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Bijeenkomst 1
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Introductie

• De docent

• De opleiding en deze module

• Examenprogramma

• De lessen en de onderwerpen per les

• Huiswerk
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Hoofdstuk 1

Inleiding tot het Nederlands recht
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Indeling van het recht

Soorten indelingen:

• Publiekrecht en privaatrecht

• Dwingend recht en aanvullend recht

• Materieel recht en formeel recht

7

Publiekrecht  versus Privaatrecht

• Privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers 

onderling

• Publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid als 

zodanig en de burgers, en de verhouding tussen 

overheden onderling

8

Dwingend recht     aanvullend recht

• Dwingend recht: rechtsregels waarvan niet mag worden 

afgeweken

– driekwart-dwingend recht

– semi-dwingend recht

• Aanvullend recht: rechtsregels waarvan partijen mogen 

afwijken
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Materieel recht       formeel recht

• Materieel recht: rechtsregels waaraan iedereen zich moet 

houden

• Formeel recht : regels over manier waarop procedures 

gevoerd moeten worden (procesrecht)
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De rechterlijke macht

• Zittende magistratuur

– rechters

• Staande magistratuur

– officieren van justitie

• Ondersteuning door griffiers 

(geen rechterlijke macht)
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Plaats van het recht

Bij welk rechtscollege moet een proces worden gevoerd?

• Absolute competentie

– bij welk soort gerecht wordt het proces gevoerd?

• Relatieve competentie

– in welke plaats wordt het proces gevoerd?
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Rechtscolleges privaatrecht

• Rechtbank

– incl. sector kanton

• Gerechtshof

• Hoge Raad

13

In beroep gaan

• Hoger beroep

– eenmaal in procedure

– binnen 3 maanden na vonnis/beschikking

– opnieuw behandeling hele zaak

• Cassatie bij Hoge Raad
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Kort geding

(Ook wel: voorlopige voorziening)

• Kan bij rechtbank sector civiel, sector bestuur of kantonrechter

• Spoedeisend belang

• Uitspraak uitvoerbaar bij voorraad
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Hoofdstuk 2

Het arbeidsprocesrecht

16

Competentie in arbeidsrecht

• Relatieve competentie

– rechter in woonplaats van werknemer en rechter in 

plaats waar werkzaamheden gewoonlijk worden 

verricht

– werknemer woont in buitenland: 

EEX-verordening

• Absolute competentie

– rechtbank sector kanton
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Dagvaardingsprocedure

Volgorde:

• Dagvaarding

• Conclusiewisselingen

• Comparitie van partijen

• Vonnis
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Kort geding

(ook wel: voorlopige voorziening)

Volgorde:

• Dagvaarding

• Zitting

• Vonnis

– op korte termijn of direct op zitting

– bij voorraad uitvoerbaar

19

Verzoekschriftprocedure

Volgorde:

• Verzoekschrift

• Mondelinge zitting

• Beschikking

20

Executie van uitspraak

• Uitspraak ligt vast in grosse

• In gelijk gestelde partij heeft executoriale titel: nakoming 

kan worden afgedwongen
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Beslag

• Conservatoir beslag

– debiteur kan de bezittingen niet laten verdwijnen

– beslaglegger moet procedure starten

• Executoriaal beslag

– beslaglegger mag bezittingen debiteur laten verkopen 

via executoriale verkoop

– speciale vorm: loonbeslag

22

Minnelijke regelingen

• Mediation

– Werknemer en werkgever schakelen onafhankelijke 
derde in: mediator

– Geheimhouding

• Bindend advies

– werkgever en werknemer leggen hun probleem voor 
aan onafhankelijke derde

• Arbitrage

– werkgever en werknemer leggen hun probleem voor 
aan college scheidsmannen

23

Hoofdstuk 3

De arbeidsovereenkomst: een inleiding
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Arbeidsovereenkomst

• art. 7: 610 BW

• Als werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de 

één (de werknemer) in dienst van de ander (de werkgever) 

tegen loon gedurende zekere tijd arbeid zal verrichten is 

een arbeidsovereenkomst aanwezig.

25

Kenmerken arbeidsovereenkomst

Gezag (in dienst van)

Arbeid

Loon

Gedurende zekere tijd

26

Aanneming van werk

• Er wordt stoffelijk werk tot stand gebracht

• Geen gezagsverhouding

• Beloning afhankelijk van opleveren van afgesproken werk, 

niet van bestede tijd
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Overeenkomst van opdracht

De ene partij, de opdrachtnemer, verbindt zich om tegen betaling een 

opdracht uit te voeren voor de andere partij, de opdrachtgever

• Geen stoffelijk werk maar dienst

• Geen gezagsverhouding

• Ook wel: freelanceovereenkomst

28

Bijzondere arbeidsrelaties

• Arbeidsovereenkomst

• Oproepovereenkomst

• Detacheringsovereenkomst

• Uitzendovereenkomst

• Payrolling

• Thuiswerkovereenkomst

29

Casus

• Werknemer werkt in museum als rondleider

• Oproepovereenkomst

• Uitbetaling per uur ook bij minder dan drie uren

• In ao geen minimale arbeidsduur overeengekomen

• Aantal per tijdsperiode te verrichten rondleidingen niet bepaald

• Artikel 628a van toepassing?
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Rechtsvermoedens

Soms is niet duidelijk of sprake is van arbeidsovereenkomst, dan: 

rechtsvermoeden

– ene partij stelt, andere partij moet tegendeel bewijzen

– (normaal: wie stelt, bewijst)

31

Partijen bij arbeidsovereenkomst

• Minderjarigen kunnen vanaf 16 jaar arbeidsovereenkomsten aangaan

• Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten is mogelijk

32

Sollicitatieprocedure

• Vormvrij

• Geen onderscheid op grond van geslacht, ras, godsdienst of seksuele 

geaardheid

• Aanstellingskeuring: alleen als vervullen functie bijzondere eisen stelt

• Werknemer moet identificeren met geldig identiteitsbewijs
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Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

• Bepaalde periode

• Daarna einde van rechtswege

• Opzegging niet vereist

34

Arbeidsovereenkomst

Voor onbepaalde tijd

• Geen bepaalde duur

• Gesloten systeem van 

ontslagstelsel

Voor bepaalde tijd

• Tijd, projectduur

• Eindigt van rechtswege

• Stilzwijgende 

voortzetting mogelijk

35

Van rechtswege onbepaalde tijd (ketenregel)

• Meer dan drie arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met 

een tussenpoos van niet meer dan 6 maanden.

• Meer dan één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een periode 

van 24 maanden hebben overschreden (incl. tussenpoos)

• Soms geeft CAO andere termijnen!
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Enkele afwijkingen ketenregel

• CAO uitzendbranche

• Bestuurder rechtspersoon mits schriftelijk overeengekomen

• Arbeidsovereenkomsten in verband met BBL-leerlingen

• Ministeriele regeling

• Werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld max. 12 uur per week 

werken

• BBL

37

Jurisprudentie

• Docent werkt al 18 jr voor Stichting

• Telkens contract bepaalde tijd

• Eerst schriftelijk (begin werkzaamheden)

• Later uitsluitend mondeling  

• Docent weigert op enig moment contract tekenen

• Docent eist contract onbepaalde tijd

• Wat beslist de rechter?

38

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

• Een overeenkomst zonder eind datum

• Automatisch na verloop bepaalde tijd overeenkomst (van 

rechtswege)

– ketenregel om draaideurconstructies tegen te gaan

– op grond van cao
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Meer arbeidsrelaties (1)

• Gemengd contract

– kenmerken van arbeidsovereenkomst en bijv. overeenkomst van 

opdracht

• Stageovereenkomst

– praktijkopleiding staat centraal

– als arbeid niet van waarde: geen arbeidsovereenkomst

• Statutair directeur

40

Meer arbeidsrelaties (2)

• Statutair directeur

– is benoemd door vennootschap én staat als 

gevolmachtigde in statuten bedrijf

– heeft arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke 

relatie met bedrijf

– AVA is bevoegd tot ontslag

– Dan eindigt ook arbeidsovereenkomst

41

Meer arbeidsrelaties (3)

• Buitenlanders

– Makkelijk binnen EU

– Soms nog restricties bij nieuwe EU-landen

– Buiten EU: raadpleeg Wet arbeid vreemdelingen

– Werknemer uit buitenland: zelfde rechten en plichten als NL-

werknemer
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Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:400

-art 7:610 

-art 7:610a en art 7:610b

-art 7:612

-art 7:628 en 7:628a

-art 7: 648

-art 7: 659

-art 7: 668a

-art 7: 691

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.1, 4.2, 4.4 (klein deel) en 4.6 (klein 

deel)
43

Hoofdstuk 4

De arbeidsovereenkomst: totstandkoming en verplichtingen

44

Arbeidsovereenkomst

• Vormvrij: hoeft niet schriftelijk, maar is wel handig

• Kan stilzwijgend; bijv. bij rechtsvermoeden

• Moet individuele rechten en plichten van werkgever en werknemer 

bevatten

• Cao kan van toepassing zijn

45
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Loon

• Vergoeding die werkgever aan werknemer verschuldigd is voor de 

bedongen arbeid

• Op tijd betalen

• In wettig betaalmiddel

46

Vormen van loon

• Geld

• Zaken geschikt voor persoonlijk gebruik van werknemer en 

huisgenoten

• Gebruik van woning

• Diensten, voorzieningen, werkzaamheden

• Effecten, vorderingen, andere aanspraken en bonnen

47

Minimumloon

• Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

– minimumloon

– minimumjeugdloon

– vakantiebijslag: 8%

– stukloon

– meerwerk (art 13a)

– Art 6 is aangepast (verleden stond onder art 6 lid 1 a 

“verdienste uit overwerk”
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Besteding van loon

• Werkgever kan de werknemer niet verplichten zijn loon op een bepaalde 

wijze te besteden. Uitzonderingen:

– deelname pensioenfonds

– bijdrage van premiebetaling voor verzekering vlgs Pensioenwet

49

Arbeid

• Hoofdregel: geen arbeid, geen loon

• Uitzonderingen:

– oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever 

komt

– staking (werkwilligen)

– schorsing

– arbeidsongeschiktheid

– verlof

50

Basis arbeidsovereenkomst

• Goed werkgeverschap

– werkgever houdt bij nemen van besluiten rekening met belangen 

werknemer

– scholing

• Goed werknemerschap

– redelijk verzoek tot overwerk niet weigeren

– geheimhoudingsplicht

– geen concurrentie aandoen

51
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Aansprakelijkheid voor schade

• Werkgever:

– zorgplicht

– aansprakelijk bij schade werknemer opgelopen in uitoefening functie

• Werknemer:

– alleen aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid

52

Verrekening

• Tegen elkaar wegvallen van schulden en vorderingen

• Aan eind dienstverband: werkgever mag alle vorderingen 

verrekenen

• Tijdens dienstverband alleen:

– schadevergoedingen;

– boetes

– te veel betaald loon

– huur

53

Niet-tijdige loonbetaling

• Bij te late betaling: werknemer kan eisen:

– betaling achterstallig loon

– wettelijke verhoging: min. 5% brutoloon

– wettelijke rente vanaf dag oorspronkelijke betaling tot dag 

werkelijke betaling: 2%

54
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Loonbeslag

• Vorm van derdenbeslag

• Executoriaal beslag en conservatoir beslag

• Beslagvrije voet buiten beschouwing

• Treft ook toekomstig loon

55

Verjaring loonvordering en vakantiebijslag

• Verjaringstermijn loonvordering en vakantiebijslag: 5 jaar

• Daarna: werkgever houdt natuurlijke verbintenis

56

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:610a

-art 7:611 

-art 7:616 t/m 618

-art 620 en 621

-art 623

-art 7:625 t/m 628

-art 7:631 en 632

-art 658

• Wet Minimumloon

-art 6 en 7

art 15 lid 2

-art 17 en art 20

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.3
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Hoofdstuk 5

De arbeidsovereenkomst: loondoorbetaling

58

Verplichting tot loondoorbetaling

Werknemer behoudt recht op loon als hij bedongen 

arbeid niet heeft verricht door oorzaak die redelijkerwijs 

voor rekening van werkgever is:

• Normale bedrijfsrisico’s

• Bereidheid tot verrichten arbeid

59

Arbeidsongeschiktheid

Werknemer heeft recht op loon gedurende 104 weken 

als hij niet tot arbeid in staat is als gevolg van ziekte, 

zwangerschap of bevalling

• Risico werkgever

• Soms: Ziektewet biedt vangnet

60
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Bepalingen

• Minimaal 70% van loon

• Opbouw vakantiedagen gaat door tijdens ziekte

• Loon: week- of maandloon, vakantiebijslag, ploegentoeslag, 

verplichte dertiende maand

61

Periode

• 104 weken, daarna evt. WIA-uitkering

• Verlenging:

- bij verlenging wachttijd voor WIA

- loonsanctie door UWV

62

Wanneer arbeidsongeschikt?

• Als werknemer niet geschikt is voor verrichten eigen werk door 

objectief medisch vast te stellen gevolg ziekte

• Bedrijfsarts bepaalt, evt. deskundigenoordeel

• Is werknemer in staat bedongen arbeid te verrichten?

• Situatieve arbeidsongeschiktheid

63
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Geen recht loondoorbetaling

Werknemer:

• Arbeidsongeschikt door eigen opzet werknemer

• Werkt niet mee aan herstel

• Weigert passende arbeid

• Werkt niet mee aan redelijke voorschriften

• Werkt niet mee aan plan van aanpak

64

Geen loon

• Loonstop: werkgever staakt loondoorbetaling over komende 

periode

• Opschorting: werkgever betaalt geen loon totdat werknemer 

zich weer houdt aan regels re-integratie

65

Preventie

• Arbowet: werkgever moet goed arbeidsomstandigheden- en 

verzuimbeleid voeren

– arbodienst inschakelen

– eigen arbodienst

66

64

65

66



23

Recht op vakantie (1)

• Wettelijk aantal vakantiedagen: vier maal de overeengekomen 

arbeidsduur per week

• Recht op loon

• Soms vakantiebonnen

67

Recht op vakantie (2)

• Bij einde arbeidsovereenkomst: uitkering niet-opgenomen 

vakantiedagen

• Wettelijke vakantiedagen: wettelijke vervaltermijn, na 6 

maanden na afloop kalenderjaar van opbouw

68

Opbouw vakantiedagen

• In loop van jaar

• Tijdens vakantie loopt opbouw door

• Tijdens ziekte loopt opbouw door (tenzij ziekte opzet is van 

werknemer)

• Als ziek tijdens vakantie: dagen tellen niet als vakantie

• Jeugd: ook tijdens opleiding opbouw

69
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Vakantieregeling

Werkgever moet werknemer in gelegenheid stellen 

ieder jaar minimaal wettelijk aantal vakantiedagen op te 

nemen

• Werknemer maakt wensen kenbaar

• Werkgever: 

– bezwaar binnen 2 weken kenbaar maken

– alleen wijzigen bij gewichtige redenen

70

Jurisprudentie

• Wn al jaren in dienst, heeft > 1.000 verlofuren

• Vrouw wil uren voor pensioen opnemen, wg wil weten wanneer

• Vrouw wilde dit af laten hangen van haar gezondheidsituatie

• Rechtzaak => 
-Wg continuïteit komt in;
-Wg geen vervanging te vinden

• Wat beslist de rechter?

71

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 

-art 7:627 t/m 629

-art 7:634 

-art 7:638

-art 7: 640 en 7:640a

-art 7:641

-art 7:643

-art 7:646

• ZW

-art 19 en 29

• WAZO

-art 3:7

• Sociale Verzekeringsalmanak

Hoofdstuk 4.3
72
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Hoofdstuk 6

De arbeidsovereenkomst: bijzondere bedingen

73

Jurisprudentie

• Wg houdt € 100 in voor te laat inleveren werkbriefje

• In ao is opgenomen dat de 1e keer € 50 en later € 100 op loon wordt 
ingehouden

• Wn stelt dat boete niet rechtsgeldig is

• Wg stelt dat ‘t een compensatie voor administratiekosten betreft

• Wat beslist de rechter? 

74

Speciale regels

• Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden (hierna)

• Boetebeding 

• Concurrentiebeding 

• Relatiebeding

• Aftroggelbeding

• Geheimhoudingsbeding

• Proeftijdbeding (hierna)

• Beding op nevenactiviteiten (hierna)
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Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

• Kan alleen als schriftelijk bedongen

• Werknemer moet accepteren als redelijk

• Als geen overeenstemming: rechter

• Komt voor bij:

– aanpassing collectieve regelingen

– soms bij aanpassing individuele regelingen

• Instructierecht: eenzijdige ordemaatregel

76

Proeftijdbeding

• Moet schriftelijk worden overeengekomen

• Duur afhankelijk van duur arbeidsovereenkomst

• Wettelijke bepalingen: dwingend recht

• Soms aparte cao-bepalingen

• Alleen bij eerste arbeidsovereenkomst

77

Beding op nevenactiviteiten

• In arbeidsovereenkomst: geen nevenactiviteiten 

werknemer zonder toestemming werkgever

• Niet: voorbereidende handelingen

• Gedragingen werknemer moeten voldoende concreet 

zijn.

• Werkzaamheden mogen belang werkgever niet 

schaden

78
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Klokkenluidersregeling

• Medewerker meldt misstanden van bedrijf bij externe 

instantie

• Klokkenluidersregeling

– beschrijft procedure

– moet klokkenluider beschermen

79

Overgang van onderneming (1)

• Verschillende vormen:

– overname

– fusie

– splitsing

• Rechten en plichten uit arbeids-overeenkomsten van 

oude werkgever gaan bij overgang van rechtswege 

over op verkrijger

80

Naslagwerken oa.

• Burgerlijk Wetboek 
-art 7:613
-art 7:650 
-art 7:652 en 7:653
-art 7:660
-art 7:662 t/m 7:666

• Wet Op de Ondernemingsraden
-art 25

• Sociale Verzekeringsalmanak
Hoofdstuk 4.3 en 4.4

81

79

80

81



28

Huiswerk

• Bestuderen behandelde stof (hfd 1 t/m 6)

• Lezen hoofdstuk 7 t/m 14

• Maken::

-AR 6, blz 168

-AR 8 blz 172 opgaven 7 t/m 10

-AR 10 blz 174
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