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Civiel en publiek arbeidsrecht

Civiel arbeidsrecht : Wet werk en zekerheid (2015)

- het verval van artikel 7:685 Bw (oud) 

- keuze tussen ontslaggronden

Publiek arbeidsrecht

- eenzijdige arbeidsverhouding

- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (2020 ?)
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Non-activiteit ten behoeve van onderzoek

• Civielrecht

a. geen bepaling in Titel 10, Boek 7 Bw

b. nadere regelgeving: 3.1.5. CAO Ziekenhuizen

c. ECLI:NL:GHARL:2017:2420: zwaarwegend belang

d. ruimte voor onderzoek in relatie tot onverwijlde opzegging ex artikel 
7:677, lid 1 Bw: ECLI:NL:RBMNE:2016:3260



Non-activiteit ten behoeve van onderzoek

• Publiekrecht

a. artikel 125 sub a Ambtenarenwet: opdracht tot regelgeving inzake 
schorsing

b. nadere regelgeving; bv. artikel 10.2 CAO NFU

c. aangeven tijdvak



De juridische merites van een 
onderzoeksrapport

Wat is een rapport in juridische zin waard?

Bewijs in het civiele arbeidsrecht: 

Van “wettelijke bewijsregels” (ECLI:NL:HR:2016: 2998 “Mediant”) naar  “een 
zekere mate van beoordelingsruimte” (ECLI:N:HR:2018:182 “Decor”)



De juridische merites van een 
onderzoeksrapport

• Bewijsrecht in ambtenarenzaken:

ECLI:NL:CRVB:2011:BT1997: “Wel geldt dat op basis van deugdelijk 
vastgestelde gegevens de overtuiging moet zijn verkregen dat de 
ambtenaar zich aan de hem verweten gedragingen heeft schuldig 
gemaakt.”



De juridische merites van een 
onderzoeksrapport

• Heeft de “verdachte” zwijgrecht ?

• Civielrecht 

“Zwijgen is zilver, spreken is goud” door Esther van Gaal en Aart Hendriks 
in Tijdschrift Zorg en Recht in de praktijk nr. 8  december 2017
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De juridische merites van een 
onderzoeksrapport

• Bestaat er zwijgrecht in het publiek arbeidsrecht?
( zie de noot van P.J. Schaap bij TAR 2003 /143)

• Soms “kantelen” van de bewijslast: ECLI:NL:CRVB: 2014:1100  

• Praktijkvoorbeeld: ECLI:NL:RBLIM:2018:2766 
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De weging van de feiten

Na het vaststellen van de feiten komt het wegen van de feiten. 

Wegingselementen:
• wordt er een specifieke (schriftelijke) norm - bijvoorbeeld een 

bedrijfsreglement of een gedragscode – overtreden ? 

• is het gedrag verwijtbaar ?

• zijn er verzwarende omstandigheden: ongelijke positie tussen dader en 
slachtoffer; doorgaand gedrag; gebrek aan zelfreflectie, (liegen tijdens het 
onderzoek)
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