kan zijn als -

32   Zie HR 22 maart 1991, NJ 1991, 420; HR 6 december 1996, RvdW 1996, 245

(Fortis/Smits). HR 20 september 1996. JAR 1996/203 en HR 5 juni 1998, NJ 1998,
817.

33       Bolt & Spier 1996, p. 99.  Zie uit de recente jurisprudentie bijv. Rb. Haarlem (sector
kanton, locatie Haarlem) 30 januari 2002, JAR 2002/53 en Rb. Rotterdam (sector
kanton, locatie Brielle) 12 maart 2002, JAR 2002/82.

34       HR 9 juni  1995, NJ 1995, 630, nadien bevestigd in HR 17 november 1995, NJ 1996,
144 (NFK/Babayigit) en HR 24 november 1995, NJ 1996, 271 (Rust/BAM). Zie ook
Klaassen 1997, p. 281 en Giesen 2001, p. 168.
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rekening houdend met alle omstandigheden van het geval - de schuld van de
werknemer zo ernstig is, dat daartegenover de tekortkoming van de werkgever
in de nakoming van zijn zorgplicht in het niet valt. Bij de beoordeling hiervan
moet opnieuw rekening worden gehouden met het ervaringsfeit dat de dagelijkse
omgang met werktuigen of gereedschappen de gebruiker ervan er licht toe zal
brengen niet alle voorzichtigheid in acht te nemen die der voorkoming van
ongelukken geraden is. 35

Beginjaren negentig werd heteigenschuldverweer van de werkgever verder
beperkt. DeHoge Raad besliste achtereenvolgens dat grove schuld moet worden
gernterpreteerd als opzet ofbewuste roekeloosheid, terwijl bewusteroekeloosheid
slechts mag worden aangenomen wanneer de werknemer zich tijdens het
verrichten van zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedraging
daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter ervan.36 In de praktijk
is dit een vrijwel onmogelijke bewijsopdracht: zelfs in een geval waarin de
werknemer onmiddellijk voor het ongeval was gewaarschuwd en desondanks
in strijd handelde met de instructies van de werkgever, was er volgens de Hoge
Raad geen sprake van bewuste roekeloosheid.37 Wil er sprake zijn van bewuste
roekeloosheid, dan zal de werkgever moeten aantonen dat de instructies en/of
waarschuwingen die hij voorafgaand aan het ongeval heeft gegeven zo duidelijk,
expliciet en herhaald waren, dat de werknemer zich met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid bewust moet zijn geweest van zijn roekeloos
gedrag. De werknemer zal op zijn beurt trachten de onderliggende feiten en/of
de gevolgtrekking van de rechter te ontkrachten. Het zaaien van twijfel is in
principe voldoende om de werkgever met het volle bewijs van zijn stellingen
te belasten.

Anders dan op andere gebieden van het aansprakelijkheidsrecht hoeft de
schade voor arbeidsongevallen ofberoepsziekten niet in evenredigheid van de
wederzijds begane fouten over dader en slachtoffer verdeeld te worden. De
schade die de werknemer door het tekortschieten van de werkgever lijdt komt
dus volledig ten laste van de werkgever, ook wanneer er sprake is van enige
mate van eigen schuld (niet zijnde opzet of bewuste roekeloosheid) van de
werknemer.38 Is het arbeidsongeval ofdeberoepsziekteuitsluitend ofin belang-

35      HR 27 juni 1975, NJ 1976, 81.  Zie ook conclusie A-G Biegman-Hartogh voor HR
9 januari  1987. NJ  1987, 948 onder 8. Dit ervaringsfeit werd eerder genoemd in par.
6.2 bij de bepaling van de omvang van de zorgplicht.

36        Zie resp. HR 27 maart 1992,NJ 1992,496 (Morsink/Nebem) en HR 20 september 1996,
NJ 1997,198(Potteman/Hoondert). Hartlief 1997, p. 43 wijst crop dat in deze arresten
de strekking van art. 7:658 BW (bedoeld wordt art. 7A: 1638x OBW) voorop staat.

37     Zie het hiervoor genoemde arrest Pottemans/Hoondert (NJ 1997, 198).
38       HR 9 januari 1987, Nl 1987, 948 (Be<izelde loopkat).
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rijke mate door het werk veroorzaakt, dan komt een volledige toerekening aan

de werkgever mij billijk voor: de schade wordt immers geleden in de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst en het is in eerste instantie de werkgever die de
arbeidsomstandigheden bepaalt39 Een arbeidsongeval ofberoepsziektekan echter

mede veroorzaakt zijn door omstandigheden in de priva-sfeer, zoals roken of

de beoefening van gevaarlijke sporten. In dergelijke gevallen kan er reden zijn
vooreen gedeelde aansprakelijkheid, metname wanneer de werkgeveraantoont
dat die omstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de realisering
van het risico.40 Vooralsnog betreft het hier echter een onontgonnen terrein.

Mochteen dergelijke risicoverdeling in de toekomst werkelijkheid worden, dan
zal het vaststellen van de juiste verdeling in de praktijk ongetwijfeld nog de
nodige problemen opleveren.

6.5 Werkgeversaansprakelijkheid sinds 1997

6.5.1 Inleiding

De inwerkingtreding van het Nieuw BW brachteenbelangrijke wijziging teweeg

op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid. In aansluiting op de in par.
6.3 besproken rechtsontwikkeling werd de bewijslast van het naleven van de

zorgplicht 'ondubbelzinnig' op de werkgever gelegd.41 Dat daarmee nog niet

het laatste woord over de stelplicht- en bewijslastverdeling is gezegd blijkt uit
de vele arresten die sindsdien zijn gewezen. Overigens laat ook de rechtsleer

zich niet onbetuigd; met titels als 'een regen van bedrijfsongevallen' en 'een
niet-aflatende stroom van jurisprudentie' onderstreept zij de actualiteit van het

onderwerp.
42

In deze paragraaf bespreek ik achtereenvolgens de zorgplicht van de
werkgever in het nieuw BW (par. 6.5.2); de betekenis van de term 'schade in

de uitoefening van de werkzaamheden' (par. 6.5.3) en de stelplicht en
bewijslastverdeling (par. 6.5.4). Vooraf moet nog worden opgemerkt dat het
huidigeart. 7:658 BW ook van toepassing is op arbeidsongevallen die zich v66r
1 april 1997 hebben voorgedaan. De Hoge Raad besliste deze kwestie in het

39     Arbeidsovereenkomst (okt. 1999), aant. 1 op art. 7.658 BW, p. 10.
40         Zie in dit verband A.J. Akkermans, Proportioneleaanspraketijkheidbij onzeker causaal

verband (diss.), Tilburg 1997; Giesen 2001, p. 181-184 en Broekmeulen 1999.

41         Kamerstukken H 1994/95,23 438, nr. 5, p. 9. Zie ook Arbeidsovereenkomst (ola. 1999),
aant. 1 op art. 7:658 BW; Hartlief 1998, p. 220 en Jacobs, Massuger & Plessen 1997,
p. 87 die in dit verband van een U-draai spreken. Gezien de ontwikkeling in de
rechtspraak is deze wijziging, volgens Giesen 2001, p. 169, echter'niet zo spectaculair'.

42       Zie resp. De Laat 2001, p. 181-183 en Festen-Hoff 2002, p. 245-259.
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arrest Fransen/Stichting Pasteurziekenhuis.43 Ondanks de voordelen die de
bepaling biedt op het vlak van de bewijslastverdeling, kiest de werknemer in
sommige gevallen voor aansprakelijkheidsstelling op grond van titel 3 Boek
6 BW. In hetderde lid van art. 7:658 BW wordtexpliciet metdeze mogelijkheid
rekening gehouden. De hierna volgende bespreking is echter toegespitst op de
specifieke regeling uit het arbeidsovereenkomstenrecht.

6.5.2 Zorgplicht in het Nieuw BW

De formulering van de zorgplicht (zie § 2) heeft met de inwerkingtreding van
Boek 7 titel 10 Nieuw BW slechts een summiere wijziging ondergaan: was zij
onder het Oud BW gericht op de bescherming van de werknemer tegen gevaar
voor lijf, eerbaarheid en goed, thans moeten de nodige maatregelen worden

genomen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn
werkzaamheden schade lijdt. In hetarrest PlT Post/Baas legde de Hoge Raad
nogmaals uit dat die bescherming zover strekt 'als redelijkerwijs in verband
met de aard van de werkzaamheden kan worden gevorderd'.44 In casu waren
er aan de werkzaamheden (het bestellen van post langs de openbare weg) aan-
zienlijke risico's verbonden.  In een dergelijk geval moet de werkgever zorgen
voor duidelijke schriftelijke veiligheidsinstructies en toezien op de naleving
daarvan, aldus de Rechtbank. Het verweer van de werkgever dat het ongeval
aan onvoorzichtigheid van de postbesteller te wijten was (het achterna rennen
van een weggewaaidebrief), hetgeen hij als werkgeveronmogelijkhadkunnen
voorkomen, werd door de Rechtbank verworpen.

In par. 6.2 zagen we dat de omvang van de zorgplicht in het concrete geval
bepaald wordt door de geldende veiligheidsvoorschriften, de strekking van de
bepaling en de omstandigheden van hetgeval. Depubliekrechtelijke verplichting-
en van de werkgever op het gebied van de arbeidsomstandigheden zijn sinds
de inwerkingtreding van Boek 7 titel 10 Nieuw BW verder uitgebreid.45 Art.
3  lid  1  van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 geeft een nadere uitwerking
van het arbeidsomstandighedenbeleid dat, gelet op de stand van de wetenschap

43     HR 10 december 1999, NJ 2000, 211 (Fransen/Pasteurziekenhuis) en de uitvoerige
behandeling van deze materie door Festen-Hoff 2002, p. 245 e.v.

44      HR 19 oktober 2001, JAR 2001/218.
45    Zie met name de Arbeidsomstandighedenwet van 18 maart 1998, Stb. 1999, 184

(gewijzigd bij Wet van 13 december 2000, Stb. 595) en de Arbeidstijdenwet van 23
november 1995, Stb. 1995,598 (gewijzigd bij wet van 3 april 1999, Stb. 1999,253).
De Arbeidstijdenwetblijft hierverderbuiten beschouwing. Hetbelangvan publiekrech-
telijke normen voordecivielrechtelijkeaansprakelijkheid wordtonderstreeptdoor Bier
2001, p. 139.
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en de professionele dienstverlening, door de werkgever moet worden gevoerd.
Uit de zinsnede 'tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd' blijkt dat
de in art. 3 genoemde verplichtingen hun begrenzing vinden in de redelijkheid
en billijkheid. Het is aan de werkgever om aan te tonen waarom een bepaalde
inspanning niet van hem kan worden gevraagd.

De Arbo-wet verplicht de werkgever omeen risico-inventarisatie en -eva-
luatie te maken en deze aan zijn werknemers ter beschikking te stellen (art. 5).
In een civielrechtelijke procedure kunnen die stukken ten behoeve van de
werknemer worden opgevraagd ter voorbereiding van zijn verweer. De

werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers doeltreffend worden ingelicht
over de werkzaamheden, de risico' s en de genomen veiligheidsmaatregelen,
en toezien op de naleving van instructies en voorschriften. Dit geldt in het
bijzonder ten aanzien van jeugdige, onervaren werknemers (art. 8), een
omstandigheid die voordien al een rol speelde in dejurisprudentie. In par. 3.4.2
pleit ik ervoor deze informatie, conform het Belgische recht, op te nemen in
de schriftelijke verklaring die op basis van art. 7:655 BW aan de werknemer
moet worden verstrekt bij aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Overigens schept de Arbo-wet ook verplichtingen voor de werknemer.
Art. 11 bepaalt immers dat de werknemergehoudenisin verband metdearbeid
de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in achtte nemen en naar vermogen
zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere

personen. In decivielrechtelijkeprocedure wordthieraan echter weinig tot geen
betekenis toegekend: de werkgever kan zich niet beroepen op schending van
art. 11 Arbo-wet om aan aansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW te
ontkomen. Bovendien kan de werknemer een beroep doen op het al eerder
genoemde ervaringsfeit, dat de dagelijkse omgang met een machine de gebruiker
er gemakkelijk toe zal brengen niet alle voorzichtigheid in acht te nemen die
ter voorkoming van ongevallen geraden is.46

De formulering van art: 7:658 lid 1 BW houdt op het eerste oog weinig

rekening met de toegenomen flexibiliteit en mobiliteit die heden ten dage van
de werknemer worden verlangd. Door te spreken van 'lokalen, werktuigen en
gereedschappen' kan de indruk ontstaan dat de zorgplicht van de werkgever
zich niet uitstrekt tot bijvoorbeeld thuiswerkers, gedetacheerde werknemers

of beroepschauffeurs. Die indruk is echter niet juist. Om te beginnen moet het
begrip 'lokalen' ruim worden geYnterpreteerd. In het arrest Power/Ardross

46 Dit ervaringsfeit kwam eerder ter sprake in par. 6.2. Zie ook de daar genoemde

jurisprudentie. Overigens moet niet gevarieerde arbeid op grond van art. 3 lid 1 sub
d Arbo-wet zoveel mogelijk worden vermeden.
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oordeelde de Hoge Raad dat de zorgplicht van de werkgever niet beperkt is tot
de feitelijke werkplek binnen de onderneming.47 Dat betekent dat ook
thuiswerkers de schade die zij in de uitoefening van hun werkzaamheden lijden

op de werkgever kunnen verhalen. De Nederlandse wetgever is overigens sinds

de ratificatie van de ILO Home Work Convention op 31 oktober 2002 verplicht
maatregelen te nemen voor de gelijkebehandeling van thuiswerkers bij - onder

meer - de bescherming tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten.48

De WetFlexibiliteit en zekerheid heeftdebescherming van art. 7:658 BW
uitgebreid naar arbeidskrachten die niet op basis van een arbeidsovereenkomst
werkzaam zijn.49 De gedachte achter deze uitbreiding is dat een werkgever zijn

aansprakelijkheid nietkan ontlopen doorhet sluiten van alternatieve contracten.50

In het verleden kwam het regelmatig voor dat het bestaan van een arbeids-
overeen-komst ter discussie werd gesteld op het moment dat erzich een arbeids-

ongeval voordeed en de arbeidskracht zijn werkgever aansprakelijk stelde voor
de door hem geleden schade.51 Hoewel het nieuwe vierde lid oorspronkelijk
bedoeld was voor uitzendkrachten, ligt een ruimere toepassing voor de hand.52

Dat betekent dat naast uitzendkrachten ook gedetacheerde werknemers en
oproepkrachten  zich op de bepaling kunnen beroepen. De bescherming van

zgn. zwartwerkers roept echter problemen op: ontbreekt een formele band met
de werkgever#flan zal hetvoor de betrokken arbeidskracht moeilijk zijn om
aan te tonen dat' ij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaam-
heden.

Op deaans rakelijkheid vande werkgever voor verkeersongevallen kom
ik terug in de volkende paragraaf. Op zich ligt het voor de hand dat een werk-
nemer (chauffeur of bijrijder) die tijdens zijn werk betrokken raakt bij een

47     HR 1 juli 1993, NJ 1993,687.

48      Art. 4 lid 2 sub c Home Work Convention C 177 (1996). Zie echter de relativering in
par. 3.2.4.

49        Art. 7:658 lid 4 BW luidt:  'Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid
laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is
overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon
in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.' en trad in werking op 1 januari 1999
(Stb. 1998, 300 en 741).

50 Vgl. Kamerstukken H 1997/98,25 263, nr. 14, p. 6 en Hartlief 1998, p. 223.
51 Zie hierovereerderhoofdstuk 2 § 3. Een recent voorbeeld hiervan biedtRb. Leeuwarden

5 maart 2003, JAR 2003/86, waarin een 'werkneemster', die volgens de wederpartij
slechts een dagie meeliep, eerst moest bewijzen dat zij bij de wederpartij in dienst was
getreden.

52      De bepaling vormt een codificatie van de jurisprudentie van de Hoge Raad terzake,
waaronder HR  16 juni  1990, NJ 1990, 716; HR 9 juni  1995, NJ 1995, 630 en HR 3
mei 1996, NJ 1996, 642 (Daatimpex/Heeringa). Zie de eerdergenoemde kamerstukken
en Dammingh 1999, p. 191.
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verkeersongeval zijn werkgever kan aanspreken voor de geleden schade,
voorzover die niet op andere wijze wordt vergoed. Probleem is echter dat de

werkgever vaak weinig kan doen omdergelijke ongevallen te voorkomen. Een
beroep op art. 7:658 BW is voor het slachtoffer vaneen verkeersongeval slechts
zinvol als kan worden vastgesteld dat de werkgever in enig relevant opzicht
tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

6.5.3        Schade in de uitoefening van de werkzaamheden

Opgrond van art. 7:6581id 2 BW is de werkgever aansprakelijk voordeschade
die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij
aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke
mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Uit
de formulering van dittwee(le lid blijkt dat het aan de werknemeris omte stellen

en zo nodig te bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn
werkzaamheden. De verweermogelijkheden van de werkgeverzijn opgenomen
na het woordje'tenzij'. In de volgende paragraaf kom ik daarop terug. In deze
paragraaf ga ik aan de hand van de rechtspraak en literatuur na welke schade
onder het bereik van het artikel valt.

Wat de aard van de schade betreft gaat het, net als onder het oude recht,
omde vergoeding van excedentschade. Dit is schade die niet langs andere weg,
bijvoorbeeld via de sociale zekerheid, wordt vergoed.53 Naast materiele schade
(denk aan inkomensderving, behandelingskosten of - in ernstige gevallen -
aanpassing van de woning en de auto van het slachtoffer) komtook immateriele
schade of smartengeld voor vergoeding in aanmerking. Aanvankelijk had men
vooral het oog op lichamelijk letselen de eventuelepsychische schade die daaruit
voortvloeit. Sinds het arrest Chubb Libs/Jansen54 pleiten verschillende auteurs
erechter voor omook zuiverpsychische schade voor vergoeding in aanmerking
te laten komen.55 Hoewel ik dit pleidooi steun, roept het de vraag op of de
werkgever op basis van art. 7:658 BW gehouden kan worden tot vergoeding
van psychische schade die voortvloeit uit een combinatie van werk- en priva-
factoren. De voorwaarde dat de schade in belangrijke mate door het werk moet

53 Vgl. Giesen 2001, p. 159 en 174 en Lindenbergh 2000, p. 2.
54        HR 30 januari  1998, NJ  1998,476.  De Hoge Raad sloot zich aan bij het oordeel van

de rechtbank dat de door Jansen gestelde psychische schade (ernstige overspannenheid
ten gevolge van debejegening doorzijn chef en hetontbreken van voldoendebegeleiding
bij de automatisering van het werk) niet in aanmerking komt voor vergoeding op basis
van art. 7:658 BW.

55 Zie ondermeer Vegter2001, p. 139; Waterman 2000, p. 90 enTrap & Wijnhoven 1998,
p. 23.
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zijn veroorzaakt wordt nergens gesteld, maar lijkt niet onredelijk. Vraag is dan

wel welke partij het bewijsrisico daarvan moet dragen. Vooralsnog is het zo
dat als de werkgever stelt dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om

stress, depressiviteit, overspannenheid etc. op het werk te voorkomen, de werk-

nemer zal moeten bewijzen dat de psychische schade daadwerkelijk in de

uitoefening van de werkzaamheden is geleden. Een medisch deskundigenrapport

lijkt mij daarvoor onontbeerlijk.
De rechtspraak toont zich vooralsnog terughoudend bij het toekennen van

schadevergoeding voor zuiverpsychische schade. Deze terughoudendheid heeft

niet alleen te maken met het feit dat psychische klachten vaak het gevolg zijn
van een combinatie van werk en privd-factoren, maar ook met het ontbreken

van een duidelijke normstelling op dit terrein. In het eerder genoemde arrest

Chubb Lips/Jansen kon de Hoge Raad zich niet uitspreken over de vraag of
de werkgever, conform het oordeel van de rechtbank, een concreet op het
voorkomen van psychische schade gericht voorschrift moet hebben geschonden

vooraleer hij tot vergoeding van die schade kan worden aangesproken. Zolang

de Hoge Raad zich niet over de kwestie heeft uitgesproken, zal die aarzeling

blijven bestaan. De algemene instructienorm van art. 3 Arbo-wet biedt immers

weinig houvast. Dat het ook anders kan blijkt uit art. 4 lid 2 Arbo-wet, op grond
waarvan de werkgever verplicht is een beleid te voeren om werknemers te

beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld op het werk.

Ontbreekt dat beleid ofbieden degenomen maatregelen onvoldoende bescher-

ming, dan kande werkgeveropbasis vanart. 7:658 BW worden aangesproken

voor depsychische schade die de werknemer doordit verwijtbaretekortschieten

lijdt. Inde lagere rechtspraak werden al verschillende vorderingen op deze grond

toegewezen.
56

Het vereiste dat de schade moet zijn geleden 'in de uitoefening van de
werkzaamheden' roept verschillende vragen op. Gaat het daarbij alleen om

werkzaamheden die aan de werknemer zijn opgedragen? Heeft de formulering

betrekking op werk-gerelateerde schade die de werknemer in zijn privbsituatie

oploopt? En is de werkgever aansprakelijk voor verkeersongevallen die de
werknemer tijdens of op weg naarzijn werk overkomen? Het antwoord op deze

vragen is van belang voor de reikwijdte van het recht op schadevergoeding en

56        Vegter 2001, p. 133-140 beschrijft drie recente uitspraken uit de lagere jurisprudentie
waarin de werkgever aansprakelijk werd geacht voor psychische schade ten gevolge
van seksuele intimidatie.  Zie over de vergoeding van psychische schade verder

Waterman 2000, p. 86-90 en Arbeidsovereen-komst (okt.  1999), aant. 4 op art. 7:658
BW, p. 21.
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daarmee tevens voor de stelplicht en bewijslast van partijen (zie hierna par.
6.5.4).

Ten aanzien van de eerste vraag oordeelde de Hoge Raad in het arrest
Fan Uitert/Jalas 57 dat 'de Rechtbank een onjuiste maatstafheeft aangelegd
door voor de beantwoording van de vraag ofVan Uitert de schade heeft geleden
in de uitoefening van zijn werkzaamheden, bepalend te achten ofhij van Jalas
opdracht heeft gekregen op het betreffende dak werkzaamheden te verrichten,
dan wel, bij gebreke van een expliciete opdracht, of hij redelijkerwijs mocht
aannemen dat het werk dat hij aan het dak uitvoerde, behoorde tot zijn werk-
zaamheden'. Voldoende is datde werknemerten tijde van het ongevallaachtens
zijn arbeidsovereenkomst aanhet werk was op hethemaangewezen werkterrein.
De aanwijzing van het werkterrein is mijns inziens op zich al een uiting van
gezagsuitoefening door de werkgever.58 De werkgever dient zelf uit te maken
in hoeverre werknemers die zich op het werkterrein bevinden specifieke aan-
wijzingen of toezicht behoeven voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
Ontbreken die aanwijzingen ofdat toezicht, dan kan hij er zich achteraf niet
op beroepen dat de verrichte werkzaamheden niet doorhem waren opgedragen.

Ten aanzien van de tweede vraag oordeelde de Hoge Raad in het arrest
Stichting Reclassering/S.59 dat de werkgever op basis van art. 7:658 BW in de
regel nietaansprakelijkis voorarbeidsongevallen die de werknemerin zijn priv6-
situatie overkomen. De zaak had betrekking op een reclasseringsambtenaardie
na werktijd door een van zijn clienten werd verwond in de deuropening van
zijn woning, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele intimi-
datie. De kantonrechter wees de vordering van de werknemer af, omdat het
ongeval buiten de werkplek en buiten arbeidstijd had plaatsgevonden, zodat
er geen sprake was van een tekortkoming in de zorgplicht van de werkgever.
In hogerberoep werd de vordering door de rechtbank toegewezen op basis van
een ruime interpretatie vanhetbegrip'indeuitoefening zijnerdienstbetrekking'.
Uitgangspunt was volgens de rechtbank dat de aard van de werkzaamheden
een verhoogd risico meebracht op schade in de priv6-situatie. De werkgever
kon dit vermoeden ontkrachten door te bewijzen dat het optreden van de derde
geen verband hield met de werkzaamheden van betrokkene.

Op het daartegen gerichte cassatiemiddel oordeelde de Hoge Raad echter
dathet doorde rechtbank gehanteerde uitgangspunt onjuist was: 'Ookal dienen
dit vereiste (de zorgplicht; CB) en het vereiste dat de schade de werknemer in

57       HR 15 december 2000, NJ2001,  198. Zie over dit arrest ook Klaassen 2001, p. 54-55.
58     Zie in dit verband par. 3.3.3.1 en 3.7, checklist onder (a).
59      HR 22 januari 1999, NJ 1999, 534 (m.nt. PAS).

196



WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID SINDS 1997 6.5

de uitoefening van de werkzaamheden is overkomen,  ruim te worden uitgelegd,

erbestaatgeen goede gronddeze, ookin hethuidigeart. 7:658 vervatte vereisten

geheel ter zijde te stellen en de werkgever ook aansprakelijk te achten voor

ongevallen diede werknemer in zijn privd-situatie zijn overkomen:60 In depriv6-

situatie ontbreken in de regel de zeggenschap en de instructiebevoegdheid van

de werkgever, die zijn aansprakelijkheid in de werksituatie rechtvaardigen. Een

en ander sluit volgens de Hoge Raad echter niet uit dat de werkgever onder

bijzondereomstandigheden voor schade in deprivd-sfeerkan worden aangespro-

ken op basis van het goed werkgeverschap, met name wanneer het een, ook
61

aan de werkgever bekend, specifiek en ernstig gevaar betreft.

Het antwoord op de derde vraag kan worden afgeleid uit het arrest Vonk

Montage/Vander Hoeven, waarin de Hoge Raad oordeelde dat een werkgever

onderomstandighedenjegens zijn werknemer aansprakelijk kan zijn voordiens

schade, ook alis nietaan de vereisten van art. 7:658 BW voldaan.62 Incasu moest

de werknemer zich dagelijks per auto in het verkeerbegeven; was hij verplicht

het busje met werknemers bij toerbeurt te besturen; bood de WA-verzekering
alleen dekking aan de inzittenden; was er geen sprake van opzet of bewuste

roekeloosheid van de werknemer; en hield de Rechtbank rekening met het

ervaringsfeit dat de dagelijkse omgang met auto' s de gebruiker er licht toe zal

brengen niet steeds alle voorzichtigheid in acht te nemen die is geraden ter

voorkoming van ongevallen. Het ging hier om een geval waarin de werkgever

niet tekort was geschoten in zijn zorgplicht, zodat hij ook niet op grond van

art. 7:685 BW aansprakelijkkon worden gehouden voor deschade vande werk-

nemer. Heeft de werkgever nietalle maatregelen genomen om verkeersongeval-

len van zijn werknemers te voorkomen, bijvoorbeeld omdat hij een slecht

onderhouden voertuig terbeschikking steltofeen onervaren ofoververmoeide

chauffeur achter het stuur laat plaatsnemen, dan ligt aansprakelijkheid op grond

van art. 7:658 BW mijns inziens in de rede.63 Het verkeersongeval moet zich

dan wel tijdens werktijd hebben voorgedaan, terwijl de betrokken werknemer

krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam was (vgl. Van Uitert/Jalas). Anders

60      R.0.3.3. Zie hierover ook Broekmeulen 1999, p. 88.
61    Spier 1999, p. 14 spreekt in dit verband van een 'lacune in de bescherming van

slachtoffers van arbeidsongevallen'. Volgens Hartlief 2001, p. 39 ligt het niet voor
de hand de meer algemene notie van het goed werkgeverschap toe te passen, als de

concrete norm (art. 7:658 BW) niets oplevert.   In HR 12 januari 2001, lAR 2001/24

(Vonk Montage/Van der Hoeven) besliste de Hoge Raad anders.
62          HR 12 januari  2001, JAR 2001/24.  Zie  over dit arrest Hartlief  2001,  p.  37  e.v.  en

Waterman 2002, p. 65-66. Beide auteurs wijzen erop dat het arrest in de huidige context

veel vragen oproept.
63      Zie ook de door Hartlief 2001, p. 39 genoemde voorbeelden.
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dan in Belgie (zie par. 6.6) is de werkgever op grond van art. 7:658 BW niet
aansprakelijk voor de schade die een werknemer op weg van of naar zijn werk
Oploopt.64

De aansprakelijkheid van de werkgever voor verkeersongevallen van een
werknemer-chauffeurmaakte deel uit van het inmiddels ingetrokken Wetsvoor-
stel verkeersongevallen.65 Bedoeling van de indieners van het voorstel was dat
een werknemerdie in de uitoefening van zijn werkzaamheden een motorvoeituig
bestuurt en daarmee betrokken raaktin een verkeersongeval de schade die hieruit
voortvloeit op de werkgever kan verhalen, tenzij er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid. De werkgever kan geen beroep doen op het nakomen
van zijn zorgverplichtingen, maar kan wel aanvoeren dat de schade door een
verzekering wordt gedekt of de werknemer een vergoeding heeft ontvangen
om een dergelijke verzekering af te sluiten. Een en ander zal eveneens gelden
voorarbeidskrachten die niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam
zijn.66 Dit laatste lijkt mij een belangrijke aanvulling: een arbeidskracht zonder
arbeidsovereenkornst kan op deze wijze toch aanspraak maken op vergoeding
van de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden.
Eerder zagen we dat een gelijkaardige verplichting is opgenomen in art. 7:658
lid4BW. De werkgeverkanniet langerhet verweer voeren dat betrokkeneniet
over een 'entreebiljet' beschikt.67 Dankzij dit soort maatregelen wordt de
'ongelijkheid' tussen arbeidskrachten met en zonder arbeidsovereenkomst
rechtgetrokken op een essentieel onderdeel van het arbeidsrecht. Wie ten gevolge
van een arbeidsongeval blijvend arbeidsongeschikt raakt, verliest immers de
mogelijkheid in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Hoewel het Wetsvoor-
stel verkeersongevallen is ingetrokken, ziet het ernaar uit dat de hiervoor
genoemde bepaling in de toekomst alsnog een plaatsje zal krijgen in boek 7
titel  10 BW. Omdat de aansprakelijkheid voor verkeersongevallen verder gaat
dan de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, vraagt de

64      HR 16 november 2001, NJ 2002,71. Zie ook Waterman 2002. p. 69 en Festen-Hoff
2002, p. 247.

65     Kamerstukken H 2000/01, 27 400. Zie over dit onderwerp verder: Helstone & Van
Griensven 2001, p. 18-25; Hartlief 2001, p. 37-42 en Waterman 2002, p. 60-73. Uit
de MvT op het eerste wetsontwerp blijkt  dat de werkgever niet aansprakelijk is voor
ongevallen na werktijd of tijdens het woon-werkverkeer (Kamerstukken II 1997/98,
25 759, nr. 3, p. 50). Hartlief 2001, p. 38 wijst erop dat de voorgestelde bescherming
verder zou gaan dan de normale bescherming van art. 7:658 BW, omdat er geentekortkoming van de werkgever is vereist.

66     Zie het in de vorige noot genoemde wetsontwerp.
67      Zie over deze term hoofdstuk 3.
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invoering van een dergelijke bepaling volgens Hartlief om een heroverweging

van de uitgangspunten van art. 7:658 BW.68

6.5A Stelplicht en bewijslastverdeling

Het objectiefrechtelijk stelsel dat ten grondslag ligt aan art. 150 Rv gaat ervan

uit dat de verdeling van de stelplichtkan worden afgeleid uit de teksten structuur

van het materiele recht. Dat dit voor de wetgever geen eenvoudige opgave is,

blijkt uit het feit dat er in de praktijk lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan

over deprecieze stelplicht- enbewijslastverdeling van art. 7:658 BW. Deredactie

van het tweede lid van deze bepaling brengt mee dat er verschillende elementen

moeten worden vastgesteld vooraleer de vordering van de werknemerkan worden

toegewezen. De volgorde waarin partijen aan hun wederzijdse stelplichten en

bewijslasten moeten voldoen kan van belang zijn voor de uitkomst van de

procedure. Ditblijktondermeeruit een vonnis van rechtbank Rotterdam (sector

kanton, locatie Brielle), waarin werd geoordeeld dat de werkwijze van de
kantonrechterop een onjuiste rechtsopvattingberustte.69 Dekantonrechterhad

de werknemer bij tussenvonnis opgedragen het causaal verband tussen het

tekortschieten van de werkgever en de door hem geleden schade aannemelijk

te maken, zonder van de werkgever bewijs te verlangen omtrent het nakomen

van zijn zorgplicht. Het feit dat de wetsgeschiedenis zich niet uitlaat over de

stelplicht en bewijslast ten aanzien van het causaal verband wijst er volgens

Giesen op dat het niet de bedoeling van de wetgever was die bewijslast op de

werkgeverteleggen: 'Debewijsrisico-omkering metbetrekking tot dezorgplicht
,70

wordt immers wel expliciet aan de orde gesteld.
In het arrestDibnans/Unileverkrijgt Giesen gelijk, alkiest deHoge Raad

wel voor een aanzienlijke tegemoetkoming in de bewijslast van de werknemer.

Anders dan de rechtbank oordeelt de Hoge Raad immers dat Unilever niet pas
moet stellen en bewijzen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan, wanneer

Dikmans voldoende heeft gesteld en bewezen dat zijn aandoeningen het gevolg

zijn van de werkomstandigheden: 'Dit oordeel miskent immers dat wanneer

een werknemer is blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, het

doordewerknemerte bewijzenoorzaketijk verbandaangenomenmoetworden
indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs
nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn

68      Hartlief 2001, p. 38. Zie ook Waterman 2002. p. 73.
69     Rb. Rotterdam (sector kanton, locatie Brielle) 12 maart 2002, JAR 2002/82.

70     Giesen 2001. p. 177
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werkzaamheden schade lijdt'. De werkgeverkanaan aansprakelijkheid ontkomen
door te stellen en te bewijzen dat nakoming van zijn zorgplicht de schade niet
zou hebben voorkomen. 7I

Art. 7:658 lid 2 BW laat inderdaadgeen onduidelijkheid bestaan overhet
feit dat de bewijslast en het bewijsrisico ten aanzien van het nakomen van de
zorgplicht thans volledig op de werkgever rusten.72 Volgens sommige auteurs
zal de werknemer de tekortkoming van de werkgever echter wel 'handen en
voeten' moeten geven.73 In zoverre daarmee bedoeld wordt dat de werknemer
de informatie die zich in zijn domein bevindt in het geding zal moeten brengen,
strookt die opvatting met de uitgangspunten van het nieuwe procesrecht. Meer
dan een gemotiveerde stelplicht mag er mijns inziens echter niet van de
werknemer worden verwacht. Ditisanders wanneerde werkgeverhetnakomen
van zijn zorgplicht aannemelijk heeft gemaakt en de werknemer hiertegen
verweer voert

In het algemeen moet worden aangenomen dat schade die inde welicsituatie
(tijdens werktijd op de werkplek of het werkterrein) is geleden gemakkelijker
te bewijzen valt dan schade die buiten de werksituatie is geleden ten gevolge
van werkzaamheden waaroverde werkgeverzeggenschap heeft. Een thuiswerker
kan zijn werkgeverop grond vanart. 7:658BW aanspreken tot vergoeding van
de door hem geleden schade, maarhetzalin geval van betwistingniet eenvoudig
zijn omaan te tonen dat de schade werkelijk'in de uitoefening van de werkzaam-
heden' is geleden. Bovendien is de kans groot dat ergeen (onpartijdige) getuigen
aanwezig zijn om het standpunt van de werknemer te onderschrijven.

71        HR 17 november 2000, NJ 2001, 596 (cursivering CB). Zie ook het eerder genoemde
vonnis van Rb. Rotterdam (sector kanton, locatie Brielle), ./AR2002/82 en Rb. Haarlem
(sector kanton, locatie Haarlem) 30 januari 2002, JAR2002J53. In Rb. Utrecht (sector
kanton, locatie Utrecht) 5 juni 2002, JAR 2002/184 werd het causaal verband tussen
beeldbuiswerk en RSI aangenomen op grond van een rapport van een expertisebureau.Ktr. Leeuwarden 22 maart 2002. JAR 2003/151 paste de bewijsregel van Unile-
ver/Dikmans niet toe, omdat de blootstelling aan schadelijke stoffen ook bij andere
werkgevers had plaatsgevonden.

72 Een dergelijke bewijslastverdeling werd overigens al in 1972 voorgesteld in art. 7.10.4.2lid 2 van het voorontwerp NBW van Levenbach. Zie Arbeidsovereenkomst (ola.  1999),
aant. 2 op art. 7:658 BW, p. 12.

73 Vgl Hartlief & Tjittes 1997, p. 417; Giesen 2001, p.  169; Bier 2001, p.  133 en Fluit
2001, p. 360. Klaassen 1997, p. 283 vat de stelplicht van de werknemer daarentegen
beperkt op.
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6.5.4.1 Stelplicht en bewijslast van de werknemer

De wettelijke stelplicht van de werknemer is sinds de inwerkingtreding van art.
7:658 lid 2 beperkt tot twee met elkaar samenhangende elementen: (1) het

bestaan van schade en (2) het feit dat die schade geleden is in de uitoefening
van de werkzaamheden.74 Het eerste element biedt weinig nieuws: net als

voorheen zal het bestaan en deomvang van de schade doorde werknemergesteld
en aannemelijk gemaakt moeten worden.75 Wat er onder de 'uitoefening van

zijn werkzaamheden' moet worden verstaan kwam hiervoor al uitgebreid aan

de orde (§ 5.3). Om aan zijn stelplicht te voldoen zal de werknemer de in zijn
domein liggende feiten en omstandigheden over het tijdstip en de plaats van

het ongeval en de geleden schade  in het geding moeten brengen.76 Deprecieze
77

toedracht van het ongeval hoeft niet door de werknemer bewezen te worden.

Wel kan het nuttig zijn te onderzoeken welke veiligheidsnormen er op de zaak

van toepassing zijn, al was het maar om de stellingen van de werkgever

gemotiveerd te kunnen betwisten.78

Worden de stellingen van de werknemer gemotiveerd betwist, dan zal de

werknemer in beginsel het bewijs van zijn stellingen moeten leveren, conform

de hoofdregel van bewijslastverdeling:' Dat dit niet altijd eenvoudig is blijkt
uit het arrest Weststrate/De Schelde.80 De Hoge Raad oordeelde hierin dat art.

74      HR 26 januari 2001, JAR 2001/39 (concl. A-G Wesseling-van Gent onder 2.12); HR
17   november   2000, JAR 2000/261 (concl.   A-G De Vries-Kostense onder   13;

Unilever/Dikmans); Van derGrinten 2002, p. 204; Lindenbergh 2000. p. 52; Dammingh

1999, p. 189; Broekmeulen 1999, p. 89; Klaassen 1999, p. 17; Stolker & Moelands

1998, p. 131; Klaassen 1997, p. 283 e.v.; Bolt & Spier 1996, p. 97-98. Zie uit de lagere

jurisprudentie: Rb. Middelburg 23 december 1998, JAR 2001/39.

75      Vgl. HR 5 juni 1998, NJ 1998, 817 en HR 17 oktober 1997, NJ 1998, 241. Zie uit de

lagerejurisprudentie: Ktr. Utrecht 17 juli 2002, JAR 2002/31: de werknemermoeteerst

bewijs leveren van de aard, de omvang en het chronologisch verloop van zijn ziekte.

76 Vgl. Faure & Hartlief 2001, p. viii. Zie ook Klaassen 2001, p. 121 naar aanleiding van
het hierna te bespreken arrest Weststrate/De Schelde en HR 29 juni 2001, NJ 2001,
476, concl. A-G De Vries-Kostense onder 10.

77        Zie HR 4 mei 2001, JAR 2001/96 (Bloemsma/Hatiuma) en HR 29 juni 2001. NJ 2001,
476 (Industromontaza/Banfic), besproken in par. 6.5.3.2. Zie ook Klaassen 1997, p
283.

78      Bier 2001, p. 133-134, die crop wijst dat het beschikken over dergelijke informatie
bovendien essentieel is in het kader van schikkingsonderhandelingen met de
(verzekeraar van de) werkgever.

79        Voor de eisen die aan de motivering van de betwisting worden gesteld verwijs ik naar
par. 6.5.3.2.

80       HR 26 januari 2001, JAR 2001/39. A-G Wesseling-van Gent wijst er in haar conclusie

op dat dit de eerste asbestzaak is die aan de Hoge Raad wordt voorgelegd, waarin de

blootstelling aan asbest door de werkgever wordt betwist. Tot dan toe ging het altijd
om de vraag wie moest bewijzen dat er (on)voldoende veiligheidsmaatregelen waren

201



6       ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN

7:658 BW betrekking heeft op de schade die de werknemer in de uitoefening
van zijn werkzaamheden lijdt en niet op de schade die de werknemer heeft
geleden maar waarvan niet vaststaat dat de werknemer haar in de uitoefening
vanzijn werkzaamhedenheeftgeleden. Incasu hadeen werknemer(Weststrate)
gedurende 20jaaradministratieve functies vervuld ineen bedrijfwaarmet asbest
werd gewerkt (De Schelde). Negenjaar na beeindiging van het dienstverband
overleed de werknemer aan de gevolgen van inademing van asbeststof. De
rechtbank achtte onvoldoende aangetoond dat de blootstelling aan asbeststof
had plaatsgevonden bij De Schelde. Hij overwoog daartoe dat de werkgever
gemotiveerd had betwist dat de werknemer tijdens zijn dienstverband met
asbestverwerking te maken had gehad; dat beide partijen evengoed in staat
moesten worden geacht om de blootstelling aan asbest aan te tonen; en dat de
werknemergeenbijzondere omstandigheden had aangevoerd op grond waarvan
de bewijslast ten aanzien van de blootstelling op De Schelde moest worden
gelegd.81

De Hoge Raad wees het cassatieberoep van de werknemer af, omdat de
enkele mogeljkheid dat de schade in de uitoefening van de werkzaamheden
is geleden onvoldoende is voorhet vestigen van aansprakelijkheid. Ten aanzien
van de bewijslastverdeling overwoog de Hoge Raad: 'Met betrekking tot de
vraag ofde werknemer aan asbeststofis blootgesteld geweest, geldt in principe
de hoofdregel van art.  177 Rv. dat de partij die zich op een bepaald rechtsgevolg
beroept, (voldoende) feiten moet stellen en bewijzen waaruit dat gevolg kan
worden afgeleid. De strekking van art. 7:658 BW brengt geen afwijking in
stelplicht en bewijslast mee in zaken waar blootstelling aan asbest speelt. De
Rechtbank heeft derhalve (...) niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvat-
ting.' (r.0.3.6).

Al met al is een dergelijke - technisch hoogstaande - uitspraak voor de
nabestaanden van asbestslachtoffers weinig bevredigend: de werknemer werkte
20 jaar in de asbestindustrie, overleed aan de gevolgen van asbeststof en nog
slaagt men er niet in de werkgever voor de schade aansprakelijk te stellen.
Bovendien zal men wel aanvoelen dat een andere waardering door de rechtbank
tot een ander oordeel had kunnen leiden: had de rechter de inademing van

om de vraag wie moest bewijzen dat er (on)voldoende veiligheidsmaatregelen waren
genomen.  Zie voor een voorbeeld uit de lagerejurisprudentie: Ktr. Amsterdam 24 april2002, JAR 2003/21.

81         Volgens Bier 2001, p. 134-135 blijkt uit de stukken dat De Schelde zeer veel informatie
had aangevoerd over de nakoming van zijn zorgplicht en dat Weststrate, voordat hijbij De Schelde in dienst trad, in een garagebedrijf werkte waar mogelijkerwijze hoge
concentraties asbeststof voorkwamen. Deze feiten blijken niet uit het arrest, maar werpenwel een ander licht op de zaak.
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asbeststof 'waarschijnlijk' geacht ofwas hij van oordeel geweest dat de werk-
gever bee in staat was de blootstelling aan asbest aan te tonen dan de werk-

nemer, dan zou de bewijslast naar de werkgever zijn verschoven. Het gebruik
van rechterlijke vermoedens eWofverzwaarde motiveringsplichten zou de kans
opschadevergoeding ongetwijfeld hebben vergroot. Uiteraardkunnendaarmee

geen rechten worden toegekend die zonder deze ingrepen niet zouden hebben
bestaan. Indie zinmoetde uitspraakvande Hoge Raad danookworden verstaan:

nietiederarbeidsongevalofiedereberoepsziekte komtbij voorbaat voorrekening
van de werkgever.

Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt dat de werknemer, naast

de twee genoemde elementen, ook de bewijslast draagt ten aanzien van het
causaal verband tussen het tekortschieten van de werkgever en de door de
werknemer geleden schade (zie par. 6.5.4.1). De onduidelijkheid die hierover
in de rechtsleerbestond, wordt weggenomen doorhet arrest Unilever/Dikmans.82

In wezen betekent dit een voorzetting van het 'beleid' dat onder de werking
van het Oud BW werd gevoerd (zie hierover par. 6.3.4). Had de werknemer
eenmaal bewezen dat de werkgevertekort was geschoten in zijn zorgplicht, dan
werdhet causaal verband tussen het tekortschieten enhet letsel aanwezig geacht,
tenzij de werkgever op zijn beurt aantoonde dat de veiligheidsmaatregelen het
ongeval nietzoudenhebben voorkomen.83 De indit vermoeden vervatte volgorde

van stelplichten en bewijslasten is onder het nieuwe recht gehandhaafd, zij het
dat debewijslast vanhetnaleven van de zorgplicht thans op de werkgeverrust.
De werkgever kan dus niet wachten met zijn stellingen omtrent het nakomen
van zijn zorgplicht totdat het ontstaan van het ongeval of de beroepsziekte
vaststaat.84

6.5.4.2     Stelplicht en bewijslast van de werkgever

In het kader van zijn verweer staan er voor de werkgever twee mogelijkheden

open: hij kan de in par. 6.5.4.1 besproken stellingen van de werknemer

gemotiveerdbetwisten (waardoorde werknemertot hetbewijs van zijn stellingen
moet overgaan) ofhij kaneenzelfstandigberoep doenopeen van de inart. 7:658

82       HR 17 november 2000, NJ2001, 596. Zo legden Bolt & Spier 1996, p. 97 en Klaassen
1997, p. 282 de bewijslast van het (ontbreken van) causaal verband op de werkgever,
terwijl deze volgens Lindenbergh 2000, p. 56 e.v. en Giesen 2001. p. 177 op de
werknemer rustte.

83       Zie bijv . HR 22 maart 1991, NJ 1991, 420 en HR 6 december 1996, RvdW 1996, 245
(Fortis/Smits).

84      Waarmee ik me aansluit bij de opvatting van Festen-Hoff 2002, p. 251.
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lid 2 genoemde verweren (stelplicht en bewijslast rusten dan op de werkgever).
Ten aanzien van de eerste mogelijkheid oordeelde de Hoge Raad dat van de
werkgever verwacht mag worden dat hij in het algemeen de omstandigheden
aangeeft die meer in zijn sfeer dan in die van de werknemer liggen.85 De inhoud
van het verweer zal verder afhangen van de stellingen van de werknemer, waarbij
geldt dat naarmate de werknemer meer aanvoert omtrent het ontstaan van zijn
letsel of aandoening, er hogere eisen worden gesteld aan de motiveringsplicht
van de werkgever.

86

Staat eenmaal vast dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening
van zijn werkzaamheden, dan is het aan de werkgever om te stellen en te
bewijzen (1) dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of (2) dat de geleden schade

in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
werknemer. De bewijslast ten aanzien van het eerste element is in aansluiting
op de in par. 6.3 besproken rechtsontwikkeling volledig naar de werkgever
verschoven. Het bewijs van het tweede element blijft net als voorheen op de
werkgever rusten.

In het kader van het eerste verweer (nakoming zorgplicht) kunnen twee

stappen worden onderscheiden. In de eerste plaats moet de in lid 1 genoemde
zorgplicht van de werkgever nader worden geconcretiseerd. Welke wettelijke
voorschriften golden erten tijde van het ongeval? Welke concrete maatregelen
en aanwijzingen waren redelijkerwijs nodig omde doorde werknemergeleden
schade te voorkomen? Welke informatie waserbij de werkgeveren bij deskun-

digen in binnen- en buitenland aanwezig over de mogelijke gevaren van de
gebruikte machine, grond- of hulpstoffen? Uit de arresten Jansen/ Nefabas en
Cijsouw I blijkt dat met name het werken met gevaarlijke stoffen zware
verplichtingen op de werkgever legt, die ook na inwerkingtreding van het Nieuw
BW doorwerken in zijn stelplicht.87

Vervolgens komt de vraag aan de orde of en in welke mate die nadere
zorgplicht in het gegeven gevalis nagekomen.88 De werkgever zalin dit verband
moeten aangeven welke concrete maatregelen hij heeft getroffen en welke

aanwijzingen hij heeft gegeven om aan zijn zorgplicht te voldoen. Met andere
woorden: van de werkgever wordt verwacht dat hij aangeeft welke maatregelen

85     HR 17 november 2000, JAR 2000/261.
86     Vgl. Bier 2001, p. 135. Zie in het algemeen Klaassen 2002, p. 1458 en Visser 1997,

p. 73.

87      Kamerstukken // 1994/95,23 438, nr. 5, p. 9. Zie resp. HR 6 april 1990, NJ 1990,573
en HR 25 juni 1993, NJ 1993,686, besproken in par. 6.3.3.

88 Vergelijk concl. A-GTen Kate voorHR 25juni 1982, NJ 1983, 151, die, overeenkomstig
de toenmalige bewijslastverdeling, de vraag formuleert of de nadere zorgplicht 'in
enig relevant opzicht' niet was nageleefd.
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hij heeft genomen om het ontstaan van schade als door werknemer geleden
(zoveel als redelijkerwijs mogelijk is) te voorkomen. Ingeval van betwisting
doorde werknemer draagt de werkgever, conformde hoofdregel van bewijslast-
verdeling, de bewijslast en het bewijsrisico van zijn stellingen. Slaagt hij daar
naar het oordeel van de rechter niet of onvoldoende in, dan is werkgever op
grond van art. 7:658 lid 2 BW aansprakelijk voorde doorde werknemergeleden
schade. Voorwaarde is wel dat de werkgever in enig relevant opzicht tekort is

geschoten, met andere woorden: de tekortkoming van de werkgever moet wel
iets voorstellen; zij mag niet achteraf worden geconstrueerd.

89

In de praktijk kan zich het probleem voordoen dat de toedracht van het

ongeval niet kan worden vastgesteld, zodat onduidelijk is welke zorgplicht

terzake gold en of de werkgever aan die zorgplicht heeft voldaan. In het arrest

Industromontaza/Banficw oordeelde de rechtbank dat de bewijslast van de toe-
dracht van het ongeval op de werkgeverrust. In casu kon, gelet op de gemotiveer-
de betwisting van de werknemer, uit de summiere ongevalsrapportage van de
afdeling bedrij fsbeveiliging van de werkgever onvoldoende bewijs worden geput
voor de door de werkgever ingenomen stellingen. De Hoge Raad oordeelde

dat, als de toedracht van het ongeval niet vaststaat, de werkgever meer in het
algemeen zal moeten aantonen dat hij de op hem rustende zorgplicht is na-
gekomen. Hij zal zijn verweer dus niet kunnen toespitsen op maatregelen en
voorschriften gericht op het specifieke risico dat zich in een gegeven geval heeft
gerealiseerd.91 Overigens belet het ontbreken van een ongevalsrapportage de
werkgever niet om bewijs te mogen leveren dat hem geen verwijt treft:2 Dit
heeft te maken met het feit dat de bewijslast van het naleven van de zorgplicht
thans volledig op de werkgever rust.

De tweede verweermogelijkheid (eigen schuld) heeft in de praktijk weinig
betekenis:3 Van bewust roekeloos handelen van de werknemer is, net als onder
het oude recht, immers slechts sprake indien de werknemer zich tijdens het
verrichten van zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedraging van

89     Hartlief 1998, p. 226.
90       HR 29 juni 2001, NJ 2001,476 (m.nt. PAS). Zie overdit arrest ook Festen-Hoff 2002,

p. 249-250.

91      Vergelijk HR 29 juni 2001, 476 (concl. A-G De Vries-Kostense onder 10) en HR 10
december 1999, NJ 2000,211 (Fransen/Stichting Pasteurziekenhuis).

92      HR 15 december 2000, NJ 2001,252 (Van Merkskijn/Ozturk). Deze uitspraak werd
herhaald in HR 18 januari 2002, JAR 2002/44 (r.0. 3.3). Zie ook HR 18 september 1998,
NJ 1998,45; Bier 2001. p. 136-138 en Van Dijk 2001, p. 55-57.

93 Vgl. Spier 1999, p. 3; Klaassen 1997, p. 282 en HR 11 september 1998, NJ 1998, 870
(r.0.3.3). Zie over de rechtsontwikkeling onder het oude recht par. 6.4.
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het roekeloos karakter van die gedraging daadwerkelijk bewust is geweest.
94

Deze bewijslast is zo zwaar dat een beroep op opzet of bewuste roekeloosheid
van de werknemer slechts in uitzonderlijke omstandigheden zal slagen.

6.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten in Belgia

6.6.1 Inteiding

Op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid voor schade uit arbeidsong-
evallen en beroepsziekten neemtNederland binnen Europaeen uitzonderingspo-
sitie in. In de meeste andere landen wordt 'professionele' schade immers via
desociale zekerheidofanderecollectieve regelingen vergoed.95 Zo ook in Belgie,
waar de hoogte en de duur van de (door de verzekeraaruitte keren) vergoedingen
worden geregeld in de Arbeidsongevallenweten de BeroepsziektenweL diebeide
totde sociale zekerheid worden gerekend.96 Anders dan in de Nederlandse WAO
gaat men er in Belgit van uit dat professionele risico's beter vergoed moeten
worden dan sociale risico's.97

6.6.2 Arbeidsongevallen

De Arbeidsongevallenwet gaatuit van een verplichterisicoaansprakelijkheidsver-
zekering voor arbeidsongevallen, die wordt overgelaten aan concurrerende
verzekeraars.98 De werkgever die zich niet verzekert is van rechtswege

aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. Om zijn aanspraken te
realiseren hoeft de werknemer niet te bewijzen dat de schade die hij lijdt het
gevolg is van een fout van de werkgever; het gaat hier immers om een risico-
aansprakelijkheid. Bovendien blijft een eigen fout van de werknemer zonder
gevolgen, behalve wanneer er sprake zou zijn van opzet van de werknemer.

94       HR  11 september 1998, NJ 1998, 870 (r.0. 3.3).
95 Vgl. Faure & Hartlief 2001, p. 101, die menen dat het Belgische model van directe

verzekering 'de beste papieren' heeft.
96       Resp. Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, B.S. 24 april 1971, art.

10 e.v. (overlijden) en art. 22 e.v. (arbeidsongeschiktheid) en Gecoordineerde wetten
van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voorberoepsziekten, B.S. 27 augustus
1970, art. 51. Volgens Faure & Hartlief 2001, p. 101 betrefthet hiereigenlijk een door
de werkgever betaalde directe verzekering ten voordele van de werknemer. Zij beroepen
zich  in  dit  verband  op  Hof  van  Justitie   18  mei 2000, Tijdschrift voor Belgisch
Handetsrecht 2001, p. 149 met noot H. Claassens.

97   Momenteel zijn er in Belgie 35 verzekeraars op deze markt actief, waarvan het
merendeel particulier.

98 Zie Rauws 200la, p. 112-113 en de daar genoemde verwijzingen.
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Indepraktijk speelt deze verweermogelijkheid echter geenrol. Tegenoverdeze
voordelen van de werknemer staat wel dat de aanspraken van het slachtoffer

beperkt zijntoteen forfaitaire schadevergoeding die nietde gehele schade dekt.99

Onder 'arbeidsongeval' wordt verstaan: elk ongeval dat een werknemer

4/densendoorhetfeit vandeuitvoeringvande arbeidsovereenkomst overkomt
en dat een letsel veroomaakt"' Deze definitie vertoont grote overeenkomsten
met de uitleg die de Hoge Raad in het arrest Fan Uitert/Jalas heeft gegeven
aanhet begrip 'schade indeuitoefening van de werkzaamheden' (ziepar. 6.5.3).
Anders dan in Nederland wordt een ongeval dat zich voordoet op weg van en
naarhet werkals arbeidsongevalbeschouwd. 1" Hetbegrip vanennaarhet werk
wordt bovendien ruim gernterpreteerd.'02 De feitenrechter zal uit de gegeven

omstandighedenmeteenvoldoendematevanzekerheidmoetenkunnenafteiden
of er sprake is van een arbeidsongeval.

103

Om de bewijslast ten voordele van de getroffen werknemer ofzijn recht-
hebbenden te versoepelen, heeft de wetgever twee weerlegbare vermoedens
geYntroduceerd. 104 Heteerste vermoedenluidt: 'Hetongeval overkoment#dens

de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht als
overkomen door hetfeit van de uitvoering van die overeenkomst.'  (art.  7 lid
2 Arbeidsongevallenwet). HetHofvanCassatie heeftdit vervolgens zo geinter-
preteerd dat een ongeval wordt geacht te zijn overkomen tijdens de uitvoering
van het arbeidscontract, zolang de werknemer staat onderhet gezag, de leiding
en het toezicht dat het contract veronderstelt.105 Deze interpretatie sluit nauw
aan bij die van de Hoge Raad in het arrest Stichting Reclassering/S., waarin
de mogelijkheid van zeggenschap van de werkgeverals voorwaarde werd gesteld
voorhet aannemen van aansprakelijkheid (ziepar. 6.5.3). Het vermoeden treedt
in werking, wanneer het slachtoffer aannemelijk maakt dat het ongeval hem

106 De verzekeraarin de uitvoering van of op weg naar het werk is overkomen.

99 Rauws 20012, p. 113. Zie ook Wantiez 1999, p. 139-141.
100    Art. 7 lid 1 Arbeidsongevallenwet.
101   Art. 8§1 Arbeidsongevallenwet.
102 De arbeidsongevallenverzekering dekt ook ongevallen die de werknemer overkomen

op weg naar de plaats waar hij zijn lunch geniet; een professionele opleiding volgt;
zijn loon ontvangt of - tijdens de opzeggingstermijn - op zoek is naar een nieuwe baan.
Omwegen in het kader van carpooling of voor het haten en brengen van kinderen naar
cr8che of school worden als noodzakelijk en redelijkerwijs gerechtvaardigd beschouwd
en maken deel uit van het normale traject van en naar het werk (art. 8§2 AOW).

103    Zie o.m. Cass. 3 oktober 1983, RW 1983-84, 2955.
104 Van Regenmortel 1999, p. 213.
105 Vaste jurisprudentie sinds Cass. 20 oktober 1921, Pas.  1922, I, 28. Meer recent bijv.

Cass. 22 februari 1993, JT 1993, 16; Soc. Kron. 1993, 312.
106   Zie Cass. 8 december 1967, Pas. 1968, 473.
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kan aan aansprakelijkheid ontkomen door te bewijzen dat de oorzaak van het

ongeval vreemd is aan de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer

het ongeval is veroorzaakt door een ruzie op de werkvloer.
Het tweede vermoedenis tevinden in art. 9 AOW:'Wanneerde getroffene

of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel een plotselinge
gebeurtenis aanwijzen, wordthetletsel, behoudens tegenbewijs, vermoeddoor
een ongeval te zijn veroorzaakt'. Volgens het Hofvan Cassatie kan de werk-
nemer ten aanzien van het tweede hulpfeit volstaan met het bewijs dat de

plotselinge gebeurtenis het letsel heeft kunnen veroorzaken. Rauws constateert
echter dat de feitenrechters deze voortrekkersrol van het Hofvan Cassatie'eerder
terughoudend' volgen: 07 InNederland ishet vermoeden vancausaliteit (tussen
het tekortschieten van de werkgeveren de door de werknemer geleden schade)
niet wettelijk geregeld, waardoor er onduidelijkheid kan bestaan over de door
de wetgever beoogde bewijslastverdeling (zie par. 6.5.4 en 6.5.4.1).

De toepassing van de Arbeidsongevallenwet vereist dus het vaststaan van
de volgende elementen: (1) eenplotselinge gebeurtenis; (2)lichamelijk ofgeeste-
lijk letsel; (3) overkomen tijdens en door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst. Een ongeval overkomen op de werkplek tijdens een
onderbreking van de arbeid (middagpauze) wordt algemeenbeschouwdalseen
arbeidsongeval. Hetzelfde geldt voorde activiteiten verrichtdooreen vakbonds-

afgevaardigde ofeen lid van de ondernemingsraad. Wordt hetbestaan van een
of meerdere van deze elementen door de wederpartij betwist, dan rust de
bewijslast hiervan op de werknemer.

6.6.3 Beroepsziekten

De Beroepsziektenwet gaat eveneens uit van een risicoaansprakelijkheid en
kent een forfaitaire schadevergoeding toe aan werknemers die het slachtoffer
zijn geworden van een beroepsziekte. De vergoeding wordt uitgekeerd door
het Fonds voor Beroepsziekten. Tot 1990 kende Belgie het zogenaamde lijst-
systeem: alleenberoepsziekten die voorkwamen op een erkende beroepsziekten-
lijst konden aanleiding geven tot vergoeding:08 Sindsdien is dit systeem uit-

gebreid met een open systeem: ziekten die niet op de officiele lijst voorkomen

107 Zie Rauws 2001, p.  115 en de daar genoemde arresten, waaronder Cass.  18 mei 1998,
RW 1998-99, 572.

108   Zie het KB van 28 maart 1969 tot vaststelling van de lijst van de beroepsziekten die
aanleiding geven tot schadeloosstelling, nadien aangevuld door het KB van 12 juli 1991
(B. S. 21 augustus 1991) en het KB van 28 maart 1999 (toevoeging van de beroepsziekte

asbestose).
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kunnen voor vergoeding in aanmerking komen op voorwaarde dat ze 'op een
determinerende en rechtstreekse wijze' het gevolg zijn van de beroepsuitoefe-
ning:09 Een werknemerzou volgens deEuropeseCommissie aanspraak moeten
hebben op schadeloosstelling, wanneer hij voldoende aantoont dat hij in de
uitoefening van zijn beroep een ziekte heeft opgedaan die niet op de nationale

lijst voorkomt. 110

Hetbelangrijkste verschil tussen het lijstsysteemen het open systeem heeft

betrekking op de bewijslast: in het lijstsysteem geldt een wettelijk vermoeden
van oorzakelijk verband tussen een bewezen blootstelling aan een beroepsrisico
en een bewezen, met de blootstelling overeenstemmende ziekte. In het open
systeem ligt de bewijslast daarentegen volledig bij de getroffene of zijn
rechthebbenden."' Iklichtbeide systemen en debijbehorende bewijslastverde-
ling  nader toe.

Debewijsregeling voor het gewone geval (het lijstsysteem) is opgenomen
in art. 32 Beroepsziektenwet. De getroffen werknemer moet twee elementen

bewijzen: (1) dat hij lijdt aan 66n van de ziekten die voorkomen op de lijst; en
(2) dat hij gedurende zijn arbeid is blootgesteld aan 'het beroepsrisico dezer
ziekte', dat wil zeggen aan bepaalde schadelijke stoffen of omstandigheden.

112

Eenvoudige blootstelling is daartoeniet voldoende: de werknemermoetbewijzen
dat hij door zijn beroepsactiviteit meer dan gewoon, oftewel beduidend meer
dan de bevolking in het algemeen, aan de schadelijke invloed was blootgesteld
en dat deze blootstelling de ziekte kon veroorzaken.113 De blootstelling moet,
met andere woorden, een abnormaal karakter hebben. Slaagt de werknemer in

het bewijs van beide elementen, dan treedt het eerder genoemde vermoeden
van causaal verband in werking tussen de blootstelling en de beroepsziekte van
de werknemer. Dit vermoeden kan niet door de werkgever worden weerlegd.

Daarnaast kent ook het KB van  11 juli  1969 een rechtsvermoeden  in het
voordeel van de werknemer: als de getroffene gewerkt heeft in bepaalde door
de Koning opgesomdebedrijfstakken ofcategoriean van ondernemingen, wordt
hij vermoed te zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen of omstandigheden. In
tegenstelling tot het vorige, is dit vermoeden wel weerlegbaar. Dankzij de relatief
beperkte bewijslast levert het lijstsysteem een aanzienlijke verbetering op van

109 Art. 30bis Beroepsziektenwet, ingevoerd door art. 100 van de Wet houdende sociale
bepalingen van 29 december 1990, B.S. 9 januari  1991.

110    Zie ook Cass. 2 februari 1998, 177' 1998, 409-410.
111    Vandeweerdt 2001, p. 45.
112 Van Langendonck & Put 2002, p. 386.
113      VanLangendonck & Put 2002, p. 3860nder verwijzing naarart. 38 van de Programma-

wet van 21 december 1994.
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de bewijsrechtelijkepositie van de werknemer.' 14 Het systeemheeft bovendien
als voordeel dat de sociale vrede in het bedrijf behouden blijft, omdat werk-
nemersniet worden gedwongen tegen hun werkgeverte procederen: 15Ditgeldt

overigens ook voor de verplichte Arbeidsongevallenverzekering.
Staat de ziekte niet op de lijst van beroepsziekten, dan treedt het open

systeem in werking. Datbetekent dat de werknemer moet aantonen dat de ziekte
'op een determinerendeen rechtstreekse wijze' hetgevolg is van deberoepsuitoe-
fening (art. 30bis Beroepsziektenwet). Wat hieronderprecies moet worden ver-
staan isonduidelijk: het feit datdeparlementaire geschiedenis ermetgeen woord
over rept wordt door Vandeweerdt terecht als een tekortkoming beschouwd. 116

Hij betoogt dat het oorzakelijk verband vrijwel zeker moet zijn: de kans dat de
aandoening zich ook zonderde beroepsblootstelling zou hebben gemanifesteerd
moet verwaarloosbaarklein zijn. Deberoepsuitoefening zou bovendien de over-

wegende oorzaak van de ziekte moeten zijn. Uitgaande van deze criteria komt
Vandeweerdttotde conclusiedatcausaal verband niet aanwezig isbij aspecifieke
ziekten (zoals rugpijn) die niet aan 66n specifieke oorzaak kunnen worden
toegeschreven en frequent in de algemene bevolking voorkomen. 117

De zware bewijslast die art. 30bis Beroepsziektenwet op de werknemer
legt, heeft tot gevolg dat de regeling slechts sporadisch wordt toegepast.'18 Bij

wijze van tegemoetkoming heeft hetHofvan Cassatie in zijn arrest van 2 februari
1998 aanvaard dat hetcausaal verband van art. 30bis ook aanwezig kan worden
geacht, wanneer de uitoefening van het beroep niet de uitsluitende oorzaak van
de ziekte is. 119

6.6.4      Civiele aanspraketijkheid

In een beperkt aantal gevallen heeft de werknemer of zijn rechthebbende de
mogelijkheid een civiele rechtsvordering in te stellen voor het verhalen van zijn
schade uit arbeidsongeval of beroepsziekte. Hiermee wordt een uitzondering
gemaakt op de civiele immuniteit van de werkgever. Voorwaarde is wel dat de

114 Vgl. Giesen 2001, p. 189
115   Zo ook Rauws 200la, p. 125.
116   Vandeweerdt 2001, p. 48.
117   Vandeweerdt 2001, p. 50.
118    Vgl. Van Langendonck & Put 2002, p. 387. Volgens Vandeweerdt 2001, p. 53 wilde

de wetgever met deze zware bewijslast voorkomen dat ziekten waarvan het oorzakelijk
verband met de beroepsuitoefening niet duidelijk is of die slechts in geringe mate door
deberoepsuitoefening worden belnvloed, via het'open systeem' zouden worden erkend.

119     Cass. 2 februari 1998, RW 1998-99, 1250; 177' 1998,409 en Soc. Kron. 1998,527. Zie
ook de uitgebreide bespreking van dit arrest door Vandeweerdt 2001, p. 45 e.v.
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werkgever het ongeval of de beroepsziekte opzettelijk heeft veroorzaakt en de
schadeniet wordt vergoed doorde arbeidsongevallenverzekeraarc.q. hetFonds
voorBeroepsziekten. Hetgaatdan uitsluitend om morele schade of schade aan
goederen van de werknemer :20 Het bewijs van opzet is in beide gevallen zo
zwaar, dat deze mogelijkheid in de praktijk slechts zelden wordt benut.

De wetgever heeft vooreen tegemoetkoming in debewijslastgezorgd met
behulp van onweerlegbare rechtsvermoedens. Op grond van art. 46 § 1,7e
Arbeidsongevallenwet en art. 51 § 1,1' lid 2 Beroepsziektenwet wordt opzet
aanwezig geacht, wanneer de werkgever de werknemer aan het risico van
arbeidsongevallen of beroepsziekten blijft blootstellen na hierop door de
Arbeidsinspectie schriftelijk geattendeerd te zijn. Gezien de strenge

121

toepassingsvoorwaarden van deze bepalingen blijft de aanvultende werking
van het aansprakelijkheidsrecht in Belgie beperkt.

122

6.7 Besluit

De bewijslastverdeling op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid
vormde jarenlang een belangrijk obstakel voor de effectuering van het recht
op schadevergoeding van werknemers die het slachtoffer waren geworden van
arbeidsongevallen of beroepsziekten. Metbehulp van verzwaarde stelplichten
en rechterlijke vermoedens trachtte de rechtspraak de zware bewijslast van de
werknemertecompenseren. Diezwarebewijslastwas metname hetgevolg van
een structurele kennisachterstand aan de kant van de werknemer, die op grond
van de hoofdregel van bewijslastverdeling moest bewijzen dat de werkgever
tekort was geschoten in zijn zorgplicht.

In navolging van dejurisprudentie kreeg de omkering van de bewijslast
ten gunste van de werknemer op 1 april 1997een wettelijke basis. Het huidige
art. 7:658 lid 2 BW legt het bewijsrisico ten aanzien van het nakomen van de
zorgplicht volledig op de werkgever, waarmee recht wordt gedaan aan de strek-

king van de bepaling. Het is aan de werknemer om te bewijzen dat hij schade
heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Deze stelplicht en
bewijslastkunnen in het concrete geval verder worden verlicht. Ingrepen in de
bewijslastverdeling mogen er evenwel niet toe leiden dat de werkgever aan-
sprakelijk wordt gesteld zonder dat er sprake is van een tekortkoming.

120     Art. 46 §  1  en 2 Arbeidsongevallenwet. Zie ook Cass. 22 januari  1960, Pas  1960, I,
580.

121    Art. 46 § 1, 7' AOW werd ingevoegd bij art. 97 Wet van 24 december 1999, B.S. 31
december 1999.

122    Faure & Hartlief 2001, p. 101-102.
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De verschuiving van de bewijslast in de richting van de werkgever kan
niet los worden gezien van de overige ontwikkelingen op het gebied van de
werkgeversaansprakelijkheid. In par. 6.2 werd de verzwaring van de zorgplicht
besproken, terwijlinpar. 6.4 werd ingegaan opde inperking van de mogelijkheid
van de wedcgeverom zich te beroepen op eigen schuld van de werknemer. Samen
met de afbouw van de sociale zekerheid (zie hierna) verklaren deze ontwikke-
lingen het toenemende beroep op de werkgeversaansprakelijkheid, een trend
die zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst zal voortzetten. Op zich
is dit niet problematisch, wanneer het gaat om het effectueren van rechten die
voorheen niet werden benut. Gaat het echter om claims die de grenzen van het
aansprakelijkheidsrecht overschrijden, dan ligt dat anders. Volgens Faure &
Hartlief vormt de zgn. 'socialisering' van het aansprakelijkheidsrecht samen
met de deregulering en privatisering van de sociale zekerheid de belangrijkste
oorzaak van het toenemende beroep op het aansprakelijkheidsrecht.123 Ik licht
dit nader toe.

Met de socialisering van het aansprakellkheidsrecht wordtbedoeld dat -
doorde wetgever ofde rechter - wordtafgeweken van de klassieke uitgangspun-
ten vanhet aansprakelijkheidsrecht: geen aansprakelijkheid zondertekortkoming
en geenofslechts gedeeltelijke vergoedingbij eigen schuld van debenadeelde.

Op het terrein van de werkgeversaansprakelijkheid is vooral dat laatsteprincipe
overboord gezet, waardoor onrecht wordt gedaan aan de preventieve functie
van het aansprakelijkheidsrecht. Immers,'zorgvuldig gedrag wordtnietbeloond,
onzorgvuldig gedrag blijft onbestraft'.124 Hiervoor zagen we dat er, gezien de

hoge eisen die aan de zorgplicht van de werkgever worden gesteld, alsnel sprake
is van een tekortkoming. Verder worden in de literatuur ook het afwentelen van
causaliteitsonzekerheidenhet toepassen van aansprakelijkheidsrecht met terug-
werkende kracht als 'problematisch' ervaren. 125

De deregulering en privatisering van de sociale zekerheid versterkt deze
tendens. De afkalving van de sociale zekerheid leidt er immers toe dat werk-
nemers steeds vaker beroep zullen doen op het aansprakelijkheidsrecht voor
de vergoeding vanhun schade: 26 Faure &Hartliefvrezen voordebetaalbaarheid

123   Faure & Hartlief 1999, p. 2010.
124      Faure & Hartlief 1999, p. 2010. Tegelijk wordt ookde kostenallocatiefunctie verstoord.
125   Idem. Zie ook Bolt & Spier 1996, p. 383.
126 Dit geldt met name voor werknemers met psychische klachten die  30 % van de huidige

WAO-instroom voor hun rekening nemen; zie Geers 2001, p.  19. Zie ook de voorstellen
van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (Commissie Donner), Werk maken
van arbeidsongeschiktheid, Den Haag 2001.  Eerder achtte het kabinet het toenemende
gebruik van het aansprakelijkheidsrecht 'onvermildelijk en ook wenselijk'. zie
Handelingen U 1998/99, 26 630, nr. 1, p. 2. Zie ook Faure & Hartlief 1999, p. 2008
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en verzekerbaarheid van een stelsel, waarin de voordelen van het aansprakelijk-
heidsrecht (volledige vergoeding) metdie van de sociale zekerheid (lage drem-
pels) worden gecombineerd.127 De opkomst van nieuwe beroepsziekten, met

name ziekten die zich pas na verloop van tijd openbaren, en het toekennen van
verhaalsrechten aanuitkerende instanties zal de druk op het aansprakelijkheids-
recht verder opdrijven.

128

In de literatuur zijn verschillende oplossingen voorgesteld om de hier
geschetste problemen aan te pakken. Deze varieren van polistechnische aan-
passingen en de normering van schadevergoeding totde invoering van een directe
verzekering voor professionele risico's.129 Uit par. 6.6 blijkt dat er bij de in-
voering van een directe verzekering naar Belgisch model opnieuw rekening
moet worden gehoudenmet debewijslastverdeling. De Belgische wetgeverheeft
verschillende vermoedens geYntroduceerd om de bewijslast van de getroffen
werknemer te versoepelen, maarineenopen systeem als het Nederlandse blijft
de bewijslast een heikel punt. De invoering van een lijstsysteem ligt vanuit dit

oogpunt in elk geval voor de hand.
Hetisbelangrijkomtebeseffendatmeteenverschuivingvandebewijslast

in art. 7:658 lid 2 BW nog niet alle problemen de wereld uit zijn. Met name
voor slachtoffers van een ziekte met een lange incubatietijd (zoals asbest-

gerelateerde ziekten) doetzich hetprobleem voordat zij hunrechtop schadever-

goeding dikwijls niet geldend kunnen maken, omdat de werkgever niet meer
bestaat ofgeen verhaal biedt.130 De invoering van een directe verzekering gekop-

peld aan een verzekeringsplicht voor de werkgever zou dit probleem kunnen

verhelpen. Andere oplossingen, zoals het door de overheid ingestelde Asbest-
131fonds, blijken in de praktijk vooralsnog weinig soelaas te bieden.

De werkgeverheeftniet alleen een zorgplichtten aanzien van de veiligheid
in de onderneming; hij moet op basis van de Nederlandse wetgeving ook zorgen

en 2012.
127 Vgl. Hartlief 1997, p. 44; Faure & Hartlief 1999, p. 2010 en Faure & Hartlief 2001,

p. 82-83.
128 Zie Lindenbergh 2000, p. 2-3 en Frenk 2000, p. 2-13.
129   Zie over polistechnische aanpassingen Frenk 2000, p. 2-13; over de normering van

schadevergoeding Giesen, Kamminga & Barendrecht, 'Normering van schadevergoeding
voor arbeidsongevallen en beroepsziekten: over draagvlak, differentiatie en smartengeld',
in:  Faure & Hartlief 2001, p. 131-165. De mogelijkheid van een directe verzekering
voor arbeidsongevallenen beroepsziekten wordt door Waterman 2001, p. 17-25 positief
beoordeeld.

130   Faure & Hartlief 1996, p. 37 e.v.
131      Faure & Hartlief  1996,  p.  37 e.v. signaleerden een aantal 'haken en  ogen'  voor de

instelling van een dergelijk fond.  Het zou in het kader van dit proefschrift echter te
ver gaan de voor- en nadelen van het inmiddels ingestelde Asbestfonds te beoordelen.
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voor informatie over de arbeidsrelatie, toepassing van het beginsel van gelijke
behandeling, tijdige betaling van het overeengekomen loon, naleving van
opzegbepalingen, enz:32 Het bestaan van een wettelijke ofcontractuele zorg-

plicht van de ene partij ten opzichte van de andere heeft gevolgen voor de
bewijslastverdeling. Departij diedezorgplicht draagtzalingeval vanbetwisting
moeten bewijzen dat zij die zorgplicht is nagekomen. Onder de werking van
art. 7A:1638x Oud BW was dit strikt genomen niet het geval, thans met art.
7:658 lid2BW echter wel. Opvallendisdatdeinart. 11 Arbo-wet geformuleerde

zorgplicht van de werknemer in de praktijk weinig tot geen invloed heeft op
de stelplicht en bewijslastverdeling in een juridische procedure.

Aan de omkering van de bewijslast op het gebied van de werkgeversaan-
sprakelijkheid liggen verschillende overwegingen ten grondslag, waaronder
de strekking van de bepaling (slachtofferbescherming), de aard van de aan-
sprakelijkheid, de aard van de schade, de aard van de norm, gevaarzetting, het
profijtbeginsel en - tot slot - de ongelijke positie van partijen en het beginsel
van effectieve rechtsbescherming. 133 Aangezien de eerste zes overwegingen

specifiek zijn voor het aansprakelijkheidsrecht is hun overtuigingskracht op
andere onderdelen van het arbeidsrecht beperkt. Een verschuiving van de
bewijslast op die gebieden kan wel worden gerechtvaardigd met een beroep
opde ongelijkepositie vanpartijen ende effectiviteit vande onderliggende norm.

132   Zie resp. hoofdstuk 3,4,5 en 7 van dit proefschrift.
133 Zie onder meer Giesen 2001, p. 191-122 en Fluit 2000, p. 44-45 en 75-77.
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7        BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVER-
EENKOMST

7.1           Inleiding

De bescherming tegen ontslag vervult een cruciale rol in de effectuering van
het gehele arbeidsrecht; een werknemer die met ontslag wordt bedreigd zal
tijdens de duur van zijn arbeidsovereenkomst immers niet snel een beroep doen

op het recht op loon, vakantie, goede arbeidsvoorwaarden of gelijke behan-

deling.' Het ontslagrecht of beter gezegd de ontslagbescherming kan  die rol
echter pas vervullen als zij ook zelf effectief is en de werknemer zijn aanspra-
ken zonder onnodige hindernissen kan verwezenlijken. Ook hier speelt de
bewijslastverdeling weer een belangrijke rol.

De bewijslastverdeling ten aanzien van de verschillende loonaanspraken
(achterstallig loon, vakantiedagen, overuren etc.) die uit een ontslag kunnen
voortvloeien, kwam reeds ter sprake in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk beperk

ik mij tot de vraag welke partij, in geval van betwisting, de reden ofredelijkheid
van de beeindiging moet stellen en bewijzen. Is dit de partij die de arbeidsover-

eenkornstbeeindigt ofdepartij die doorbetaling van loon ofschadevergoeding
vordert? Deze vraag wordt gesteld ten aanzien van de betindiging met weder-

zijds goedvinden (par. 7.2), de opzegging (par. 7.3), de ontbinding (par. 7.4)
en het ontslag op staande voet (par. 7.5). Gezien de nauwe samenhang tussen
de materieelrechtelijke bescherming en de bewijslastverdeling begint elke para-
graaf met een beschrijving van het toepasselijke materiele recht, gevolgd door
een analyse van debewijslastverdeling die in de desbetreffende procedure wordt
toegepast (of zou moeten worden toegepast). Hoewel er bij verschillende
onderdelen kritische kanttekeningen worden geplaatst, is het uitdrukkelijk niet
de bedoeling een geheel nieuw ontslagstelsel te ontwerpen. Gezien het belang
van de bewijslastverdeling voor de effectuering van het arbeidsrecht, zal dit
onderwerp bij een eventuele herziening van het ontslagrecht welin de discussie
moeten worden betrokken.

1       Heerma van Voss 1992, p. 9
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In par. 7.6 wordtonderzocht ofdebewijslastverdelingmet betrekking tot
hetgeheel van het ontslagrecht als bevredigendkan worden beschouwd. Biedt
de bewijslastverdeling de werknemer voldoende bescherming tegen onredelijk
ontslag, met andere woorden: staat debewijslastnietin de wegaan heteffectue-
ren van mogelijke aanspraken voortvloeiend uit een onredelijk of sociaal
onrechtvaardig ontslag? Immers: 'Bij eenzoo diep inhet leven vanden arbeider
ingrijpende rechtshandeling als het ontslag, moet voor alles de rechtvaardigheid
worden gewaarborgd.

,2

In dit hoofdstuk ga ik uit van het ontslagrecht zoals dit door de Wet Flexi-
biliteit en zekerheid is geregeld. De voorstellen van de Adviescommissie Duaal
Ontslagstelsel (ADO) komen verschillende keren ter sprake, maar zijn niet tot
uitgangspunt van de bespreking genomen. Wel wordt er aandacht besteed aan
het  voorstel  van de Commissie tot ratificatie van ILO-Conventie  158,  een
conventie die voor het hier behandelde onderwerp van bijzonder belang is.

7.2 Beaindiging met wederzijds goedvinden

7.2.1 Inleiding

Van een be#indiging met wederzurls goedvinden is sprake als partijen het
onderling eens zijn over de beeindiging van de arbeidsovereenkomst en de
hoogte van een eventuele afvloeiingsregeling (een zgn. geregeld ontslag). De
beeindiging kan onmiddellijk plaatsvinden of tegen een vooraf afgesproken
datum en heeft als belangrijkste kenmerk dat de ontslagregels niet in acht
genomen moeten worden. Hetzelfde geldt voor de opzegging door een der
partijen waarin door de wederpartij wordt toegestemd of berust. Ook in dat
geval spreken we van een beeindiging met wederzij(is goedvinden. In de
praktijk liggen deze rechtsfiguren zo dicht bij elkaar, dat zij hier onder 66n
noemer worden behandeld. Een aanbod totbeeindiging met wederzijds goedvin-
den kan zowel van de werknemer als van de werkgever uitgaan. Om het recht
op WW van de werknemer veilig te stellen, spreken partijen doorgaans af dat
zij debeeindigingnadien doorde CWI ofde kantonrechter laten' formaliseren'
door middel van een pro forma ontslagvergunning of ontbinding:

2    Mok 1950, p. 96.
3         Vgl. Scholtens 1999, p. 317, die op p. 313-315 een voorbeeld geeft van een procedure-

overeenkomst.
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7.2.2 Materieelrechtelijke aspecten

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en zekerheid is de beeindi-

ging met wederzijds goedvindenniet meer uitdrukkelijk in het BW enhet BBA

geregeld. Deze beeindigingswijze wordt dan ook in beginsel beheerst door de
regels van het algemene verbintenissenrecht.4 Dat betekent onder meer dat de

beeindiging tot stand komt dooreen aanbod tot beeindiging en de aanvaarding
daarvan; dat het aanbod tot beeindiging kan worden herroepen, zolang het niet
is aanvaard; dat een mondeling aanbod vervalt, wanneer het niet onmiddellijk
wordt aanvaard en een schriftelijk aanbod, wanneer het niet binnen redelijke
tijd wordt aanvaard; endatdebeeindiging vernietigbaaris, wanneerzij tot stand
is gekomen onder invloed van dwaling. De aanvaarding van het aanbod tot

beeindiging is bovendien vernietigbaar, wanneer zij tot stand is gekomen door
bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden:

Ook in Belgie wordt de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met
wederzijds goedvindenbeheerstdoorde algemene regels vanovereenkomsten-
recht. Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen een einde te maken aan de
arbeidsovereenkomst die hen bindt, hetzij onmiddellijk, hetzij op termijn.6
Rauws constateert op dit punt een dogmatisch verschil tussen het Belgische en
Nederlandse recht: op grond van de traditionele wilsleer, die in Belgie wordt
aangehangen, is er slechts sprake van een overeenkomst, indien partijen dit
werkelijk subjectiefwillen. De werknemer is dus slechts gebonden, als hij de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst willens en wetens heeft aanvaard. De
Nederlandse wils-vertrouwensleer (art. 3:35 BW), een leerstuk dat in het
arbeidsrecht tot ontwikkeling is gekomen, brengt daarentegen mee dat een
overeenkomst ook tot stand kan komen op basis van toerekenbare schijn: de

werkgevermag er in beginsel op vertrouwen datde wilsverklaring van de werk-
nemer ter beeindiging van de arbeidsovereenkomst met diens werkelijke wil
overeenstemt. In arbeidszaken wordt deze leer, volgens Rauws, echter niet
zuiver toegepast: het vertrouwen dat de werkgever mag hebben wordt in
Nederland immers getemperd door de -hierna te bespreken - onderzoeksplicht.7

4       Zie onder meer Jacobs 2001, p. 45-47; Van der Heijden 1999, p. 109; Eijpe 1988,
p.  360 e.v.;  Catz 1975, p. 547-549; HR 23 december 1955, NJ 1956,  183 en HR 23
januari 1981, NJ 1981, p. 392.

5        Vgl. resp. art. 6:217 lid 1; 6:219 lid 2, 6:221 lidl; 6:228 lid 1 en art. 3:44 BW. Zie
voor een vernietiging van de belindigingsovereenkomst wegens misbruik van omstan-
digheden: HR 5 februari 1999, NJ 1999, 354 en 652 (m.nt. Stein).

6       Van Eeckhoutte 2002, p. 285; Weyns 2000, p. 242 en Humblet e.a. 1999, p. 206.
7    Zie Rauws 1999, p. 286-287, die concludeert dat het resultaat in beide landen

vergelijkbaar is.
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Debeeindigingmet wederzijds goedvinden van een arbeidsovereenkomst
heeft voor de werknemer vergaande gevolgen: (1) het verlies van werk en
inkomen;  (2) het verlies van eventuele aanspraken uit schadeplichtig of ver-
nietigbaar ontslag; en (3) het risico om als verwijtbaar werkloos aangemerkt
te worden, waardoor hij zijn recht op een werkloosheidsuitkering verspeelt:
De werknemer die een aanbod tot beeindiging doet of een dergelijke aanbod
aanvaardt zal zich van deze consequenties bewust moeten zijn. De lagere
jurisprudentie gaat er in meerderheid van uit dat de werkgever verplicht is de
werknemer te wijzen op de mogelijke gevolgen voor het recht op WW.9 Voor
werknemers die met pensioen gaan, vervroegd uittreden of een andere baan
hebben gevonden is dit minder van belang.

Is er reden om aan te nemen dat de werknemer zich niet ofonvoldoende
van de genoemde consequenties bewust is, dan is de werkgever op grond van
de jurisprudentie van de Hoge Raad verplicht de werkelijke bedoeling van de
werknemer te onderzoeken. Verhaar toonde aan dat deze onderzoeksplicht in
de praktijk beperkt bleef tot buitenlandse of minderiarige werknemers:' De
zware gevolgen van een beeindigingmet wederzijds goedvindenpleiten echter
voor een ruimere toepassing van deze verplichting: 1 Zo oordeelde de kanton-
rechter van Middelburg dat een werknemer die driftig of boos is, de ernstige
gevolgen van een vrijwillige beeindiging niet voldoende kan overzien. Boven-
dien is het volgens de rechter twij felachtig of een tijdens drift of boosheid
gedane verklaring overeenstemt met de wil van de betrokkene.12 Ook in geval
van ziekte lijkt een grondige onderzoeksplicht van de werkgever gerechtvaar-
digd.

Wordt de toestemming in een beeindiging met wederzijds goedvinden
achteraf door de werknemer betwist, dan zal de rechter moeten nagaan: (1) of
er sprake is van een verklaring of gedraging van de werknemer die duidelijk
en ondubbelzinnig op de beeindiging van de arbeidsovereenkomst is gericht;
en (2) ofde werkgever zich ermet redelijke zorgvuldigheid vanheeft vergewist

8       Op grond van art. 27 lid 1 WW wordt een uitkering blijvend geheel geweigerd als de
werknemer verwijtbaar werkloos is geworden in de zin van art. 24 lid 2 WW. Heeft
de werknemer niet in overwegende mate verwijtbaar gehandeld, dan wordt de uitkering
gedurende 26 weken met 50 procent gekort. Een volledige WW-uitkering wordt slechts
verkregen als de werkloosheid de werknemer niet of slechts in zeer geringe mate valt
te verwijten; zie Grapperhaus e.a. 1999, p. 310. Ook in Belgitriskeert de werknemer
die akkoord gaat met de beandiging v an zijn arbeidsovereenkomst zijn recht op een
werkloosheidsuitkering; zie Verbraeken & De Schoutheete 1994, p. 291.

9     Grapperhaus 1999, p. 153.
10    Verhaar 1988, p. 83-91.
11     Zie ook Hartlief & Tjittes 1989, p. 156.
12 Ktg. Middelburg 29 mei 2000, Prg. 2000/5494 (zie ook de volgende noot).
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dat de werknemer debeeindiging van de arbeidsovereenkomst werkelijk heeft
beoogd:3 Is eraanbeide voorwaarden voldaan, dan kande werknemer aan zijn

toestemming worden gehouden. Zo niet, dan is debeeindiging met wederzijds
goedvinden vernietigbaar. Dat betekent dat een vordering van de werknemer
tot doorbetaling van loon toewijsbaar is over de periode dat de werknemer
bereid was de overeengekomen arbeid te verrichten (zie hoofdstuk 5).

Door het stellen van bijkomende voorwaarden aan de beeindiging met
wederzijds goedvinden van een arbeidsovereenkomst creeert de Hoge Raad
een extra bescherming voor de werlmemer. Dit leidt tot een bijstelling van de
regels van het algemene verbintenissenrecht. Zou de bewijslast dat aan die
voorwaarden is voldaan geheel en al op de werknemer rusten, dan zou die
bescherming echter van weinig waarde zijn. De materieelrechtelijke bescher-

ming van de werknemer gaat daarom in beginsel gepaard met een op de
werkgever rustende bewijslast.

7.2.3          Bewijslastverdeling

Een van de eerste gepubliceerde arresten over de bew(/slasiverdeling in geval
vanbeeindiging met wederzijds goedvinden dateert uit 1913. In casu vorderde
de werknemer schadeloosstelling op grond van - wat thans heet - schadeplichtig
ontslag. De werkgever verweerde zich met de stelling dat de werknemer had

toegestemd in een beeindiging met wederzijds goedvinden. Aangezien deze
stelling door de werknemer werdbetwist, kwamhet erop aan te beslissen welke
partij het bestaan ofjuist het ontbreken van de toestemming moest bewijzen.
DeHoge Raadoordeelde: 'Doorde eisermeerbewijs opteleggendan vanhem
kan worden gevorderd, heeft de rechtbank artikel 1902 BW geschonden en
artikel 16390 BW verkeerd toegepast. Staat de arbeidsovereenkomst vast, dan
hoeft de werknemer niets anders of meer te bewijzen dan het ontslag uit zijn
betrekking op de door hem gestelde datum, onverminderd verweersters be-

voegdheid daartegenover om de door haar gestelde toestemming van eiser te

13        HR 13 juli 2001, NJ 2001,505 (Keijzer/Verhagen). De toetsing aan deze maatstaf kan
plaatsvinden met alle mogelijke bewijsmiddelen; een schriftelijke bevestiging van de
werknemer is m.a.w. niet nodig. Zie verder: Ktg. Amsterdam 17 juli 2001, JAR
2001/162; Ktg. Middelburg 8 november 1999, JAR 1999/268 (tussenvonnis) en Ktg.
Middelburg 29 mei 2000, Prg. 2000, 5494 (eindvonnis); HR 30 mei 1997, JAR
1997/142; HR 25 maart 1994, NJ 1994,390; HR 12 september 1986, NJ 1987. 247
en HR 14 januari  1983, NJ 1983, 457.
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bewijzen, welke, indien bewezen, aan haar handeling de onrechtmatigheid
ontneemt. ,14

De werknemer die zich geconfronteerd ziet met een ongewenste en
voortijdige beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst heeft twee mogelijkhe-
den: hij kan de vernietigbaarheid van de opzegging inroepen ofde beeindiging
in stand laten en eenberoep doen op de schadeplichtigheid van de werkgever.

15

Verweert de werkgever zich tegen deze vorderingen met eenberoep op weder-

zijds goedvinden, dan draagt hij daarvan de bewijslast. Dit uitgangspunt, dat
doordejaren heen ongewijzigdis gebleven,16 vloeit voortuit dehoofdregel van
art.  150 Rv. Hetbestaan van wederzijds goedvinden is immers eenzelfstandige
rechtvaardigingsgrond, die de beeindiging ontdoet van haar vernietigbare of
schadeplichtige karakter. Hetzelfde geldt voor het bestaan van een dringende
reden voor ontslag op staande voet (zie par. 7.5) of voor opzegging tijdens de
proeftijd.

De inhoud van de bewijslasthangt samen met de in par. 7.2.2 genoemde
materiele aspecten van de beeindiging met wederzijds goedvinden. Concreet
betekent ditdatde werkgever, in geval vanbetwisting, hetbewijs moet leveren
van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring ofgedraging van de werkne-

mer gericht op de beeindiging van de arbeidsovereenkomst en dat hij moet
aantonen dat hij zich met een redelijke mate van zorgvuldigheid van de
bedoeling van de werknemer heeft vergewist. De zwaane van die bewijslast
hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo zullen er ten aanzien van
'zwakkere' werknemers in het algemeen hogere eisen aan het bewijs van de
werkgever wordengesteld. 17 Produceert de werkgevereen doorde werknemer
ondertekende beeindigingsovereenkomst waarin een evenwichtige afvloeiings-
regeling is overeengekomen, en blijft de werknemer desondanks volhouden
dat hij niet met de beeindiging heeft ingestemd, dan is er reden voor een ver-

14     HR 14 november 1913, NJ 1913, 1267. Art. 1902 BW is thans vervangen door art.
150  Rv. De bedndiging met wederzijds goedvinden was  in art. 7A: 16390  Oud  BW
als uitzondering geformuleerd, maar gaf in de literatuur aanteiding tot interpretatiever-
schillen. In het huidige art. 7:677 BW is deze zinsnede weggelaten.

15 Een vernietiging kan worden uitgesproken wegens het ontbreken van een ontslagver-
gunning (art. 9 lid 1 BBA); de schadeplichtigheid is gebaseerd op het ontbreken van
een dringende reden (art. 7:6771id 1 BW). Beide vorderingen verjaren na verloop van
zes maanden; zie resp. 9 lid 3 BBA en 7:683 lid 3 BW.

16      HR 25 maart 1990, NJ 1991,390 (Ritico/SMD); HR 5 november 1993, NJ 1994, 154;
HR 21 december 1990, NJ 1991, 235 (Burgzorg/Sanders);  HR 17 januari 1986, NJ
1986. 732 (Waal/VanderheuD; HR 12 december 1985, NJ 1986, 293; HR 5 februari
1982, NJ 1982, 316 (Van Enthoven/Llistenfabriek) en HR 21 mei 1976, NJ 1977, 397.

17        Tot deze groep kunnen naast jonge of onervaren werknemers en buitenlandse werkne-
mers die de Nederlandse taal niet goed beheersen ook zieke, boze en overspannen
werknemers worden gerekend.
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schuiving van de bewijslast naar de werknemer. Een verschuiving van de
bewijslast op grond van feitelijke vermoedens moet volgens Vranken echter
wel beperkt blijven tot zeer evidente gevallen, omdat er anders gemakkelijk
afbreuk wordt gedaan aan de hoge materieelrechtelijke bescherming van de
werknemer. 18

Het voorgaande betekent overigens niet dat de werknemer geen enkele

bewijslast draagt. Stelt de werknemer dat de werkgever schadeplichtig is
geworden doordat hij de arbeidsovereenkomst voortijdig heeft beeindigd, dan
moet eerst de schadeplicht worden vastgesteld, voordat de werkgever kan
worden toegelaten tot het bewijs van wederzij(is goedvinden. In het arrest

Burgzorg/Sanders oordeelde de Hoge Raad hieromtrent: 'In deze situatie rust
in het licht van art. 177 eerste zinsnede Rv (thans art. 150 Rv; CB) op de
werknemer de last bewijs te leveren van de aan zijn vordering tot schadeloos-
stelling ten grondslag gelegde stelling."' In het onderhavige geval was er
volgens de Hoge Raad geen geschrevenofongeschreven regel die tot een ander
oordeel noopte enhad de werknemerevenmin feiten ofomstandigheden gesteld
die aanleiding konden geven tot een andere verdeling van de bewijslast op
grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Ook thans zal de rechter
echter moeten voorkomen dat hijde werknemer meerbewijs oplegt dan onder
de gegeven omstandigheden van hemkan worden gevergd.20 Dat kanbetekenen
dat hij in eerste instantie genoegen neemt met aannemelijk gemaakte feiten en
hiervan pas in een latere fase bewijs verlangt. Het bestaan van wederzijds
goedvinden maakt bewijslevering door de werknemer immers overbodig.

Slaagt de werkgever in het bewijs van wederzijds goedvinden dan kan
de werknemer nog een beroep doen op bedreiging, bedrog, misbruik van om-
standigheden of dwaling (zie par. 7.2.2). De bewijslast ten aanzien van deze

gronden rust op de werknemer, conform de hoofdregel vanbewijslastverdeling.
Acht de rechter het bestaan van dwaling voldoende aannemelijk, dan kan de
werkgever op zijn beurt een beroep doen op het nadeelsvereiste. Dat betekent

18     A-G Vranken in zijn conclusie voor HR 25 maart 1994, NJ 1994, 390. Vergelijk de
kritiek van Mannoury 1973, p. 503-507 op de beslissing van de rechtbank in HR 5
januari 1973, NJ 1973, 113, die volgens Mannoury zonder enige grond afweek van
de normale verdeling van de bewijslast, zoals toegepast door de kantonrechter. Zie
ook Van der Grinten 2002, p. 247 en Jacobs 2001, p. 46.

19        HR 21 december 1990, NJ 1991,235. In het onderhavige geval was het, volgens Asser
1995, p. 102, essentieel dat beide partijen er van uitgingen dat aande arbeidsovereenk-
omst een einde was gekomen. In geschil was de wijze waarop dat was gebeurd: ontslag
op staande voet zonder dringende reden of beandiging met wederzijds goedvinden.
Zie ook Arbeidsovereenkomst, aant. 14 op art. 7:677 BW.

20     Zie de eerder genoemde opvatting van de Hoge Raad in HR 14 november 1913, NJ
1913, p. 1267.
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dat hij moet aantonen dat het ongedaan maken van de beeindiging hem in een
nadelige positie zou brengen, bijvoorbeeld omdat hij na de beeindiging een
vervanger in dienst heeft genomen.

21

7.3 Opzegging

7.3.1 Inleiding

De opzegging is een eenzijdige rechtshandeling gericht op de onmiddellijke
of toekomstige beeindiging van de arbeidsovereenkomst. In Nederland is de

opzegging vormvrij; in Belgie moet zij altijd schriftelijk gebeuren.22 Om haar

werking te hebben moet de opzegging de wederpartij hebben bereikt en het is

in geval van betwisting aan de ontslaggevende of -nemende partij om de ont-
vangst van de ontslagbrief door de wederpartij aannemelijk te maken.23 In de

loop der jaren  is de opzegging  van een arbeidsovereenkomst aan vele regels

gebonden. Deze regels hebben niet alleen betrekking op de dag waartegen mag
worden opgezegd en de termijn die bij opzegging in acht moet worden geno-
men, maar ook op de reden of redelijkheid van de opzegging.24 In deze para-

graaf wordt onderzocht welke partij de redelijkheid (of onredelijkheid) van de
beeindiging door opzegging moet bewijzen en wat die bewijslast inhoudt. Wat
het Nederlandse recht betreft wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de

preventieve en de repressieve redelijkheidstoets (par. 7.3.3).
Een specifiek kenmerk van het Nederlandse ontslagstelsel is dat de

werkgever voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst voorafgaande toe-
stemming nodig heeft van een administratiefrechtelijk orgaan, de Centrale

organisatie WerkenInkomen (CWI). Rauws spreekt in dit verband vaneen van

21    Jacobs 2000, p. 154. Zie bijv. Rb. 's-Hertogenbosch 3 april 1987, Prg. 1987, 2751.
Zie over het nadeelsvereiste verder HR 15 april  1988, NJ 1988, 951; Hartlief & Tjittes
1989, p. 157 en Eijpe 1988, p. 362 e.v.

22      Resp. Van der Grinten 2002, p. 250 en Van Eeckhoutte 2002, p. 291. Vanuit bewijs-
rechtelijk opzicht heeft een schriftelijke opzegging de voorkeur. Dit maakt het voor
de werknemer echter wel moeilijker om achteraf te beweren dat hij niet de wil had de
arbeidsovereenkomst te beeindigen   (zie   in dit verband   de   in   noot 12 genoemde
jurisprudentie).

23 Vgl. Rauws 2001, p. 7-9, onder verwijzing naar art. 3:37 lid 3 BW (ontvangsttheorie)
en HR 10 augustus 1990, NJ 1991, 449. Zie ook HR 12 april 1991, Nl 1991,449 en
Rb.  ' s-Gravenhage 27 november 2002, JAR 2003/32. De Belgische cassatierechtspraak
lijkt daarentegen uit te gaan van de verzendtheorie.

24     Zie art. 7:672 BW (dag en termijn van opzegging); art. 6 BBA (algemeen opzegver-
bod);  art. 7:670 en 670 BW (bijzondere opzegverboden) en  art. 7:681 BW (kennelijke
onredelijkheidstoetsing).

222



OPZEGGING 7.3

debelangrijkste verschillen tussen hetBelgischeen Nederlandse ontslagrecht.25

Een opzegging zonder toestemming (of ontslagvergunning) van de CWI is

vernietigbaar en geeft de werknemer recht op doorbetaling van loon voorzover

hij bereid en in staat is de overeengekomen arbeid te verrichten. De CWI
beoordeelt ofhet voorgenomen ontslag redelijk is (de zgn. preventieveredelijk-
heidstoets). Is dat het geval, dan is ernog demogelijkheid de opzegging achter-
af door de rechter te laten toetsen op kennelijke onredelijkheid (de zgn.

repressieve redelijkheidstoetsing). Een kennelijk onredelijke opzegging kan
leiden tot toekenning van een schadevergoeding aan de wederpartij. Omdat de
schade vaak moeilijk te schatten en te bewijzen is, wordt de hoogte van de
schadevergoeding door de rechter 'naar billijkheid' vastgesteld.26

In Belgiehangt de aard van de rechterlijke ontslagtoetsing af van de vraag
of de betrokken werknemer als arbeider ofals bediende moet worden gekwalifi-
ceerd. Arbeiders kunnen zich beroepen op de bijzondere regel van het willekeu-
rig ontslag; voor bedienden geldt de algemene regel van misbruik van recht.

In par. 7.3.4 onderzoek ik welke gevolgen dit heeft op het vlak van de bewijs-
lastverdeling. Een preventieve bestuursrechtelijke inmenging inhetontslagrecht
is in Belgie onbekend.27

Debeeindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatiefvan de werkgever
maakt sinds 1963 deel uit van de ILO-regelgeving. DeTermination of Employ-
ment Convention uit 1982bevatbijzondereregels voordebewijslastverdeling.
Hoewel de Conventie door geen van beide landen is geratificeerd, onderzoek

ikin par. 7.3.5 in hoeverre hetNederlandseen Belgische arbeidsrechtmetdeze

regels in overeenstemming zijn. Ik begin deze paragraaf met een terugblik op
de totstandkoming van het Nederlandse ontslagstelsel en een situering van de
recente herzieningsvoorstellen.

*

25   Rauws 1999, p. 279. Een ander fundamenteel verschil is de ontbinding wegens
gewichtige redenen (zie par. 7.4). Zie over de opzegging in Nederland en Belgie verder
Rauws 2001, p. 4-7. Ook Cuypers 1990, p. 215 noemt het Nederlandse ontslagsysteem
uniek.

26    Loonstra 1999, p. 249.
27      Rauws 1999, p. 279 en 2001, p. 4. Op grond van art. 18 van de Wet van 14 februari

1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (B.S. 15
februari  1961) kan de aanwerving, afdanking en het werkloos stellen van werknemers
gedurende een beperkte peiiode bij KB afhankelijk worden gesteld van een toelating
of voorafgaande aangifte.  Van deze bevoegdheid is echter geen gebruik gemaakt. Zie
ook Cuypers 1990, p. 19 en 20.
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7.3.2 Achtergrond van de ontslagtoetsing in Nederland

Onder de werking van het BurgerlijkWetboek van 1838 genoten werknemers,
toen nog hoofd- en handarbeiders genoemd, geen enkele ontslagbescherming.
De werkgever had het recht hen te allen tijde zonder verdere vergoeding naar
huis te sturen. Voor dienstboden die voor een bepaalde tijd waren 'gehuurd'
gold er wel enige bescherming. Zij mochten te allen tijde zonder opgave van
redenen worden weggestuurd, maar hadden in dat geval wel recht op een
schadeloosstelling van zes weken loon.28 De Wet op de arbeidsovereenkomst
van 1907 bracht verbetering  in deze situatie: voortaan moest  er  voor  de

beeindiging van een arbeidsovereenkomst vooronbepaalde tijd een aanzegdag
en een betrekkelijk korte opzegtermijn gerespecteerd worden. Over de reden
van de opzegging hoefde de opzeggende partij echter geen verantwoording af
te leggen; een redelijkheidstoetsing werd zelfs strijdig geacht met de rechtsze-
kerheid.29

Gaandeweg werd deze situatie als onrechtvaardig en onbillijk beschouwd,
met name ten aanzien van werknemers die reeds geruime tijd in dienst waren
van de ondememing:' In zijn proefschrift 'Rechtvaardig ontslag' schrijft
Ringeling hierover: 'Samenvattend kunnen wij stellen, datderechtswetenschap,
voor zover zij zich actief met het arbeidsrecht bezig hield,  na  1920  meer en
meer de noodzaak van eenjusm causa dimissionis ging beseffen en dienteng-
evolge de invoering hiervan onderhaardoelstellingen begon op te nemen. Doch
hieraan zij onmiddellijk toegevoegd, dat men binnen deze kring nog in grote
meerderheid de mening was toegedaan, dat de remedie slechts in de vorm van
een schadeloosstelling diende gezocht te worden en niet in de continuatie van
het dienstverband tegen de zin van de partij, die onrecht beging. ,31

Onder invloed van het Duitse en Franse arbeidsrecht en de verbeterde
rechtspositie van ambtenaren werd er tussen  1930 en  1940 van verschillende
kanten gepleit voor een herziening van het Nederlandse ontslagrecht om de

.

28     Ringeling 1953, p. 11 en Wust 1993, p. 182.
29 Zie hieromtrent; Van den Heuvel 2002, p. 235; Heerma van Voss 1992, p. 46 en Van

den Heuvel 1983, p. 26 e.v.
30     Levenbach 1954, p. 1 en 2. Zie ook Luttmer-Kat 1985, p. 89.
31    Ringeling 1953, p. 17-18.  De term 'justa causa dimissionis' is afkomstig van

Levenbach, Openbare Les, Amsterdam  1926. De objectief geldige reden kon volgens
Levenbach betrekking hebben op daden, eigenschappen of gedragingen van de
werknemer of het niet langer nodig zijn van de werknemer voor het onderhavige werk.
Vermeldenswaard is hier nog het proefschrift van Van den Bergh uit 1924, waarin hij
voorstelt dat een ontslag zonder schadevergoeding alleen kan worden gegeven met
inachtneming van de opzegtermijn 6n op billijke gronden, waarvan de bewijslast op
de werkgever dient te rusten.
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positie van de werknemer te verbeteren.32 In eerste instantie gaf de regering er
echter de voorkeur aan verbeteringen over te laten aan CAO-partijen en geen
nieuwe wetgeving tot stand te brengen.33 Tijdens WO H kwam daar verandering
in: de overheid vaardigde een maatregel uit die het ontslag van werknemers aan
banden legde. Deze maatregel beoogde niet zozeer de bescherming van
individuele werknemers, als wel de instandhouding van de werkgelegenheid.34

In de tweede helft van de bezetting stond de arbeidsinzet in de Duitse oorlogsin-
dustrie centraal en werd het ontslagverbod ook op werknemers van toepassing
verklaard.35

Aan het einde van WO II werd een nieuwe noodregeling uitgevaardigd
om werknemers te behoeden voor massale werkloosheid: het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen of BBA.36 Na de bevrijding werd deze publie-

krechtelijke maatregel aangepast aan de gewijzigde omstandigheden: in plaats
van het verwachte overaanbod van arbeidskrachten ontstond er na de oorlog
immers een nijpend tekort aan vaklieden, waardoor er een hevige concurrentie
ontstond tussen werkgevers onderling.37 Het BBA 1945 verbood werkgevers
dn werknemers een arbeidsovereenkomst te beeindigen zonder tussenkomst
van de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, behalve in geval van

wederzijds goedvinden of ontslag op staande voet. Met de intrede van het ont-

slagverbod van art. 6 BBA werd langs publiekrechtelijke weg de mogelijkheid
geYntroduceerd van oppositie tegen een onrechtvaardig ontslag.38 Deze moge-

lijkheid bestaat nog altijd.
In de jaren na WO II werd de herziening van het ontslagrecht van over-

heidswege terhand genomen'met debedoeling ompersonen, diereeds geruime
tijd bij dezelfde werkgever in loondienst zijn, meerdere bestaanszekerheid te
verschaffen:39  De  wet  die  op  1  juli  1954 in werking  trad  ging  uit  van  het

32     Zie bijv. de opvattingen van Levenbach, Mok, De Gaay Fortman,Van den Bergh en
Van der Ven, die uitgebreid worden besproken door Van den Heuvel  1983, p. 28-42.

33 Ook Levenbach 1954, p. 17 wijst uitdrukkelijk op deze collectieve vorm van bescher-
ming. In goed georganiseerde bedrijfstakken, zoals de grafische industrie, was de
positie van de werknemer hierdoor sterk verbeterd; zie Heerma van Voss 1992, p. 40.

34       Ringeling 1953, p. 19. Het betreft het Besluit van de Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht van 27 mei 1940 betreffende het verbod van stopzetting van de arbeid en
het ontslag van arbeiders in ondememingen, Stb. 1940,801.

35      Heerma van Voss 1992, p. 66.
36      Besluit van 17 juli 1944, Stb. E 52.
37      Ringeling 1953, p. 20 onder verwijzing naar KB 29 december 1944. Stb. E 157.
38     Ringeling 1953, p. 21. Zie ook Van de Heuvel 1983, p. 48.
39          Passage  uit de troonrede  van  23  juli 1946 waarin de regering een wetsvoorstel  tot

herziening van het ontslagrecht aankondigde. Op 29 juli 1947 bracht de Stichting van
de Arbeid haar advies 'Herziening van het ontslagrecht' uit. Zie over Wetsontwerp
881 d.d. 30 juni 1948 tot Wijziging van de bepalingen omtrent het ontslag bij arbeids-
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behoud van de preventieve ontslagtoetsing.40 Bovendien bood zij partijen de
mogelijkheid om achteraf in een juridische procedure op te komen tegen
kennelijke onredelijkheid van de opzegging. De preventieve en repressieve
redelijkheidstoetsing zijn op zichzelf, maarook naast elkaar, bestaanbaar:' De
wet introduceerde ook de eerste bijzondere opzegverboden in het BW: een
opzegverbod tijdens de eerste twee jaar van ziekte en een opzegverbod tijdens
militaire dienst. Het opzegverbod bij ziekte hadnietalleen een sociaalrechtelij-
ke, maar ook een psychologische strekking: men wilde de werknemer op zijn
ziekbed een onverwacht ontslag met bijkomende onzekerheid besparen.

42

In  1976 werd de sanctie op overtreding van deze verboden gewijzigd van
schadeplichtigheid in vernietigbaarheid en werd de lijst met per definitie
ongeldige redenen verderuitgebreid.43 De werknemer, wiens arbeidsovereenk-
omst op grond van een dergelijke reden wordt beeindigd, kan thans binnen twee
maandennade opzegging een beroep doen op de vernietigingsgrond (art. 7:677
lid 5 BW). Om aan vernietiging van zijn rechtshandeling te ontkomen, zal de
werkgevermoeten aantonen dat de opzegging geen verband houdt met een van
deinart. 7:670BW genoemde omstandigheden. Hetzelfde geldt voorde werk-
gever die aan de rechter toestemming vraagt voor opzegging van een werkne-
mer genoemd in art. 7:670a BW: de rechter zal zijn toestemming slechts ver-
lenen als de werkgeveraannemelijk maakt datde opzegging geen verband houdt
met de OR-kandidatuur van de werknemer of een andere daar genoemde
hoedanigheid.

In dejaren negentig werden twee wetsvoorstellen ingediend tot herziening
van het ontslagrecht. Het eerste voorstel ging uit van de handhaving van de

overeenkomsten verder Ringeling 1953. p. 22 e.v. Zie over de sociaal-politieke
achtergronden; Heerma van Voss 1992, p. 67 e.v.

40     Wet van 17 december 1953 houdende wijziging van de bepalingen omtrent ontslag
bij arbeidsovereenkomsten, Stb. 619. De voornaamste verworvenheden van deze wet
waren. 1) de verlenging van de opzegtermijn bij langdurig dienstverband; 2) het
scheppen van de mogelijkheid om bij de rechter op te komen tegen kennelijk onredelij-
ke beeindiging; 3) de invoering van de mogelijkheid van herstel van de arbeidsover-
eenkomst; 4) invoering van een ontslagverbod tijdens ziekte en militaire dienst; 5)
invoering van een vergoedingsmogelijkheid bij concurrentiebeding.

41         Levenbach 1954, p. 167. Het Nederlandse ontslagrecht vertoont hierdooreen'verbrok-
keld beeld', aldus Luttmer-Kat  1985, p. 92.

42       Heerma van Voss 1992, p. 81 onder vewijzing naar Levenbach 1954, p. 28 en HR 24
oktober 1986, NJ 1987, 292.

43      Wet van 6 mei  1976, Stb. 295. Nieuw waren onder meer de opzegverboden wegens
huwelijk, zwangerschap en tijdens bevallingsverlof. Een ontslagverbod voor
(kandidaat-) ondernemingsraadsleden werd in 1971 opgenomen in de WOR. Zie over
de'perdefinitie ongeldige reden' Van den Heuvel  1983, p. 92-93 en Luttmer-Kat 1985,
p. 98.
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preventieve ontslagtoets; het tweede van de afschaffing ervan. In plaats daarvan

stelden de indieners van het tweede ontwerp, conform de in par. 7.3.5 te
bespreken ILO-Conventie, voor dat de werkgever de arbeidsovereenkomst
slechts mag opzeggen, indien daarvoor een redelijke door de werkgever te
bewijzen grond bestaat.44 Uiteindelijk heeft geen van beide wetsvoorstellen het

gehaald; de standpunten over het al dan niet behouden van de preventieve
ontslagtoets lagen nog te ver uiteen om tot een consensus te komen.

Het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid, gebaseerd op een unaniem

advies van de Stichting van de Arbeid, overleefde debehandeling in de Tweede

en Eerste Kamer wa.45 In de Memorie van Toelichting pleiten de verantwoorde-

lijke bewindslieden voor handhaving van de bestuurlijke preventieve ontslag-
toets op grond van de volgende argumenten: (1) het belang van werkgevers bij
een laagdrempelige en kosteloze procedure waarmee zij duidelijkheid kunnen

krijgen overderedelijkheid van het ontslagverzoek; (2) hetbelang van werkne-

mers, metname ouderen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, bij bescherming

tegen sociaal ongerechtvaardigd ontslag; (3) het bevorderen van ontslag als
uiterste middel; (4) de mogelijkheid voor de overheid om het arbeidsmarktbe-
lang mee te laten wegen; (5) het tegengaan van oneigenlijke instroom in de

WW; en (6) het maatschappelijke draagvlak voor handhaving van het duale

ontslagstelsel.
46

Ondanks deze stroom van argumenten blijven de meningen over de
noodzaak van een dubbele ontslagtoetsing uiteenlopen. Dit was al zo in 1954
en is vandaag de dag nog altijd het geval.47 Een fundamentele herziening van

het duale ontslagstelsel is vooralsnog in elk geval niet aan de orde. Volgens
Van den Heuvel zijn we in Nederland gewoonweg 'niet klaar' voor een nieuw

ontslagrecht. De instelling van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel
(ADO) die in 2000 adviseerde de preventieve toetsing definitief af te schaffen,
was volgens hemniet meer dan een 'achterhoedegevecht in depolitiek', omdat

44      Zie resp. Kamerstukken /1 1989/90,21 479 en Kamerstukken U 1994/95,22 977. Het
laatste voorstel voorzag tevens in de introductie van een verplichte hoorprocedure

(conform de in § 3.5 te bespreken ILO-Conventie) en in een beperking van de

mogelijkheid om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.
45          De   Wet  van   14  mei 1998, houdende wijziging  van het Burgerlijk Wetbock,   het

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen    1945   en van enige andere wetten
(Flexibiliteit en zekerheid), Stb. 300, en de Reparatiewet (Stb. 1998, 741) traden in
werking  op  1  januari   1999.  Zie  voor het Stichtingsadvies: Stichting  van de Arbeid,
Advies civietrechtelijke ontstagbeschenning. 94/05, Den Haag 1994. Zie over de
krachtlijnen van deze wet: Jacobs 2001, p. 4-9.

46 Zie Kamersmkken H 1995/96,25 263, nr. 3, p. 11 en Kamerstukken / 1997/98,25 263,
nr. 132b. p. 6-7.

47     Zie resp. Levenbach 1954, p. 167 en ADO 2000, p. 39-41.
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de sociale partners onderling al hadden besloten de preventieve ontslagtoets
tebehouden.48 Hetunieke van hetNederlandse ontslagrechtblijft dus voorlopig
behouden. Toch komt het mij voor dat een goed doordacht, eenvoudig maar
adequaat ontslagrecht in de toekomst onontbeerlijk is. In de slotparagraafkom
ik hierop terug.

7.3.3          Redelijkheidstoetsing en bewijslastverdeling

Het duale ontslagstelsel brengt, zoals gezegd, mee dat een opzegging tweemaal
getoetstkan worden: preventiefdoorde CWIenrepressiefdoorde kantonrech-
ter. Ten aanzien vande bewijslastverdelinghanterenbeide instanties hun eigen
regels die mede worden bepaald door de formulering van het materiele recht.
Ook hanteren zij verschillende maatstaven voor de waardering van de aang-
evoerde feiten en omstandigheden. In het vervolg van deze paragraafworden
beide toetsingen aan een nader onderzoek onderworpen.

7.3.3.1 Preventieve redelijkheidstoets

Op grond van art. 6 BBA heeftde werkgever voorafgaande toestemming nodig
om de arbeidsovereenkomst met een of meer werknemers te beeindigen. De
bevoegdheid tothet verlenen van eenontslagvergunning is sinds 1 januari 2002
opgedragen aan de coordinator Juridische Zaken van de Centrale Organisatie
voor Werk en Inkomen (CWD.49 Zegt de werkgever op zonder voorafgaande
toestemming, dan is de opzegging vernietigbaar, tenzij er sprake is van een
beeindiging metwederzijds goedvinden (par. 7.2), ontslag op staande voet(par.
7.5), opzegging tijdens proeftijd of opzegging ten gevolge van faillissement
van de werkgever.50 Tegen een besluit van de CWI is geen beroep ofbezwaar
mogelijk in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de
werknemer die het niet eens is met de toegekende vergunning een procedure
uit kennelijkonredelijk ontslag zal moeten aanspannen (ziepar. 7.3.3.2), terwijl

48     Van de Heuvel 2002, p. 235. Zie ook Scholtens 2002, p. 5
49     Art. 6 lid 1 sub b Mandaatbesluit CWI d.d. 7 maart 2002, Stcn. 2002,53. Op grond

van deze regeling zijn naast de tien coOrdinatoren JZ ook de Adjunct-directeur
Uitvoering, de Manager Juridische Zaken en de zes Hoofden Juridische Zaken van
de CWI bevoegd om ontslagvergunningen te verlenen. In het vervolg zal ik daarom
spreken van de bevoegde functionaris. Voor 1 januari 2002 was die bevoegdheid
toegekend aan de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA), die op zijn
beurt de opvolger was van de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB).

50       De laatste drie uitzonderingsgronden zijn opgenomen in art. 6 lid 2 BBA. De beEindi-
ging met wederzijds goedvinden is als uitzonderingsgrond geschrapt (zie par. 7.2).
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de werkgever die de arbeidsovereenkomst alsnog wil beeindigen een ontbin-

dingsprocedure zal moeten starten. Deze laatste mogelijkheid is uitgegroeid
tot een hoofdroute in het Nederlandse ontslagrecht (zie verder par. 7.4).51

De regels die bij de uitvoering van een preventieve ontslagtoets in acht

moeten worden genomen, zijnte vinden inhetOntslagbesluit. Hetbesluitbevat

een aantal procedurevoorschriften (zoals de toepassing van het beginsel van

hoor en wederhoor en de advisering dooreen onafhankelijke Ontslagadviescom-

missie), een algemene toetsingsmaatstafen enkele bijzondere voorschriften voor

ontslagen wegens bedrijfseconomische of andere dan bedrijfseconomische
redenen. 52

Heeft de werknemer geen bezwaar tegen de voorgenomen opzegging

wegens bedrijfseconomische redenen dan biedt art. 2:6 Ontslagbesluit de

mogelijkheidvaneen verkorteprocedure. Dat betekent dat partijen niet worden

gehoord en de ontslagadviescommissie niet om advies gevraagd hoeft te
worden. De toetsing blijft in die gevallen beperkt tot de beoordeling van de

ontslaggrond en de naleving van de regels inzake ancienniteit, afspiegeling,
herplaatsing en arbeidsongeschiktheid.53 De gemiddelde behandelingsduur van

een aanvraag wordthierdoor aanzienlijkteruggebracht, hetgeen - in combinatie

met andere factoren - heeft geleid  tot een verhoogde belangstelling voor de

ontslagvergunningsprocedure.
54

De bevoegde CWI-functionaris beoordeelt of het voorgenomen ontslag

redeli/k is, gezien de mogelijkheden en belangen van de betrokken partijen.
Deze algemene toetsingsmaatstaf is opgenomen in art. 3:1 Ontslagbesluit.
Betreft het een ontslag ombedrijfseconomischeredenen, dan moetde werkge-
ver aannemelgk maken dat er op grond van deze redenen een ofmeer arbeids-

plaatsen dienen te vervallen (art. 4:1 Ontslagbesluit). De functionaris zal zich

51      Vgl. Van den Heuvel 1983, p. 264. Luttmer-Kat 1985, p. 106 spreekt in dit verband
van een surrogaatberoep.

52    Zie resp. § 2 Um 5 Ontslagbesluit d.d. 7 december 1998, Stat. 1998. 238, zoals

gewijzigd bij de Regelingen van 14 juli 2000, Stcrt.  137; 15 december 2000, Stcrt.

248  en 20 december 2001, Stm. 249. Zie over de procedure en de toetsing door de

CWI ook Van der Grinten 2002, p. 273 e.v.
53 Vgl. toelichting   Ontslagbesluit,   Stcn.    1998,   nr.   238,   pag.    12/4. Een dergelijke

verkorte procedure is alleen mogelijk bij opzegging wegens bedrijfseconomische
redenen.

54     Gemiddeld zes tot acht dagen tegenover 38 tot 44 dagen voor een aanvraag wegens

bedrijfseconomische redenen volgens de standaardprocedure; zie Knegt 2000, p. 52.
De procedure wordt in bijna een kwart van de bedrijfseconomische ontslagzaken

gevolgd. Het NRC-Handetsblad van 8 april 2003 meldt dat het aantal ontslagaanvragen
bij  de  CWI  in 2002  met  30  % is gestegen tot bijna 71.000, terwijl het aantal ontbin-

dingsverzoeken bij de rechter met 50 % is opgelopen tot ruim 68.000. Scholtens 2003,

p. 36 verwacht dat de hoogte van de ontbindingsvergoeding in 2003 zal daten.
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over de 'deugdelijkheid' van de bedrijfseconomische noodzaak van het ontslag
en de naleving van de ontslagregels.55 In de praktijk blijkt het verkrijgen van
recente financiele informatie vaak een probleem. Bovendien wordt het nemen
van een gefundeerde beslissing bemoeilijkt, wanneer de werkgever bezwaar
heeft tegen het overleggen van vertrouwelijke financiele gegevens aan de
werknemer.56 Is de aanvraag naar het oordeel van de bevoegde functionaris
onvoldoende onderbouwd, dan heeft de werkgever de gelegenheid het verzoek
aan te vullen (art. 2:2 Ontslagbesluit). Blijft de werkgever in gebreke dan kan
de CWI besluiten het verzoek niet te behandelen (art. 4:5 lid 1 Awb).

Heeft de ontslagaanvraag betrekking op andere dan bedrij fseconomische
redenen, dan kan de toestemming slechts worden verleend indien aan een aantal
doorde werkgever te stellen en aannemelijk te maken voorwaarden is voldaan.
Zo zal de werkgever die aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan
degestelde functie-eisen voldoetaannemelijk moeten maken datde werknemer
ongeschikt is voor zijn functie en dit niet is toe te schrijven aan onvoldoende
zorg voorde arbeidsomstandigheden van zijn kant (art. 5: 1 lid 1 Ontslagbesluit).
Andere opzeggingsgronden, waarvan de aannemelijkheidslast op de werkgever
rust, zijn het verwijtbaar handelen of nalaten van de zijde van de werknemer
en de ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie (art. 5:1 lid 4 en
5 Ontslagbesluit). Beide redenen kunnen voor de werkgever ook aanleiding
zijn om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken (zie verder
par. 7.4).

In geval van ziekte van de werknemer gelden bijkomende vereisten. Voert
de werkgever aan dat de werknemer ten gevolge van ziekte of gebreken niet
meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, dan moet hij aanneme-
lijk maken dat de werknemer arbeidsongeschikt is; dat binnen 26 weken geen
herstel zal optreden; en dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de
werknemerte herplaatsen ineen aangepaste ofandere passende functiebinnen
de onderneming (art. 5:2 Ontslagbesluit). Met betrekking tot de laatste twee
elementen moet het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen omadvies
worden gevraagd.57 De werknemer is bovendien verplicht zijn medewerking
te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak
(art. 7:66Oa BW).

55 Toelichting Ontslagbesluit, Stcrf. 1998, nr. 238, pag 12/4.
56      Knegt 2000, p. 22-23 en 64. In het laatste geval kunnen de bewuste gegevens immers

niet in beschouwing worden genomen bij de beoordeling van het verzoek; zie art. 2:2
lid 4 Ontslagbesluit.

57      In de praktijk bestaat er kritiek op de lange duur van de adviesprocedure en het feit
dat advies ook moet worden aangevraagd in geval van algehele bedrijfssluiting; zie
Knegt 2000, p. 23-24.
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Uit een onderzoek van Knegt blijkt dat de standaardprocedure van de

RDA (thans CWI) zich sinds de jaren '80 heeft ontwikkeld 'van een deels

mondelinge en vrij informelenaareen vrijwel uitsluitend schriftelijke en in veel

sterkere mate gejuridiseerde procedure'.58 Welke schriftelijke informatie ter

onderbouwing van de aanvraag moet worden verschaft is afhankelijk van de

aangevoerde ontslaggrond, de grootte van de onderneming en de duur van het
dienstverband.59 Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, waarbij
slechts een gedeelte van hetpersoneel moet afvloeien, wordt er in het algemeen

een uitgebreidere bewijsvoering verlangd dan wanneer er sprake is van de

algehele sluiting van (een deel van) de onderneming. In het eerste geval zal de

bewijsvoering zowel betrekking moeten hebben op de bedrijfseconomische
noodzaak van de beeindiging (door middel van geaccordeerde financiele

stukken) als op de gevoerde selectie (door middel van een personeelsoverzicht,

sociaal plan, organogram, etc.). In het tweede geval kan de werkgever meestal

volstaan met een uitgebreide schriftelijke toelichting.60 Met betrekking tot de

kwaliteit van de bewijsvoering worden er aan kleine werkgevers minder hoge
eisen gesteld dan aan grotere.

61

Houdt de aanvraag verband met het disfunctioneren van de werknemer

dan moet uit de bijgevoegde stukken (verslagen van functioneringsgesprekken,

schriftelijke waarschuwingen, beoordelingsrapporten, etc.) blijken welke

gebreken zich in het functioneren van de werknemer voordoen en wat de

werkgever eraan heeft gedaan om het functioneren te verbeteren. In de praktijk
blijken werkgevers vaak lang te wachten met dossiervorming, waardoor een

aanvraag onvoldoendekan worden onderbouwd.62Ditprobleemgeldtook voor

werknemers die verweer willen voeren tegen een doorde werkgeveraangevoer-

deontslaggrond. Bij aanvragen op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid

moet, naast het eerder genoemde advies, ook informatie worden verstrekt over

hetpatroon van het verzuimen deconsequenties daarvan voordeonderneming

(door middel van een beschikking en beoordeling WAO, een plan van aanpak,
correspondentie met de Arbo-arts, etc.).63 De aanvraag dient dus uitgebreid

gemotiveerd te worden.

58       Knegt 2000, p. 22, die hieraan toevoegt dat deze ontwikkeling zich niet in alle regio's
in dezelfde mate heeft voorgedaan.

59     Knegt 2000, p. 17-18 en 23.
60      Zie voor een overzicht van de toegevoegde stukken in geval van ontslag op bedrijfs-

economische gronden: Knegt 2000, p. 13.
61     Knegt 2000, p. 18.
62      Knegt 2000. p.  14. Zie voor een overzicht van de toegevoegde stukken in geval van

ontslag wegens disfunctioneren; Knegt 2000. p. 15
63 Zie verder Knegt 2000, p. 16 en 17.
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De omvang en zwaarte van de aannemelijkheidslast blijkt afhankelijk te
zijn van verschillende factoren, die op voorhand niet altijd duidelijk zijn. Door
het ontbreken van de mogelijkheid van bezwaar en beroep is de controle op
de preventieve redelijkheidstoets beperkt. Het toezicht op de waardering van
de aangevoerde feiten zou hoe dan ook marginaal zijn. Het lijkt erop dat de
CWI-toets vooral een zeef-functie vervult: in 5,9 procent van degevallen slaagt
de werkgever er niet in aan zijn aannemelijkheidslast te voldoen, waarna de
vergunningsaanvraag wordt afgewezen.64 Een soortgelijke functie komt toe aan
de in par. 7.4 te bespreken ontbindingsprocedure. Zou de werkgever werkelijk
met het bew43 van zijn stellingen worden belast, dan zou het percentage ge-
weigerde vergunningen vermoedelijk hoger uitvallen dan thans het geval is.
Aannemelijk maken geldt nu eenmaal als lichtere vorm van bewijs (par. 2.2.2).
De toetsing aan bewijsrechtelijke maatstaven is echter voorbehouden aan de
rechter.

7.3.3.2 Repressieve redelijkheidstoets

Na opzegging van de arbeidsovereenkomst hebben beide partijen de mogelijk-
heid zich tot de rechter te wenden met een vordering tot schadevergoeding uit
kennelijk onredelijk ontslag.65 De toekenning van een vergoeding is bedoeld
om de onredelijkheid van de opzegging te compenseren.66 De hoogte van die
vergoeding wordt de laatste jaren steeds vaker bepaald aan de hand van de
kantonrechtersformule.67 In de praktijk wordt er echter weinig gebruik gemaakt
van de repressieve redelijkheidstoets.68 Werknemers, die eenmaal met toestem-
ming van de CWI zijn ontslagen, schrikken vaak terug voor de lange duur van
de procedure (al gauw zo'n een A anderhalfjaar), de kosten en de onzekerheid
over de toekenning van een schadevergoeding. Op grond van gelijkaardige
overwegingen 'omzeilen' werkgevers de mogelijkheid van een tegen hen ge-
richte procedure uit kennelijk onredelijke opzegging door te kiezen voor de
ontbindingsroute. De prijs van een ontbindingsvergoeding weegt voor hen op

64 Dit percentage is ontleend aan Loonstra & Zondag 2000, p. 1271.
65      Art. 7:681 BW. Of de voor opzegging geldende bepalingen in acht zijn genomen isdaarvoor niet van belang (zie formulering lid  1).
66      Heerma van Voss 1992, p. 79.
67      Zie bijv. Ktr. Alkmaar 4 december 2002, JAR 2003/1. Zie ook Loonstra & Zondag

2000, p. 1267 en De Laat 1998, p. 14-19.
68      Loonstra & Zondag 2000, p. 1271 schatten het aantal op  1000 A 2000 per jaar. InKamerstukken I 1997/98,25 263, nr.  132b, p. 8 wassprakevan 'eenduizendtal' zaken,oftewe14% van de opzeggingen die plaatsvonden doortussenkomst van de RDA (thans

CWI).
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tegen de nadelen die de preventieve en repressieve redelijkheidstoets met zich

brengen.
Deprocedure uitkennelijkonredelijke opzegging is geregeld in art. 7:681

lid 1 BW: 'Indien een van de partijen de arbeidsovereenkomst, al dan niet met

inachtneming van de voor de opzegging geldende bepalingen, kennelijk
onredelijk opzegt, kan de rechter steeds aan de wederpartij een schadevergoe-

ding toekennen'. Het woordje'kennelijk', datbij hetopstellen van debepaling

werd toegevoegd om tegemoet te komen aan de bezwaren van de werkgeversle-
den in de Stichting van de Arbeid, geeft aan de toetsing door de rechter een

marginaal karakter. Er is sprake van kennelijke onredelijkheid, wanneer de

onredelijkheid van de opzegging 'voor een redelijk oordelend mens duidelijk'
is.69 Het belangencriterium heeft er echter toe geleid dat de toetsing in een

aantal gevallen minder afstandelijk is geworden.
70

Bij de beoordeling van de kennelijke onredelijkheid heeft de rechter een

grote vrijheid. Deze uit zich volgens Levenbach op twee vlakken:  'In de eerste

plaats is de uitdrukking 'kennelijk onredelijk' op zichzelf niet veel meer dan

de aanduiding van een beginsel, waarvan de praktijk van het concrete billijk-
heidsoordeel in talloze afzonderlijke gevallen de inhoud nader zal moeten

bepalen. In de tweede plaats wordt aan de rechter een grote vrijheid gelaten,

doordien aan kennelijke onredelijkheid (...) niet op starre wijze een rechtsaan-

spraak verbonden is, doch de voorziening door de rechter slechts 'kan' worden

toegepast.'71 In de loop der jaren is het begrip kennelijk onredelijk inderdaad

nader ingevuld. Toch blijft het voor de Hoge Raad moeilijk om coOrdinerend

op te treden, omdat het bij de kennelijke onredelijkheidstoetsing vooral gaat

omeen waardering van de feiten.72 De in hettweede lid genoemde voorbeelden

bieden op dit punt wel enig houvast.

69      Van den Heuvel 1983, p. 54 die op p. 46-52 een interessante uiteenzetting geeft over
het in de Stichting van de Arbeid bereikte compromis.

70    Rauws 2001, p. 12. Op grond van dit criterium van art. 7:681 lid 2 sub b zal de

opzegging door de werkgever onredelijk geacht kunnen worden wanneer, mede in

aanmerking genomen de voor de werknemer getroffen voorzieningen en de voor hem
bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden, de gevolgen van de
opzegging voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever

bij de opzegging.
71       Levenbach 1954. p. 45-46. Zie in dit verband ook HR 29 januari 1999, NJ 1999.323.
72       Van den Heuvel 1983, p. 60-61. Van den Heuve12002, p. 236 wijsteropdatdetoetsing

door de lagere rechter strenger is geworden, waardoor er in het algemeen eerder

geconcludeerd zal worden tot kennelijke onredelijkheid. Vgl. tevens HR 25 juni 1999,
NJ  1999,  601.
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De bew#slast van de kennelijke onredelijkheid van de opzegging rust in
beginsel op de eisende partij.73 Dit geldt ook voor de inhet tweede lid genoem-
de situaties, waarin de rechter het ontslag kennelijk onredelijk kan achten.74
Deze bewijslastverdeling vloeit voort uit de formulering vanhet materiele recht
en sluit aan bij de hoofdregel van bewijslastverdeling. Uitzonderingen hierop
zijn mogelijk op grond van een bijzondere regel van bewijslastverdeling of
kunnen voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid (art.  150 Rv.).
Een omkering van de bewijslast op grond van dit laatste criterium wordt in de
praktijk doorgaans gerechtvaardigdmet eenberoep op de omstandigheden van
het geval: 'In de omstandigheden van het geval kan aanleiding worden gevon-
den om tot een andere verdeling van de bewijslast te komen. De werknemer
draagt de bewijslast van die omstandigheden.

,75

1rizijnproefschri De redelijkheidstoetsingvan ontslagen betoogde Van
den Heuvel anno 1983 dat deze verschuiving van de bewijslast niet vergenoeg
gaat: 'Bij gegeven ontslag behoort de bewijslast ter zake van de redelijkheid
ervan in beginsel te rusten op de werkgever'.76 Acties op grond van art. 7:681
BW (toen nog art. 1639s OBW) leidden volgens Van den Heuvel maar al te
vaak tot bewijsnood, vooral als het om de reden van de beeindiging gaat: 'De
toepassing van de redelijkheidstoetsing wordt aldus meer belemmerd dan
wenselijk is. 177

Ondanks het feit dat de Hoge Raad bleefvasthouden (en op basis van de
wetstekst ook moest blijven vasthouden) aan het hiervoor genoemde uitgangs-
punt van debewijslastverdeling, kwamhij in 1986 in belangrijke mate tegemoet
aan het door Van den Heuvel gesignaleerde probleem van bewijsnood. In het
arrest Millenaar/Oerlemans 'promoot' de Hoge Raad de toepassing van de
methode van de verzwaarde stelplicht door de rechter. De formulering, die
sindsdien ook op andere gebieden vanhet arbeidsrecht gehanteerd wordt, luidt
als volgt: 'Teneinde tegemoet tekomen aandebezwaren die inhet laatste geval
aan zodanige bewijslevering verbonden kunnen zijn, kan evenwel van de
werkgever worden gevergd dat hij bij zijn betwisting van de stellingen van de

73 Vaste rechtspraak sinds HR 29 maart 1963, NJ 1963, 247. Zie onder meer HR 25 april
1986, NJ 1986, 624; HR 17 december 1999, NJ 2000, 171 (r.0. 3.3) en  HR 7
september 2001, NJ 2001, 616 (r.0. 3.5.2). Zie Bosman 1993, Jacobs 2000, p. 158en Van der Grinten 2002, p. 350.

74 Zie concl. A-G Spier voor HR 17 december 1999, NJ 2000, 171 onder 3.2.
75 Deze formulering werd al gehanteerd voordat het huidige bewijsrecht in 1988 in

werking trad, zie bijv. HR 2 juni 1978, NJ 1979, 520 en HR 2 januari 1970, NJ 1970,155. Van den Heuvel 1983, p. 80 ziet hierin een duidelijke aanwijzing aan de rechter
om van de toegekende vrijheid gebruik te maken.

76     Van den Heuvel 1983, p. 80.
77 Idem.
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werknemer voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter staving van de opgege-
ven ontslagreden omde werknemer voorzijn bewijslevering aanknopingspunten
te verschaffen. ,78

Hoewel de Hoge Raad in dit arrest uitdrukkelijk verwijst naar het geval
dat de grondslag van de vordering bestaat uit de stelling dat de opgegeven
ontslagreden vals is, in de zin van niet-bestaand (art. 7:681 lid 2 sub a BW),
hoeft detoepassing van de gemotiveerdeofverzwaarde stelplicht mijns inziens
niet tot dit soort gevallen beperkt te blijven. Immers, ook - en misschien zelfs

juist - wanneer de werknemer aanvoert dat de gevolgen van de opzegging voor
hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever (grondslag
lid 2 sub b), kan het op de weg van de werkgever liggen om ter staving van zijn
belang bij de opzegging de nodige gegevens te verschaffen.79 De aanvullende

stelplicht wordt gerechtvaardigd geacht in gevallen waarin de materieelrechtelij-
ke bescherming in het gedrang komt.

80

De processuele plicht van de werkgever om de werknemer voldoende

aanknopingspunten te verschaffen ter controle en betwisting van de opgegeven
ontslagreden, heeft onlangs een materiBle evenknie gekregen.  Het  in   1999
ingevoerde art. 7:669 BW bepaalt immers dat degene die de arbeidsovereenk-

omst opzegt, de andere partij op haar verzoek schriftelijk opgave geeft van de
reden van opzegging. Weigert de werkgever aan deze mededelingsplicht te
voldoen, dan kan dit gevolgen hebben op het vlak van de bewijslastverdeling.
In het arrest Smat/Middet oordeelde de Hoge Raad dat, wanneer de werkgever
nalaat voldoende aanknopingspunten te verschaffen, de rechter zonder verdere

bewijsvoering mag uitgaan van de kennelijke onredelijkheid van de opzeg-
ging.81 Andere sancties die doorderechteroverwogen kunnen worden zijn een

omkering van de bewijslast op grond van een vermoeden van belemmering in
de bewijsvoering of het aannemen van voorshands bewijs. In beide gevallen
heeft de werkgever alsnog de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. 82

78     HR 25 april 1986. NJ 1986,624 (r.0. 3.2). Zie verder HR 10 april 1987. NJ 1988,5.
HR 21 april 1989, NJ 1989,573; HR 20 oktober 1989, Nl 1990,41  en meer recent
HR 7 september 2001, NJ 2001, 616.

79 Een dergelijk oordeel is niet in strijd met enige rechtsregel, aldus HR 20 oktober 1989,
NJ 1990,41 (Courant/Zitman).

80       Zie J.M. van Slooten in SR 2001, p. 308 in zijn bespreking van HR 10 januari  1997,
NJ 1999,286 en par. 2.6.3.2..

81    Zie HR 7 september 2001, NJ 2001, 616, r.0. 3.5.2. Het ging daarbij zowel om
aanknopingspunten ten tijde van de opzegging (de eerder genoemde materiele
mededelingplicht), als om aanknopingspunten tijdens de procedure (processuele
mededelingplicht of verzwaarde stelplicht).

82 Deze mogelijkheden worden geopperd door A-G De Vries Lentsch-Kostense in haar
conclusie voor HR 7 september 2001, NJ 2001, 616. Vgl. par. 3.4.2.
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7.3.4 Redelijkheidstoetsing in Belgie

Het Belgische arbeidsrecht maakt onderscheid tussen arbeiders en bedienden. 83

Beide categoriean werknemers kunnen hun opzegging achteraf door de
arbeidsrechter laten toetsen. Aanvankelijkbestond daarvoor alleen de regeling
van  misbruik van recht.  In   1978  werd  er een speciale regeling  in het leven
geroepen omarbeiders een grotere bestaanszekerheid te verschaffen: deregeling
van het willekeurig ontslag. Deze tegemoetkorning was bedoeld als compensatie
voor de korte opzeggingstermijnen bij ontslag door de werkgever.84 Beide
regelingen worden hierna kort besproken, waarbij het accent ligt op de bewijs-
lastverdeling die in de desbetreffende procedures van toepassing is.

Allereerst moet echter worden opgemerkt dat een arbeidsovereenkomst
in Belgie, net als in Nederland, te allen tijde kan worden opgezegd. Is er sprake
van een onwettelijk of onrechtmatig ontslag, dan heeft de werknemer recht op
een ontslagvergoeding, die doorgaans forfaitair wordt bepaald. Anders dan in
Nederland is de opzegging in strijd met een wettelijk ontslagverbod niet
vernietigbaar, en kan de werkgever na een onregelmatig ontslag niet worden
veroordeeld de arbeidsovereenkomst te herstellen. Rauws toont echter aan dat
het eindresultaat in veel gevallen vergelijkbaar is, omdat (1) de Nederlandse
rechter op grond van art. 7:68Oa BW bevoegd is de loonvordering van de
werknemer te matigen; en (2) een veroordeling tot herstel van de arbeidsover-
eenkomst door de werkgever kan worden afgekocht (art. 7:682 lid 3 BW). In
Belgie is de vordering tot reYntegratie ( herstel van de arbeidsovereenkomst)
beperkt tot uitzonderlijke gevallen, die in de praktijk doorgaans uitmonden in
een verhoogde forfaitaire schadevergoeding.

85

De werkgever is in het algemeen niet verplicht de reden van opzegging
aan de werknemer mee te delen.86 Uitzondering hierop vormt het ontslag op
staande voet wegens een dringende reden (zie verder par; 7.5.3). Volgens Van
Eeckhoutte zou het opleggen van een verplichte motivering voor de werknemer
een aanzienlijk voordeel opleveren inzake debewijsvoering, essentieel element
bij hetafdwingen van rechten.87 Dit lijkt metname van belang voorbedienden,
omdat arbeiders sinds de invoering van de regeling van het willekeurig ontslag
profiteren van een bijzondere regel van bewijslastverdeling (zie hierna). Het

83      Voor deze en verdere onderscheidingen verwijs ik naar par. 3.2.5.
84     Humblet e.a. 1999, p. 243 en Cuypers 1990, p. 91.
85 Zie Rauws 2001, p. 6 en  12.
86   ACV 2002, p. 145; Van Eeckhoutte 2002, p. 289; Weyns 2000, p. 342 en Van

Eeckhoutte 1993, p. 242 e.v.
87 Van Eeckhoutte 1993, p. 281.
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feit dat het ontslag niet gemotiveerd hoeft te worden, betekent overigens niet
dat de werkgever mag opzeggen zonder enige reden, om een loutere gril of om
onwettige redenen: 'zelfs indien de werkgever voldoende gegronde redenen

heeft omeen werknemer af tedanken, moethij erzich van onthouden nodeloos
schade te berokkenen aan de werknemer. ,88

Het verbod op misbruik van recht heeft een vermogensrechtelijke basis
en steunt op de beperkende of derogerende werking van de goede trouw.89 Het

kan zowel door de werknemer als door de werkgever worden ingeroepen. De
rechterlijke toetsing heeft een marginaal karakter: van rechtsmisbruik is slechts

sprake als de werkgever kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale

uitoefening van een recht door een voorzichtig en bezorgd persoon.
90

Komt de rechter tot het oordeel dat de werkgever zijn ontslagbevoegdheid
heeft misbruikt, dan kan hij aan de werknemer een naar billijkheid te bepalen
schadevergoeding toekennen. Het verlies van de betrekking wordt geacht te
zijn vergoed doorde opzeggingsvergoeding. Deze'schade' komt dus niet meer
in aanmerking voor vergoeding wegens misbruik van recht.91 In de praktijk stuit

de vordering van de werknemer op een reeks bewijsmoeilijkheden: (1) de
werknemer moet de door de werkgever begane fout bewijzen aan de hand van
de opgegeven motieven of de omstandigheden van het geval; (2) hij moet het
bewijs leveren van een bijzondere materiele of morele schade die niet gedekt
wordt door de forfaitaire opzeggingsvergoeding; en (3) hij moet aantonen dat

die schade het gevolg is van de door de wederpartij begane fout (causaal

verband).92 De werkgever zal doorgaans kunnen volstaan met het aannemelijk

maken van persoonlijke, economische of technischeredenen die de opzegging
kunnen rechtvaardigen.93 Gevolg is dat het aantal schadevergoedingen wegens

misbruik van ontslagrecht gering is: op basis van de gepubliceerde rechtspraak
gemiddeld zo'n drie per jaar.

94

88    ACV 2002, p. 145. Van Eeckhoutte 1993, p. 279 spreekt in dit verband van een
kennelijk onverantwoord ontslag. De term 'afdanking' wordt in Belgie gebruikt voor
opzeggingdoorde werkgever(in geval vanopzeggingdoorde werknemerspreekt men
van ontslagname).

89      Art. 1134 lid 3 BW.
90 Van Eeckhoutte 2002, p. 329; Rauws 2001, p. 12; Weyns 2000, p. 244 en Loonstra

& Zondag 2000, p. 1274.
91 Zie Weyns 2000, p. 343 en de daar genoemde jurisprudentie.
92        Zie bijv. Arbh. Brussel 29 juni  1982, TSR  1982, 627: stelt een bediende dat er sprake

is van misbruik van ontslagrecht, dan draagt hij de volledige bewijslast van zijn
stellingen. Zie verder: Van Eeckhoutte 2002, p. 329; Weyns 2000, p. 342-346 en
Humblet e.a. 1999, p. 244-245.

93 Van Eeckhoutte 1993, p. 282.

94 Zie Weyns 2000, p. 345-246 en het door hem aangehaalde cijfermateriaal.
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Onder wiHekeurig ontslag wordt verstaan het ontslag van een werkman
(arbeider) die voor onbepaalde tijd in dienst is om redenen die geen verband
houden met zijn geschiktheid en evenmin berusten op de noodwendigheden
inzake de werking van de ondememing, de instelling of de dienst (art. 63 lid
1 WAO). Deze formulering sluit aan bij die van de in par. 7.3.5 te bespreken
ILO-Conventie. Bij betwisting dient de werkgever het bewijs te leveren van
de voor het ontslag ingeroepen redenen (art. 63 lid 2 WAO). Hij mag zich niet
beperkentotalgemene, niet-objectieve gegevens zoals'dehouding die desfeer
negatiefbeinvloedt':S Van de werkman wordt verwacht dat hij meewerkt aan
de bewijsvoering, bijvoorbeeld door het geven van zijn eigen versie van de
feiten. Slaagt de werkgever niet in zijn bewijslast ofresteert er twij fel, dan is
hij een.fo aitaire vergoeding verschuldigd van zes maanden loon, tenzij bij
algemeen verbindend verklaarde CAO een hogere vergoeding is vastgesteld.

96

Slaagt hij daar wel in, dan zal de vordering van de werknemer worden afgewe-
zen.

Hetbelangrijkste gevolg van de omkering van debewijslastbij willekeurig
ontslag is dat de werknemer het voordeel geniet van de twijfel die over de
exacteontslagreden kanbestaan.97 Datbetekentdateen ontslag ook willekeurig
is wanneer de geoorloofde reden van het ontslag niet kan worden bewezen of
vastgesteld. 98 Hoewel de werkgever vrij is het ontslag al dan niet te motiveren,
zal hij, in geval van betwisting door de werknemer, objectieve feiten en
omstandigheden moeten aanvoeren om het niet-willekeurige karakter van het
ontslag aan te tonen. Men spreekt in dit verband van een uitgesteWe motive-
ringsplicht.99 De werkgever mag het bewijs leveren met andere redenen dan
die welke aanvankelijk werden ingeroepen.'00 Bovendien hoeft de rechter bij
de beoordeling van het geschil niet uitsluitend rekening te houden met de door
de werkgever opgegeven en bewezen redenen, maar kunnen ook andere
regelmatig aangevoerde gegevens door de rechter aan zijn beslissing ten
grondslag worden gelegd.

lot

95     Weyns 2000 p. 347.
96          Art. 63 lid 3 WAO. De forfaitaire vergoeding omvat niet alleen het lopende loon, maar

ook de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst; Arbh. Bergen 21 april
1993, JTT 1994, 51.

97 Zie onder meer Arbrb. Bergen 7 oktober 1990, JIT 1991, 235 en Arbrb. Luik 2
september 1991, JIT 1992, 83.

98 Van Eeckhoutte 1993, p. 279 verwijst in dit verband naar Gedr. St.. Kamer 1977-78,
nr. 293, 21.

99     Zie Cass. 4 maart 1985, Soc.Kron. 1985, 142; Arbh. Brussel 27 oktober 1986, TSR
1987,351 en Cuypers in JTT 1989, 306.

100 Arbh. Brussel 14 oktober 1991, TSR 1992, 60.
101    Cass.  15 junt 1988, JTT 1989, 6.
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Anders dan men zou vermoeden heeft de omkering van de bewijslast bij
willekeurig ontslag de slaagkans van de arbeider niet aanzienlijk vergroot. 102

Uit de jurisprudentie blijkt dat vorderingen op grond van willekeurig ontslag
nietgemakkelijk worden toegekend.103 De redelijkheidstoetsing door de rechter
heeft dan ook een marginaal karakter.104 Dat betekent dat het in beginsel de

werkgever is die oordeelt over het gedrag en de geschiktheid van de werknemer
en de rechter zich niet mag mengen in het economisch beleid van de onderne-

ming. De taak van de rechter is beperkt tot het 'beteugelen' van kennelijk
misbruik; hij kan de aangevoerde ontslagredenen slechts op hun realiteit
toetsen.105 Voor zgn. beschermde werknemers is dat anders: behalve in geval

van sluiting van de onderneming of een afdeling daarvan, moet de rechter
onderzoeken ofdegestelde economische of technische redenen hetontslag ook
werkelijk noodzakelijk maken.'06

1.3.5            ILO-Conventie  158

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) deed in 1963 een Aanbeveling om
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever aan
banden te leggen. Op grond van deze aanbeveling kan de arbeidsovereenkomst
niet worden beeindigd, tenzij daarvoor een geldige reden bestaat die verband
houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of gebaseerd is op
vereisten voor het functioneren van de onderneming, de instelling of de
dienst.107 De volgende ontslagredenen worden per definitie ongeldig geacht:

lidmaatschap van een vakbond, optreden als werknemersvertegenwoordiger,
het indienen van een klacht of rechtsvordering tegen de werkgever, afwezigheid
tijdens zwangerschap en bevallingsverlof, en verderondermeer ras, huidskleur,
geslacht, huwelijkse staat, levensovertuiging en sociale afkomst.

102 Vgl. Rauws 2001, p. 13 en Cuypers 1990, p. 103-104. Anders: Van Eeckhoutte 2002,
p. 333.

103 Zie Weyns 2000, p. 349, die zich baseert op de rechtspraakoverzichten van Cuypers
en Gilliams.

104     Loonstra & Zondag 2000, p. 1274-1275; Rauws 2001, p. 12 en Van Eeckhoutte 1993,
p. 277.

105 Vgl. Weyns 2000, p. 348 en Van Eeckhoutte 1993, p. 277. Zie ook de kritiek hierop
van Cuypers in zijn noot onder Arbrb. Kortrijk 8 september 1986, JTT 1989, 305:
'Weigeren in te gaan op een nader onderzoek van de economische redenen zou een
weigering zijn die enkel vergelijkbaar is met het vroegere art. 1781 BW, waarin de
werkgever op zijn woord werd geloofd inzake het loon. Het gevaar is niet denkbeeldig
dat de werknemer zich nooit meer kan verweren tegen handig aangebrachte economi-
sche redenen.'

106 Van Eeckhoutte 1993, p. 282.
107      Art. 2.1 Termination of Employment Recommendation (Rl 19), ILO 26 juni  1963.
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We vinden deze regels terug in de Termination of Employment Conventi-
on, die in 1982 samen met een nieuwe aanbeveling door de ILO werd aangeno-
men.108 De toepassing van de Conventie kan op grond van art. 2 lid 2 worden
uitgesloten ten aanzien van werknemers met een contract voor bepaalde tijd,
werknemers die zich in hun proeftijd bevinden en flexibele arbeidskrachten.
In die gevallen zullen adequate maatregelen genomen moeten worden om een
vlucht in tijdelijke contracten tegen te gaan (art. 2 lid 3). Op grond van art. 7
van de Conventie kan een beeindiging op grond van het gedrag of de arbeids-

prestatie van de werknemer slechts plaatsvinden als hij in de gelegenheid is
gesteld zich tegen de aantijgingen van de werkgever te verdedigen, tenzij dit
redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht Cart. 7).109 Hoewel
het verleidelijk is nader op deze aspecten in te gaan, beperk ik mij in deze
paragraaf tot de door de ILO beoogde bewijslastverdeling. Tevens ga ik na in
hoeverre het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht daarmee in overeenstem-
ming zijn.

ILO-Conventie 158 schrijft - net als de twintig jaar oudere aanbeveling -
voor dat de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet mag worden beein-
digd, tenzij daarvoor een geldige reden bestaat die verband houdt met de
geschiktheid ofhetgedrag van de werknemerofgebaseerd is op vereisten voor
het functioneren van de onderneming, de instelling of de dienst. Deze materiele
norm is opgenomen in art. 4 van de Conventie. De bijbehorende bewijslastver-
deling is geregeld in art. 9 lid 2. Uitgangspunt van deze bepaling is dat de
werknemer de bewijslast van de ongeldigheid van de beeindiging niet allddn
behoort te dragen. Lidstaten kunnen opteren voor een of beide van de hierna
genoemde mogelijkheden. Degekozen bewijsregel (ofbewijsregels) moet(en)
binnen twaalf maanden na ratificatie van de Conventie in de nationale wet- of
regelgeving worden geYmplementeerd, tenzij zij reeds door middel van CAO' s
of rechterlijke uitspraken van toepassing zijn.

De Conventie kent de volgende mogelijkheden: (a) de bewijslast van het
bestaan van een geldige reden in de zin van art. 4 rust op de werkgever; en/of
(b) de rechter of andere onafhankelijke instantie neemt een beslissing over de
bdindigingsgrondop basis van het doorpartijen aangedragen bewijsmateriaal
en volgens de procedures die daartoe door de nationale wet en rechtspraktijk

108   Art. 4 Convention concerning Termination of Employment at the initiative of the
Employer (C 158), ILO 22 juni 1982 (hierna: de Conventie). Samen met Aanbeveling
166 vervangt deze Conventie de oude Aanbeveling 119. De Conventie trad in werking
op 23 november 1985, maar is tot nog toe niet door Nederland of Belgie geratificeerd.

109 Het voorstel van ADO 2000, p. 66 e.v. om een verplichte hoorprocedure voor alle
ontslaggronden in te voeren zonder uitzonderingsclausule wordt door Van Slooten
200la, p. 934 scherp bekritiseerd.
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zijn voorzien. Op basis van art. 9 lid 3 van de Conventie gaat de rechter na of

de beeindiging van de arbeidsovereenkomst inderdaad om deze reden heeft

plaatsgevonden. Ten aanzien van eenbeeindiging wegensbedrijfseconomische
redenen kan de nationale wetgever bepalen dat de rechter tevens bevoegd is
na te gaan of de aangevoerde redenen voldoende zijn om het ontslag te recht-
vaardigen. Een marginale toetsing, zoals in Nederland en Belgie, zal in het

algemeen echter volstaan. Dat is anders als er aanwijzingen zijn voor het be-
staan van een per definitie ongeldige reden in de zin van art. 5 van de Conven-
tie. Dergelijke redenen wordendoorgaans achter andere (valabele) argumenten

'verborgen' en het is aan de werkgever die zich op een dergelijk argument
beroept om het bewijs van een geldige reden te leveren. 110

Een omkering ofverschuiving van de bewijslast, zoals voorgesteld door
de Conventie, is mijns inziens verantwoord om een drietal redenen. Ten eerste

is het de werkgever die de werkelijke ontslagreden het beste kan motiveren en

bewijzen."' Voorzover hij niet met het bewijs van die reden is belast, zal hij
de rechter in elk geval de nodige gegevens (zoals functioneringsverslagen of
bedrij fseconomische gegevens) moeten verschaffen.112 Eendergelijkemedede-
lingsplicht dient in het belang van de rechtszekerheid wettelijk te worden

vastgelegd. Een tweede reden voorverschuiving van debewijslastbij opzegging
door de werkgever is dat een eenzijdige op de werknemer rustende bewijslast
afbreuk kan doen aan het beginsel van effectieve rechtsbescherming. Afgezien
van evidente gevallen van onrecht, zal het voorde werknemer immers moeilijk
zijn het bewijs van een ongeldige ontslagreden te leveren en zo zijn aanspraak
op schadevergoeding te realiseren."3 Ten slotte geldt dat de gevolgen van een
ontslag voor de werknemer inhet algemeen zwaarder zijn dan voor de werkge-
ver. Die zware gevolgen kunnen gerechtvaardigd zijn als er een geldige reden
is om de werknemer te ontslaan. Komt de rechter, op basis van de door de
werkgever of beide partijen aangedragen feiten en omstandigheden, tot de
conclusie dat een geldige reden voor opzegging ontbreekt, dan kan hij de
wederpartij veroordelen tot herstel van de arbeidsovereenkomst oftot betaling
van een adequate schadevergoeding (art. 10 van de Conventie). De werknemer
zal zijn recht binnen een redelijke termijn na beeindiging van de arbeidsover-
eenkomst moeten uitoefenen (art. 8 lid 3 Conventie). Een termijn van zes

110 Vgl hieromtrent hoofdstuk 4 inzake het bewijs van ongelijke behandeling.
111    Vgl. Van den Heuvel 1983, p. 263.
112    Zie ook HR 20 oktober 1989, NJ 1990, 41, waarin de Hoge Raad oordeelde dat het

op de weg van de werkgever kan liggen feitelijke gegevens te verstrekken omtrent zijn
economische positie.

113 Dit aspect wordt besproken door Kuip 1993, p. 175.
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maanden, zoals in Nederland doorgaans het geval is, lijkt mij in dit verband
gerechtvaardigd.

Om hetNederlandse recht, zoals dit thans luidt, te kunnen toetsen aan de
bewijsregeling van de Conventie, moeten zowel de CWI-procedure als de
procedure op grond van kennelijk onredelijk ontslag in de beoordeling worden
betrokken. Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat in de
praktijk veel arbeidsovereenkornsten worden beeindigd door ontbinding. Ook
die procedure zal dus waarborgen moeten bieden tegen onredelijk ontslag. De
bewijslastverdeling die in dergelijke procedures wordt gehanteerd komt ter
sprake in par. 7.4.

Inpar. 7.3.3.1 zagen we dat de werkgever inde CWI-procedure de nodige
bewijsstukken over moet leggen om de opgegeven ontslaggrond aannemelijk
temaken. Kopieen vanditbewijsmateriaal worden aan de werknemer verstrekt
en kunnen, wanneerde toestemming is verleend, wordenbenut in een procedure
uit kennelijk onredelijk ontslag. In die procedure draagt de werknemer de
bewijslast van de kennelijke onredelijkheid, zodat zij op zichzelfniet voldoet
aan de geschetste mogelijkheden. De beide procedures tezamen voldoen mijns
inziens echter wel aan de onder (b) genoemde optie, zodat ratificatie van de
Conventie ook in de huidige situatie mogelijk is. Wat de ontbindingsprocedure
betreft verwijs ik naar § 4. Zou in de toekomst worden besloten tot invoering
van een (uitsluitend) rechterlijke redelijkheidstoetsing van ontslagen, zoals van
verschillende kanten bepleit, dan zou hetNederlandse recht beantwoorden aan
de onder (a) genoemde bewijslastverdeling. Een tussenoplossing wordt
besproken in par. 7.6.

In Belgia beantwoordt alleen de regeling van het willekeurig ontslag aan
de door de ILO gestelde eisen. De Belgische wetgever koos in art. 63 lid 2
WAO uitdrukkelijk vooreen op de werkgeverrustende bewijslast conform optie
(a). De regeling is echter voorbehouden aan werklieden; 114 bedienden kunnen
uitsluitend beroep doen op de regeling van het rechtsmisbruik. Aangezien de
bewijslast van het misbruik van ontslagrecht op debediende rust, voldoet deze
regeling in beginsel niet aan de in art. 9 lid 2 genoemde opties. Dat is anders
als de rechter de werkgever verplicht tot medewerking aan de bewijsvoering.
Een processuele medewerkingsplicht verandert niets aan het principe van de
bewijslastverdeling, maar zorgt er wel voor dat de werknemer dit bewijs niet

114 Meer bepaald werklieden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die zich
niet meer in hun proeftijd bevinden. Deze beperkingen zijn toegelaten op grond van
art. 2 lid 2 van de Conventie.
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alleen hoeft te dragen."3 Aangezien het hier een discretionaire bevoegdheid
van de rechterbetreft, moetechter worden geconcludeerd dathet misbruik van
recht niet voldoet aan de door de Conventie beoogde bewijslastverdeling. Dit
wil overigens niet zeggen dat bedienden in Belgie geen of onvoldoende

bescherming zouden genieten tegen een onredelijk of sociaal onrechtvaardig
ontslag. De lange opzegtermijnen en hoge forfaitaire ontslagvergoedingen
bieden met name 'hogere' bedienden een serieuze compensatie. Dit geldt ook
voor'beschermde' werknemers voor wie de gefixeerde schadevergoeding kan
oplopen van twee tot acht jaar loon: 16 Een werkgever zal er dan ook voor
waken een dergelijke werknemer onrechtmatig te ontslaan."7 De hoge vergoe-

ding heeft tevens tot gevolg dat het beroep op de regeling van rechtsmisbruik
in de praktijk beperkt blijft:18 Wie desondanks met recht een dergelijke

procedure aanspantheeft te makenmet een zwarebewijslast, die de effectiviteit
van d6ze procedure niet ten goede komt. De toepassing van een of beide
bewijslastregels uit de Conventie zou hierinongetwij feld verbetering brengen.

7.3.6 Bewijslastverdeling bij opzegging tijdens zwangerschap

Op grond van art. 7:670 lid 2 BW kan de werkgever de arbeidsovereenkomst

meteenwerkneemsternietopzeggentijdens de zwangerschap, hetbevallings-
verlof en de eerste zes weken na terugkeer op het werk. Dit opzegverbod gaat
gepaard met een bijzondere ongeschreven regel van bewijslastverdeling met
betrekking tot het tijdstip van zwangerschap. In een arrest uit 1990 oordeelde

de Hoge Raad dat de werkneemster, die zich op het verbod van art. 7:670 lid

2 BW beroept, in beginsel moet bewijzen dat  zij op het tijdstip van de opzeg-
ging zwanger was. Wanneer echter vaststaat dat zij kort na de opzegging
zwangerwas en de bewijslastnoguitsluitend de vraagbetreft ofdeze zwanger-
schapreeds tijdens de opzeggingbestond, brengtde strekking vanhet genoem-
de artikel volgens de Hoge Raadmee datbij wijze vanongeschrevenbijzondere
regel een afwijking van de hoofdregel van bewijslastverdeling moet worden
aanvaard. 119

115 Zie hierover uitgebreid par. 2.6.3.1 en 2.6.3.3. De rechter ontleent deze bevoegdheid
aan art. 871 en 877 Gerechtelijk Wetboek.

116 Vgl. Rauws 2001, p. 18.
117 De preventieve werking van hoge ontslagvergoedingen wordt ook genoemd door

Loonstra & Zondag  2000,  p.   1273. Zij pleiten voor toekenning  van een forfaitaire
ontslagvergoeding, los van de vraag of het ontslag onredelijk of verwijtbaar is.

118  Zie § 3.4. Volgens Rauws 2001, p. 13 concludeert de rechter slechts in 'krasse'
gevallen tot rechtsmisbruik of willekeurig ontslag.

119   HR 9 maart 1990, NJ 1990, 561; zie hierover ook Asser 1995, p. 100-101.
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Sindsdeinvoering van de Wet verbetering poortwachterkan de werkgever

ter staving van de zwangerschap een verklaring van een arts ofeen verloskundi-
ge  verlangen (art. 7:6701id 2 BW). Dat betekentdat hij op basis van objectieve
gegevens kan beoordelen gedurende welke periode de werkneemsterontslagbe-
scherming geniet. De werkneemstermoet deze deskundigenverklaring ook zelf
overleggen omhaar recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof te staven (art.
3:1 lid 2 Wet arbeid en zorg).120 Deze wettelijke mededelingsplichten geven
blijk van een cultuuromslag die is ingezet met de inwerkingtreding van de Wet
uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz).121 Sinds die tijd kan de

werkgever schriftelijk bewijs verlangen van de werknemer die tijdens ziekte
aanspraak maakt op doorbetaling van loon. De werknemer hoeft met andere

woorden niet meer op zijn woord te worden geloofd. Dezecultuuromslag heeft
veel te maken met de loondoorbetalingsplicht van de werkgever: zolang de

werkgeverhet loon doorbetaaltkan hij zijn gezag aanwenden. Een uitdrukkelij-
ke controlebevoegdheid is daarvoor zelfs niet nodig. Daar komt echter bij dat
de werknemerde meestgeschikte partij is omhetbewijs van ziekteen zwanger-
schap te leveren en de controlemogelijkheden van de werkgever beperkt zijn
(vergelijkpar. 5.6.6). Voorzoverde deskundigenverklaringnietmeerinformatie
bevat dan striktnoodzakelijk voor de vaststelling van het recht op doorbetaling,
komt de privacy van de werknemer hiermee niet in gevaar.

Uiteraard wordt ook deBelgische werkneemsterbeschermd tegen opzeg-
ging tijdens zwangerschap en bevallingsverlof.122 Om gezondheidsrisico's te
voorkomen dient zij haar werkgever zo spoedig mogelijk van haar zwanger-
schap op de hoogte te stellen. 123 Uiterlijk acht (en in geval van een meerling
tien) weken v66r de vermoedelijke bevallingsdatum bezorgt zij haar werkgever
een medisch attest waaruit die datum blijkt (art. 39 Arbeidswet). De werkgever
mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen vanaf het ogenblik dat hij werd
ingelicht over de zwangerschap tot een maand na het einde van het bevallings-
verlof, behalve om redenen die geen verband houden met de lichamelijk
toestand van de betrokkene (art. 40 lid 1  Arbeidswet). Deze bescherming is
minder ruim dan in Nederland, maar voldoet wel aan de vereisten van de
Maternity Protection Convention 2000, een ILO-standaard die tot nog toe niet
door Nederland en Belgie werd geratificeerd. Hoewel de Arbeidswet niet
bepaalt hoe en door wie de werkgever moet worden geYnformeerd (dit kan met

120    Wet van 16 november 2001, Stb. 567, in werking getreden op 1 december 2001.
121    Zie par. 5.6.2.
122      Art. 40 Arbeidswet (Wet van 16 maart 1971, B.S. 30 maart 1971, nadien diverse malen

gewijzigd).
123 Zie Weyns 2000, p. 179-183.
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alle middelen gebeuren door de werkneemster of een derde), moet de werk-
neemster in geval van betwisting kunnen bewijzen dat de werkgever van haar
zwangerschap op de hoogte was.

124

Het tweede lid van art. 40 bepaalt uitdrukkelijk dat de werkgever dient
te bewijzen dat zulke redenen (dat wil zeggen redenen vreemd aan de lichame-

lijke toestand als gevolg van de zwangerschap of bevalling) voorhanden zijn.
Deze formulering sluit aan bij de eerder genoemde ILO-Conventie:25 Op
verzoek van de werkneemster stelt de werkgever haar schriftelijk van deze
redenen in kennis:26 Als die reden ontbreekt of verband houdt met haar

lichamelijk toestand, is de werkgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd
ter hoogte van zes maanden brutoloon. Deze vergoeding komt bovenop de

gewone opzeggingsvergoeding (art. 40 lid 3 Arbeidswet). Anders dan in
Nederland kan de werkneemster dus niet opteren voor het behoud van haar
arbeidsovereenkomst.

7.4 Ontbinding

7.4.1 Inleiding

Een baindigingswijze die de afgelopen tien jaar in Nederland een hoge vlucht
heeft genomen is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige
redenen.  In  1998  was het totale aantal ontbindingsverzoeken  voor het eerst
groter dan het aantal verzoeken tot toestemming voor opzegging gericht aan

de CWI (toen nog RDA).127 Driejaar laterblijkteropnieuw een lichte voorkeur
voor de CWI-procedure te bestaan.128 Van de 40.000 ontbindingszaken die

jaarlijks voorde rechter worden gevoerd (het CBS schat dit aantalin 2002 zelfs

op 63.000), heeft 75% een pro forma karakter. Daarbij gaat het om zaken
waarin partijen het al v66r de mondelinge behandeling eens zijn over de nood-
zaak van beeindiging. De procedure dient dan slechts om de WW-aanspraken

124 Zie Verbraeken & De Schoutheete 1994, p. 334 en de daar genoemde jurisprudentie.
125 De Maternity Protection Convention 2000, C 183, werd eerder genoemd in par. 4.8.

Art. 8 lid 1 bepaalt uitdrukkelijk dat de werkgever moet bewijzen dat de opzegging
geen verband houdt met de zwangerschap of bevalling.

126 Deze mededelingsplicht werd toegevoegd bij Wet van 3 april 1995, B.S.  10 mei 1995
en trad in werking op 15 mei 1995. Weyns 2000, p. 357 noemthaar'nietonbelangrijk'.
Zie ook Humblet e.a. 1999, p. 147.

127      Zie voor het bijbehorende cij fermateriaal Knegt  2000,  p.  3.
128 Uit dedoorScholtens 2002, p. 3 gepresenteerde cijfers blijkt een verhouding van 1: 1,17

(ontbinding: ontslagvergunning). Dit heeft onder meer te maken met de mogelijkheid
van een verkorte procedure in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen (zie
par. 7.3.3.1).
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van de werknemer veilig te stellen. Inhoudelijke 'bemoeienis' door de rechter
wordt in die gevallen niet nodig en niet wenselijk geacht.129 In de overige 25%
staatdenoodzaak of redelijkheid van debeeindiging zelfterdiscussie. Inhoude-
lijke 'bemoeienis' van de rechter is daarin een vereiste.

De populariteit van de ontbindingsprocedure wordt toegeschreven aan
een viertal factoren: het ruime toepassingsgebied van art. 7:685 BW; de
snelheid van de procedure in samenhang met het ontbreken van hoger beroep
en cassatie; de directe toekenning van een vergoeding; en de niet-toepasselijk-
heid van de opzeggingsvoorschriften. 130 Daarmee voorziet deprocedure volgens
Van Slooten in een 'maatschappelijke behoefte'.13' De snelle duidelijkheid is
ook volgens de Kring van kantonrechters de belangrijkste reden om voor ont-
binding te kiezen: de gehele ontbindingsprocedure zou in beginsel niet langer
mogen duren dan acht weken.132 Het mondelinge karakter van de procedure
levert een bijkomend argument op: bevat het personeelsdossier van de betrok-
ken werknemer weinig schriftelijke bewijsstukken, hetgeen met name in kleine
ondernemingen het geval kan zijn, dan staat de werkgeverer in de mondelinge
ontbindingsprocedure beter voor dan in de grotendeels schriftelijke procedure
bij de CWI.133 De ontslagprocedure bij de CWI heeft dan weer als voordeel dat
zij voor de werkgever aanzienlijk minder kostbaar is. 134

In deze paragraaf beperk ik mij zoveel mogelijk tot de bewijsrechtelijke
aspecten van de ontbinding. In dat verbandga ikna in hoeverre hetbewijsrecht
in ontbindingszaken van toepassing is (of zou moeten zijn) en welke gevolgen
dit heeft voor de verdeling van de bewijs- of aannemelijkheidslast. Voordat de
bewijslastverdeling tersprakekomt, bespreek ikechtereerstenkele materieel-
rechtelijke aspecten van de ontbinding. De ontbinding wegens wanprestatie
blijft buiten beschouwing, net zoals de Belgische gerechtelijke ontbinding
wegens wanprestatie. De reden hiervoor is dat deze procedures in de praktijk
slechts weinig voorkomen. 135

129 Vgl. Buijs 1999, p. 38. Zie over het 'geregeld ontslag' par. 7.2.
130 Beltzer, Knegt & Van Rijs 1999, p. 24.
131 Van Slooten 2001, p. 935.
132 Zie Aanbevelingen Kring van kantonrechters, toelichting op de procedure.
133    Uit een onderzoek van Knegt komt naar voren dat bedrijven vaak lang wachten met

dossiervorming om de kans op verbetering  niet te frustreren. Men heeft dan te weinig
op papier om het disfunctioneren van de werknemer aannemelijk te maken; Knegt
2000, p. 18-19 en 64.

134   Loonstra & Zondag 2000, p. 1271.
135   Jacobs 2000, p. 147; Van Eeckhoutte 2002, p. 285 en Rauws 2001, p. 16 en 17. In

Belgie wordtde ontbinding wegens wanprestatie gezien als alternatief vooreen ontslag
op staande voet.
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7.4.2          Materieelrechtelijke aspecten

De mogelijkheid tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst is geregeld in
art. 7:685 BW. In het eerste lid wordt bepaald dat iedere partij te allen tijde
bevoegd is zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsover-
eenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Het tweede lid onderscheidt

tweecategorieen gewichtige redenen: omstandigheden dieeen dringende reden

kunnen opleveren en veranderingen in de ornstandigheden. Dit onderscheid
is van belang voor de vraag of de rechter een vergoeding kan toekennen: de

mogelijkheid daartoe bestaat op grond van het achtste lid alleen bij verandering
in de omstandigheden. Interessant is dat de aanvankelijk strikt geformuleerde
ontbindingsgronden in 1953 doorde wetgever werden versoepeld als tegemoet-
koming aan de werkgever voor de aanzienlijk langere opzegtermijnen en de
nieuwe opzegverboden die bij die gelegenheid werden ingevoerd. De wissel-
werking tussen flexibiliteit en zekerheid is dus al minstens 50 jaar oud.

136

Het toepassingsgebied van art. 7:685 BW is in de praktijk zeer ruim.
Een verandering in de omstandigheden kan zowel betrekking hebben op
persoonlijke omstandigheden (verstoorde arbeidsverhouding, arbeidsong-
eschiktheid, etc.) als  op de financitle en bedrijfseconomische situatie van de

onderneming. De Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van

Belgie en Nederland concludeert dat rechters doorgaans elke redelijke grond
als een gewichtige reden aanvaarden.137 De term 'verandering in de omstandighe-

den' is ruim genoeg om 'zowat elke ontslagverlening mogelijk te maken: 138

Werkgevers en werknemers maken dan ook dankbaar gebruik van deze
mogelijkheid om op snelle, zij het soms kostbare, wijze een einde te maken aan

de arbeidsovereenkornst.
Toch stuit de huidige ontbindingspraktijk ook op kritiek. Van Grinsven

wees terecht op de onevenredigheid tussen de hoge zorgvuldigheidsnormen
die de rechterhanteert bij toetsing van een beeindiging met wederzijds goedvin-
den of ontslag op staande voet en de beperkte toetsing die in ontbindingszaken
plaatsvindt. Deze praktijk zou vooral ten koste gaan van minder betaalde
werknemers die niet gemakkelijk elders aan de slag komen.139 De ruime

formulering van de bepaling was ook Kiewiet een doorn in het oog: 'Bij de

136 Beltzer, Knegt & Van Rijs 1999, p. 24.
131     Zie M. vanPutten, Jaarverslag van de Vereniging voor de vergelijkende studie van

het recht van Betguen Nedertand, Leuven november 2001, verslag van de bespreking-
en betreffende het ontslagrecht in de Afdeling privaatrecht, p. 2.

138   Jacobs 2000, p. 148.
139 Van Grinsven 2000, p. 81, die de kantonrechter afschildert als een 'veredelde boekhou-

der'.
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ontbinding is er alleen de beslissing van de kantonrechter zonder duidelijke
normstelling, zonderexpliciete ontslagbescherming en zonderhogere voorzie-
ning'.140 Van Slooten noemt als fundamentele bezwaren dat het gaat om een

extra-judicieel opgezette procedure die een contradictoir karakter heeft gekre-
gen, het bewijsrecht niet van toepassing is en het artikel door de wetgever als
uitzondering is bedoeld. t41

In verschillende bewoordingen wordt hier de vinger op de zere plek
gelegd. De beperkte toetsing (Van Grinsven) en het ontbreken van expliciete
ontslagbescherming (Kiewiet) zijn immers terug te voeren op het feit dat de
ontbindingsprocedure een verzoekschriftprocedure is, waarin de rechtertot voor
kort niet gebonden was aan de regels van bewijsrecht. De rechter mocht die
regels analoog toepassen, maar was daartoe niet verplicht. Naar mijn mening
knelde daar de schoen, hoezeer de ontbindingsprocedure in andere opzichten
ook in een 'maatschappelijke behoefte' mag voorzien (zie eerder). In de
volgende paragraaf komt deze problematiek uitgebreid aan de orde.

Een opvallend kenmerk van de ontbindingsprocedure is het ontbreken van
de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie:42 Volgens Van den Heuvel is
het extra-judiciele karakter van de ontbindingsprocedure niet op zijn plaats als
het gaat om aangelegenheden waarover werkgeveren werknemer verdeeld zijn.
Anders dan thans het geval is, zou in dergelijke procedures op tegenspraak
hoger beroep en cassatie mogelijk moeten zijn.143  Dat dit ten koste gaat van
de snelheid van de procedure wordt mijns inziens gecompenseerd door het feit
dat het toelaten van rechtsmiddelen zal bijdragen aan de uniformiteit en de
motivering van ontbindingsbeschikkingen. 144 Met Vranken ben ik van mening
dat het, zeker indien partijen uitvoerig hebben geprocedeerd, niet acceptabel
is dat een rechter kan volstaan met een simpele toe- of afwijzing van het
ontbindingsverzoek. 145

140   Kiewiet 1982, p. 376.
141 Van Slooten 2001, p. 935.
142 Art. 7:685 lid 11 BW. Zie hieroverondermeer Swelheim 1999, p. 17-22; De Laat 1999,

p. 36-40 en Boekman 1996, par. 6.3.
143    Van den Heuvel 2002, p. 237 en 242 en Kuip 1993, p. 206 Toetsing van een ontbin-

dingsbeschikking is slechts mogelijk indien wordt aangevoerd dat de rechter buiten
hettoepassingsgebied van art. 7:685 BW is getreden, essentiele vormen heeft verzuimd
of het artikel ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten; vgl. HR 4 april 1986, NJ
1986,549 en HR 24 april 1992, NJ 1992,672.

144    Zie over deze discussie verder ADO 2000, p. 37 -38 en Beltzer, Knegt & Van Rijs
1999, p. 32-33. Het openstellen van hoger beroep en cassatie geniet volgens ADO
2000, p. 65-66 de voorkeur.

145   Vranken 1993, p. 237.
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De Aanbevelingen van de Kring van kantonrechters komen aan deze
kritiek tegemoet: 'In de ontbindingsbeschikking op tegenspraak zal duidelijk
gemotiveerd worden hoe de rechter tot zijn beslissing ten aanzien van de
ontbinding, alsmede ten aanzien van de toekenning van een vergoeding van
een bepaalde hoogte of het achterwege laten daarvan is gekomen.'146 Naarmate
de correctiefactor meerafwijkt van een neutrateontbinding wordteen uitgebrei-
dere motivering aanbevolen. Dekritiek van Grapperhaus doet echter vermoeden

dat er in de praktijk nog het een en ander aan die motivering schort: 'De
uitkomst van een art. 7:685-procedure is gebaseerd op een achteraf door een
derde - en vaak ookdoorde betrokken partijen zelf- moeilijk terug te redeneren

melting pot van feiten, ornstandigheden en wederzijdse belangen'.
147

Wat de ontbindingsgrond betreft verdient het aanbeveling de huidige
ruime formulering te schrappen en aan te sluiten bij de in ILO-Conventie  158

genoemde gronden. Dat houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst
slechts kan ontbinden als hij het bewijs levert van een geldige reden die verband
houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of gebaseerd is op
de vereisten voor het functioneren van de onderneming. Zou art. 7:681 BW in
deze zin worden aangepast, hetgeen ook door ADO werd voorgesteld 148, dan

zou in art. 7:685 naar die bepaling verwezen kunnen worden.

1.43         Bewijslastverdeling

Anders dan de meeste arbeidsrechtelijke procedures wordt een ontbindingspro-
cedure ingeleid meteen verzoekschrift. Datbetekentdat de algemene bepaling-
en van bewijsrecht, waaronder art. 150 Rv. inzake de bewijslastverdeling, van
overeenkornstige toepassing zijn, tenzij de aard van de zaak zich hiertegen
verzet.149 Het vroegere uitgangspunt, dat de rechter in verzoekschriftprocedures

niet gebonden was aan de wettelijke bewijsregels van de dagvaardingsprocedu-
re, is daarmee definitief verlaten:50 De rechtsontwikkeling ging al een eind in

146     Aanbeveling 2.2 van de Kring van kantonrechters van 8 november 1996 is na wijziging
van de Aanbevelingen op 17 april 1998 onverkort van toepassing gebleven.

147   Grapperhaus 1999, p. 199.
148   ADO 2000, p. 85.
149   Art. 284 lid 1 van het m.i.v. 1 januari 2002 gewijzigde Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering.
150 Dit uitgangspunt, dat we terugvinden in HR 12 maart 1982, NJ 1983,182, r.0. 3.2; HR

3 december 1982, Nl 1983, 182; HR 19 april 1985, NJ 1985,699, r.0. 3.2; HR 24 april
1993, NJ 1993,505 en HR 22 november 1996, JAR 1996/251,brachtmeedatde rechter
vrij was ten aanzien van de vraag welke feiten bewijs behoeven, de bewijslastverdeling,
het passeren van bewijsaanbiedingen en het toelaten van tegenbewijs. Zie hierover Van
den Reek 1997, nr. 54.
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die richting door te bepalen dat de regels van bewijsrecht in verzoekschriftpro-
cedures van toepassing zijn, tenzij de aard van de procedure zich daartegen
verzette. 151

De huidige formulering laat mijns inziens toe om binnen het type ontbin-
dingsprocedure een verdere onderverdeling te maken tussen ontbindingszaken
die wel en ontbindingszaken die niet onderworpen zijn aan de regels van
bewijsrecht. In procedures op tegenspraak, waarin het bestaan van een gewichti-
ge reden door de verweerder wordt betwist, biedt de integrale toepassing van
het bewijsrecht (inclusiefgetuigenverhoor, deskundigenberichten bewijslast-
verdeling) een betere waarborg tegen ontslag dan de snelle aannemelijkheids-
toets die eigen is aan geregelde ontbindingen. De eerder genoemde 25% van
de verzoeken (waarin de noodzaak van de beeindiging zelf ter discussie staat)
zou daarmee op een trager, maar kwalitatief hoogwaardiger spoor terecht
komen. Voor de overige 75% van de verzoeken blijft het snelle spoor beschik-
baar, al kan men zich afvragen ofhet aangewezen is de beperkte capaciteit van
de rechterlijke macht voordit soort zaken te blijven inzetten. Dekantonrechters-
formule biedt hier in elk geval een nuttige leidraad. 152

De voorgestelde onderverdeling wordt in de praktijk bemoeilijkt door de
wijze van vaststelling van de ontbindingsvergoeding. De correctiefactor, die
deel uitmaakt van de zgn. kantonrechtersformule, wordt onder meer ingevuld
met behulp van de elementen risicosfeeren verwijtbaarheid. Dit zijn inhoudelij-
ke factoren die omeen gedegen onderzoeken motivering vragen. Omnategaan
in wiens risicosfeer de ontbindingsgrond ligt en wie daarbij een verwijt treft
moet de rechter alle relevante feiten en omstandigheden in zijn oordeel betrek-
ken. Voert de werknemer geen inhoudelijk verweer, dan riskeert hij dat hij door
de uitvoeringsinstantie als verwijtbaar werkloos wordt aangemerkt. Het voeren
van verweer is verplicht, als aannemelijk is dat het verweer slaagt.153 Uit de

ontbindingsbeschikking zal dan ook ondubbelzinnig moeten blijken dat naar
het oordeel van de kantonrechter: (1) de werknemer niet verwijtbaar jegens de
werkgever heeft gehandeld; (2) er desondanks sprake is van een ernstig
verstoorde arbeidsrelatie aan de voortzetting waarvan voor de werknemer
onoverkomelijk bezwaren zijn verbonden; en (3) de werknemer in redelijkheid
alles in het werk heeft gesteld om de beeindiging te voorkomen. 154 De rechter

151     Vgl. HR 28 mei 1999, NJ 1999,694. Zie ook Boekman 1996, par. 4.3.1, dieconstateert
dat de rechter 'hoe langer hoe meer naar regelrechte toepassing (van het bewijsrecht)
neigt'.

152 Vgl. Asser, Green & Vranken 2003, p. 258.
153    Zie 'Besluit verweer tegen ontslag', Lisv 19 november 1997, Stcrt. 1997,229, p. 9.

154   Grapperhaus e.a. 1999, p 313-315.
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kan deze vaststellingen echter doen op basis van aannemelijk gemaakte feiten
en omstandigheden, zoals ook blijkt uit aanbeveling 3.4 van de Kring van
kantonrechters. 155 Getuigenverhoren en formele bewijsopdrachten blijven dan
voorbehouden voor echt inhoudelijke zaken.

Hetpleidooi voortoepassing van hetbewijsrecht in ontbindingszaken op
tegenspraak is geen pleidooi voor traagheid, maar een pleidooi voor kwaliteit
van de bewijsvoering. Ook in dergelijke zaken blijft een snelle beslissing aan-
gewezen, omdat dit partijen de gelegenheid geeft om alternatieven te beproe-
ven, als de door de rechter voorgestelde vergoeding te hoog uitvalt. Behoud
van de arbeidsovereen-komst, bijvoorbeeld door tewerkstelling op een andere

afdeling of in een andere functie, door om- of bijscholing, kan alleen als de
procedure geen maanden (ofjaren) heeft geduurd en de arbeidsrelatie alleen
al daardoor onherstelbaar is beschadigd.

Verzoekt de werkgeverontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond
van een verstoorde arbeidsrelatie, de ongeschiktheid van de werknemer of de
bedrijfseconomische situatie van de onderneming, dan zal hij zodanige feiten
en omstandigheden moeten stellen, dat de rechterdaaruit met een redelijke mate
van zekerheid het bestaan van de opgegeven ontbindingsreden kan afteiden.
Dat geldt ook en misschien zelfs bij uitstek in zaken waarin de werkgever zijn
verzoek baseert op omstandigheden die een dringende reden zouden hebben

opgeleverd 'indien de arbeidsovereenkomst deswege onverwijld opgezegd zou
zijn' (art. 7:685 lid 2 BW).

Wordt het bestaan van die reden (of de juistheid van de gestelde feiten
en omstandigheden) vervolgens gemotiveerd betwist, dan zal de verzoeker
worden toegelaten tot het bewijs van zijn stellingen. Dat bewijs kan in principe
met alle middelen geleverd worden (art. 152 lid 1 Rv.). Afgezien van de
schriftelijke stukken die ook in het kader van een CWI-procedure moeten
worden overgelegd (zie par. 7.3.3.1) kan hier met name worden gedacht aan
het bewijs door getuigen. De rechter kan bovendien een beroep doen op des-
kundigen om zich een juist oordeel te vormen over de arbeidsongeschiktheid
van de werknemer ofde bedrijfseconomische situatie van de onderneming. De
gemotiveerdebetwisting van de werknemerkan inhouden dat hij voor de rechter
aannemelijk maakt dat, anders dan de werkgever stelt, hij voldoende geschikt
is voorde uitoefening van zijn werkzaamheden ofdat ergeen sprake is van een
verstoring van de arbeidsrelatie'van dien aard (...) datde arbeidsovereenkomst
billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen'.

155    Aanbeveling 3.4 werd op 17 april 1998 verder verfijnd voor werknemersverzoeken
en trad op 1 juni 1998 in werking.
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De formulering van art. 7:685 lid 2 BW geeft de rechter een zekere

appreciatiemarge, maar dit is in het geheel niet incompatibel met de hiervoor
genoemde bewijslastverdeling. Een dergelijke beoordelingsmarge heeft de
rechter immers ook in een procedure uit kennelijk onredelijk ontslag of in de -
hierna te bespreken - procedure na ontslag op staande voet. Dat de betindiging
in die gevallen al heeft plaatsgevonden, maakt mijns inziens geen verschil. Het
is de reden of redelijkheid van de beeindiging die ter discussie staat en het is

de werkgever, die zich op die reden beroept, die daarvan het beste het bewijs
kan leveren. Na ratificatie en implementatie van ILO-Conventie 158 zal dit ook

voordeprocedure uitkennelijk onredelijk ontslag het geval zijn (zie par. 7.3.5).
De voorstellen uit de vorige en deze paragraaf brengen mee dat de

bewijslast van de reden van beeindiging in alle procedures op de werkgever
komt te rusten, op voorwaarde dat de werknemer op zijn beurt de nodige feiten
en omsmndigheden aannemelijk maakt (gemotiveerde betwisting). Dit geldt
ook voor de beeindiging met wederzijds goedvinden en het ontslag op staande
voet. Daarmee wordt ons ontslagrecht als geheelin overeenstemming gebracht
met de door de ILO gestelde regel dat de bewijslast van de geldige reden op
de (beeindigende) werkgever rust (optie a). In elk van deze gevallen heeft de
werknemer in principe de keuze tussen het behoud van zijn arbeidsovereenk-
omst (met doorbetaling van loon voorzover hij bereid is de overeengekomen
arbeid te verrichten) en de beifindiging ervan (met aanspraak op een redelijke,
door de werkgever te betalen, vergoeding). Heeft de werkgever geen goede
reden voor beeindiging, dan moet die vergoeding hoog genoeg zijn omcompen-
satie te bieden voor het (tijdelijk) verlies van werk en inkomen en de werkgever
aan te zetten tot het behoud van werkgelegenheid. Aan dit laatste aspect wordt
volgens Heerma van Voss niet altijd evenveel aandacht besteed. 156

In depraktijk vormtde ontslagvergoeding steeds vakereen alternatief voor
civielrechtelijke ontslagbescherming. 157 Daarmee zijn we in wezen terug bij
de door Ringeling beschreven situatie van v66r WO II, waarin een onrechtvaar-
dig ontslag altijd door de werkgever kon worden afgekocht. 158 Verschil met
de toenmalige situatie is dat de hoogte van de 'afkoopsom' in de loop derjaren
fors is gestegen. Hoge vergoedingen zorgen er ook in Belgie voor dat de

156 Volgens Heerma van Voss 1992, p. 510 e.v worden de mogelijkheden van een andere
functie binnen de onderneming ofeen verbetering van het functioneren dooropleiding
en scholing vaak onvoldoende onderzocht.

157 Vgl. Loonstra & Zondag 2000, p.  1272. De vraag of dit al dan niet wenselijk is, laat
ik hier verder buiten beschouwing. Peijpe 1997, p. 374 noemt het prijskaartje dat voor
de werkgever aan een ontslag hangt, een methode van ongelijkheidscompensatie.

158   Zie het citaat van Ringeling in par. 7.3.2 (en noot 28).
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opzeggingsvergoeding geacht wordt alle schade te dekken die door de onregel-
matigheid van de betindiging wordt veroorzaakt.159

Ten aanzien van de ontbinding kan worden geconcludeerd dat de toepasse-
lijkheid van het bewijsrecht bepaald dient te worden door de aard van de zaak,
vast te stellen aan de hand van de motivering van het verzoekschrift en het door
de wederpartij gevoerde verweer. Een werknemer die een andere baan heeft
gevonden of geen andere baan meer zoekt, en daarom de voorkeur geeft aan
ontbinding tegen vergoeding, zal geen verweer voeren, zodat de stellingen van
de werkgever zonder meer kunnen worden vastgesteld (art. 149 lid 1 Rv.).
Snelheid is hier het eerste vereiste. Een eventuele discussie over de hoogte van
de vergoeding kan worden beslecht op basis van gestelde en aannemelijk
gemaakte feiten en omstandigheden, zoals ook thans het geval is. In een
procedure op tegenspraak behoort daarentegen niet de snelheid maar de
kwaliteit van de bewijsvoering en het rechtsoordeel voorop te staan:60 De
zeggenschap over het verloop en de uitkomst van de procedure komt daardoor
meer bij partijen zelf te liggen.161 Het burgerlijk procesrecht biedt garanties
tegen onnodige vertraging van de procedure. Wordt de reden van ontbinding
gemotiveerd betwist, dan leidt de regel van art. 284 lid 1 Rv. tot overeenkomsti-
ge toepassing van het bewijsrecht, inclusief de door art. 150 Rv. beoogde
bewijslastverdeling. Het invoeren van de mogelijkheid van hoger beroep en
cassatie kan van de ontbinding in arbeidszaken een volwaardige procedure
maken.

Toepassing van het bewijsrecht in de hiergenoemde zaken verandertniets
aan de aannemelijkheidslast van de verweerder, voorzover men die last opvat
als het gemotiveerd betwisten van de stellingen van de verzoeker, maar leidt
wel tot een op de verzoeker rustende bewijslast met bijbehorend bewijsrisico.
Aannemelijkheid aan de ene kant leidt in deze opzet tot bewijsrisico aan de

159      Vgl. Van Eeckhoutte 2002, p. 316. Zie ook Weyns 2000, p. 254 over de onmogelijkheid
om in Belgie herstel van de arbeidsovereenkomst te vorderen.

160     Meer dan 30 jaar geleden was Haardt al van mening dat de meeste bewijsregels in het
proces van zodanig belang zijn als waarborg voor een goede procesvoering, dat hun
toepassing ook in verzoekschriftprocedures 'heilzaam en wenselijk' is. Haardt  1970,
p. 265. Andere auteurs benadrukken de voordelen van de niet-gebondenheid aan het
bewijsrecht, waaronder het vrijere verloop van de feitenvergaring (Vranken  1995,  p.
28) en de ruimere mogelijkheden om het procesverloop en de procesuitkomst te
beYnvloeden en bewijsrechtelijke knopen door te hakken (Meijknecht 1987, p. 13).

161     Bosch-Boesjes  1991, p.  166 legtuitdatde relatief grote zeggenschap van de rechter
in de verzoekschriftprocedure voortvloeit uit het karakter van de zaken waarvoor de
procedure oorspronkelijk was bedoeld, namelijk zaken met betrekking tot rechten
waarover partijen niet vrijelijk kunnen beschikken of waar belangen van derden bij
zijn betrokken. In ontbindingszaken is dit niet het geval. In de ontbindingspraktijk stelt
de rechter zich doorgaans lijdelijk op; Lousberg 1997, p. 80.
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andere kant, een constructie die we eerder tegenkwamen bij het bewijs van
gelijke behandeling (zie hoofdstuk 4).

7.5 Ontslag op staande voet

7.5.1 Inleiding

Een laatste mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beeindigen is het
ontslag op staande voet (art. 7:677 BW). De werkgever kan de werknemer op
staande voetontslaan, zonderinachtneming van opzegtermijnen ofopzegverbo-
den, op voorwaarde dat er sprake is van een dringende reden. Dringende rede-
nen zijn daden, eigenschappen ofgedragingen van de werknemerdie totgevolg
hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de
dienstbetrekking te laten voortduren. Anders dan in Belgia wordt daarvoor in
theorie geen schuld of opzet van de werknemer vereist.162 In de praktijk zal dat

doorgaans wel het geval zijn.
Het ontslag op staande voet is een vorm van opzegging (zie par. 7.3) met

vergaande gevolgen voor de werknemer, waaronder het verlies van ontslagbe-
scherming en de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering. Een
ontslag op staande voet bemoeilijkt bovendien de kansen op het vinden van
ander werk. Het is om deze redenen dat er in beide landen strenge formele en

inhoudelijke eisen worden gesteld aan een dergelijk ontslag. Gezien de uitge-
breide rechtspraak over de dringende reden en het bewijs ervan wordt het
ontslag op staande voet hier in een aparte paragraaf behandeld.

Is het ontslag volgens de werknemer ten onrechte gegeven, dan heeft hij
de keuze tussen een vordering tot doorbetaling van loon op grond van de

vernietigbaarheid van de opzegging of een vordering tot schadevergoeding op
grond van de schadeplichtigheid van de werkgever. Beide vorderingen dienen
binnen zes maanden na het ontslag te worden ingesteld. De vordering tot ver-
nietiging van de opzegging wegens het ontbreken van een ontslagvergunning
(art. 9 BBA) heeft volgens De Laat  voor veel werknemers een hoog abstractie-
gehalte.163 Toch is deze vordering onlosmakelijk met een vordering tot doorbe-
taling van loon verbonden.164 Verderkan de werknemerbij wijze van voorlopi-

162     Rauws 2001, p. 13. Zie voor Nederland: HR 29 september 2000, JAR 2000/223 en HR
3 maart 1989, NJ 1989, 549.

163    De Laat 1995, p. 17
164 A-G Spier in zijn conclusie voor HR 5 oktober 2001, NJ 2001,633 onder 3.10. Het

zou daarom volgens Spier 'onordelijk' zijn voor beide vragen een verschillende
bewijslastverdeling te hanteren.
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ge voorziening de toelating tot het werk vorderen. Een beroep op de schade-
plichtigheid van de werkgever (art. 7:677 lid 1 BW) geeft de werknemer de
keuze tussen de in art. 7:680 genoemde gefixeerde schadevergoeding of een
volledige schadevergoeding. In het eerste geval is de werkgever het loon over
de gebruikelijke opzegtermijn verschuldigd; in het tweede geval zal de werkne-
mer de hoogte van de schade aannemelijk moeten maken. De Belgische situatie
wordt besproken in par. 7.5.3.

Bij debeoordeling van een ontslag op staande voetmoet rekening worden

gehouden met alle omstandigheden van het geval, waaronderde aard en de ernst
van de feiten, de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst, de leeftijd van
de werknemer en de gevolgen die het ontslag voor hem zal hebben.165 In deze
paragraaf ga ik na welke partij het bestaan van deze feiten en omstandigheden
moet stellen en bewijzen. De nadruk ligt daarbij op de dringende reden en de

onverwijlde mededeling daarvan aan de werknemer. De hiernabesproken regels
zijn in principe ook van toepassing op een doorde werknemergenomen ontslag
op staande voet. De sanctiemogelijkheden van de werkgever zijn in dat geval
echter beperkt tot het vorderen van schadevergoeding.

7.5.2          Bewijslast van de dringende reden in Nederland

7.5.2.1      Uitgangspunt voor de bewijslastverdeling

Sinds 1980 heeft de Hoge Raad zich verschillende malen uitgesproken over
het ontslag op staande voet. In een aantal gevallen gebeurde dit in de vorm van
subregels of vuistregels, waarin het begrip dringende reden nader werd
omlijnd. 166 Daarnaast gaf de Hoge Raad een aantal richtsnoeren voor de
bewijslastverdeling. De belangrijkste daarvan is de regel dat de stelplicht en
bewijslast van de dringende reden rusten op de partij die zich op deze reden
beroept.167 Deze bewijslastverdeling vloeitnietalleen voort uitde wetsgeschie-
denis en de formulering van het toepasselijke recht, maar heeft ook te maken

165     HR 12 februari 1999, NJ 1999,643. In het kader van de vraag of er sprake is van een
dringende reden dient ook beoordeeld te worden of de gevolgen van de beeindiging
voor de werknemer niet te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever
bij de beeindiging.

166 Vgl. Jacobs 2000, p. 151-152: Ondanks deze vuistregels weet men nooit zekerofeen
ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven of genomen kan worden.

167 Zie onder meer HR 27 september 1996, Nl 1997,42; HR 26 april 1996, NJ 1996,609;
HR 13 juni 1986, NJ 1986,764; HR 4 mei 1984, NJ 1984,609; HR 14 mei 1982, NJ
1982,604 en HR 4 december 1981, NJ 1982, 134. Zie ook al HR 26 april 1974, NJ
1975,103 en verder Kuip 1993, p. 92 en Van der Grinten 2002, p. 309.
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met het ingrijpende karakter van een ontslag op staande voet. De zware
gevolgen van een dergelijk ontslag, waaronder het onmiddellijke verlies van
inkomen zonder recht op werkloosheidsuitkering, beperken de mogelijkheid
van derechteromopbasis van redelijkheid en billijkheid een andere bewijslast-
verdeling op te dragen.

In art. 7: 677 lid 1 BW en 6 jo 9 BBA is de dringende reden geformuleerd
als uitzondering op een schadeplichtig respectievelijk vernietigbaar ontslag,
dat in de regel ontstaat wanneer de opzegtermijnen of opzegverboden niet zijn
gerespecteerd. De beBindigende partij kan aan deze rechtsgevolgen ontkomen
door het bewijs te leveren van een dringende, onverwijld aan de wederpartij
medegedeelde reden.168 De stelplicht van de werknemer is in principe beperkt:
omdat een ontslag op staande voet vrijwel steeds onregelmatig is, volstaat het
in de meeste gevallen dat de werknemerde schadeplicht van de werkgever stelt.
Bewijs hiervan is slechts vereist indien de werkgever het ontslag op staande
voet betwist met een beroep op een beeindiging met wederzijds goedvinden.

Voor het inroepen van de vernietigbaarheid van het ontslag is het voldoen-
de dat de werknemer stelt dat de CWI geen toestemming voor opzegging van
de arbeidsovereenkomst heeft verleend. De Laat formuleert het als volgt:  'De
werkgever krijgt de bewijslast van de dringende reden (lees: redelijke grond)
na deeenvoudige stelling van de werknemer dat ergeen dringende reden (lees:
redelijke grond) is. ,169

7.5.2.2     Bestanddelen van de bewijslast

Afhankelijk van het door de werknemer gevoerde verweer kan de bewijslast
van de werkgever betrekking hebben op het bestaan van een objectief of
subjectiefdringende reden vooropzegging en/ofop deonverwijlde mededeling
hiervan. Ik licht deze elementen nader toe. Het bestaan van een objectief
dringende reden vereist de vaststelling van feiten en omstandigheden die ook
voor een derde een dringende reden voor ontslag zouden vormen. Stelplicht
en bewijslast hiervan rusten op de werkgever, mits de werknemer de gestelde
feiten gemotiveerd heeft betwist. Het tweede lid van art. 7:677 BW bevat een
aantal voorbeelden van wat in het algemeen als dringende reden kan gelden.

168 Deze bewijslastverdeling is al bijna een eeuw oud; we treffen haar voor het eerst aan
in het Ontwerp van de Wet op de arbeidsovereenkomst uit 1904 (zie Heerma van Voss
1992, p. 45). Zie in meer algemene zin Asser 1992, p. 79 en Hidma & Rutgers 1995,
p. 37.

169    De Laat 1995, p. 26. Van den Heuvel 1983, p. 28 merkte al op dat de toetsing van de
dringende reden als voorloper van de redelijkheidstoets moet worden beschouwd.
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Vormen meerdere feiten tezamen de reden voor het ontslag op staande voet,
dan is het niet nodig dat de werkgever alle gestelde feiten bewijst. Het essenti-

ele gedeelte ervan moet echter wel komen vast te staan. 170

Het vereiste van een subjectiefdringende reden brengt mee dat de werk-

gever, in geval van betwisting, moet aantonen dat het ontslag onverwijld
gegeven is, dat wil zeggen zodra de gestelde feiten hem genoegzaam bekend

waren. Heeft het verweer van de werknemer betrekking op de onverwijWe
mededeling van het ontslag, dan moet de werkgeverbewijzen datde werknemer

op het moment van het ontslag op de hoogte is gesteld van de dringende reden

van de beeindiging. Resteert er op dit punt enige twijfel, dan komt deze voor
risico van de werkgever.

171

Tegenover de hier genoemde bewijslast van de werkgever mag er van de
werknemer in het algemeen een voldoende gemotiveerde bent'isting worden
verlangd.172 Dit houdt in dat hij feiten en omstandigheden moet aanvoeren die

het bestaan van een objectieve of subjectieve dringende reden voor de rechter

onzeker maken of die twijfel doen ontstaan over de onverwijlde mededeling
ervan aan de werknemer. Is er voldoende twijfel gerezen dan  zal de werkgever
worden gevraagd zijn stellingen te bewijzen. In de praktijk worden er aan de

stelplicht van de werknemer echter geen al te hoge eisen gesteld. Zo oordeelde

de Rechtbank in de zaak Bol/Luiken dat de werknemer impliciet had gesteld
dat de ontslaggrond niet aan hem was medegedeeld. De rechtbank had de

werkgever daarmee niet voor een 'onaanvaardbare verrassing' gesteld, aldus

de Hoge Raad.173

7.5.2.3 Rechtvaardigingsgronden

De werknemer kan zich ook verweren met een beroep op een zelfstandige

rechtvaardigingsgrond. Zo kan hij in geval van werkweigering (een dringende
reden die valt onder art. 7:678 lid 2 sub k BW) een beroep doen op gewetensbe-
zwaren, staking, onwettige overschrijding van de arbeidsduur of gevaarlijke

170 De rechter mag wel snoeien of inkorten, maar niet denatureren, aldus A-G Franx in

zijn conclusie voor HR 8 juli 1987, NJ 1988, 107. Zie verder onder meer HR 10 maart
1989, Nl 1990, 185 en HR 7 november 1988, NJ 1988, 258.

171    HR 23 april 1993, NJ 1993, 504.
172   HR 27 september 1996, NJ 1997, 42. Dit volgt ook uit art. 149 lid 1 Rv,
173   HR 26 april 1996, NJ 1996,609.
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arbeidsomstandigheden. De stelplicht enbewijslast van de terrechtvaardiging
aangevoerde feiten en omstandigheden rusten in dat geval op de werknemer. 174

Op ditbeginsel, dat op zijnbeurt een toepassing is van de hoofdregel van
bewijslastverdeling, wordt in de jurisprudentie een aantal uitzonderingen
gemaakt. Deze uitzonderingenkunnen wordenaangemerkt als bozondereregels
van bewijslastverdeling in de zin van art. 150 Rv. Afwijking ervan op grond
van de eisen van redelijkheid en billijkheid blijft mogelijk, maar dient door de
rechter wel grondig te worden gemotiveerd. Dit geldt in het bijzonder voor het
geval van ontslag op staande voet wegens onwettig werkverzuim, waartegen
de werknemer zich verweert met een beroep op ziekte (zie hierna).

De eerste bijzondere regel heeft betrekking op gevallen van verduistering.
Indien de werkgever als dringende reden'verduistering' aanvoert en de werk-
nemer voor het bewijs van zijn rechtvaardigingsgrond afhankelijk is van de
administratie van de werkgever, rust de bewijslast van de ter rechtvaardiging
ingeroepen feiten op de werkgever.175 Dit gaat verderdan het opleggen van een

processuele mededelingsplicht, op grond waarvan de werkgeverde werknemer
inzage in zijn administratie moet verschaffen.

De tweede bijzondere regel heeft betrekking op gevallen van werkweige-
ring. Heeft de werkgever het aan zichzelf te wijten dat de werknemer ter
gelegenheid vanhet ontslag zijn gronden voor werkweigeringniet heeft geuit,
dan is het aan de werkgeverde ondeugdelijkheid vandie grondentebewijzen.

176

Aan deze regel komt mijns inziens een meer algemene werking toe: weigert
de werkgever, voordat hij tot ontslag op staande voet overgaat, te luisteren naar

de argumenten van de werknemer, dan moet hij achterafzelfaantonen dat die

argumenten geen doel treffen. Het is echter aan de werknemer omaannemelijk
te maken dat de werkgever hem die gelegenheid heeft ontzegd.

De derde bijzondere regel heeft betrekking op gevallen van werkverzuim
t(/dens ziekte.  In een reeks arresten uit 1982 oordeelde de Hoge Raad dat als

de  werkgever als dringende reden 'onwettig werkverzuim' aanvoert, en de
werknemer daartegenover stelt dat hij afwezig was wegens ziekte, het aan de

174   Zie bijv. HR 14 december 1984, NJ 1985. 231 (weigeren redelijke opdracht); HR 4
december 1981, NJ 1982, 134 en uit de lagere jurisprudentie: Ktr. Amersfoort 28 juni
1995 en 27 maart 1996, Prg. 1996, 4526 (medeweten en goedkeuring directie). Zie
ook Duk 1982, p. 513: 'Meer in het algemeen lijkt het redelijk dat op de werknemer
de bewijslast wordt gelegd met betrekking tot omstandigheden die aan bepaalde
gedragingen die bij gebreke daarvan een dringende reden opleveren, dat karakter
ontnemen.'

175 HR 22januari 1993, NJ 1993, 665. Deze bijzondere regel van bewijslastverdeling geldt
ook indien de werkgever een vordering tegen de werknemer instelt op grond van
wanprestatie; vgl. HR 9 januari 1998, JAR 1998/54.

176   HR 19 september 1980, NJ 1981, 131 en HR 21 november 1980, NJ 1981, 143.
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werkgever is om de onwettigheid van het verzuim aan te tonen. Om aan deze

bewijslast te voldoen zal hij moeten aantonen datde werknemer, ondanks diens
177

bewering, geschikt was de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Dit geldt ook als de werkgever op grond van een verklaring van de Arbo-arts
178

in redelijkheid mocht aannemen dat de werknemer arbeidsgeschikt was.
In HR 5 oktober 2001, NJ 2001,633 was het omgekeerde het geval: in

een uitzonderlijk geval van ontslag op staande voet na maandenlange spoorloze

afwezigheid van de werknemer ging de rechtbank er voorshands, behoudens

tegenbewijs, van uit dat de werknemer arbeidsongeschikt was ten tijde van het

ontslag. De rechtbank leidde dit af uit de gestelde feiten en het voorlopige

deskundigenbericht van de psychiater. In navolging van A-G Spier maakt de

Hoge Raad onderscheid tussen bewijslastentegenbewijs: de werkgeverdraagt
niet de bewijslast van arbeidsgeschiktheid (zoals in de eerder genoemde
bijzondere regel van bewijslastverdeling), maar wordt toegelaten tot het

tegenbewijs tegen een vermoeden van arbeidsongeschiktheid.

Het resultaatkomt in beide gevallen op hetzelfde neer: de werkgever moet
achteraf bewijzen dat de werknemer ten tijde van het ontslag op staande voet

arbeidsgeschikt was. De ontslagbescherming van zieke werknemers 'wint' het

van het principe van bewijsgeschiktheid: op zich is het voor de werknemer

immers gemakkelijker om zijn arbeidsongeschiktheid aan te tonen dan voor
de werkgever om het tegendeel te bewijzen.179 De zware bewijslast van de

werkgever valt wel te verklaren als men bedenkt dat art. 7:629 lid 6 BW hem

de bevoegdheid geeft de betaling van het loon op te schorten wanneer de

werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt. Een ontslag op staande

voet is hier dus niet de aangewezen sanctie.18' Het feit dat de werknemer sinds

de invoering van de Wet verbetering poortwachter verplicht is om mee te
werken aan reYntegratie Cart. 7:660aBW)brengtdaarop zich geen verandering

in. Weigert hij mee te werken dan vestigt dit wel een vermoeden in zijn nadeel.

Debewijslastin reYntegratiegeschillen verschuift daardoornaarde werknemer.

177    HR 11 december 1987, Nl 1988,339; HR 13 juni 1986, NJ 1986,764, r.0. 3.3, HR

1 juni 1984 , NJ 1984, 721; HR 18 juni 1982, NJ 1982, 606;  HR 14 mei 1982, NJ 1982,

604 (concl. A-G Biegman-Hartogh). Asser 1992, p. 24 noemt dit een voorbeeld van
een 'echte omkering' van de bewijslast. Zie over dit onderwerp tevens Bosse 1998,

p. 8-16.

178     HR 20 september 1991. NJ 1991, 768 en HR 3 oktober 1997, NJ 1998, 83. Meerrecent
uit de lagere jurisprudentie: Rb. Roermond 25 januari 2001, JAR 2001/37.

179 Zie hierover Asser 1995, p. 97, die verwijst naar de eerder genoemde conclusie van

A-G Biegman-Hartogh in NJ 1982,604, en par. 5.6.2.
180    Zie ook Hof's-Hertogenbosch 18 december 2002, JAR 2003/37.
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7.5.3             Bewijslast  van  de  dringende  reden in  Belgia

In par. 7.5.1 zagen we dat een ontslag op staande voet in Belgit alleen gerecht-
vaardigd is als er sprake is van een 'fout' van de werknemer.18' Art. 35 lid 2
AOW definieert de dringende reden immers als 'de ernstige tekortkoming die
elkeprofessionele samenwerking tussen de werkgeveren de werknemer onmid-
dellijk en definitief onmogelijk maakt'.  Komt het bestaan  van de dringende
reden niet vast te staan, dan is de werkgever schadeplichtig op grond van art.
39 § 1 AOW. Met name voor hogere bedienden kan de vergoeding, gelijk aan
het lopende loon over deresterende opzegtermijn, zeer hoog oplopen. Daarnaast
kan er nog een bijkomende vergoeding worden toegekend wegens rechtsmis-
bruik of willekeurige afdanking. Het Belgische arbeidsrecht voorziet niet in
de mogelijkheid van voorzetting van de arbeidsovereenkomst of reYntegratie
van de werknemer.182 Door de afwezigheid van een preventieve ontslagtoetsing
ontbreekt uiteraard ook de mogelijkheid om zich te beroepen op de vernietig-
baarheid van het ontslag.

Anders dan in Nederland is de bewijslastverdeling uitdrukkelijk in de wet
geregeld. Art. 35 lid 8 AOW bepaalt dat de partij die een dringende reden
inroept hiervan het bewijs moet leveren. Bovendien moet zij bewijzen dat het
ontslag is gegeven binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten die ter
rechtvaardiging van het ontslag worden ingeroepen Bn dat de dringende reden
binnen drie werkdagen ter kennis van de wederpartij is gebracht.183 Deze
termijnen worden in de rechtspraak strikt gehanteerd. De bewijsregeling van
art. 35 is een toepassing van de hoofdregel van bewijslastverdeling: de partij
die beweert bevrijd te zijn van haar verbintenis, moet het bewijs leveren van
het feit dat het tenietgaan van die verbintenis heeft teweeggebracht (in casu de
dringende reden).184 Diezelfde hoofdregel maakt ook dat de omstandigheden
die de werknemer op zijn beurt aanvoert ter rechtvaardiging van de dringende

181 Van Eeckhoutte 2002, p. 307; Weyns 2000, p. 299; Humblet e.a. 1999, p. 233 enVerbraeken & De Schoutheete 1994, p. 282. Zie onder meer Cass. 6 maart 1995, RW
1995-96,636 en Cass. 23 oktober 1989, JTT 1989, 432.

182       Buyssens   1999,26. Een uitzondering hierop vormt de aanvraag tot reYntegratie  van
personeelsafgevaardigden (art. 14 e.v. van de Wet Bijzondere Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden van 19 maart 1991, B.S. 29 maart 1991).

183    Art. 35 lid 3 en 4 AOW. De termijn van art. 35 lid 3 begint te lopen op het moment
dat de werkgever voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing
te kunnen nemen, ongeacht de mogelijkheid van de werkgever de feiten waarvan hij
kennis heeft op een juridisch sluitende manier aan te tonen; Cass. 22januari  1990, TSR
1990,139. Zie ook Van Eeckhoutte 2002, p. 309; Humblet e.a. 1999, p. 233 en Weyns
2000, p. 306 en 316.

184   Vgl. art. 1315 BW en par. 2.5.
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reden, door de werknemer bewezen moeten worden. Het Luikse arbeidshof

overwoog in dit verband: 'Hoewel de werkgever wettelijk de bewijslast heeft

van de dringende reden welke hij tegen zijn bediende inroept, komt het, inzake

diefstal, aan deze laatste toe de omstandigheden aan te tonen waarop zij zich

beroept om het bedrieglijk opzet, welke normaal voortvloeit uit de niet betwiste

handelingen die zij heeft gesteld, te weerleggen. 185

7.6 Besluit

Bijna twintig jaar geleden verdedigde Van den Heuvel de opvatting dat de

bewijslast met betrekking tot de redelijkheid van een ontslag bij de werkgever
behoort te liggen. Het belangrijkste argument dat hij daarvoor aanvoerde was

dat van de bewijsgeschiktheid: 'Het is de werkgever die heeft ontslagen en die

de daartoe leidende motieven het best kent, die tot het bewijs daarvan ook het

best in staat is.'186 Hoewel deze opvattingbetrekking had op de opzegging, geldt

zij mijns inziens evenzeer voor de ontbinding wegens gewichtige redenen en

het ontslag wegens dringende redenen. Andere argumenten voor een op de

werkgever rustende bewijslast van de redelijkheid van de betindiging zijn het
feit dat het de werkgever is die wijziging brengt in debestaande rechtstoestand

en het feit dat een ontslag zonder (geldige) reden sociaal onrechtvaardige

gevolgen kan hebben voor de werknemer (verlies van werk en inkomen). Het

argument van de SER dat het 'voor de hand liggend' is dat de werkgever de

bewijslast draagt van de feiten en omstandigheden die een redelijke grond voor

ontslag vormen, lijktmij minder overtuigend. Hetzelfde geldt voor het argument

dat een dergelijke bewijslast, bij betwisting door de werknemer dat er een rede-

lijke grond voor ontslag is, 'in de rede' ligt. 187

Toch is er blijkbaar meer voor nodig om overheid en sociale partners van
dit relatief eenvoudige voorstel te overtuigen. Anno 2002 stelt zelfs Van den

Heuvel zich terughoudend op. Hoewel er volgens hemnog altijd goede gronden
zijn aan te voeren voor het formuleren van een positief redelijkheidsvereiste

in plaats van het huidige begrip kennelijke onredelijkheid, schrijft hij: '...een

dergelijke wijziging draagt een majeur karakter en haalt meer overhoop dan

op het eerste gezicht duidelijk is. (...) Bij handhaving van de preventieve

toetsing zou dat een 'verdubbeling' van de bewijslast voor de bdindigende

185     Arbh. Luik 24 november 1999, JTT 2000, 212.
186    Van den Heuvel 1983, p. 263. Daarnaast spelen nog twee andere argumenten een rol:

aanpassing van de wetgeving aan ILO-Conventie  158 en aansluiting bij de 'bewijslastver-

deling' in de vergunningenprocedure.
187   Zie Van der Heijden, De Laat & Scholtens 1995, p. 85.
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partij (i.c. voor de werkgever) betekenen.' 188 Voor een pleitbezorger van de
redelijkheidstoetsing is dit op zijn zachtst gezegd weinig strijdbare taal. Een
behoudend standpunt blijkt ook uit het advies van de Stichting van de Arbeid
om het voorstel van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel voor een
repressief ontslagstelsel niet overte nemen. De stichting twijfelt eraan of ILO-
Conventie 158 wel de toetssteen voor het Nederlandse ontslagstelsel zou
moeten zijn. 189

Uitgangspunt van het ontslagrecht is het voorkomen van onredelijk of
sociaal onrechtvaardig ontslag. De in dit hoofdstuk besproken bepalingen
dragen bij om dit uitgangspunt te realiseren. De efectiviteit van de ontslagbe-
scherming wordt echter niet alleen bepaald door de wettelijke bepalingen
terzake, maarook doorde eventuele belemmeringen dieeen werknemerervaart
wanneer hij zijn aanspraken geldend wil maken. Deze belemmeringen kunnen
zich voordoen op praktisch vlak (onbekendheid metdeprocedure, hogekosten,
langdurige procedures, onzekere uitkomst, etc.) en op formeel vlak (m. n. de
bewijslastverdeling). De belemmeringen op praktisch vlak zijn gedeeltelijk
verminderddankzij de richtlijnen van de CWI (heteerderbesproken Ontslagbe-
sluit) en de aanbevelingen van de Kring van kantonrechters (in ontbindingsza-
ken). De complexiteit en het gebrek aan transparantie van het ontslagrecht
blijven erechtertoe leiden dat het voor veel werknemers, maarook voorminder
draagkrachtige werkgevers, moeilijk is hun rechten te kennen en te effectueren.
Volgens Van Zevenbergen & Oelen schuilt hierin het voornaamste knelpunt
van het duale ontslagstelsel.

190

De bewijsrechtelijke hindernissen situeren zich op het gebied van de
kennelijk onredelijke opzegging, een procedure waarin de werknemer de
bewijslast draagt, en in het ontbreken van een bewijsstandaard in de CWI- en
ontbindingsprocedure. De bewijsrechtelijke hindernis in de procedure uit
kennelijk onredelijk ontslag kan op verschillende manieren worden weggeno-
men. De meest vergaande oplossing is dat de bewijslast van de geldige ontslag-
reden op de werkgever wordt gelegd; een andere mogelijkheid is dat beide
partijen een deel van de bewijslast dragen. In dat laatste geval zou de werkne-
mer het vermoeden aannemelijk moeten maken dat de arbeidsovereenkomst
zonder geldige reden is beeindigd, waarna het vervolgens aan de werkgever
zou zijn om het bestaan van de geldige reden te stellen en te bewijzen om dit

188     Van den Heuvel 2002, p. 238. Overigens toonde ook Kuip 1993, p. 175 zich voorstan-
der van een positieve formulering van art. 7:681 BW.

189      Stichting van de Arbeid, Brief aan de Minister van SZW, Den Haag  15 juli 2003.
190 Van Zevenbergen & Oelen 2000, p. 55
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vermoeden te ontkrachten. Een dergelijke bewijslastverdeling is vergelijkbaar
metdein hoofdstuk4besproken bewijslastverdeling in geval van discriminatie.

Mijns inziens zou de Hoge Raad hier, in navolging van het Europese Hof

in discriminatiezaken, het voortouw moeten nemen. Daarmee zou hij de weg
effenen voor invoering van een redelijkheidstoetsing die beantwoordt aan de

vereisten van ILO-Conventie 158. Een wettelijke regeling in bovenbedoelde

zin zou debewijsrechtelijke bezwaren van de rechterlijke redelijkheidstoetsing

op meer structurele wijze wegnemen dan thans het gevalis metdegemotiveerde

stelplicht en rechtelijke vermoedens. Een toevloed aan procedures valt van een
dergelijke wijziging niet te verwachten; de verschuiving van debewijslastkomt

immers pas tot stand als een minimum aan feiten door de werknemer aanneme-

lijk is gemaakt.
In par. 7.3.2 schreef ik dateen goed overdacht, eenvoudig maar adequaat

ontslagrecht in de toekomst onontbeerlijk is. De hoofdroutes van het huidige

ontslagrecht, opzegging met toestemming van de CWI en ontbinding, hebben

twee zaken gemeen: het ontbreken van beroepsmogelijkheden en het feit dat

het civiele bewijsrecht niet (of niet in alle zaken) wordt toegepast. Dit gebrek
aan rechtsbescherming wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de

mogelijkheid van een beroep op de kennelijke onredelijkheidofde toekenning
van een ontslagvergoeding. Nadeel blijft hier dat de werknemer degene is die

191

het initiatief moet nemen om bij de rechter een opzegging aan te vechten.

Het verdient dan ook aanbeveling de inhoud en formulering van art. 7:681 BW

in overeenstemming te brengen met ILO-Conventie 158. In art. 7:685 BW zou

hetzelfde moeten gebeuren voor het geval de werkgever de arbeidsovereen-

komst ontbindt.
Het ontslag op staande voet is zowel in Nederland als in Belgia met de

nodige waarborgen omkleed. De Belgische regeling geniet in zoverre mijn
voorkeurdater vaneen uitdrukkelijke regeling van debewijslasteen preventie-

ve werking kan uitgaan. Dit geldt ook voor de regeling van het willekeurig

ontslag van bedienden. De veelheid aan arresten waarin de Hoge Raad - nog
maar eens - uitlegt hoe de bewijslast in bepaalde procedures moet worden

verdeeld, toont mijns inziens aan dat er onder rechters en partijen behoefte

bestaat aan uitdrukkelijkebewijslastregels. De wetgeverheeft demogelijkheid
om ook op dit vlak sturend op te treden.

191   Vgl. Van der Heijden, De Laat & Scholtens 1995, p. 12: 'Voor zover thans de be-

eindiging via het arbeidsbureau loopt, is het de werkgever die het initiatief dient te
nemen.'
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8.1        Inleiding

In een tijdperk waarinhet aantal arbeidsrechtelijke procedures hand over hand

toeneemt, wintdebewijslastverdeling aanbelang. Debewijslast en de verdeling
rlaarvan overpartijen spelenniet alleeneenrol tijdens de dagvaardingsprocedu-

re, maar ook in de preprocessuele fase van de schikkingsonderhandelingen:

In par. 7.4 heb ik betoogd dat het bewijsrecht ook in ontbindingszaken zou
moeten worden toegepast. Deze beeindigingswijze heeft een dermate hoge

vlucht genomen dat het grootste deel van alle arbeidszaken zich thans buiten

hetbewijsrechtelijke kader afspeelt.2 In dagvaardingsprocedures wordt de be-

wijslastverdeling actueel als de feiten en rechten die eiser aan zijn vordering
ten grondslag legt, door de wederpartij worden betwist en niet zonder bewijs

kunnen worden vastgesteld. Slaagt eiser er niet in dat bewijs te leveren, dan

moet zijn vordering door de rechter worden afgewezen. Een juiste verdeling

vandebewijslastis danook van grootbelang voorde effectiviteitendehanteer-

baarheid van het materiele recht.
In arbeidsrechtelijke procedures rust de bewijslast in beginsel op de

eisende partij, conform het universele uitgangspunt van bewijslastverdeling.3

Aangezien het in veel gevallen de werknemer is die zich tot de rechter wendt

om zijn aanspraken geldend te maken, zal hij in eerste instantie de bewijslast
van zijn stellingen dragen. Een strikte toepassing van dit beginsel leidt echter

tot problemen, omdat de werknemer zich in bewijsrechtelijk opzicht in een

nadelige uitgangspositiebevindt: relevantebewijzenbevinden zich doorgaans

in de onderneming en collega-werknemers zijn niet altijd bereid om tegen hun
werkgever te getuigen. Bovendien worden vorderingen tegen de werkgever

1       Zie eerder par. 2.1.
2     Het CBS raamt het aantal ontbindingsbeschikkingen op ruim 63.000 in 2002. Het

mondelinge karakter van de (verzoekschrift)procedure biedt een bijkomende verklaring
voor de populariteit ervan. In de schriftelijke CWI-procedure wordt meer 'bewijs'
verlangd (zie par. 7.3.3.1 en 7.4.1).

3 Voor Nederland is dat uitgangspunt neergelegd in art.  150 Rv.; voor Belgiein art.  1315
BW en 870 Ger.W. (zie par. 2.3 t/m 2.5).
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vaak lang uitgesteld om de arbeidsrelatie niet op het spel te zetten, waardoor
kostbare bewijzen verloren kunnen gaan. Favennec-Herymerktedan ook terecht
op dat de ongelijkheid van partijen in geval van geschil wordt versterkt: Zonder
tegemoetkoming in de bewijslastverdeling zou het materiele arbeidsrecht in veel
gevallen een dode letter blijven.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de wetgever en de rechter over
verschillende instrumenten beschikken en deze ook inzetten om de effectiviteit
en hanteerbaarheid van het materiele arbeidsrecht te waarborgen. Drijber &
Prechal noemen de bewijslastverdeling zelfs 'het middel bij uitstek' om aan
te sturen op het gewenste resultaat: Met behulp van mededelingsplichten,
rechtsvermoedens en bijzondere regels van bewijslastverdelingkan debewijs-
last van de eisende partij worden verlicht (of die van de wederpartij worden
verzwaard), waardoor zij beter in staat is haar rechten te realiseren. Staaterniets
op papier, wat bij zgn. flexibele arbeidsrelaties nogal eens het geval is, dan blijft
het voor de werknemer echter moeilijk zijn aanspraken waar te maken. De
bewijsvoering is nu eenmaal een essentieel element in het afdwingen van
rechten.6

In dit hoofstukgeef ik een schematisch overzicht van deonderzoeksresul-
taten (par. 8.4). Daarin wordt aangegeven welke wettelijke en rechterlijke
instrumenten er binnen de verschillende onderdelen van het individuele
arbeidsovereenkomstenrecht worden toegepast om tot een evenwichtige
verdeling van debewijslast tekomen. Het overzichtis bedoeld als leidraad voor
de rechter en partijen die zich in een concrete arbeidsrechtelijke procedure
gesteld zien voor vragen van bewijslastverdeling. In par. 8.5 en 8.6 ga ik na
in hoeverre de bewijslastverdeling inhet Nederlandse en Belgische arbeidsrecht
bevredigend is, en op welke onderdelen zij bijstelling behoeft. Wat zijn de
sterke en zwakke punten van beide stelsels en wat kan het ene stelsel van het
andere leren? Ik begin het hoofdstuk meteen uiteenzetting over de samenwer-
king van partijen en het belang van de bewijslast voor de toepassing van het
arbeidsrecht.

4      Favennec-Hery 1985, p. 173.
5        Drijber & Prechal 1997, p. 154 (zie par. 2.6.1).
6       Van Eeckhoutte 1993, p. 281 en Embregts 2003, p. 1 (zie verwijzing in par. 1.1).
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8.2 Samenwerking van partijen

Het hedendaagse procesrechtbrengtmee dat beide partijen feiten en omstandig-
heden moeten aanvoeren om de rechter in staat te stellen een vonnis te vellen.7

Dit geldt vanzelfsprekend voordeeisendepartij die haarrechten wil realiseren,
maar ook voor de verweerder die van oordeel is dat toekenning van de vorde-

ring onder de gegeven omstandigheden niet geoorloofd of gerechtvaardigd is.
De wederpartij zal dus op haarbeurt feiten en ornstandigheden moeten aanvoe-

ren om toewijzing van de vordering te voorkomen en een eventuele tegenvorde-

ring te motiveren. Het is aan de rechter om erop toe te zien dat partijen in een
zo vroeg mogelijk stadium aan hun stelplicht of aanvoeringslast voldoen.

Tijdens de procedure kan de rechter partijen bevelen bepaalde bewijsstukken
over te leggen en opdracht geven tot het houden van een boekenonderzoek, een
plaatsopneming, een getuigenverhoor of een deskundigenverhoor:

Afgezien van deze algemene processuele mededelingsplichten bevat ook

het materiele recht informatie- en mededelingsplichten die van invloed (kunnen)

zijn op de bewijspositie van partijen. Zo is de werkgever verplicht de werkne-

mer bij het begin van de arbeidsrelatie een schriftelijke opgave te verstrekken

van debelangrijksteelementen van de overeenkomst, en moet hij de werknemer

bij elke voldoening van het loon een loonopgave of loonstrookje geven.9 De

bewijswaarde van deze stukken hangt af van de vraag wie er zich op beroept:
is dat de werknemer, dan komt er aan de verstrekte gegevens een vermoeden

vanjuistheidtoedatdoor de werkgeverkan worden weerlegd. Beroept de werk-
gever zich daarentegen op gegevens ineen doorhemzelfopgestelde schriftelijke
verklaring, en wordt dejuistheid daarvan door de werknemer in twijfel getrok-

10

ken, dan zal de werkgever met aanvullende bewijzen moet komen.

Departij die zondergegronde reden weigert aan haarmateriele ofproces-
suele mededelingsplichten te voldoen, belemmert de bewijsvoering en brengt
de wederpartij daardoor in een nadelige positie. De duur en de kosten van de

procedure lopen op, omdat de rechterniet in staat is een vonnis te vellen zolang
debenodigde feiten nietkunnen worden vastgesteld. In dat geval kan de rechter

op grond van een zgn. 'vermoeden van belemmering in de bewijsvoering' be-
sluiten tot een omkering van de bewijslast. De weigerachtige partij wordt hier-
door aangezet omalsnog metdebenodigde gegevens over debrug tekomen. 11

7       Zie par. 2.6.3.
8       Zie voor Nederland par. 2.6.3.2 en voor Belgie par. 2.6.3.3.
9       Zie par. 3.4 en 5.2.2.
10     Zie par. 3.4.2.
11 Zie onder meer par. 2.6.3.1 en 3.4.2.

'..
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Verdergaande sancties, zoals de mogelijkheid van bewijsbeslag, dwangsom
of schadevergoeding, zijn in Nederland in voorbereiding. Het Belgische
burgerlijk procesrecht heeft op dit vlak een duidelijke voorsprong.

12

8.3 Belang van de bewijslast

Op basis van de door partijen aangedragen elementen zal de rechter een eerste

afweging maken. Deze afweging van indicatoren (feiten ten voordele van eiser)
en contra-indicatoren (feiten ten voordele van gedaagde) kan tot een oplossing
van het geschil leiden (bijvoorbeeld door een minnelijke schikking), maar dit
is nietaltijd het geval.13 Worden de dooreiser aangevoerde feiten gemotiveerd
betwist, dan is de rechter zonder nadere bewijsvoering niet in staat een vonnis
te vellen. Het is in deze fase van het geding dat het bewijsrisico en de bewijs-
lastverdeling een rol gaan spelen. Hetprincipe van debewijslastverdeling dient
er dan ook toe de rechter, ondanks zekere twijfels, in staat te stellen een vonnis
te vellen. 14

Die bewijslast wordt niet alleen door de wet bepaald, maar ook door de
omstandigheden van het geval, de houding van partijen en het procesverloop.
In sommige gevallen is het zelfs zeer moeilijk om de bewijslastverdeling op
juiste wijze uit de wet af te leiden.15 De 'zwakkere' procespartij, in casu de
werknemer, is daardoor in het nadeel. Hoewel hij in de meeste gevallen wordt
bijgestaan dooreen advocaatofrechtshulpverlenerbehoudt hij demogelijkheid
om in persoon te procederen. Een expliciete bewijslastregeling, zoals in Belgie
vaak het geval is, voorkomt dat er twijfel ontstaat over de vraag welke feiten
in een bepaalde procedure gesteld en bewezen moeten worden. Het antwoord
op deze vraag is van groot belang vooreenjuiste inschatting van de proceskan-
sen.

De nauwe samenhang tussen het materiele rechten debewijslastverdeling
heeft niet alleen tot gevolg dat het materiele recht (mede) bepalend is voor de
bewijslastverdeling, maar ook dat de bewijslastverdeling van invloed kan zijn
op het materiele recht. Een voorbeeld hiervan is dejurisprudentie op het gebied
van de beeindiging met wederzijds goedvinden. Voert de werknemer aan dat
hij niet in de beeindiging heeft toegestemd, dan moet de werkgever bewijzen

12      Zie par. 2.6.3.4 en de voorstellen van Asser, Groen & Vranken 2003, p. 267.
13 Dit proces werd uitgebreid beschreven in par. 3.3 met betrekking tot het al dan niet

bestaan van een arbeidsovereenkomst.
14      Storme 1962, p. 245 (zie eerder par. 2.2.4).
15     In het onderzoek kwamen daarvan verschillende voorbeelden naar boven. Zie ook

Asser 1992.
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dat er sprake was van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring of gedra-
ging van de werknemer en dat hij de werkelijke bedoeling van de werknemer
voldoende heeft onderzocht.16 Die onderzoeksplicht is vervolgens deel gaan

uitmaken van de materiale norm en biedt de werknemer een extra bescherming
tegen beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst.

De bewijslast vormt het voorlaatste puzzelblokje bij het realiseren van
rechten. Voordat het tot een arbeidsrechtelijke procedure komt staat eiser
allereerst vooreen aantal praktische belemmeringen: de onbekendheid methet
recht, deduuren kosten van eenjuridischeprocedureen de vrees voorrepercus-
sies van de werkgever werden in dit boek verschillende keren genoemd. Is de

procedure goed en wel van start gegaan dan kunnen de stelplicht en bewijslast
een belemmering vormen voor het verwezenlijken van zijn recht: de wetgever
en de rechter hebben er veel aan gedaan de bewijsrechtelijke hindernissen zo

laag mogelijk te houden, maar dat betekent niet dat iedere vordering voor
toewijzing in aanmerking moet komen. De werknemer zal de feiten die aan zijn
vordering ten grondslag liggen op zijn minst voldoende aannemelijk moeten
maken en dejuisteelementen moeten aandragen omzijn aanspraak te onderbou-
wen. 17

Wanneerdebewijsrechtelijke hindernissen gepasseerd zijn, rest de vraag
of het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer kan worden gebracht. Is de werkgever
inmiddels failliet zodat hij niet in staat is de toegekende schadevergoeding te
betalen ofwordtdeten onrechte gediscrimineerde werknemer in deeerstvolgen-
de reorganisatie aan de deur gezet, dan kan dit de toegekende rechten alsnog
frustreren.18 De praktische belemmeringen en de effectiviteit van de sanctione-

ring bleven in dit boek grotendeels buiten beschouwing. Toch is het voor een
goed inzicht in de materie van belang het onderwerp van de bewijslastverdeling
in zijn juiste proporties te zien. Zonder het voorlaatste puzzelblokje kan de

puzzel niet worden voltooid.

8.4 Schematisch overzicht van de onderzoeksresultaten

Op de volgende pagina's wordt een schematische voorstelling gegeven van de
resultaten van het onderzoek. De volgorde sluit aan bij de hoofdstukindeling
van het boek. NL staat voor Nederland; BE voor Belgie.

16     Zie par. 7.2.2 en 7.2.3
17      Zie over de stelplicht of aanvoeringslast par. 2.2.3.
18       Zie bijv. de inpar. 4.2.5 genoemde zaak Van Dam BK waarin vijfvan de acht vrouwen

die een klacht wegens discriminatie hadden ingediend, na een paar maanden op straat
stonden.
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Instrumenten van bewijslastverdeling

Onderwerp Wetgever Par. Rechter Par.

Algerneen mr Formulering van het materiele recht (regel- 2.7.1 mr Indicatorenbenadering en bewijswaardering 2.6.1

Uitz.) 2.7.2 1, Bijzondere regels van bewijslastverdeling 2.6.2

mr Bij z regels van bewijslastverdeling Cart. 150 2.7.3 mr Processuele mededelingsplichten 2.6.3

Rv.) 2.7.4 rr Feitelijke vermoe(lens 2.6.4
mr Wettelijke mededelingsplichten
mrWettelijke vermoedens

Bestaan van een mr Wettelijke mededelingsplicht op basis van 3.4 gr Indicatorenbenadering: de rechter maakt een 3.3

arbeidsovereenkomst Richtlijn 91/533/EG 3.4.2 afweging op basis van de door beide partijen
NL: art. 7:655 BW 3.4.3 aangevoerde elementen. Daardoor krijgt ook de

BE: AOW, CAO van 26 juni 1975 en Wet op de wederpartij een deel van de aannemelijkheidlast te
Arbeidsreglementen dragen. Zie checklist par. 3.7.cr Rechtsvermoedens 3.5.2 InT Vermoeden van juistheid indien werknemer zich op
NL: art. 7:61Oa en b BW 3.5.3 schriftelijke opgave beroept (bewijslast verschuift naar 3.4.4

BE: art.  3bis, 41id 2 en 121 AOW en art. 3 Wet werkgever)
van 24 februari 1978 Fr Vermoeden van belemmering in de bewijsvoering

indien werkgever geen schriftelijke opgave verstrekt 3.4.4

(bewijslast rust op werkgever)

Gelijke behandeling mr Bijzondere regels van bewijslastverdeling op 4.3 r,r Toepassing van bijzondere regels van 4.3.2
basis van Richtlijn 97/80/EG (geslacht), 4.4 bewijslastverdeling in gelijkebehandelingszaken
2000/43/EG (ras) en 2000/78/EC (leeftijd, mrVoorheen: feitelijke vermoedens van discriminatie in 4.2.3

handicap, godsdienst etc.) 4.3.2 navolging van Europese jurisprudentie
NL. art. 7:646 lid 8 en 6a WGB (implementatie 4.4 (Jenkings/Kingsgate, Danfoss, Royal Copenhagen,
richtlijnen 2000/43/EG en 2000/78/EG in Regina/Secretary of State, Brunnhofer)
voorberei(ling) 4.7

BE: art. 19 lid 2 WGB en 19 § 3 Discriminatiewet
mr Rechtsvermoedens 4.7
BE: art. 5 lid 1 en art 23 WGB

Loon rr Eenmalige schriftelijke opgave van het loon, 5.2.2 mr Werkgever draagt de bewijslast ten aanzien van 5.2.5

de termijn van uitbetaling en relevante factoren subjectieve beoordelingscriteria prestatieloon
voor de berekening van prestatieloon bij aanvang cr Werkgever moet in geval van betwisting bewijzen 5.2.3

en wijziging van de arbeidsrelatie (zie 3.4) dat de werknemer heeft ingestemd met loonsverlagingrir Loonopgave (loonstrookje) bij elke 5.2.2 Er  Vermoeden van juistheid indien werknemer zich op
voldoening van het loon: schriftelijke opgave(n) beroept 5.2.2

NL: art. 7: 626 BW 09 Vermoeden van belemmering in de bewijsvoering
BE: art. 15 Wet betreffende de bescherming van indien werkgever weigert aan schriftelijke 5.2.2
het loon der werknemers informatieplichten te voldoen
rr Bewijsstukken voor berekening variabele 5.2.5

beloning (art. 7:619 BW)



Tegoed aan Ear Eenmalige schriftelijke opgave van aanspraak 5.3.3 mr Schriftelijke opgave schept vermoeden van juistheid 5.3.2

vakantiedagen en op vakantie en wijze van berekening (conform in voordeel van de werknemer en

uitbetaling overuren 3.4) er Afwezigheid van schriftelijke opgave schept 5.3.3

cr Verklaring tegoed aan vakantiedagen bij einde vermoeden van belemmering in de bewijsvoering, 5.3.2

van de arbeidsovereenkomst (art. 7:641 lid 2 BW) 5.3.2 waardoor bewijslast naar werkgever verschuift en
mr Schriftelijke opgave van overwerkbeding en 92' Indicatorenbenadering: bewijslastverdeling hangt af 5.3.3

(arrest Lange/Schunemann) 3.4.2 van de over en weer aangevoerde feiten en

omstandigheden (arrest Wouda) 5.3.3

Bereidheid om de rar Formulering van het materiele recht legt 5.5.1 gr Vermoeden van daadwerkelijke bereidheid 5.5.3

overeengekomen arbeid bewijslast van de bereidheid op de werknemer en mr Vermoeden van voortdurende bereidheid 5.5.3

te verrichten (art. 7:628 BW vormt een uitzondering op de 5.5.2

regel van art. 7:627 BW). Werkgever moet
aantonen dat de reden van de verhindering niet 5.5.2

voor zijn rekening komt

Geschiktheid  van de cr Zorgplicht van art. 7:658a BW brengt mee dat 5.5.4 mr Werkgever moet bewijzen dat aanpassing van de 5.5.4

werknemer voor eigen of als werkgever geen eigen of passende arbeid arbeidsverdeling onder de gegeven omstandigheden niet
passende arbeid aanbiedt (of een aanbod van de werknemer van hem kan worden gevergd (arrest Van

weigert) hij de reden daarvoor moet bewijzen. Haaren/Cehave)
Er Werknemer moet bewijzen waarom hij 5.5.4

passende arbeid weigert (art. 7:6582 lid 3 BW)

Ziekte mr Schriftelijke infonnatieplicht werknemer

NL: Werkgever kan schriftelijk bewijs van ziekte 5.6.2

verlangen (art. 7.629 lid 6 BW).Werknemer moet en

deskundigenverklaring overleggen om 5.6.3

Arbeidsongevallen en ;1, Bijzondere regel van bewijslastverdeling NL 6.5.4 mr NL: Onder de werking van het Oud BW moest de 6.3

beroepsziekten Op basis van art. 7:658 lid 2 BW verschuift de bewijslast van de werknemer in voorkomende gevallen
bewijslast naar de werkgever, wanneer werknemer worden verlicht met behulp van verzwaarde stelplichten
heeft aangetoond dat hij schade heeft geleden in en feitelijke vermoedens (op grond van de hoofdregel
de uitoefening van de werkzaamheden van bewijslastverdeling moest de werknemer bewiJzen
sr Wettelijke vermoedens BE dat de werkgever tekort was geschoten in zijn
Weerlegbare vermoedens art. 7 lid 2 en 9 zorgplicht)
Arbeidsongevallenwet 6.6 mr NL: Vermoeden van causaal verband tussen 6.5.4.1

Lijstsysteem zorgt voor onweerlegbaar tekortkoming en schade in voordeel werknemer
vermoeden van oorzakelijk verband tussen 6.6 :sr BE: Rechterlijk vermoeden dat ongeval heeft 6.6

bewezen blootstelling aan beroepsziekte en plaatsgevonden in de uitoefening van de
bewezen ziekte (art. 32 Beroepsziektenwet) werkzaamheden zolang de werknemer onder gezag van
Onweerlegbaar vermoeden art. 51 § 1 de werkgever staat
Beroepsziektenwet 6.6 9-r BE: Rechterlijk vermoeden dat plotselinge 6.6

gebeurtenis het letsel heeft kunnen veroorzaken



Onderwerp Wetgever Par. Rechter Par.

Beeindiging van de ,1 Structuur van het materiele recht brengt mee 7.2 mr Hoge materieelrechtelijke bescherming van de 7.2.2
arbeidsovereenkomst met    dat de bewijslast van wederzijds goedvinden op werknemer (Hoge Raad vereist duidelijke en en
wederzijds goedvinden de werkgever rust, als uitzondering op een ondubbelzinnige verklaring van de werknemer en 7.2.3

vernietigbaar of schadeplichtig ontslag. In Nieuw onderzoeksplicht werkgever) verzwaart bewijslast vanBW niet uitdrukkelijk geregeld. de werkgever die zich op wederzijds goedvinden
beroept

Opzegging van de mr Formulering van het materiele recht rr CWI-procedure onttrokken aan rechterlijke toetsing.
arbeidsovereenkomst NL: In CWI-procedure moet werkgever de 7.3.3.1 Civiel bewijsrecht niet van toepassing. Werkgever moet

aangevoerde ontslaggrond aannemelijk maken. ontslagreden aannemelijk maken.
De CWI onderzoekt of het voorgenomen ontslag
redelijk is gezien de mogelijkheden en belangen
van partijen (art. 6 BBA en Ontslagbesluit)
In de procedure uit kennelijk onredelijk ontslag 7.3.3.2 7.3.3.2
(art. 7:681 BW) moet werknemer bewijzen dat
ontslag kennelijk onredelijk is (conform or In de procedure uit kennelijk onredelijk ontslag
hoofdregel van bewijslastverdeling) wordt het gebruik van verzwaarde stelplichten en9 Wettelijke mededelingsplicht: op verzoek 7.3.3.2 rechterlijke vermoedens aangemoedigd ingeval demoet de werkgever de ontslagreden schriftelijk bewijslast van de werknemer te zwaar is (vaste
mededelen (art. 7:669 BW) jurisprudentie sinds arrest Millenaar/Oerlemans)mr Bijzondere regel van bewijslastverdeling 7.3.4 mr Vermoeden van belemmering van de bewijsvoeringBE: Voor bedienden geldt geen tegemoetkoming doet bewijslast ontslagreden naar werkgever
in de bewijslast (alg. regeling van het verschuiven
rechtsmisbruik)
Voor arbeiders geldt de bijzondere regeling van
het willekeurig ontslag: bij betwisting moet de
werkgever het bewijs leveren van de ingeroepen
ontslagreden (art. 63 lid 2 AOW) 7.3.5 N.B. Deze conventie is nog niet door NL of BE
m,r  ILO-Conventie  158 legt bewijslast van de geratificeerd. Nederlandse en Belgische wergeving
geldige reden op de werkgever (formulering art. 4 voldoen slechts ten dele aan de door de ILO beoogde
Conventie) bewijslastverdeling.Art. 9 lid 2 biedt lidstaten ook een minder
vergaande variant: beide partijen dragen
bewijsmateriaal aan.

Zwangerschap G Wettelijke informatieplicht Er Bijzondere regel van bewijslastverdeling in NL met 7.3.6
NL: Werknemer moet zwangerschap (op verzoek) 7.3.6 betrekking tot het tijdstip van aanvang
staven met verklaring arts of verloskundige (art. ontslagbescherming.
7:670 lid 2 BW en art. 3:1 lid 2 Wet arbeid en
zorg) 7.3.6
BE: Medisch attest van zwangerschap verplicht
o.g.v. art. 39 Arbeidswet.
e Bijzondere regel van bewijslastverdeling
BE: Werkgever moet aantonen dat opzegging
vreemd is aan toestand werkneemster (art. 40
Arbeidswet).



Ontbinding van de mr NL: Verzoeker moet gewichtige redenen voor 7.4 R,NL: In de huidige ontbindingspraktijk wordt beslist

arbeidsovereenkomst ontbinding bewijzen (art. 7:685 BW), tenzij de op basis van aannemelijk gemaakte feiten en blijft
aard van de zaak zich tegen toepassing van het bewijs in de meeste gevallen achterwege.
bewijsrecht verzet  Cart. 248 lid 1 Rv.). In dat
geval volstaat het dat de verzoeker de reden
aannemelijk rilaakt. 7.4.1

4 BE: In Belgie ontbreekt deze
bedindigingswijze.

Ontslag op staande voet G Formulering van het materiele recht mr Bijzondere regels van bewijslastverdeling 7.5.2.3

NL: De formulering van art. 7:677 lid 1 BW en 9 7.5.2 NL:  slaagt de werkgever in het bewijs van een

lid 1 BBA brengt mee dat de bewijslast van de dringende reden, dan is het aan de werknemer om de ter
dringende reden op de werkgever rust. Ontslag op rechtvaardiging ingeroepen gronden te bewijzen
staande voet vormt uitzondering op vernietigbaar (conform de hoofdregel van bewijslastverdeling)
of schadeplichtig ontslag In een aantal gevallen wijkt de Hoge Raad daar echter
G Bijzondere regel van bewijslastverdeling 7.5.3 van af: a) als de werknemer voor zijn bewijs afhankelijk

BE: Art. 35 lid 8 AOW bevat twee uitdrukkelijke is van de administratie van de werkgever; b) als de
bewijslastregels die de bewijslast van de werkgever het aan zichzelf te wijten heeft dat hij de
dringende reden en termijn van inroepen op de rechtvaardigingsgrond niet kent; of c) als de werknemer
werkgever leggen (conform de hoofdregel van zich ter rechtvaardiging van zijn afwezigheid op ziekte
bewijslastverdeling) beroept.



8      SAMENVATTING EN CONCLUSIE

8.5 Bewijslast in het Nederlandse arbeidsrecht

8.5.1 Formutering van het arbeidsrecht

De Nederlandse wetgever ging er in 1988 bij de invoering van het 'nieuwe
bewijsrecht' van uit dat de bewijslastverdeling uit de tekst en de structuur van
het materiele recht moet kunnen worden afgeleid." In het geval van art. 7:658
lid 2 BW is dit goed gelukt. De gekozen regel-uitzonderingsconstructie 'De
werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk (...) tenzij hij aantoont dat...'
geeft duidelijk aan hoe de bewijslast moet worden verdeeld. Dat de stelplicht
van de werknemer in de jurisprudentie nader moet worden ingevuld lijkt mij
onoverkomelijk en doet geen afbreuk aan de conclusie dat de wetgever hier in
zijn opzet is geslaagd. Een ander voorbeeld van een duidelijkebewijslastverde-
ling is art. 7:672 lid 1 BW: 'Opzegging geschiedt tegen heteinde van de maand,
tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een·andere dag daar-
voor is aangewezen'. Beroept de werknemer zich op de regel en voert de werk-
gever daartegen verweer dan rust het bewijsrisico van de in de uitzondering
vervatte mogelijkheden op de werkgever. Beroept de werkgever zich op de
regel, dan is het aan de werknemer om het tegendeel te bewijzen.

In art. 7:628 lid 1 BW is de wetgever niet in zijn opzet geslaagd. De
wetgever formuleert: 'De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte
vastgestelde loon indien...'. De jurisprudentie en rechtsleer moeten er aan te
pas komen om uit te leggen dat de na 'indien' genoemde omstandigheid niet
doorde werknemer, maardoorde werkgeverbewezen moet worden. Bovendien
kan uit de tekst van de bepaling niet worden afgeleid dat de werknemer ook
moet stellen, en zo nodig bewijzen, dat hij bereid is de bedongen arbeid te
verrichten, terwijl dit toch een essentieel onderdeel van de norm is. 20

In par. 7.5.2.1 schreef ik dat art. 7:677 lid 1 BW de dringende reden
formuleert als uitzondering op een schadeplichtig ontslag, waaruit voortvloeit
hoe de bewijslast moet worden verdeeld. Het zinsdeel waar het hier over gaat
luidt: 'De partij die opzegt zonder een dringende reden of zonder gelijktijdige
mededeling van de dringende reden is schadeplichtig'. Op basis van de rechts-
leer en de uitgebreide rechtspraak van de Hoge Raad weet elke arbeidsrechtju-
rist dat de bewijslast van de dringende reden op de werkgever rust, maar uit
de wetstekst blijkt dit niet overduidelijk. Na onderzoek van het Belgische
arbeidsrecht luidt de conclusie dat, als het de bedoeling is dat de wet zelf

19     Par. 2.2.3.2.4 en 2.7.1.
20        Ziepar. 5.5.2 waartevens een voorstel wordt gedaan tot aanpassing van de formulering.
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duidelijkheid verschaft over de beoogde bewijslastverdeling, een expliciete
bewijslastregel de voorkeur geniet.

21

Afgezien van de hier genoemde voorbeelden werd nog op verschillende

andereplaatsen een lans gebroken voorhetherformuleren van arbeidsrechtelijke
bepalingen omdebeoogdebewijslastverdeling betertotuitdrukking tebrengen.
Een formulering die dringend aanpassing behoeft is die van art. 7:681 BW met

betrekking tot de kennelijke onredelijkheid van de opzegging. Het verdient aan-
beveling op dit vlak aan te sluiten bij de formulering van ILO-Conventie 158.22

Een dergelijke aanpassing zou inspelen op de ontwikkeling in dejurisprudentie
omdebewijslastnaarde werkgever te verschuiven metbehulp van verzwaarde

stelplichten en feitelijke vermoedens.23

8.5.2        Bijzondere regels van bewijslastverdeling in het arbeidsrecht

In een aantal gevallen heeft de wetgever de bewijslast omgekeerd met behulp
van een bijzondere regel van bewijslastverdeling. De mogelijkheid daartoe
wordt uitdrukkelijk erkend in art. 150 Rv.24

De wetgeving inzake gelijke behandeling m/v biedt hiervan een goed
voorbeeld. In navolging van het Europese recht bepalen art. 7: 646 lid 8 en art.
6aWGB datdebewijslastnaarde werkgever verschuift wanneer de werknemer
feiten aanvoert die een vermoeden van discriminatie scheppen.25 De Europese
Commissie achtte deze verschuiving nodig, omdatdebewijslasteen belangrij-
ke hinderpaal bleek te zijn voor het verwezenlijken van het recht op gelijke
behandeling en gelijke beloning.26 In de zaak Danfoss oordeelde het Hof zelfs
dat vrouwelijke werknemers over'geen enkel doeltreffend middel' zouden be-
schikken om de inachtneming van het beginsel van gelijke beloning voor de
nationalerechter afte dwingen, indien debewijslastnietnaar de werkgeverzou
verschuiven als zij een vermoeden van discrirninatie aannemelijk zouden
hebben gemaakt.

27

In de praktijk heeft de versterking van de rechtspositie van de werknemer
niet geleid toteen zichtbare toename van het aantal discriminatiezaken dat voor
de rechter wordt gebracht. Een verklaring daarvoor is dat veel geschillen

21      De Belgische bewijslastregel is opgenomen in art. 35 lid 8 AOW (par. 7.5.3).
22      Zie in dit verband par. 7.3.5.
23     Zie par. 7.3.3.2 en verderop in par. 8.5.4.
24      Zie par. 2.7.2 en de in par. 2.8 genoemde argumenten.
25 Zie uitgebreid par. 4.3.2.
26        Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de bewijslast in gevallen van discrimi-

natie op grond van geslacht van 17 juli 1996, COM (96) 340 def., toelichting p. 4.
27     HvJ EG 17 oktober 1989, zaak 109/88, Jur. 1989, p. 3199, r.0.13 (par. 4.2.3).
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worden afgedaan via de Commissie Gelijke Behandeling, hetgeen ook v66r
implementatie van deEG-bewijslastrichtlijn hetgeval was.28 Deprocesbereid-
heid van de werknemer blijft verder beperkt door de vrees voor repercussies,
een vrees die ondanks de genomen maatregelen niet onterecht blijkt te zijn.

29

Wie een procedure start moet feiten kunnen aanvoeren die onderscheid naar

geslacht kunnen doen vermoeden. Uit het arrest Brunnhofer blijkt dat die
stelplicht niet te licht mag worden opgevat.30 De werknemer zal in een belo-
ningsgeschil op zijn minst aannemelijk moeten maken dat er sprake is van ge-
lijke of gelijkwaardige arbeid, zo niet dan komt de beoogde omkering van de
bewijslastniet tot stand. Een dergelijke 'hindernis' tempertde procesbereidheid
van de werknemer, maar voorkomt tevens dat de werkgeverzich tegen ongefun-
deerde claims moet verdedigen. Van de werkgever kan wel worden verlangd
dat hij de werknemer'aanknopingspunten' verschaft in de vorm van functieom-
schrijvingen en de bijbehorendesalarisschalen. Al met allijkt de bewijslastver-
deling in discriminatiezaken mij echter evenwichtig, reden te meer om de
genoemde bijzondere regel van bewijslastverdeling uit te breiden naar andere

discriminatiegronden dan geslacht.
31

Overdebijzondereregel vanbewijslastverdeling in aansprakelijkheidsza-
ken (art. 7:658 lid 2 BW) sprak ik hiervoor al kort. Onder de werking van het
Oud BW moesten verzwaarde stelplichten en rechtsvermoedens worden ingezet
om de zware bewijslast van de werknemer te verlichten.32 Die bewijslast
vormdejarenlang een obstakel voor de effectuering van het recht op schadever-
goeding, een vergoeding waar hij recht op heeft als de werkgever is tekort-
geschoten in de zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
De invoering van Boek 7 titel 10 Nieuw BW heeft geleid tot een omkering van
de bewijslast, op voorwaarde dat de werknemer stelt en zo nodig bewijst dat
hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het aantal
procedures is sindsdien verder toegenomen, hetgeen mede verklaard kan
worden door de verzwaring van de zorgplicht, de inperking van het beroep op

28     In par. 4.2.5 bespreek ik de gepubliceerde rechtspraak op het gebied van de gelijke
behandeling in arbeidszaken; in par. 4.6 wordt ingegaan op de rol van de CGB. De
niet-bindende oordelen van de CGB kunnen de rechter houvast bieden in een eventuele
procedure.

29     Havinga 2000, p. 91 en Woldringh 1999, p. 420 e.v. (zie par. 4.3.3).
30     HvJ EG 15 maart 2001, C-381/99, Jur. 2001. p. 1-4961 (zie par. 4.2.4).
31           Op het moment van schrijven wachten art. 8 Rasrichtlijn en art. 10 Kaderrichtlijn nog

op implementatie (zie par. 4.4).
32 Deze rechtsontwikkeling wordt beschreven in par. 6.3.
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eigen schuld, de afbouw van de sociale zekerheid en - in het algemeen - de toe-
genomen claimcultuur. 33

8.5.3 Arbeidsrechtelijke mededelingsplichten

Uit het onderzoek komt naar voren dat er in het individuele arbeidsrecht hoe

langer hoe meergebruik wordt gemaakt van wettelijke informatie- en medede-
lingsplichten.34 De verplichting van de werkgever om specifieke gegevens op
schrift te stellen en - gedurende enkele jaren - te bewaren versterkt zijn bewijs-
positie. Omervoor te zorgen datook de werknemerzich op de aldus beschikba-

re gegevens kan beroepen, kent de wet een inzagerecht of overleggingsplicht,
afhankelijk van de aard en de omvang van het bewijsmateriaal. Een eenmalige
schriftelijke opgave van het bestaan en de inhoud van een arbeidsovereenkomst
kan nu eenmaal gemakkelijker worden verstrekt dan een complete loonadmini-
stratie. De hierna volgende opsomming onderstreept het belang en de omvang
van het verschijnsel. Ik begin met de mededelingsplichten van de werkgever
die in dit boek aan de orde kwamen:

(a)      de werkgever is verplicht om bij aanvang of wijziging van de arbeidsver-
houding een schriftelijke opgave te verstrekken van de belangrijkste
elementen van de overeenkomst (par. 3.4.2);

(b)   de werkgever is verplicht de werknemer schriftelijke loonopgaven (of
loonstrookjes) te verstrekken, waarin onder meermelding wordt gemaakt
van het geldende wettelijke minimumloon (par. 5.2.2);

(c)       de werknemerheeft hetrechtomoverlegging te verlangen van bewijsstuk-
ken voor de vaststelling van zijn variabele loon (par. 5.2.5);

(d) de werkgever is verplicht de werknemer bij het einde van de
arbeidsovereen-komst een verklaring uit te reiken van het tegoed aan

vakantiedagen (par. 5.3.3);
(e)      op verzoek van de werknemer is de werkgever verplicht bij het einde van

de arbeidsovereenkomst een getuigschrift uit te reiken (art. 7:656 BW);
(f)       degene die de arbeidsovereenkomst opzegt geeft de anderepartij op diens

verzoek schriftelijke opgave van de reden van opzegging (par. 7.3.3.2);
(g)  de bewijsstukken die moeten worden opgesteld in het kader van de

reYntegratie van arbeidsongeschikte werknemers: plan van aanpak, reYnte-

gratiedossier en reYntegratieverslag (par. 5.5.4).

33     Vgl. par. 6.7.
34 Zie hierover in het algemeen par. 2.7.3.
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Bij de waardering van de aldus verstrekte gegevens zal de rechter rekening
moeten houden met het feit dat de schriftelijke opgave in veel gevallen eenzijdig
doorde werkgever wordt opgesteld en dat de werkgeverdoor zijn machtspositie
meer invloed heeft op de inhoud ervan dan de werknemer.35 Dat betekent dat
er niet automatisch een (weerlegbaar) vermoeden van juistheid aan toekomt,
maar dat de bewijswaarde van de genoemde documenten variabel is. Weigert
de werkgever de gevraagde informatie te verstrekken, dan leidt dit tot een
vermoeden van belemmering in debewijsvoering, waardoordebewijslastnaar
de werkgever verschuift.36

Sinds enige tijd rust er ook op de werknemereen aantal arbeidsrechtelijke
mededelingsplichten. Ik sprak in dit verband van een cultuuromslag, die mijns
inziens positief moet worden beoordeeld. De wet beschermt de werknemer
tegen onredelijke inmenging in zijn privd-leven, maar biedt de werkgever
tegelijkertijd te kans om te controleren of hij het loon van de werknemer niet
ten onrechte doorbetaalt. De bewijslast van zwangerschap en ziekte, omstandig-
heden die aanspraak bieden op vergaande bescherming, rust op de partij die
het beste in staat is dit bewijs te leveren.37 Concreet gaat het om:
(a)   het verstrekken van inlichtingen die de werkgever nodig heeft om het

recht op loon tijdens ziekte vast te stellen, voorzover dit voortvloeit uit
schriftelijk gegeven redelijke voorschriften (par. 5.6.2);

(b)   het overleggen van een deskundigenverklaring (of second opinion) in
ziektegeschillen, tenzij het overleggen van de verklaring in redelijkheid
niet van de werknemer kan worden gevergd (par. 5.6.3);

( c)     de werkgever kan ter staving van de zwangerschap van de werkneemster
een verklaring van een arts of verloskundige verlangen (par. 7.3.6).

Afgezien van de hiervoor genoemde materiBle mededelingsplichten is ook het
aantal processuele mededelingsplichten de laatste jaren verder uitgebreid. 38

Nieuweaanwinsten zijn de waarheidsplichten de substantitrings- en bewijsaan-
draagplicht.39 Deze plichten gelden niet alleen in arbeidsrechtelijke procedures,
maar ook in andere civiele zaken. Bedoeling ervan is het versoepelen, maar
vooral ookhet versnellen, van debewijsvoering. Deneiging ombewijzen achter
de hand te houden is een oud verschijnsel, dat in arbeidszaken wellicht minder
groot is omdat partijen al in een vroeg stadium worden opgeroepen voor een

35 Vgl. Monserez 2001, p. 219 (zie par. 3.4.2).
36      Zie par. 3.4.2; 3.4.4 en 5.2.2.
37      Zie mijn eerdere conclusie in par. 7.3.6.
38 Zie hierover in het algemeen par. 2.6.3.
39      Resp. art. 21 Rv. en art. 111/128 Rv. (zie par. 2.6.3.2).
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comparitie na antwoord. Tijdens die comparitie wordt duidelijk welke aan-
vullende bewijzen door partijen in het geding moeten worden gebracht om de
rechter in staat te stellen een vonnis te vellen. De rechter zal deze gelegenheid
tevens aangrijpen om een partij die onvoldoende aan de bewijsvoering mee-
werkt te wijzen op de mogelijke gevolgen hiervan. De comparitie biedt boven-
dien de mogelijkheid partijen aan te zetten tot een minnelijke schikking, waarbij
overwegingen van bewijsrecht een belangrijke rol spelen. Een partij die beseft

dathij zondernaderbewijs niet in staat is zijn vordering terealiseren, zal eerder

bereid zijn om water bij de wijn te doen dan een partij die het belang van de
bewijsvoering onderschat.

8.5.4 Verzwaarde stelplicht in arbeidszaken

Een procesrechtelijke methode die speciale aandacht verdient is die van de
verzwaarde stelplicht.40 Uithet onderzoek blijkt dat deze methode in individuele
arbeidszaken wordttoegepastin gevallen waarin een zo ernstige verstoring van
het processuele evenwicht dreigt dat de realisering van het materiele recht
erdoor in gevaar komt.

Dit was tot de invoering van het Boek 7, titel 10 Nieuw BW het geval met
de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten.41 De verstoring van het processuele evenwicht was een gevolg van het
feit dat de getroffen werknemer moest bewijzen dat de werkgever tekort was

geschoten in zijn zorgplicht, terwijl de informatie omtrent het naleven van die

zorgplicht zich bij de werkgever bevond. Metbehulp van verzwaarde stelplich-
ten en rechterlijke vermoedens moest de rechter proberen deze ongelijkheid
te compenseren.42 Hoewel de stelplicht en bewijslast van de werknemer daar-
door vergaand werden versoepeld, bleef hij wel het bewijsrisico van zijn stel-
lingen dragen.

Een echte verschuiving van de bewijslast kwampas tot stand na invoering
van art. 7:658 lid 2 BW, toen de bewijslast ten aanzien van het naleven van de
zorgplicht ondubbelzinnig op de werkgever werd gelegd.43 De toepassing van
deze bepaling zorgt nog altijd voor veel jurisprudentie met betrekking tot de

40     Zie in het algemeen par. 2.6.3.2.
41     Hoofdstuk 6 § 3.3.
42 Het gebruik van deze instrumenten werd voor het eerst aangemoedigd in HR 21 juni

1982, NJ 1983, 151 (Rijnberg/Speerstra) en nadien in HR 6 april 1990, Nl 1990, 573
(Janssen/Nefabas) verder verfijnd voor asbestzaken.

43      Kamerstukken Il 1994/95, 23 438. nr. 5, p. 9 (zie par. 6.5.1).
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omvang van de zorgplicht en de stelplicht van de werknemer.44 In het kader van
zijn stelplicht zal de werknemer aannemelijk moeten maken dat hij schade heeft
geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Wordt die stelling gemoti-
veerd betwist, hetgeen voor de werkgever niet zo moeilijk is omdat hij op dit
vlak over meer informatie beschikt dan de werknemer, dan ontstaat er opnieuw
een zware bewijslast voor de werknemer. In het arrest Weststrate/De Schelde
oordeelde de Hoge Raad immers dat de enkele mogelijkheid dat de schade in
de uitoefening van de werkzaamheden is geleden onvoldoende is voor het
vestigen van aansprakelijkheid.45 De rechterkan ditopnieuw oplossen doorhet
opleggen van een verzwaarde stel- ofmotiveringsplicht opde werkgever ofhet
werken met feitelijke vermoedens. In de hiervoor genoemde zaak was dat niet
gebeurd, omdatde werkgever al zeer veel informatie in het geding had gebracht
om de stelling van de werknemer te weerleggen.46 Het is duidelijk dat de stel-
plicht van art. 7:6581id 2 BW de werknemer weerhoudt van overmatig procede-
ren, zeker nu blijkt dat het bewijsrisico ten aanzien van de gestelde hulpfeiten
ook daadwerkelijk op de werknemer rust. Het bewijsrisico van de werkgever
is dus zeker niet onbeperkt.

Het gebruik van verzwaarde stelplichten wordt ook aangemoedigd in pro-
cedures uit kennelijk onredelijk ontslag, waarin de grondslag van de vordering
bestaat uit de stelling dat de opgegeven ontslagreden vals is.47 Uit de formule-
ring van art. 7:681 BW vloeit voort dat de bewijslast van de kennelijke onrede-
lijkheid in beginsel op de werknemer rust. Door het opleggen van een verzwaar-
de stelplicht hoopt de Hoge Raad tegemoet te komen aan de bezwaren die voor
de werknemer aan een dergelijkebewijslevering verbonden zijn. Dit werd voor
het eerst uitgesproken in het arrest Millenaar/Oerlemans en nadien verschillen-
de keren herhaald.48 Laat de werkgever na om voldoende 'aanknopingspunten
voor de bewijslevering' te verschaffen, dan mag de rechter op basis van het
arrest Staat/Middel zonder verdere bewijsvoering uitgaan van de kennelijke
onredelijkheid van de opzegging.

Het probleem met deze methode is dat de rechter vrij is om ze al dan niet
toe tepassen ('van de werkgeverkan worden gevergd'), zodat het voor de werk-
nemer moeilijk is om een juiste inschatting van zijn proceskansen te maken.

44 Zie hierover par. 6.5.2 Um 6.5.4.
45      HR 26 januari 2001, JAR 2001/39. Een toepassing van het arrest is te vinden in Ktr.

Amsterdam 24 april 2002, JAR 2003/21 (zie par. 6.5.4.1).
46      Vgl. Bier 2001, p. 134-135 naar aanleiding van voorgenoemd arrest.
47       In par. 7.3.3.2 heb ik betoogd dat dit ook voor andere grondslagen zou moeten gelden.
48      HR 25 april  1986, NJ 1986, 624 en meer recent HR 7 september 2001, NJ 2001, 616

(Staat/Middel).
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De materiele mededelingsplicht van art. 7: 669 kan hem daarbij behulpzaam
zijn. Op grond van deze bepaling is de werkgever verplicht op verzoek van de
werknemer schriftelijk opgave te doen van de reden van opzegging.49 Toch is

het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht daarmee nog altijd niet in over-
eenstemming met ILO-Conventie 158 die voorschrijft dat de arbeidsovereen-
komst met een werknemer niet mag worden be8indigd, tenzij daarvoor een

geldige reden bestaat die verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van
de werknemer of gebaseerd is op de vereisten voor het functioneren van de
ondememing.5o Die tenzij-formulering legt de bewijslast van de geldige reden

op de werkgever, hetgeen in art. 91id 2 van de Conventienog eens uitdrukkelijk
wordt vermeld. In een minder vergaande optie wordt genoegen genomen met
een beslissing op basis van het door beide partijen aangedragen bewijsmateriaal.
Deze situatie komt nog het meest overeen met de huidige Nederlandse praktijk,
waarin een preventieve redelijkheidstoets door de CWI gecombineerd kan
worden met een repressieve redelijkheidstoets door de rechter. Door te kiezen

voorontbinding van dearbeidsovereenkomst kan de werkgeverbeide toetsingen
omzeilen en staat hem hooguit een forse schadeclaim te wachten.51

8.5.5      Arbeidsrechtelijke rechtsvermoedens

Het gebruik van rechtsvermoedens staat in het arbeidsrecht volop in de belang-
stelling. Afgezien van de feitelijke vermoedens, die in de dagelijkse rechts-

praktijk van onmetelijke waarde zijn, werden bij de invoering van de Wet Flexi-
biliteit en zekerheid ook de eerste weerlegbare rechtsvermoedens in Boek 7,
titel 10 BW geYntroduceerd.52

Het gaat daarbij om de rechtsvermoedens van art. 7:610a en b BW met

betrekking tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst en de omvang van de
arbeidsduur.53 Het eerste vermoeden is bedoeld om het bewijs van het bestaan

van een gezagsverhouding te versoepelen. In theorie leidt het vermoeden tot
het aannemen van een arbeidsovereenkomst, wanneer de werknemer aantoont
dat er gedurende een bepaalde tijd arbeid van een bepaalde omvang is verricht.

De werkgever kan het vermoeden vervolgens weerleggen, waarbij de werkne-

49    Par. 7.3.3.2.
50    Art. 4 Convention concerning termination of employment at the initiative of the

employer, 2000. Zie hierover uitgebreid par. 7.3.5.Tot op heden werd de conventie
niet door Nederland geratificeerd.

51      Zie par. 7.4 en hierna par. 8.5.6.
52 Zie hierover in het algemeen par. 2.6.4 en 2.7.4.
53      Zie resp. par. 3.5.2 en 5.4.
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mer het voordeel van de twij fel geniet.54 In de praktijk spelen naast de genoem-

de criteria nog een reeks andere indicatoren en contra-indicatoren een rol en
doet de werknemer er verstandig aan om ook deze feiten in het geding te
brengen. De in hoofdstuk 3 §7 gepresenteerde checklist kan daarbij als leidraad
dienen. Het tweede vermoeden heeft als nadeel dat de door de wetgever

gekozen referteperiode van 3 maanden te kort is, waardoor het vermoeden in
de praktijk weinig wordt benut. Het verlengen van de referteperiode zou daarin

verbetering kunnen brengen.

8.5.6 Bewijsrecht in ontbindingszaken

In arbeidsrechtelijke procedures wordt de rechtspositie van partijen niet alleen

bepaald door de formulering en de strekking van het materiele recht, de
toepassing van mededelingsplichten en rechtsvermoedens en hun houding
tijdens de procedure, maar ook door de aard van de gevolgde procedure.55 Een

werkgever die de arbeidsovereenkomst met een of meerdere werknemers wil

beeindigen moet daarvoor, anders dan zijn Belgische collega, in de meeste ge-
vallen een procedure voeren. Hij kan daartoe kiezen tussen een administratief-
rechtelijke procedure, waarin hij de redelijkheid van de opzegging met behulp
van schriftelijke stukken aannemelijk moet maken (ziepar. 7.3.3.1), en een ver-
zoekschriftenprocedure, waarin hij aannemelijk moet maken datergewichtige
redenen zijn omde arbeidsovereenkomst teontbinden (par. 7.4). Beideprocedu-
res worden in de praktijk ongeveer evenveel benut; de voor- en nadelen ervan
werden uiteengezet in hoofdstuk 7.

Waar het hier om gaat is dat de rechter in de ontbindingsprocedure beslist

op basis van feiten die hemtijdens de schriftelijke voorbereiding en de daarop-
volgende mondelinge zitting aannemelijk zijn geworden.56 In de praktijk
betekent dit, datde dooreen partij gestelde feiten zondernadere bewijsvoering
worden aangenomen. Getuigen worden maar zelden gehoord en de tijd ont-
breekt om een deskundige aan te stellen. Deze gang van zaken kan niet alleen

nadelig zijn voorde werknemer, maarook voor de werkgever. Een werknemer
die stelt dat hij recht heeft op een (hoge) schadevergoeding omdat de relatie
met de werkgever is verstoord, hoeft die stelling in de praktijk immers slechts
zelden te bewijzen. Was dit wel het geval, dan zou er afbreuk worden gedaan

54     Zie bijv. Ktg. 's-Hertogenbosch 20 april 2000, Prg. 2000,5496.
55     Zie ook Petit 2000, p. 430-435 (par. 2.5).
56     Zie par. 7.4.
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aan de snelheid van de procedure die nu juist voor veel werkgevers de reden
is om deze procedure te kiezen.

In par. 7.4.3 is verdedigd dat snelheid niet altijd de beste oplossing biedt:

in procedures op tegenspraak kan een billijke beschikking mijns inziens slechts
tot stand komen naeen gedegen vaststelling en afweging van derelevante feiten
en omstandigheden.57 Kan dat slechts nahet horen van getuigen ofdeskundigen

of na overlegging van schriftelijke stukken, dan moet daarvoor tijd worden
vrijgemaakt. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van hogerberoepen cassatie:
het ontbreken van beroepsmogelijkheden (art. 7:685  lid  11 BW) bevordert
weliswaar de snelheid van de procedure, maar draagt niet bij aan de kwaliteit
van de rechtspraak. Herziening van deze keuze is dringend gewenst, zodat de
uitkomst van de ontbindingsprocedure niet langer gebaseerd hoeft te worden
op een 'moeilijk terug te redeneren meltingpot van feiten, omstandigheden en
wederzijdse belangen'.58 Verder verdient het aanbeveling, in plaats  van  de

huidige ruime ontbindingsgronden, aan te sluiten bij de in ILO-Conventie 158
genoemde betindigingsgronden.

8.5.7 Condusie

De Nederlandse arbeidsrechter lijkt zich hoe langer hoe meer bewust van het

belang van een evenwichtige bewijslastverdeling voor de effectiviteit van het
recht. Door middel van bijzondere regels van bewijslastverdeling, rechtsver-
moedens en materiele mededelingsplichten wordt uitdrukking gegeven aan de
wens om de werknemer bescherming te bieden, zonder afbreuk te doen aan de

gerechtvaardigde belangen van de werkgever. Vaak is hetde rechterdie daartoe

de aanzetgeeftenbeperkt de wetgeverzich tot hetcodificeren van een bepaalde
rechtsontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de vermoedens van art. 7:610a

59en b BW en de omkering van de bewijslast in art. 7:658 BW.
In andere gevallen sluit de wetgever zich aan bij ontwikkelingen op

Europees vlak. Voorbeelden hiervan zijn de schriftelijke informatieplicht van
art. 7:655 BW en de bijzondere regels van bewijslastverdeling in gelijke
behandelingszaken.60 Hoewel de EG-Bewijslastrichtlijn de bewijslast aanwijst

57 Het betreft hier ongeveer 25 % van alle ontbindingszaken; uitgaande van de door het
CBS gepresenteerde cijfers dus zo'n 15.750 in het jaar 2002. De overige 75 % heeft
betrekking op zgn. 'geregelde' ontbindingen, waarbij een beeindiging met wederzijds
goedvinden op verzoek van partijen doorde rechter wordt geformaliseerd (ziehierover
par. 7.2.1).

58 Vgl. Grapperhaus 1999, p. 199 (zie par. 7.4.2).
59     Zie resp. par. 3.5.2 en hoofdstuk 6.
60     Zie resp. par. 3.4.2 en hoofdstuk 4.
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als de belangrijkste hinderpaal voorhet verwezenlijken van het recht op gelijke
behandeling, heeft de verschuiving van de bewijslast in Nederland niet geleid
tot een opvallende stijging van het aantal discriminatiezaken.61

Artikel 150 Rv. brengt mee dat een afwijkende bewijslastverdeling niet
alleen kan voortvloeien uiteen bijzondere- geschreven of ongeschreven - regel
van bewijslastverdeling, maar ook uit de eisen van redelijkheid en billijkheid.
In de praktijk van het arbeidsrecht worden beslissingen omtrent de bewijslast-
verdeling slechts zelden op dit beginsel gebaseerd. Dat betekent niet dat de

redelijkheid en billijkheid geen rol spelen: bij het al dan niet aannemen van

bepaalde feiten op basis van een rechterlijk vermoeden en bij het al dan niet
opleggen van een processuele mededelingsplicht beslist de rechter dikwijls op
basis van zijn rechtsgevoel. Volgens Van Wouw wordt de uitkomst van een

geding zelfs in belangrijke mate bepaald door de intuYtie en emotionele intelli-
gentie van de rechter.62 Het kan dan ook niet anders dan dat de redelijkheid en

billijkheid in het concrete geval doorwerken in beslissingen omtrent de bewijs-
lastverdeling. Een beroep hierop wordt in de praktijk gemotiveerd met een
verwijzing naar de specifieke omstandigheden van het geval.

63

In de praktijk wordt de bewijsrechtelijke positie van de werknemer
versterkt door een combinatie van factoren: mededelingsplichten, vermoe(lens
En bijzondere regels van bewijslastverdeling. Het is die combinatie die ervoor

zorgt dat de werknemer zijn arbeidsrechten met betrekking tot het bestaan van

een arbeidsovereenkomst, waar de materiele mededelingsplicht van art. 7:655
BW in combinatie met het rechtsvermoeden van art. 7:610a BW duidelijkheid
moet verschaffen als het gaat om de sleutel tot het arbeidsrecht.64 Om die

duidelijkheid verderte vergroten werd in par. 3.7 een checklist voorhetbestaan
van een arbeidsovereenkomst ontwikkeld.

Dat de wetgever niet alleen de belangen van de werknemer voor ogen
heeft, maar ook die van de werkgever, blijkt onder meer uit het feit dat de
werkgever sinds de invoering van de Wulbzen de Wet verbetering poortwachter
schriftelijk bewijs kan verlangen van ziekte en zwangerschap.65 Deze feiten

spelen zich af in het privd-domein van de werknemer en zouden zonder

uitdrukkelijke wettelijke bepaling voor de werkgever moeilijk te controleren

zijn. De werknemer die zich tot de rechter wendt om zijn recht op doorbetaling
van loon tijdens ziekte te effectueren, zal een zgn. second opinion moeten

61 Dit heeft onder meer te maken met de vrees voor repercussies; zie par. 4.3.3.
62     Van Wouw 2000, p. 244 (zie par. 2.4.3).
63    Vgl. par. 2.6.2.
64     Kamerstukken Il 1996/97,25 263, nr. 3, p  l (zie par. 3.4.1).
65     Zie resp. hoofdstuk 5 § 6.2 en par. 7.3.6.
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overleggen omdat de rechter de vordering anders niet-ontvankelijk verklaart.
Een dergelijke verplichting heeft vermoedelijk een negatieve invloed op de
procesbereidheid van de werknemer in ziektegeschillen,66 maar beschermt de
werkgever wel tegen ongefundeerde claims. De werknemerhoeft dus niet langer
op zijn woord te worden geloofd omtrent zijn ziekte, net zomin als de werkge-
ver nog op zijn woord geloofd hoeft te worden omtrent de betaling van het
loon.67 Op dit gebied is de arbeidsverhouding mijns inziens terecht verzakelijkt.

8.6 Bewijslast in het Belgische arbeidsrecht

8.6.1 Inleiding

De Belgische wetgever heeft sinds de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebruik
gemaakt van bewijslastregels en rechtsvermoedens om de werknemer extra
bescherming te bieden.68 Daarmee wordt erkend dat het niet volstaat dat het
sociaal recht de rechtzoekende materiele rechten toekent, maar dat hij tevens
de mogelijkheid moet hebben ditrechtte vorderen.69 Metbehulp van bewijslas-
tregels en rechtsvermoedens probeert de wetgever partijen te beschermen tegen
een willekeurige verdeling van de bewijslast.70 In de praktijk gaat de rechter
vaak pragmatisch te werk: de aard van het geschil en het toepasselijke materiele
recht spelen een belangrijke rol bij de verdeling van de bewijslast in het
concrete geschil.71

Het principe van art.  1315 BW en art. 870 Gerechtelijk Wetboek ('iedere
partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert') neemt niet weg
dat partijen worden geacht zoveel mogelijk samen te werken bij de bewijsvoe-
ring. In procedures waarin de werknemer als eiser optreedt, kan de werkgever
in theorie afwachten tot de werknemer het bewijs van de door hem gestelde
feiten heeft geleverd; in de praktijk zal hij echter in een vroeg stadium feiten
in zijn voordeel aandragen omte voorkomen dat de rechter zich een overtuiging
vormt die hij nadien moet weerleggen.72 Andersom is dat ook het geval: de
werknemer die door een rechtsvermoeden wordt beschermd wacht niet af of

66 Zie Minderhoud, Asscher-Vonk & Havinga 1999, p.  148 e.v., besproken in par. 5.6.3.
67      Zie wat dat laatste betreft par.  1.1 en 5.1.
68     Buyssens 1993, p. 197 en 200.
69 Vgl Petit 2000, p. 1 (par. 2.1).
70     Vgl. Van Reepinghen 1964, p. 354.
71      Petit 2000, p. 430 e.v. (zie par. 2.5).
72     Vgl. Maes 2001, p. 205 en Mougenot 2002, p. 93 (par. 2.5).

285



8       SAMENVATTING EN CONCLUSIE

de werkgeverin hettegenbewijs slaagt, maarzal zoveel mogelijkbewijselemen-
ten in zijn voordeel aandragen.

73

De rechter kan de samenwerking van partijen afdwingen door het opleg-
gen van een dwangsom of het toekennen van een schadevergoeding.74 Slaagt

de rechter er op basis van de aangevoerde elementen niet in om tot een oordeel

komen, omdat een of meerdere feiten door de wederpartij worden betwist, dan
treedt het bewijsrisico op de voorgrond. Dit risico rust op de partij die de

bewijslast draagt.
75

8.6.2 Bijzondere regels van bewijslastverdeling in het arbeidsrecht

Het Belgische arbeidsrecht kent verschillende bijzondere regels van bewijslast-
verdeling, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij de bewijslast
uitdrukkelijk op de werkgever leggen. Daarbij gaat het niet noodzakelijk om
een van de hoofdregel afwijkendebewijslastverdeling, aangezien de bewijslast
in sommige procedures ook zonder die uitdrukkelijke regel op de werkgever
zou rusten. Een voordeel van de gekozen methode is mijns inziens dat zij de
rechter en de partijen een grote mate van zekerheid verschaft over de door de

wetgever beoogde bewijslastverdeling. De bescherming van de werknemer als
zwakkere contractpartij stond daarbij voorop.

De artikelen 191id2 WGB en 19 § 3 Discriminatiewetbevatten bijzondere
regels van bewijslastverdeling ter uitvoering van de EG-bewijslastrichtlijn,
rasrichtlijn en kaderrichtlijn.76 De snelheid waarmee die geimplementeerd zijn
kan de Nederlandse wetgevertot voorbeeld strekken. De genoemde bepalingen
bieden de rechter en partijen een duidelijk richtsnoer voor de aanvoerings- en
bewijslastverdeling in gelijkebehandelingszaken. Omaan zijn aanvoeringslast
of stelplicht te voldoen kan de werknemer behoefte hebben aan gegevens die
zich in het domein van de werkgever bevinden.77 Denk bijvoorbeeld aan

functiewaarderingsstelsels en loonstaten om aannemelijk te maken dat er in het
concrete geval sprake is van ongelijke beloning voor gelijke ofgelijkwaardige
arbeid. Vooreen sollicimnt die vermoedt dater sprake is van discrirninatie, zal
het over het algemeen moeilijk zijn om feiten aan te voeren die dit vermoeden
kunnen staven. De overleggingsplichten van art. 871 en 877 Gerechtelijk
Wetboek zijn in dat geval slechts van beperkte betekenis.

73 Zie hierover Engels 1989, p 603-604 (par. 3.5.3).
74     Zie art. 877 en 882 Gerechtelijk Wetboek, besproken in par. 2.6.3.3.
75    Par. 2.5.
76     Zie par. 4.7.
77 Dit probleem werd aangekaart in par. 4.3.3.
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Netals in Nederland heeft de verschuiving van debewijslast indiscrimina-
tiezaken niet tot een stortvloed aan procedures geleid. Daaruit kan worden

afgeleid dat de bewijslast slechts 66n van de factoren is die de toepassing van
hetrechtbelemmeren.78 Humblet schreef in dit verband dathet afschermen van
informatie ertoe leidt dat men vaak niet op de hoogte is van het bestaan van

ongelijkebeloning. Dekans datdaar verandering inkomtachthij echterklein.79

Bijzondere regels van bewijslastverdeling treffen we ook aan op het
gebied van het ontslagrecht, waar zij ertoe bijdragen dat de bescherming van
de werknemer bee tot zijn recht komt. Art. 35 lid 8 AOW bepaalt dat de partij
dieeen dringende reden inroepthiervan hetbewijs moet leveren. Op grond van
het derde en vierde lid moet zij bovendien bewijzen dat het ontslag is gegeven
binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten en dat de dringende reden
binnen drie werkdagen ter kennis van de wederpartij is gebracht. Stelt de
werknemer dat de werkgever schadeplichtig is wegens het ontbreken van een

dringende reden ofhetniet tijdig mededelen daarvan, dan verschuift debewijs-
last naar de werkgever.80 Gezien de vergaande consequenties van een ontslag

op staande voet voorde werknemer verdient een uitdrukkelijkebewijslastregel
mijns inziens de voorkeur boven de Nederlandse situatie waarin de bewijslast
moet worden afgeleid uit de tekst van de bepaling.81 Van die regel kan boven-
dien een preventieve werking uitgaan in de richting van de werkgever die
overweegt een werknemer wegens dringende reden te ontslaan.

Op grond van art. 40 lid 2 Arbeidswet moet de werkgever bewijzen dat
er legitieme redenen zijn om een werkneemster tijdens haar zwangerschap en
bevallingsverlof te ontslaan. De aangevoerde reden mag geen verband houden
met de lichamelijk toestand van de betrokkene, een formulering die aansluit
bij ILO-Conventie 183.82 Op verzoek van de werkneemster stelt de werkgever

haar schriftelijk van deze reden in kennis.83

Art. 63 lid 2 AOW bepaalt dat de werkgever ingeval van betwisting het
bewijs moet leveren van de voor het ontslag ingeroepen redenen om aan te
tonen dat het ontslag niet willekeurig is.84 Men spreekt hier ook wel van een

uitgestelde motiveringsplicht. In het kader van die bewijslast of motiverings-
plicht mag de werkgever zich volgens Weyns niet beperken tot algemene, niet-

78      Zie nog eens par. 8.3 over het belang van de bewijslast voor de toepassing van het
arbeidsrecht.

79      Humblet 1991, p. 488 (zie par. 4.5).
80     Zie par. 7.5.3.
81     Zie mijn eerdere conclusie in par. 8.5.1.
82 Het opzegverbod wordt besproken in par. 7.3.6.
83 Deze mededelingsplicht is volgens Weyns  2000,  p.  357 'niet onbelangrijk'.
84     Zie par. 7.3.4.
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objectieve argumenten zoals het feit dat de houding van de werknemer een
negatieve invloed heeft op de sfeer in de onderneming.85 In de Nederlandse

ontbindingsprocedure is dit een algemeen aanvaarde reden, die valt onder de
(vrijwel onbeperkte) categorie 'verandering in de omstandigheden'.86

Van de arbeider wordt verwacht dat hij zijn medewerking verleent aan
de bewijsvoering, al was het maar door zijn eigen versie van de feiten te geven.

De omkering van de bewijslast bij willekeurig ontslag brengt mee dat de
werknemer, na afloop van de bewijsvoering, het voordeel van de twijfel geniet.
De toetsing van de aangevoerde ontslagreden is echter marginaal, zodat het
aantal vergoedingen op basis van willekeurig ontslag in de praktijk niet erg
groot is.87 Het is dan ook de vraag of de wetgeverhiermee voldoende geslaagd
is in zijn opzet om arbeiders een grotere bestaanszekerheid te verschaffen en

compensatie te bieden voor de korte opzeggingstermijnen waarop arbeiders in

vergelijking met bedienden aanspraak kunnen maken.88

Positief is dat de (bewijslast)regeling van het willekeurig ontslag voldoet
aan de internationale arbeidsnormdie is neergelegd in ILO-Conventie 158. Dit
kan niet gezegd worden van de regeling van het rechtsmisbruik van bedienden.

Het beroep op deze regeling is in de praktijk beperkt, hetgeen mede wordt
verklaard door de lange tot zeer lange opzegtermijnen waarop bedienden recht
hebben.89

8.6.3      Arbeidsrechtelijke mededelingsplichten

HetBelgischearbeidsrechtgeeft op versnipperde wijzeuitvoering aan Richtlijn
91/533/EG betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te
informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhou-

ding van toepassing zijn.90 De invoering van een sociale identiteitskaart, waar-
mee de overheid uitvoering wilde geven aan de verplichtingen van de richtlijn,
draaide uit op een mislukking:1 De wetgeverkoos vervolgens vooreen andere

benadering: hij handhaafde CAO nr. 22; pastede Wetopde Arbeidsreglemen-
ten aan; wijzigde het KB betreffende het bijhouden van sociale documenten

85     Weyns 2000, p. 347.
86    Vgl. par. 7.4.
87 Vgl. Rauws 2001, p. 13 en Cuypers 1990, p. 103-104 (par. 7.3.4).
88     Zie over deze doelstelling Humblet e.a. 1999, p. 243.
89     ILO-Conventie 158 wordt besproken in par. 7.3.5, waarin tevens wordt onderzocht

in hoeverre het Nederlandse en Belgische recht met de conventie in overeenstemming
zijn. Tot nog toe heeft geen van beide landen de conventie ondertekend.

90     Zie par. 3.4.3 en 3.4.4.
91     Monserez 2001, p. 220.
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en voerde tot slot een nieuw art. 20bis AOW in, zodat alle elementen van de

richtlijn thans (verspreid) geregeld zijn. Aangezien de richtlijn beoogt werkne-
mers een betere bescherming te bieden tegen een eventuele miskenning van
hun rechten, maaktdie verspreiding heter voorde werknemernieteenvoudiger
op. Een bundeling van de verschillende verplichtingen in een enkele bepaling
geniet dan ook de voorkeur.

Een sterk punt van de Belgische regeling is dat de werkgever op grond
van art. 11 e.v. van CAO nr. 22 verplicht is schriftelijke informatie te verschaf-
fen over de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid die in de onderneming
gelden en over bijzondere maatregelen ter bescherming van mindervaliden,

jeugdige en buitenlandse werknemers en werknemers die blootstaan aan

beroepsrisico's. Het verdient aanbeveling deze verplichting op te nemen in het
Nederlandse art. 7:655 BW, aangezien het een wezenlijk element van de

arbeidsverhouding betreft.92

In het onderzoek kwamen nog drie andere mededelingsplichten uit het Belgi-
sche arbeidsovereenkornstenrecht aan de orde:

(a)    de verplichting van de werkgever om de werknemer bij elke definitieve
betaling van het loon een afrekening te verstrekken (par. 5.2.2);

(b)  de verplichting van de werknemer om zijn ziekte te bewijzen door
overlegging van een medische verklaring, voorzover deze verplichting
voortvloeit uit een CAO of arbeidsreglement of de werkgever erom
verzoekt (par. 5.6.4); en

(c)      de verplichting van de werkneemster om haar werkgever een geneeskun-
dig attest te verstrekken waaruit de vermoedelijke bevallingsdatum blijkt
(par. 7.3.6).

De genoemdedocumenten hebben een controle- en een bewijsfunctie: in geval
van geschil kunnen zij door de rechter als uitgangspunt van bewijs gelden. De
bewijswaarde is echter afhankelijk van de vraag wie het document heeft

opgesteld en wie zich erop beroept: een eenzijdig doorde werkgeveropgestelde
verklaring schept wel een vermoeden van bewijs als de werknemer er een

beroep op doet, maar behoeft bijkomend bewijs als de inhoud ervan door de
werknemer wordt betwist.93

De AOW biedt de werkgever de gelegenheid de onder (b) genoemde
verklaring te weerleggen met behulp van een medische verklaring van de

92    Par. 3.4.3
93 Vgl. Monserez2001, p. 218 e.v. (par. 3.4.2)naaraanleiding van dehiervoorbesproken

informatieplicht op basis van het EG-recht.
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controlearts (art. 31  § 3 AOW). Uitgangspunt voor de bewijswaardering is dat
beide verklaringen gelijkwaardig zijn, zodat zij in geval van tegenstrijdigheid
tegen elkaar wegvallen.94 Vanuit bewijsrechtelijk oogpunt is het Belgische

systeem in ziektegeschillen zuiverder dan het Nederlandse, omdat een verkla-
ring van de Arbo-arts diede werknemerarbeidsgeschikt verklaartin wezen zou
moeten wegvallen tegen desecondopinion waaraan de Nederlandse werknemer

zijn recht op doorbetaling van loon ontleent. In de huidige opzet zal dit gegeven
door de rechter verdisconteerd moeten worden in de bewijswaardering.

95

Afgezien van deze materiele mededelingsplichten kent het Belgische recht
een aantal processuele mededelingsplichten die gericht zijn op het boven tafel

krijgen van de informatie die relevant en noodzakelijk is voor de beslechting
van het geschil. Deze mededelingsplichten werden besproken in par. 2.6.3.3.
Voor ons onderwerp bleken met name art. 871en 877 Ger.W. van belang, op
grond waarvan de rechter aan iedere gedingvoerende partij kan bevelen het

bewijsmateriaal dat zij bezit over te leggen.

8.6.4 Arbeidsrechtelijke rechtsvermoedens

In Belgit worden feitelijke vermoedens beschouwd als bewijsmiddel, een
opvatting die in Nederland in 1988 is verlaten.96 Zij worden overgelaten aan
het oordeel en beleid van de rechter, die geen andere dan gewichtige, bepaalde
en met elkaar overeenstemmende vermoedens mag aannemen (art. 1351 BW).
Dit stelt het Hof van Cassatie in staat een zekere controle uit te oefenen op het
gebruik van vermoedens, maarde waardering van de hulpfeitenblijft, net zoals

in Nederland, een zaak van de rechter. Feitelijke (of rechterlijke) vermoedens
worden in Belgit onmisbaar geacht voor de hanteerbaarheid van het recht.97

De Arbeidsovereenkomstenwetkent drie weerlegbare vermoedens die het

bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst versoepelen voor studen-
ten, handelsvertegenwoordigers en apothekers. Betaalde sportbeoefenaars en
uitzendkrachten kunnen hun voordeel doen met twee onweerlegbare vermoe-
dens uit de Wetbetreffende de arbeidsovereenkomst voorbetaalde sportbeoefe-
naars en de Uitzendarbeidswet.98 De vermoedens zijn bedoeld om misbruik
te voorkomen en het bewijs van ondergeschiktheid te vereenvoudigen.

94      Cass. 8 januari 1960, RW 1960-61,833 (zie par. 5.6.5).
95      In aansluiting op mijn eerdere conclusie in par. 5.6.6.
96    Par. 2.6.4.
97     Verheyden-Jeanmart 1991, p. 100-103 (zie par. 2.7.4).
98      Zie voor een uitgebreide bespreking van deze rechtsvermoedens par. 3.5.3.
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De WGB kent twee weerlegbare vermoedens die in discriminatiezaken

extra bescherming bieden aan de werknemer: het vermoeden dat ongewenst
seksueel gedrag op het werk een vorm van discriminatie is (art. 5 lid 1 WGB);
en het vermoeden van represaille van art. 23 WGB.w Het Belgische arbeidsrecht

heeft hiermee een voorsprong op het Nederlandse, waar beide onderwerpen

(nog) niet wettelijk geregeld zijn. De vermoedens dragen bij aan de doeltref-

fendheid ofeffectiviteit van het recht op gelijke behandeling, al zal de toepas-

sing van het eerste vermoeden in de praktijk beperkt blijven zolang de werkne-

mer moet aantonen dat het ongewenste gedrag een opzettelijk karakter heeft.

De Arbeidsongevallenwet bevat twee weerlegbare vermoedens om de

bewijslast van de getroffen werknemer of zijn rechthebbende te versoepelen:

art. 7 lid 2 en art. 9 Arbeidsongevallenwet.'oo Het Belgische model van directe

verzekering werd besproken omdat het volgens Faure & Hartlief de beste

papieren heeft,101 maar het bleek in het kader van dit onderzoek niet goed

mogelijk beide stelsels met elkaar te vergelijken. In Nederland is er sprake van

een schuldaansprakelijkheid op basis van art. 7:658 BW; in Belgie van een

risicoaansprakelijkheid op basis van de Arbeidsongevallen- of Beroepsziekten-
wet. De mogelijkheid om een vordering uit burgerlijke aansprakelijkheid in te
stellen blijft in Belgie beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

8.6.5 Conclusie

Dooreen combinatie van mededelingsplichten, rechtsvermoedens en bijzondere

regels van bewijslastverdeling geeft deBelgische wetgeveruitdrukking aan zijn
bekommernis de werknemer als zwakkere contractpartij te beschermen. De

genoemde maatregelen dragen bij aan de effectiviteit van de rechtsbescherming

en vormen daarmee een nuttige en noodzakelijke aanvulling op de materieel-

rechtelijke bepalingen die het individuele arbeidsrecht rijk is. Een sterk punt
van het Belgische arbeidsrecht is dat het de bewijslastverdeling expliciteert,

terwijl men die verdeling in Nederland vaak uit de tekst en structuur van het

recht moet proberen af te leiden. Voor de gemiddelde werknemer is dit geen

eenvoudige opgave.
Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden blijkt ook vanuit bewijs-

rechtelijk oogpuntproblematisch. Hetcriteriumdat beidecategorieen arbeids-

krachten van elkaar moet onderscheiden (hand- resp. hoofdarbeid) is niet langer

99     Zie par. 4.7.
100   Zie par. 6.6.
101 Vgl. Faure & Hartlief 2001, p. 101.
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adequaat: arbeiders moeten vandaag de dag over technische kennis en intellec-
tuele capaciteiten beschikken, terwijl sommige bedienden louter uitvoerende
taken verrichten.102 Het opheffen van deze tweedeling zou veel procedures
voorkomen en een einde maken aan het ongerechtvaardigde verschil in opzeg-
termijn tussen beidecategorieen werknemers. m Alsde wetgever zelfvermoedt
dat een betaalde sportbeoefenaar hoofdzakelijk hoofdarbeid verricht, lijkt dit
een vanzelfsprekende keuze. 104

8.7 Besluit

In dit hoofdstuk heb ik een samenvatting gegeven van de verschillende instru-
menten die door de Nederlandse en Belgische wetgever en rechter worden
ingezet om de bewijsvoering in arbeidsrechtelijke procedures in goede banen
te leiden. Het aantal wettelijke ingrepen, doormiddel van mededelingsplichten,
rechtsvermoedens en bijzondere regels van bewijslastverdeling, is in beide
landen zeer groot. De opvatting van Balkenende, dat de wetgever binnen het
sociaal recht al maar meer overlaat aan partijen zelf en aan de rechtsvormende
en conflict-oplossende rol van de rechter, wordt daarmee ten dele weerlegd. 105

De wetgever ziet het wel degelijk als zijn taak om de bewijslast van de werkne-
mer te versoepelen, als dit nodig is om de toepassing van het arbeidsrecht te
waarborgen. Daarnaast ligt er een taak voor de rechter om de bewijslastverde-
ling verder bij te sturen als de omstandigheden van het geval, de houding van
partijen of het procesverloop daartoe aanleiding geven. Waarde wetgever werkt
met geschreven bijzondere regels van bewijslastverdeling, wettelijke vermoe-
dens en materiele mededelingsplichten, bestaat het instrumentarium van de
rechteruitongeschreven regels van bewijslastverdeling, feitelijke vermoedens
en processuele mededelingsplichten. Door toepassing van de zgn. indicatoren-
benadering verschuift de bewijslast tijdelijk naar de achtergrond.

106

In het merendeel van de gevallen leidt de toepassing van dit instrumentari-
um tot een evenwichtige bewijslastverdeling. In de Nederlandse ontbindingspro-
cedure is dit vooralsnog niet het geval: de rechter beslist er in veel gevallen
zonder dat er enige bewijsvoering heeft plaatsgevonden. Uit bewijsrechtelijk

102 Vgl. Verbraeken & De Schoutheete 1994, p. 34-35 en AVC 2002, p. 34-35.
103   Zie par. 3.2.5.
104   Vgl. par. 3.5.3 en 3.6.
105 Deze opvatting werd verwoord in par. 1.2 en daar ook maar ten dele onderschreven.
106 Die benadering werd uitgebreid beschreven in par. 3.3 ten aanzien van het al dan niet

bestaan van een arbeidsovereenkomst, maar speelt ook in andere arbeidsrechtelijke
procedures een rol (zie bijv. par. 4.2.4).
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oogpunt vormt deze procedure de zwakste schakel van het Nederlandse

arbeidsrecht, te meer daar hoger beroep en cassatie door de wetgever zijn

uitgesloten. Wat de zeer ruimebetindigingsgrond 'veranderingen in de omstan-

digheden' betreft, verdient het aanbeveling in de toekomst aansluiting te zoeken

bij de gronden genoemd in ILO-Conventie 158.'07

In antwoord op de in hoofdstuk 1 gestelde probleemstelling kan worden

geconcludeerd dat de bewijslast in het arbeidsrecht dient te rusten op de partij
die het beste in staat is dit bewijs te leveren. In de meeste gevallen is dit de

werkgever, die door zijn machtspositie een voorsprong heeft op het gebied van
de bewijsvoering. In sommige gevallen is dat de werknemer, omdat de feiten

zich meerin zijn domein dan in dat van de werkgever afspelen. Hetbewerkstel-

ligen van een juiste en evenwichtige bewijslastverdeling kan op verschillende

manieren gebeuren: door het opleggen van een mededelingsplicht, het werken

met rechtsvermoedens, het formuleren van een bijzondere regel van bewijslast-

verdeling ofeencombinatie van dezeinstrumenten. Doelstelling is het waarbor-

gen van de effectiviteit of hanteerbaarheid van het recht, waardoor de bescher-

ming van de werknemer beter tot haar recht komt.

In antwoord op het tweede deel van de probleemstelling kan worden

besloten dat debewijslastverdeling een zaak is van wetgever en rechter samen:

de wetgevergeeft aan welkebewijslastverdeling hij ineen bepaaldeprocedure

beoogt, de rechter past deze bewijslastverdeling vervolgens toe of opteert op
basis van de bijzondere omstandigheden van het geval voor een verschuiving
van de bewijslast. Door veel nadruk te leggen op de samenwerking van partijen

bij de bewijsvoering worden de scherpe kantjes van de bewijslastverdeling

afgeslepen; toch blijft het bewijsrisico al die tijd latent aanwezig.
Dat bewijsrisico wordt bepaald door de vraag wie de bewijslast draagt,

een vraag die volgens mij in eerste instantie door de wetgever zelf beantwoord

moet worden. Een duidelijke en expliciete bewijslastverdeling helpt partijen
een juiste inschatting van hun proceskansen te maken. In arbeidszaken waarin

partijen in principe zelf kunnen procederen, is dat van bijzonder groot belang.

De wetgever zal moeten nagaan of de door hem beoogde bewijslastverdeling

bijdraagt aan de hanteerbaarheid van het recht, zonder afl)reuk te doen aan de

gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Het arbeidsrecht zal dan ook

regelmatig geavalueerd en bijgestuurd moeten worden.

In dit hoofdstuk werd uitgegaan van de realiteit van het individuele

arbeidsrecht met zijn veelheid aan bewijsrechtelijke instrumenten. Daarmee

is nog geen antwoord gegeven op de (laatste) vraag van de probleemstelling

107   Zie par. 7.4 en 7.6.
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ofdebewijslastverdeling specifiekper arbeidsrechtelijkonderwerp ofgeneriek
voor het gehele arbeidsrecht zou moeten worden geregeld. Hoewel de huidige
specifieke aanpak in de meeste opzichten bevredigend werkt, is het de moeite
waard ook die tweede optie nader te bekijken. Ik doe dat in het volgende
hoofstuk, dat uitdrukkelijk bedoeld is als eerste gedachtebepaling en als aanzet
voor verder onderzoek.
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9         HERVERDELING VAN DE BEWIJSLAST

IN HET ARBEIDSRECHT?

' L'attribution du fardeau de preuve est un instrument au

service d'une politique juridique' (F. Favennec-Hery)

9.1 Inleiding

De werknemer die zijn arbeidsrechten in een juridische procedure geldend wil

maken, stuit op een aantal belemmeringen die afbreuk doen aan de hanteerbaar-

heid en de effectiviteit van het materiele recht. Praktische belemmeringen zoals

de onbekendheid met het recht, de kosten en duur van de procedure en de angst

voor repercussies van de werkgever.1 Maardaarnaastook procedurelebelemme-

ringen, zoals een zware of onmogelijke bewijslast, die er toe kan leiden dat de

werknemer (en zijn advocaat of rechtshulpverlener) afziet van het voeren van

een procedure, een ongunstig schikkingsvoorstel accepteert of een eenmaal

begonnen procedure verliest.
De bewijslast en het beschikbare bewijsmateriaal bepalen in belangrijke

mate de slaagkansen in een procedure op tegenspraak.2 In arbeidsrechtelijke

procedures  zijn de bewijsmiddelen doorgaans ongelijk verdeeld: werkgevers,

metname de groterediebeschikken overeen eigen personeelsdienstenfinanciele

en juridische afdeling, bouwen dossiers op die voor de werknemer niet vrij

toegankelijk zijn. Anders dan de werknemer beschikken zij over schriftelijk
informatie omtrent hetfunctioneren van de onderneming, verslagen van sollici-

tatie- en beoordelingsgesprekken, veiligheidsrapporten, etc. Bovendien hebben

zij een voorsprong op het gebied van het getuigenbewijs: de bereidwilligheid

van (oud-)collega' s omtegen de eigen werkgever te getuigen is doorgaans niet

zo groot. Collega' s die het bedrijf inmiddels hebben verlaten, hebben minder

moeite om tegen hun werkgever te getuigen, maar in hun geval, zal de rechter

dan weer rekening houden met de mogelijkheid van rancune jegens de

werkgever.

1             Vgl. Rideout 1999, p. 249: 'Workers are understandably reluctant to enforce their rights
while intending to remain inemployment.' en p. 250: 'Ajobin hand is usually regarded
as worth more than compensation in prospect...'

2 Zieook VanEeckhoutte 1993,p. 28ldiedebewijsvoeringbetiteltals 'essentieel element

bij het afdwingen van rechten'.
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De ongelijke bewijsrechtelijkepositie van partijen kan de toepassing van
het materiale arbeidsrecht in het gedrang brengen. Waar het materiele recht en
de bewijslastverdeling onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden,3 moet de
ongelijkheidscompensatie die eigen is aan het materiele arbeidsrecht, een proce-
durele component krijgen. Polak schreefeens dat de wegen naar de verwezen-
lijking van wet en recht 'goed bereikbaar' en 'toegankelijk' moeten zijn.4 Dit
geldt ook in het arbeidsrecht.

In dit hoofdstuk doe ik een voorstel voor de toekomstige verdeling van
de bewijslast in het arbeidsrecht. In sommige gevallen strookt die verdeling met
de in hoofdstuk 8 beschreven realiteit, in andere gevallen gaat het voorstel een
stapje verder. Bedoeling is om het bestaande proces van bewijslastverdeling
te vereenvoudigen en de effectiviteit van het onderliggende recht te vergroten.
In par. 9.2 herhaal ik nog eens kort het uitgangspunt van bewijslastverdeling
in civiele procedures. Vervolgens ga ik in op de mogelijkheid van een afwijkend
uitgangspunt in arbeidszaken (par. 9.3). In par. 9.4 betoog ik dat de argumenten
die worden aangevoerd voor een afwijkende bewijslastverdeling in discriminatie-
zaken, ook op andere arbeidszaken van toepassing zijn. In par. 9.5 formuteer
ikeen bijzondere regel van bewijslastverdeling voorhetindividuelearbeidsover-
eenkomstenrecht.

9.2 Bewijslastverdeling in civiele procedures

In de 'gewone' civiele procedure geldt als uitgangspunt dat de eisende partijde bewijslast van haar stellingen draagt. Dit uitgangspunt is neergelegd in de
hoofdregel van art. 150 Rv. (voor Belgie in art.  1315 BWen 870 Ger.W.) en
heeft in civiele zaken universele werking. De eisende paItij zal die feiten moeten
stellen, en in geval van tegenspraak moeten bewijzen, die de toepassing van
de door haar ingeroepen norm rechtvaardigen. De verwerende partij kan de door
eisergestelde feiten gemotiveerd betwisten (tegenbewijs leveren) ofandere feiten
aanvoeren, en zo nodig bewijzen, die de toepassing van de ingeroepen norm
verhinderen. Ten aanzien van die laatste feiten draagt de verweerder zelf de
bewijslast, omdat hij zich ten aanzien van die feiten in de hoedanigheid van
eiserbevindt. Hoewel partijen worden geacht zoveel mogelijk samen te werken

3      Giesen 2001, p. 93 en Asser 1992, p. 4 die schrijft dat het doel en de strekking vanmateriele rechtsregels doorwerken in de bewijslastverdeling.4 Vergelijk Polak 1981, p. 71.
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op het gebied van de bewijsvoering, kan hetbewijsrisico in elke procedure een
rol spelen:

Hetuitgangspunt vanbewijslastverdeling in de'gewone' civieleprocedure

geldt ook in arbeidsrechtelijke procedures. Ondanks het feit dat de partijen in

het arbeidsrecht, anders dan in veel andere civiele zaken, niet'gelijk' zijn, gelden

hierdezelfdeproces-enbewijsregels. Een andere opstelling is nochtans denkbaar

en zou weinig aanleiding geven tot verwarring: in Belgie worden arbeidszaken

immers door een aparte arbeidsrechter gewezen en in Nederland wordt het gros

van de arbeidszaken beslist door een aparte sector (sector kanton) van de

rechtbank. Vooralsnog is het echter zo dat de stelplicht en bewijslast op de

werknemer rusten, tenzij er sprake is van een afwijkende regeling of een af-

wijkend beding. In de meeste gevallen is het immers de werknemer die de

toepassing van het arbeidsrecht vordert:

Uitgaande van de doelstelling van een evenwichtige, adequate en heldere

bewijslastverdeling, die de werknemer in staat stelt zijn materiele rechten te

effectueren zonder afbreuk te doen aan de belangen van de werkgever, zijn er

in arbeidsrechtelijke procedures verschillende varianten denkbaar. Het ene

uiterste is een bewijslast die in alle gevallen op de werkgever rust; het andere

een bewijslast die in alle gevallen op de werknemer rust. Gezien het voorgaande

is deze laatste optie niet aanvaardbaar. Tussen beide uitersten bevinden zich

verschillende mogelijkheden van bewijslastverdeling die de stelplicht en

bewijslastnu eens dichterbij de werkgever, dan weer dichterbij de werknemer

situeren. De toepassingen hiervan werden besproken in de hoofdstukken 3 t/m

7 en samengevatin hoofdstuk 8. Uithet onderzoekblijktdatdebewijslastverde-

ling met een combinatie van wettelijke en rechterlijke instrumenten zo kan

worden aangepast, dat zij bijdraagt aan de effectiviteit van de norm in plaats

van de toepassing van die norm te belemmeren.

9.3 Bewijslastverdeling in arbeidsrechtelijke procedures

Op heteersteoog zal hetidee omdebewijslast in arbeidsrechtelijkeprocedures

in beginsel op de werkgever te leggen, weinig werkgevers en werkgeversorgani-

5      Zo ook Storme 1962, p. 198: 'de medewerking van partijen tijdens het geding (...)

verandert (...) niets aan hetprincipe van de bewijslastverdeling'. Zie voorhet volledige

citaat par. 2.6.3.1.
6       In de Nederlandse ontbindingsprocedure is dat anders; zie par. 7.4. Het verzoek tot

ontbinding gaat in de meeste gevallen uit van de werkgever, die (in de huidige praktijk)
kan volstaan met het aannemelijk maken van de aangevoerde ontbindingsgrond.
Hetzelfde geldt voor de procedure bij de CWI; zie par. 7.3.3.1.
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saties aanspreken. Dekans dateen dergelijke afwijkende bepaling in ons proces-recht binnensluipt is dan ook gering, maar toch is de gedachte niet helemaal
vreemd. In zijn standaardwerk Beginselen van arbeibprocesrechtschrijft Mario
Pasco Cosm6polis dat het civiele uitgangspunt 'wie stelt, moet bewijzen' in
het Peruaanse arbeidsprocesrecht opzettelijk terzijde is geschoven: 'De werk-
nemer, dienormaal gesproken eiserofverzoekeris, wordt op substantiele wijze
ontheven van de verplichting zijn stellingen te bewijzen; de bewijslast rust op
de werkgever, die gewoonlijk als verweerder optreedt. Met andere woorden,
de vordering genieteen vermoeden van waarheid (...), een vermoeden dat door
het bewijs van de werkgever kan worden weerlegd'.7

Overdenkt men deze optie, dan blijkt dat de bewijslast in het merendeel
van de procedures zou komen te rusten op de partij die over de bewi)'smiddelen
(schriftelijke stukken en getuigenverklaringen) beschikt ofkan beschikken om
eventuele onjuiste stellingen van de werknemer te weerleggen. In sommige
procedures, bijvoorbeeld bij ziekte van de werknemer of het niet naleven van
veiligheidsvoorschriften, gaat die stelling niet op. De feiten spelen zich dan af
op het 'domein' van de werknemer; wat ziekte betreft zelfs op een domein dat
met de nodige privacybepalingen is afgeschermd. Zou de werkgeverten aanzien
van deze feiten de volledige bewijslast dragen, dan zou hij voor een vrijwel
onmogelijke opgave staan. Dit geldt ook in gevallen waarin de werknemer een
zodanige bescherming geniet, datde werkgevergeen gebruik meerkan maken
van zijn ontslagbevoegdheid. Voor dit soort gevallen zal het materiele recht
en/ofhetprocesrecht mogelijkheden moeten bieden omdebewijslastgedeeltelijk
op de werknemer te leggen ofde bewijsstandaard te versoepelen. Voorbeelden
hiervan zijn de verplichte deskundigenverklaringen in geval van ziekte en
zwangerschap en de processuele mededelingsplichten van art. 22 Rv en 871
Gerechtelijk Wetboek.8

In de meeste gevallen zou een op de werkgever rustende bewijslast de
proces- en bewijsrechtelijke positie van partijen echter meer in evenwicht
brengen, zonder dat de werkgever hierdoor onnodig in de problemen zou
geraken. Een bijzondere regel van bewijslastverdeling vooralle arbeidsrechtelijke
procedures heeft bovendien als voordeel dat de wetgever en de rechter zich aan
hun hoo»aak kunnen wijden: de verdere ontwikkeling en toepassing van het

7           M. Pasco Cosmdpolis, Fundamentos de derechoprocesaldel trabajo,Peru: Aele 1997,
p. 67. De 'herverdeling' of 'redistribuci6n' (term afkomstig van de Braziliaan Giglio)van de bewijslast is geregeld in art. 72 van de Wet opde Arbeidsprocedure (Ley Procesal
del Trabajo de Peru), volgens welke bepaling de werknemer alleen het bestaan vaneen arbeidsovereenkomst moet bewijzen.

8       Zie resp. par. 5.6; 7.3.6 en 2.6.3.
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materiele arbeidsrecht. Bij de formulering en detoepassing van datrechthoeven

zij niet telkens stil te staan bij de vraag of de bewijslast in de weg kan staan of
in de weg staat aan de verwezenlijking van het materiele recht. Ze zouden zich
niet meerhoeven teberaden overhetgebruik van bijzondereregels vanbewijs-
lastverdeling, vermoe(lens en/of mededelingsplichten. Integenstelling totandere
civiele zaken zou de bewijslast in het arbeidsrecht op de werkgever rusten.

Tegenstanders van de hier besproken bewijslastverdeling zullen aanvoeren

dat er in de huidige situatie voldoende recht wordt gedaan aan de belangen van
de werknemer. Wetgever en rechter beschikken, zo zal men stellen, over uit-
gebreide instrumenten omtezorgen vooreen passendeen adequatebewijslastver-

deling. Waarom dan het hele burgerlijke procesrecht 'op zijn kop' zetten om
een bijzondere regel voor arbeidszaken in te voeren? Wie draait er op voor de
kosten van alle bijkomende procedures? Leidt een dergelijke regel  niet tot
bevordering van declaimcultuur, waardoorrechters ondereen nog grotere werk-
last zullen bezwijken? En waarom alleen een afwijking voor werknemers en
niet ook voor andere 'zwakkere' partijen, zoals huurders of consumenten?
Waarom zouden we opteren vooreen uitzonderingspositie ten opzichte van onze
buurlanden en een voorbeeld nemen aan een onbekend rechtsstelsel als dat van

Peru? Stuk voor stuk pertinente bedenkingen die een om reactie vragen.
In de eerste plaats zou ik er nogmaals op willen wijzen dat een bijzondere

regel van bewijslastverdeling voor het gehele arbeidsrecht ertoe leidt dat de

bewijslast voor alle huidige en toekomstige procedures adequaat en afdoende

is geregeld. Ik acht dit wat het arbeidsrecht betreft in het belang van de
rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. Wetgever en rechter staan niet steeds

opnieuw voor de keuze of een afwijkende bewijslastverdeling wenselijk of
noodzakelijk is, en met behulp van welk instrument of welke instrumenten die

afwijking het beste kan worden geregeld. Het voorkomt ook dat wetgever en
rechter zich tegelijk ofjuist geen van beiden met bewijskwesties bezighouden.

Of de bewijslast in arbeidszaken thans adequaat is verdeeld, is nog maar
de vraag. Cijfers hierover ontbreken, maar het relatief grote aantal uitspraken
over de bewijslastverdeling in arbeidszaken wijst er mijns inziens op dat het
huidige stelsel uit het oogpunt van duidelijkheid nogal eens tekortschiet. De

HogeRaad moetkeerop keer aangevenhoe debewijslastin arbeidsrechtelijke
procedures moet worden verdeeld en met behulp van welke rechterlijke
instrumenten de bewijslast kan of moet worden verlicht. Een goed voorbeeld
hiervan biedt de ouderejurisprudentie op het gebied van de werkgeversaanspra-
kelijkheid, dieuiteindelijk tot een aanpassing van de materielenorm heeft geleid.9

9       Zie hierover uitgebreid par. 6.3 en 6.5.
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Een ander voorbeeld is de procedure uit kennelijk onredelijk ontslag, waar de
bewijslast in weerwil van ILO-Conventie 158 op de werknemer rust. 10 In beide
gevallen vormde/vormt de bewijslast een potentiele belemmering voor het
realiseren van de strekking van de onderliggendenorm, te weten de bescherming
van de werknemer.

Een bijzondere regel van bewijslastverdeling, zoals hierna verder uit-
gewerkt, leidt niet automatisch tot een stortvloed aan procedures. Bij de imple-
mentatie van richtlijn 97/80/EG bestond algemeen de verwachting dat het aantal

procedures wegens discriminatie op grond van geslacht aanzienlijk zou stijgen.
In de praktijk bleek dit niet het geval te zijn, hetgeen mijns inziens hoofdzakelijk
kan worden verklaard door het feit dat er op de werknemer een elementaire
stelplicht en bijbehorende bewijslast bleef rusten:1 Die stelplicht levert een
zekere veiligheidsmargeop tegen ongefundeerde vorderingen van werknemerszij-
de. De vrees van werkgevers en rechterlijke macht voor ongebreidelde claims
en dito werkdruk lijktmij dan ookongegrond. Men moeterechter wel rekening
mee houden dataanspraken die voorheen dooreen gebrekkigebewijslastverde-
ling niet konden slagen, thans wel voor toewijzing in aanmerking komen. Maar
ditkan, gezien de doelstelling van dehier verdedigde regel, alleen maarpositief
worden beoordeeld.

De vraag of er behoefte bestaat aan een bijzondere algemene regel van
bewijslastverdeling voor andere 'zwakke' partijen, zoals de huurder en de
consument, kan in het kader van dit onderzoek niet zonder meer worden beant-
woord. De arbeidsrelatie heeft specifieke kenmerken die in de relatie huurder-
verhuurder, consument-producent ontbreken. Denk aan de vaak langdurige
rechtsbetrekking tussen partijen; de vertrouwensband die in de loop van het
contract ontstaat; de uitgebreide en complexe wet- en regelgeving die de
arbeidrelatie beheerst en de afhankelijkheid van de werknemer in sociaal en
economisch opzicht. Een arbeidsovereenkomst zorgtniet alleen voor inkomens-
zekerheid, maarin veel gevallen ook voor ontwikkelings- en ontplooiingskansen,
voorhet zich 'nuttig' voelen in demaatschappij, voorstatus en (zelf)waardering.
Deze kenmerken leiden er in praktijk toe dat werknemers - meer dan andere
'zwakke' contractspartijen - terughoudend zijn in het uitoefenen van hun
rechten.12 Een bijzondere regel van bewijslastverdeling in arbeidszaken zal die

10      Par. 7.3.3.2 en 7.3.5.
11     Vgl. par. 4.8.
12    Dit komt op verschillende plaatsen naar voren: zie bijv. par. 4.3.3 (de angst voor

repercussie belet het beroep op de gelijkebehandelingswetgeving); par. 5.3.2 (een
vordering tot uitbetaling van overuren moet vaak wachten tot de arbeidsovereenkomst
feitelijk beeindigd is); en par. 7.1.
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terughoudend heid niet wegnemen, maar bevordert wel dat degene die zijn

rechten wil waarmaken, daarbij niet op een onmogelijke bewijslast stuit.
Anders dan in veel Latijns-Amerikaanse landen wordt het arbeidsproces-

recht in onze contreien niet als afzonderlijke discipline beschouwd; het
arbeidsrecht is onderdeel van het civiele recht; de arbeidsrechtelijke procedure
wordt beheerst door de bepalingen van burgerlijk procesrecht. Dit verklaart
wellicht waarom de aandacht voor de bewijslastverdeling in het arbeidsrecht
tot nog toe relatief beperkt is gebleven:3 Het voorliggende onderzoek brengt
echter aan het licht datde bewijslastverdeling in arbeidszaken wel degelijk een
'item' is. Tal van wettelijke en rechterlijke instrumenten worden ingezet om
de realisering van het materiele recht te waarborgen.14 Een algemene regel van

bewijslastverdeling kan dit werk beperken en tegelijkertijd bijdragen aan de
hanteerbaarheid en effectiviteit van materiele arbeidsrechten.

9.4 Argumenten voor een bijzondere regel van bewijslastverdeling

In hoofdstuk 4 onderzocht ik de bewijslastverdeling in gelijkebehandelingszaken.
Het beginsel van gelijke behandeling werkt door in alle onderdelen van het
arbeidsovereenkomstenrecht, van het aangaan van een arbeidsovereenkomst

(hoofdstuk 3) via het loon (hoofdstuk 5) tot en met de beaindiging ervan

(hoofdstuk7). In deze paragraafga ik naof de redenen, die worden aangevoerd
vooreen afwijkenderegeling van debewijslast in discriminatiezaken, ook voor
andere arbeidszaken gelden. Dit zou bijkomende argumenten opleveren voor
een bijzondere regel van de bewijslastverdeling in het arbeidsrecht.

De belangrijkste reden voor de tegemoetkoming in de bewijslast van art.
4 van richtlijn 97/80/EG is het feitdat'het leveren van adequaatbewijsbij iedere

vorm van discriminatie problematisch is'.15 Dit heeft voornamelijk te maken

methetontbreken vanrelevantbewijsmateriaal, anders gezegd: 'de moeilijkheid
om de bewijzen van discriminatie bijeen te brengen'. Om erachter te komen
of iemand ongelijk is behandeld is het immers noodzakelijk de situatie van de

betrokken werknemer of sollicitant te vergelijken met die van (een representatief

gedeelte van) hetoverige personeelin dezelfdeofvergelijkbare functies of met
de overige sollicitanten. Als deze informatie al beschikbaar is, bevindt zij zich
in handen van werkgever. 16 Maargeldt ditnietevenzeer voorandere arbeidsza-

13     Het werk van Favennec-Hery (Frankrijk) en Prutting (Duitsland) vormt hierop een
uitzondering.

14 Een overzicht hiervan is opgenomen in hoofdstuk 8.
15     Kamerstukken 11 1999/2000,27 026, nr. 5, p. 14.
16 Het argument van de bewijsgeschiktheid werd besproken in par. 2.8.3.
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ken, met betrekking tot de naleving van veiligheidsplichten, de reden voor
ontslag, het tegoed aan vakantiedagen van een werknemer? Ook in dat soort
zaken is het voor de werknemer niet altijd eenvoudig om over het vereiste
bewijsmateriaal te beschikken.

In de literatuur worden nog andere redenen aangevoerd voorde problemati-
sche bewijsvoering in discriminatiezaken. Een daarvan is dat discriminatoire
motieven vaak achter andere motieven verborgen worden. 17 Wanneer een
werkgevereen sollicitant afwijstofeen arbeidsovereenkomst opzegt en hiervoor
een andere - meer diplomatieke - reden opgeeft dan het geslacht of ras van de
betrokkene, dan zal het voor de laatste moeilijk zijn de werkelijke reden boven
tafel te krijgen:8 Hij (of zij) vermoedt weliswaardater sprake is van ongelijke
behandeling opgrond van geslachtofras, maarheeft doorhet verborgen karakter
ervan moeite om de vinger op de zere plek te leggen, laat staan de rechter van
dit vermoeden te overtuigen:9 Verborgen vormen van discriminatie blijven,
alle goede bedoelingen ten spijt, moeilijk op te sporen en aan te pakken. We
zitten hiermet het probleem van de bewijsgrond, die net als hetbewijsmateriaal
'in handen' is van de werkgever. Ditprobleemlijktspecifiek voordiscriminatie-
zaken, maar kan zich ook in andere arbeidszaken voordoen. Denk aan de
verschillendebenamingen voor flexibele arbeidsrelaties die hetbestaan van een
arbeidsovereenkornst moeten verhullen en aan gevallen van kennelijk onredelijk
ontslag waarin door de werkgever een onbekende of valse reden werd
opgegeven.

20

In zijn proefschriftBewzisrechtendiscnminatie bilde arbeidsteltLeenders
dat het geldend maken van het recht op gelijke behandeling verder wordt
bemoeilijkt door de lijdelijkheid in het civiele proces en het feit dat een civiele
actie alleen plaats vindt op initiatief van het slachtoffer.21 Hierbij passen de

volgende kanttekeningen: wat de lijdelijkheid betreft werd er in hoofdstuk 2
al op gewezen dat de mogelijkheden van de Nederlandse rechter om actief in
de bewijsvoering in te grijpen met ingang van 1 januari 2002 verder zijn
verruimd.22 De lijdelijkheid op zich lijkt mij dan ook geen beletsel (meer) te
vormen voor het geldend maken van materiele rechten. Verder is ook het
argument dat discriminatiezaken alleen kunnen plaatsvinden op initiatief van

17     Leenders 1997, p. 130 en 347.
18 Vgl. Havinga 2000, p. 97, noot 18. Het concept van de 'verkapte discriminatie' wordt

besproken door Timmermans 1982, p. 446 en 447.
19     Zo ook Wentholt 1993, p. 161.
20     Par. 3.2.4 en 7.3.3.2.
21     Leenders 1999, p. 75.
22     Zie par. 2.6.3.2. Zie voor Belgie: par. 2.6.3.3.
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het slachtoffer door de rechtsontwikkeling achterhaald. Op grond van art. 12
lid 2 AWGB en 3:305a BW kan discriminatie in arbeidszaken worden

aangeklaagd doorbelangenverenigingen, ondernemingsraden en vakbonden.23

Zo hadden de eisende partijen in de Danfoss- zaak hun succes mede te danken
aan de inzet van de Deense vakbond. 24

Het bewijs in discriminatiezaken zou, volgens Leenders, verder worden
bemoeilijkt door de 'pejoratieve lading' van het discriminatiebegrip.25 Die
pejoratieve lading zou de rechter ertoe kunnen aanzetten om zware eisen te
stellen aan het bewijs van discriminatie.26 Een dergelijke verzwaring van de

bewijslast is echter in strijd met de jurisprudentie van het Europese Hof van
Justitie en blijkt in de praktijk slechts in geringe mate voor te komen.27 Over

het 'verbergen' van discriminatoire motieven achter algemeen aanvaardbare

(een ander gevolg van de pejoratieve lading van het discriminatiebegrip) sprak
ikhiervoor. Wathet slachtofferzelfbetreft zou de pejoratieve lading inderdaad
een negatieve invloed kunnen hebben op zijn procesbereidheid. Daarmee zijn
we echter terug bij de praktische hindernissen, die ook in andere arbeidszaken
overwonnen moeten worden, vooraleer er sprake kan zijn van bewijslast of
bewijslastverdeling. Hetzelfde geldt voor de vrees voor repercussies van de
werkgever.

28

Aan het einde van dit betoog rest ons nog 66n argument voor de stelling
dat bewijsproblemen zich niet alleen bij gelijkebehandelingszaken voordoen,
maarookbij andere arbeidszaken. Ditargument, datmijns inziens van doorslag-
gevende betekenis is, ontleen ik aan het Europese Gemeenschapsrecht. In de
toelichting op art. 9 van het - inmiddels aangenomen - voorstel voor een kader-

richtlijn lezen we dat het verkrijgen van bewijsmateriaal in discriminatie- en
arbeidszaken, waar de relevante informatie vaak in handen is van de verweerder,
uitermate moeilijk kan zijn.29 Dezeuitbreiding treffen weookaan indeEngelse,
Franse en Spaanse vertaling van de ontwerptekst. Alleen de Duitse tekst is hier

wat voorzichtiger: die spreekt van 'sonstige arbeitsrechtlichen Fallen'.

23     Zie par. 4.3.3.
24 Zaak 170/84, HvJ EG 13 mei  1986, Jur.  1986, p.  1607 (zie over dit arrest par. 4.2.3).
25     Leenders 1997, p. 25 en 347. Zie par. 4.6.
26     Vgl. Duk 1991, p. 132.
27    Zie bijv. Het Dekker-arrest. Zie ook K. Wentholt, 'Het verbod om onderscheid te

maken', in: Asscher-Vonk & Groenendijk 1999, p. 91.
28      Zie in deze zin ook Havinga 2000, p. 95 en Woldringh 1999, p. 420 e.v. (par. 4.3.3).
29     Voorstel van de Europese Commissie d.d. 25.11.1999, COM (1999) 565, p. 13.
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9.5 Voorstel voor een bijzondere regel van bewijslastverdeling in het

arbeidsrecht

De inhoud van de voorgestelde bijzondere regel van bewijslastverdeling hebben
we hiervoorbesproken: debewijslast in individuele arbeidszaken rustinbeginsel
op de werkgever. Wat de vorm betreft zou aangesloten kunnen worden bij de

formulering van art. 4 van Richtlijn 97/80/EG inzake de bewijslast in gevallen
van discriminatie op grond van geslacht.30 Deze bepaling luidt als volgt: 'De
lidstaten nemen (...) de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat wanneer
iemand die zich door niet-toepassing te zijnen aanzien van het beginsel van

gelijke behandeling benadeeld acht, voor de rechter (...) feiten aanvoert die
directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden, de verweerderdient
te bewijzen dat het beginsel van gelijke behandeling niet werd geschonden.'

Het is nog te vroeg om te besluiten of de gekozen methode (stelplicht
werknemer, bewijslast werkgever) ver genoeg gaat om de doelstelling van de
richtlijn (het doeltreffender maken van de doorde lidstaten genomen maatregelen
op het gebied van de gelijke behandeling) te realiseren. Wellicht zijn er in de
toekomst aanvullende maatregelen, zoals een specifieke wettelijke mededelings-

plicht, nodig om het beginsel van gelijke behandeling werkelijk effectief en
hanteerbaar te maken. Uit het feit dat de nieuwste EG-discriminatierichtlijnen
gelijkluidende bepalingen bevatten kan worden afgeleid dat de formulering van
art. 4 voor het moment het best denkbare resultaat is.31 Het ligt dan ook voor
dehand omnategaan ofdegekozen formulering verderkan worden veralgeme-
niseerd.

Een dergelijke algemene regel zou als volgtkunnen luiden: 'Wanneer de
werknemer die zich door niet-toepassing van een regel van arbeidsrecht
benadeeld acht, feiten aanvoert die deze benadeling kunnen doen vermoeden,
dient de werkgever te bewijzen dat de regel van arbeidsrecht niet werd ge-
schonden.' De toepassing en nadere invulling van deze regel is in handen van
de rechter, die daarbij rekening zal houden metde omstandigheden van hetgeval,
de houding van partijen en het procesverloop. Aan de hand van de in hoofdstuk
3 § 7 ontwikkelde checklist kan worden vastgesteld of er sprake is van een
arbeidsovereenkomst, voorwaarde voor toepassing van het vermoeden. De
toepassing van het vermoeden zal na verloop van tijd grondig geevalueerd
moeten worden.

30      Zie over de richtlijn par. 4.3.
31      Zie par. 4.4
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Rest ons nog de vraag op welke plaats deze regel het beste kan worden

opgenomen. Een eerste optie is de regel op te nemen bij de algemene bepalingen
van bewijsrecht in boek 1, tite12, afdeling 9 Wetboek van burgerlijke rechtsvor-

dering. Uit het oogpunt van overzichtelijkheid ligt de toevoeging van een nieuw
tweede lid aan het huidige art.  150 Rv mijns inziens voor de hand. Een tweede
optie is de bijzondere regel op te nemen bij de algemene bepalingen van het
individuele arbeidsovereenkomstenrecht in boek 7, titel 10, afdeling 1 Burgerlijk
Wetboek, bijvoorbeeld na het huidige art. 7:611  BW of aan het eind van de
afdeling na art. 7:615 BW. Wie zijn materiele rechten wil kennen zal immers
in deze afdeling teradegaan en directop dehoogtezijn van debewijsrechtelijke
consequenties van een eventuele vordering. Uit het oogpunt van rechtsbescher-

ming geniet een combinatie van beide mogelijkheden de voorkeur.

9.6 Afrondende beschouwingen

Een specifiek kenmerk van de arbeidsovereenkomst is de ongelijkheid van
partijen. De werknemer verricht arbeid tegen loon onder het gezag van de

werkgever. Hoewel dat gezag van de werkgever en de ondergeschiktheid van
de werknemer op andere wijze worden geuit dan vroeger, blijven zij bepalend
voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.32 Het materiale arbeidsrecht
tracht deze ongelijkheid op tal van plaatsen te compenseren. In geval van geschil
wordt de ongelijkheid van partijen echter versterkt, omdat de bewijsgronden
en bewijsmiddelen zich doorgaans onder de werkgever bevinden.33 Zijn

gezagspositie geeft de werkgever bovendien een voorsprong op het gebied van
het getuigenbewijs. Zou de werknemer in een dergelijke onevenwichtige situatie
de volledige bewijslast van zijn stellingen dragen, hetgeen overeenstemt met
het klassieke uitgangspunt van de civiele procedure, dan zou de effectuering
van het arbeidsrecht in het gedrang komen (zie par. 9.2). Na de vele praktische
belemmeringen, zoals de onbekendheid methet recht, de kosten van de procedure
en de vrees om de relatie met de werkgever op het spel te zetten, zou de
bewijslast een nieuwe hindernis opwerpen voor de verwezenlijking van soms
moeizaam verworven arbeidsrechten. 34

In par. 9.3 is verdedigd dat de rechtsbescherming van de werknemer pas
effectief is als de ongelijkheidscompensatie die eigen is aan het materiele

32    Zie par. 3.2.2.
33 Vgl. Favennec-Hery 1985, p. 173 (zie eerder par. 1.1 en 8.1).
34 Ten aanzien van het geldend maken van fundamentele sociale rechten in de arbeidssitua-

tie schrijft Rideout 1999, p. 250: 'the law does not usually ensure that an individual
asserts his rights'.
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arbeidsrecht, doorwerkt in de fase van de bewijsvoering. Petit schreef in dit
verband dat het niet volstaat dat het sociaal recht de rechtzoekende bepaalde
subjectieve rechten toekent, maar dat ook de mogelijkheid moet worden geboden
om dit recht in rechte op te eisen.35 Het effect van 'mooie normen' is teleurstel-
lend, als de werknemer ze niet kan verzilveren.36

In plaats van de veelheid aan instrumenten die thans door wetgever en/of
rechter worden ingezetomtekomen tot een adequatebewijslastverdeling, werd
in par. 9.366n enkele regel van arbeidsprocesrecht voorgesteld. Het gaat om
een bijzondere regel van bewijslastverdeling in de vorm van een wettelijk
vermoeden, vermoedens diedoorVerheyden-Jeanmartonmisbaar worden geacht
voor de hanteerbaarheid van het recht.37 Het vermoeden versterkt de proces-en
bewijsrechtelijke positie van de werknemer zonder afbreuk te doen aan de
gerechtvaardigde belangen van de werkgever. De werknemer zal de aan zijn
vordering of verzoek ten grondslag liggende feiten immers wel aannemelijk
moeten maken. Zo niet, dan treedt het vermoeden niet in werking en blijft de
bewijslast op deeisendepartij rustenconform dehoofdregel van bewijslastverde-
ling.

Bevinden de relevante bewijsmiddelen zich onder de werknemer, zoals
in het geval van ziekte of het niet-naleven van veiligheidsvoorschriften, dan
is de werknemer op basis van de waarheids- en substanti8ringsplicht (art. 21en
22 Rv) en het beginsel van goed werknemerschap (art.  7:611 BW) gehouden
de werkgever aanknopingspunten voor zijn bewijsvoering te verschaffen. De
samenwerkingsgedachte staat ook in het Belgische rechtcentraal. Een verplich-
tend sanctiestelselis onontbeerlijk om die samenwerking aan debewijsvoering
ook daadwerkelijk af te dwingen.38

In par. 9.4 heb ik betoogd dat de bewijslast in discriminatiezaken niet
fundamenteel afwijkt van die in andere arbeidszaken. In beide gevallen rust de
bewijslast op de werknemer, terwijl de bewijsmiddelen en bewijsgronden zich
in handen van de werkgever bevinden. De verschuiving van de bewijslast in
discriminatiezaken is gebaseerd op het beginsel van effectieve rechtsbescher-
ming.39 Dat beginsel rechtvaardigt een soortgelijke verschuiving in andere ar-
beidsrechtelijke procedures. In par. 9.5 is daartoe een algemene formulering
voorgesteld die gebaseerd is op de gelijkebehandelingsrichtlijnen van de EG.
Deze bijzondere regel van bewijslastverdeling legt een elementaire stelplicht

35      Petit 2000, p.  1 (zie eerder par. 2.1).
36     Zie de citaten van Goldschmidt en Veldman in par. 4.1.
37      Verheyden-Jeanmart 1991, p. 100-103 (zie eerder par. 2.7.4).
38 Vgl. Asser, Groen & Vranken 2003, p. 267 (zie eerder par. 2.6.3.4).
39     Curtin & Prechal 1997, p. 378.
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op de werknemer en verschuift de bewijslast vervolgens naar de werkgever.
De bescherming van de werknemer, die eigen is aan het materiele arbeidsrecht,

krijgt daarmee een processuele component, waardoor de doelstelling van de
ongelijkheidscompensatie beter tot haar recht komt.
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1 Introduction

In an era in which thenumberof individuallabourdisputes increases hand over

fist, the issue of the burden of proof becomes more and more relevant. The
burden of proof and its distribution among the parties concerned, i.e. the
employer and the employee, play a part not only during civil proceedings, but
also in the pre-judicial stage where parties try to reach an agreement. The party
that carries the burden of proof and is not able to prove the facts (e.g. because

of lack of evidence or otherwise) will  lose the case in the end. Therefore,  the
allocation of the legal burden of proof can turn out to be decisive.

According to Dutch and Belgian law, the burden of proof rests initially
with the party that brings the action before the court. This means that, in most
cases,  it is the employee enforcing his orher labourrights who carries the burden

of proof. A strict application of this principle would affect the practicability
of the law, because in manycases the evidence necessary to win thecaseis held

by the employer. In general, the employer has more and better access to

documentary and testimonial evidence than the employee. Besides, employees
often wait a long time before they start legal proceedings, because they fear to
lose their job. Meanwhile valuable evidence may be lost.

Even today, the employer remains the stronger party in the labour

relationship: he or she owns the means of production, decides which services
will be provided and who will be employed. In the case of an individuallabour
dispute, the inequality between parties enhances, making the employer stronger
and the employee weaker. Besides the many practical obstacles an employee
faces - such as limited knowledge of labour rights, the duration and costs of
legal proceedings and the fearto lose hisjob - he also faces the burden ofproof,
which might discourage him from enforcing his rights. And, finally, when he
has overcome all these practical and procedural barriers, he may find himself
in a situation where the employer has vanished or is not able to pay the

compensation awarded. The burden of proof is only one element in enforcing
someone's rights, but it is an essential one.
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2       Aim of the investigation

As the argumentation is often decisive for the outcome of legal proceedings,
it is important to investigate how the burden of proof is distributed among the
parties concerned. Is it divided according to the general principle mentioned
above? Are there any legal or procedural instruments to alleviate the burden

of proof for the plaintiff? How are these instruments applied in labour law and
should this be done by the legislator, the judge or both?

The investigation is concentrated on the burden of proof in Dutch and
Belgian labourlaw andcovers the followingsubjects: theexistence ofacontract
ofemployment (chapter3); equal treatment (chapter4); wages, availability and
illness (chapter5);labour accidents and occupational diseases (chapter6); and
the law relating to dismissal (chapter 7). The investigation is thus focussed on
individual labour law; collective labour law and social security law are left out
of consideration. In social security disputes, there are differentparties, different
judges and differentprocedural rules, and in collective labourdisputes the labour
councils and trade unions counterbalance the influence of the employer.

As the burden of proof is closely linked to substantive labour law, each
chapter starts with a listing of the relevant legal provisions. Subsequently, the
distribution of the burden of proof, as intended by the legislator and applied
by the judge, is investigated. The use of legal and factual presumptions and the
imposition of legal orprocedural obligations to furnishevidence to the adversary
party are also investigated.

Before focussing on the burden of proof in individual labour law, the
principles of the law of civil procedure in the Netherlands and Belgium will
be discussed (chapter 2). Next are the universal principle of the distribution of
theburden ofproof, the possiblereasons foradeviation fromthis principle and
the instruments available to the legislator and the judge to alleviate the burden
of proof for one of the parties. The chapter starts with an explanation of the
terminology employed.

3 Main results

3.1 Introduction

Both Dutch and Belgian labour law and procedural law offer a wide range of
instruments to obtain a fair and adequate distribution of the burden of proof
among the parties in conflict. These instruments can be used by the legislator,
thejudge or both, and vary from special rules forthe distribution of the burden
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of proof, legal or factual presumptions and legal or procedural obligations to
furnish evidence. Often, acombination of instruments is used to createadequate
and effective protection of the employee as the weaker party in the labour

relationship. In theory, the presumptions and obligations mentioned above do

not change the principle of the distribution of the burden of proof. Generally,
it rests with the party that claims its rights in civil proceedings. In practice,
however, presumptions and obligations to furnish evidence influence theburden
of proof because they make it easier for the plaintiff to prove his or her case.

3.2     Cooperation and the  distribution of the  burden of proof

In modern civil proceedings both parties have to provide the information needed

by the judge to decide the case. The judge plays an active role to guarantee the
progress and efficiency of the proceedings. Any party refusing to cooperate

without a valid reason will either lose the case or be charged with the burden

of proof. This means that the distribution of the burden of proof is not only
determined by substantive law, but also by the particular circumstances of the
case and the attitude of the parties involved. Nevertheless, it seems important
that the distribution of the burden ofproof can easily be deduced from the text
of the relevant legal provision, especially in labour cases where employees do
not need any legal representation. The investigation shows that Belgian labour
law is often more explicit about the burden of proof than Dutch labour law is.

According to the Dutch law ofcivil procedure and its underlying theory,
the distribution of the burden of proof has to be deduced from the text and the
structure of the relevant legal provision or provisions. By using so-called

rule-exception constructions, the legislatorconveys the message thattheplaintiff
has to state and prove the facts contained in the rule, and the defendant the facts
contained in theexception. There are many successfulexamples ofthistechnique
in Dutch labour law, but in some cases the formulation of the legal provision
might be improved. In most cases, the rule-exception construction leads to a
classical distribution of the burden of proof.

3.3     Reversal of the burden of proof

In somecases, thelegislatorchoseto shifttheburden ofprooffromtheplaintiff
to the defendant. A well-known example of this technique can be found in the
legislation on equal treatment of men and women. In accordance with EU
Directive 97/80, a shift ofthe burden of proof is required, when apresumption
of discrimination is made plausible by the employee. In the Danfoss case, the
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European Labour Court decided that female employees would not have any
effective means to ensure the application of the principle of equal payment if
the burden of proof would not shift to the employer after a presumption of
discrimination had been made plausible by the employees. In practice, the effect
ofreinforcement ofthe procedural position ofthe employee is tempered by the
fear forrepercussions bytheemployer. Besides, apresumption ofdiscrimination
will only be accepted by the judge if the facts presented by the employee are
sufficiently substantiated and convincing. This working method protects the
employer fromareversal oftheburden ofproofon thebasis offalseallegations.

A special Dutch rule for the distribution of the burden of proof is found
in liability law, where the employee has to prove the damage suffered and the
fact that this damage was caused in the exercise of his duties. As soon as these
facts have been established, the employer is liable unless he proves that he
performed his duty to protect employees against accidents at work and
occupational diseases. The reason forthis reversal oftheburden ofproofis that
the information needed to win the case is held by the employer. Furthermore,
it is the employer who exposes the employee to work-related risks and who is
in the best position to prevent them from happening.

Belgian labourlaw contains a special rule forthedistribution oftheburden
of proof in the case of wrongful dismissal of blue-collar workers. When the
worker states before the labour judge that the employer dismissed him
wrongfully,  it is up to the employer to prove that there was a valid reason to
do so. This reversal of the burden of proof is consistent with the provisions of
ILO Convention 158, aconvention thatuntilnow has notbeen ratified byeither
Belgium or the Netherlands. In the Netherlands, a labour relationship can be
dissolved at any time at the request of any of the parties. Due to the nature of
the proceedings (oral judicial proceedings, aimed at a quick and definitive
decision), judges often decideon the basis ofplausible facts which maynothave
been proven according to the rules ofcivil procedure. Even if employers have
to pay large sums in compensation, this leads totheconclusion that the employee
is not adequately protected.

3.4   Obligations to provide evidence

Another instrument to strengthen the position of the employee is the obligation
to provide information or evidence to the other party. This instrument can be
used bythe legislator, thejudge, orboth ofthem. An example studied in chapter
3  is the legal obligation of the employer to present a written enumeration of
the main elements of the labour relationship (such as job description, duration
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of the contract, wage, working hours, etc.) within a month after the start of the

contract. This obligation is in accordance with EU Directive 91/533, which is
meant to harmonize the legislation of the Member States, but also to protect
employees against possible denial orunderestimation oftheirlabourrights. The
Dutch governmentchose to implementthe obligation through one legal provision.
The Belgian legislatorchose amore fragmentary approach, as aresultof which
the obligation to inform the employee about the main elements of the labour
relationship is to be deduced from various acts and statutes.

Throughout the book, we meet various examples of legal provisions to
supply information orevidence to the employee. When consideringthis evidence,
the judge has to take into account that most documents are drafted by the

employer. The information contained in a document issued by the employer
may only be presumed correct when the employee refers to the document. The
burden ofproof shifts to the employer when he refuses to provide the necessary
information. This reversal of the burden of proof is a result of what I call a

presumption of obstruction in the argumentation.
The investigation shows that it is not only the employer who has to supply

information, but also the employee. In the case of illness or pregnancy, for
example, it is up to the employee to provide the necessary medical statements.

Apart fromthese legal obligations to provide evidence, there is agrowing number
ofprocedural obligations which can be used by thejudge to promote and enforce
the cooperation of the parties in conflict. According to Dutch case law, the
defendant can be asked to provide information or evidence to help the plaintiff
prepare his or her case. This method is applied in cases in which the enforcement
of labour rights is at risk because of an imbalance between the positions of the
parties concerned.

3.5   Legal and procedural presumptions

In  1999 the Dutch legislator introduced the first legal presumptions into Dutch
labour law. The first of them is meant to facilitate the proof of the existence

of a labourrelationship; the second presumption concerns the numberofworking
hours if this was not clearly defined at the beginning of the labour relationship
or if it has changed since. In Belgian labour law, we find a number of legal
presumptions to protect certain categories ofemployees, such as students, sales

representatives and pharmacists, from the denial of their rights. These

presumptions help the employee to prove the existence ofa labourrelationship
and can be refuted by the employer. Temporary workers and professional
sportsmen and sportswomen may ask for the application of special legal
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presumptions which cannotberefutedbytheemployer. Other legal presumptions
exist in the field of discrimination and liability law.

4        Redistribution of the burden of proof in labour law?

In order to facilitate the distribution of the burden of proof in labour law and
guarantee the practicability of labour rights assigned to the worker, the possible
introduction ofaspecial rule fortheburden ofproofwas investigated. According
to such a rule, the burden of proof in individual labour disputes would shift to
the employer, when the worker had made it plausible that one or more labour
rights havebeen infringed. In mostcases, redistribution wouldredress thebalance
between the parties in conflict, as it is usually the employer who is best suited
to provide the necessary evidence. It would not lead to a considerable increase
in the number of labour disputes because, as we have seen in discrimination
cases, a reversal of the burden of proof will only be accepted if the facts put
forward by the employee are sufficiently substantiated and convincing.

As to the formulation of a special rule for the distribution of the burden
of proof in individual labour disputes,  I propose to generalize the special rule
accepted in discrimination cases. This rule takes the form of a refutable legal
presumption and would read as follows: 'When aworkersubmits facts thatlead
to the presumption that he has been harmed by the non-application of a rule of
labour law, the employer has to prove that this rule of labour law has not been
infringed.'  The new rule could be inserted into the Dutch Civil Code and the
Code of Civil Procedure, and should be subject to thorough evaluation.
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misbruik van ontslagrecht (BE)         7.4
ontbinding 7.4; 8.5.6

ontslag op staande voet 7.5

ontslagvergunning 7.3.3.1

opzegging 7.3.3; 7.3.4; 7.3.6
wederzijds goedvinden 7.2; 8.3
willekeurig ontslag (BE) 7.4
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belangenafweging 2.8.2; 2.8.3
benaming van het contract 3.3.2

bereidheid bedongen arbeid 5.5; 5.5.2
beroepsopleiding 4.2.3

Beroepsziektenwet (BE) 6.6.3

bescherming van de werknemer 3.2.1; 3.2.6
bewijs 2.2.2; 2.6.3.3

voorshands - 2.7.3

bewijsaandraagplicht 2.6.3.2

bewijsfunctie 3.4.2

bewijsgeschiktheid 2.3; 2.4.2; 7.5.2.3
bewijslast 2.2.3; 2.4.1; 2.5
Bewijslastrichtlijn EG 4.3

bewijslastverdeling 2.2.4

in het arbeidsrecht 9.4; 9.5
bijzondere regel van - 2.6.2; 2.7.2: 2.8.1; 4.3.1; 4.7;

7.5.2.3; 8.5.2
in de dagvaardingsprocedure 2.8.3

in discriminatiezaken 4.3; 9.4
hoofdregel van - 2.3; 2.5; 2.6.3.3
in kort geding 2.8.3

omkering van de bewijslast 2.6.2

redelijkheid en billijkheid 2.4.2.2.6.2: 2.8.1
in de verzoekschriftprocedure 2.8.3; 7.4.3

Bewijslastrichtlijn EG 4.3

bewijslastverdelingstheorieen
billijkheidsleer 2.4.3

objectiefrechtelijke theorie 2.4.2

bewijsmateriaal 2.6.3.3; 4.3.3
bewijsmiddel 2.6.3.2; 2.6.4
bewijsnood 2.7.3; 2.8.2; 2.8.3; 3.2.6
bewijsrisico 2.2.3; 2.5

bewijsvoering 2.4.2; 2.6.1; 2.6.3.4; 7.3.3.1; 7.4.3
bewijswaardering 2.6.1; 2.8.1; 3.4.2; 4.3.3
bewijzen 2.2.2

billijkheid 2.3; 2.4.2
billijkheidsleer 2.4.3

bonus, zie: gratificatie
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causaal verband 6.5.4; 6.5.4.1

Centrale organisatie Werk en Inkomen 7.3.3.1

charge d'alldgation, zie: steplicht
charge de preuve 2.5

checklist bestaan arbeidsovereenkomst 3.3.3; 3.7
Commissie Gelijke Behandeling 4.2.5; 4.6

controlevoorschriften bij ziekte 5.6.2; 5.6.4

deskundigenbericht/-verklaring 2.6.3.2; 2.6.3.3; 5.6.3
discriminatie 4.1; 4.2.2

geslacht 4.3.2

leeftijd, ras, etc. 4.4

Discriminatiewet (BE) 4.7; 8.6.2

doorbetaling loon 5.5.2; 5.6.3
dringende reden 7.5.2; 7.5.3; 8.6.2
dwangsom, zie: sancties

effectiviteit van het recht 2.6.1; 3.2.6; 7.6

emancipatie werknemer 3.2.6

ervaringsfeit bij arbeidsongeval 6.4

ervaringsregels (algemeen) 2.6.4

exhibitieplicht 2.6.3.2

feit
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fictie 2.7.4
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flexibiliteit 3.1; 3.2.4
forfaitaire vergoeding (BE) 7.3.4; 7.3.5; 7.3.6
formulering van het recht 2.2.3; 2.7.1; 4.2.3; 7.3.3.2
freelance-overeenkomst 3.2.4

functiewaarderingssysteem 4.2.1

gebruik/gewoonte 5.4

gelijke behandeling rn/v 4.2.1

gelijke beloning 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4
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gelijkheid van partijen 2.4.2

getuigenbewijs 2.6.3.2; 2.6.3.3; 3.4.4
gevaarzetting 2.8.2

gewaarborgd loon 5.6.4

gezagsverhouding 3.2.5; 3.5.3
gratificatie 5.2.3

groepsactie 4.3.3
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grondslag van het arbeidsrecht 3.2.6
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rechtsgevolg 2.4.2
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stelplicht 2.2.3; 2.5
aanvoeringslast/charge d'alltgation 2.2.3
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substantitringsplicht 2.6.3.2; 2.8.3; 8.5.3
tegen(deel)bewijs 2.2.2; 2.6.4
thuiswerk 3.2.4; 6.5.2

uitzendarbeid 3.2.4

uitzendkracht 3.2.4; 3.5.3; 6.5.2

vakantie(dagen) 5.3.3
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discriminatie 4.2.3; 4.2.5; 4.3.2; 8.5.2
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zorgplicht werkgever 6.2; 6.5.2; 6.5.4.2
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ERRATA

Helaas zijn er in de eindversie van het boek enkele storende fouten geslopen. Op twee
plaatsen is een deel van de tekst weggevallen. Voor alle duidelijkheid zijn de ontbrekende
passages hierna cursief gedrukt.

Op p. 13 (noot 23) moet hoofdstuk 7 § 5.2.3 worden gewijzigd in par. 7.5.2.3
Op p. 27 onderaan moet de regel 'In de praktijk gebeurt het zelden dat een afwijkende
bewijslastverdeling' worden geschrapt.

Op p. 29 onderaan is een deel van de zin weggevallen. Deze zin zou moeten luiden: De
medewerkingsplicht van partijen geeft het begrip bewijslast volgens Storme wel een andere
klankof tonaliteit:   'Hetis  slechts  in  geval  van werkelijke  twijfel,  dat debewijslast zijn
volledige betekenis herneemt.'

Op p. 31 moet de eerste regel 'en de gronden daarvoor, de bewijsmiddelen waarover hij kan
beschikken en' worden geschrapt.
Op p. 36 moet § 7.4 worden vervangen door par. 2.7.4.
Op p. 38 ontbreekt de vermelding BW na de wetsartikelen. Op dezelfde pagina onderaan
moet par. 7 worden vervangen door par. 2.7.
Op p. 65 noten 80 en 83 moet Margits worden gewijzigd in Magits.
Op p. 68 onderaan moeten § 3.2 en § 3.3 worden gewijzigd in par. 3.3.2 en par. 3.3.3.
Op p. 184 noot 18 moet § 2 worden gewijzigd in par. 6.2.
Op p. 201 moet § 5.3 worden vervangen door par. 6.5.3.
Op p. 208 moet AOW worden gewijzigd in Arbeidsongevallenwet.
idemp. 211 noot 121.
Op p. 242 moet § 4 worden vervangen door par. 7.4.

Op p. 284 tweede alinea is een deel van de conclusie weggevallen. Hier had moeten staan:
'Het is die combinatie die ervoor zorgt dat de werknemer zijn arbeidsrechten daadwerkelijk
geldend kan maken. De wijdverbreide inzet van dit instrumentarium wijst erop dat de
bescherming van de werknemer en de ongelijkheidscompensatie die ten grondslag liggen aan
het  materiele  arbeidsrecht  doorwerken  in  de fase van de  bewijsvoering.  Een voorbeeld
hiervan is de wetgeving met betrekking tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst, waar...'

Op p. 304 onderaan moet hoofdstuk 3§7 worden vervangen door par. 3.7.
Op p. 331 moet Margits worden vervangen door Magits.

Tilburg, 26 november 2003
Claire Bosse

L.
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