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Voorwoord

Op 4 november 2019 verloor Capra advocaten een van zijn meest markante 
collega’s: Pieter Joost Schaap.

Pieter Joost was al sinds 1989 aan Capra verbonden, heeft als enige op drie 
vestigingen gewerkt en heeft de Zwolse vestiging in 1995 zelf opgezet.

Zijn liefde voor het vak en zijn betrokkenheid bij Capra kwamen voort uit 
inhoudelijke interesse. Hij kon als geen ander feiten analyseren en daarmee 
een vraagstuk echt doorgronden. Hij hield van een goede juridische puzzel, 
bij voorkeur een met meerdere lagen en met diepgang. Het ontrafelen daarvan 
was zijn grote kracht. Hij was er daarbij altijd op uit om met een eenvoudige en 
praktische oplossing te komen. Iets waar klanten of collega’s echt verder mee 
konden. De kwaliteit van het werk stond altijd voorop.

Zijn grote kennis en zijn rol als collectief geheugen waren voor ons kantoor 
intellectueel van grote waarde, maar zijn humor, zijn eigenzinnigheid, zijn 
betrokkenheid en zijn oprechte interesse hebben ons in ons hart geraakt. Zijn 
onnavolgbare geheugen was in combinatie met zijn enorm brede interesse een 
onuitputtelijke bron van kennis, maar zeker ook van vermaak. In zijn rol als 
verteller of vertolker was hij vooral ook zeer onderhoudend.

We zijn bijzonder dankbaar voor de tijd dat hij bij ons is geweest. Met dit boek 
willen we een klein monumentje oprichten voor onze collega en vriend. Het 
bevat een serie columns en korte artikelen van zijn hand, waarin niet alleen 
zijn scherpe juridische inzicht zichtbaar wordt, maar zeker ook zijn humor 
en eigenzinnigheid.

namens de maatschap en medewerkers van Capra advocaten,

Rieneke Geerds
Bart Jeroen Boiten
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taR bestaat 25 jaar

Het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht bestaat 25 jaar en heeft dat gevierd 
met een speciaal jubileumnummer, vol artikelen op het vakgebied. Ik beveel 
eenieder de lezing hiervan ten zeerste aan. Het is alleen jammer dat sommige 
auteurs de verleiding niet hebben kunnen weerstaan om, als een soort ceterum 
censeo, geheel los van de door hen behandelde onderwerpen, te poneren dat 
het ambtenarenrecht maar beter afgeschaft kan worden.

De status aparte van de ambtenaar blijft voor sommige mensen kennelijk 
fascinerend. Het bestaan van een onderscheid tussen ambtenarenrecht en 
arbeidsrecht is voor hen iets wat op zichzelf al onjuist is, iets wat in beginsel 
oneerlijk is. Ik snap dat gevoel niet zo goed.

er wordt op tal van manieren onderscheid gemaakt in arbeidsvoorwaarden. als 
u werkzaam bent in het onderwijs hebt u meer vakantie dan als u werkzaam 
bent op een gemeentehuis, maar daar hebt u weer meer vakantie dan als u 
werkzaam bent in de advocatuur. In de ene bedrijfstak zal het loon wat hoger 
zijn dan in de andere, en bij dat andere zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden 
misschien weer wat beter. Je hoort zelden iemand roepen dat het een schande 
is dat er zulke verschillen bestaan.

Voor het bestaan van een apart ambtenarenrecht valt beslist het een en ander 
te zeggen. Ik heb dat al vaak gedaan, en zal dat op deze plaats niet doen, omdat 
ik de discussie eens wil omkeren. Wie heeft er eigenlijk last van het bestaande 
onderscheid? niet de ambtenaar. Ik heb nog nooit een ambtenaar horen klagen 
dat het heel onrechtvaardig was dat hij geen arbeidsovereenkomst had. Ook 
niet de werknemer in het bedrijfsleven. Hebt u ooit op een verjaardagsfeestje 
of bij de buurtbarbecue bittere verwijten gehoord van niet-ambtenaren over uw 
ambtelijke rechtspositie waardoor u zo’n ongerechtvaardigd voordeel genoot? 
niet de overheidswerkgever. Het fabeltje dat ambtenaren niet kunnen worden 
ontslagen is naar ik mag hopen nu toch echt wel uit de wereld geholpen. 

taR BeStaat 25 JaaR
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niet de werkgever in het bedrijfsleven. Die wil vermoedelijk echt geen over-
heidswerkgever worden en het zal hem een zorg zijn dat voor een overheids-
werkgever een andere vorm van arbeidsrecht geldt.

De enigen die over het onderscheid vallen zijn scribenten op het gebied van 
het ambtenaren- en arbeidsrecht, die het onderscheid niet goed in hun systeem 
kunnen inpassen. Dat is een te smalle basis voor afschaffing van het ambtena-
renrecht, als wordt bedacht dat die afschaffing een omvormingsoperatie vergt 
die vele miljoenen kost.

als we dan ook nog bedenken dat de enkele omstandigheid dat er twee soor-
ten arbeidsrecht bestaan voor beide rechtssoorten verrijkend is (denk aan de 
doorwerking van civielrechtelijke jurisprudentie in het ambtenarenrecht, of 
die van het aan het ambtenarenrecht ontleende rechtszekerheidsbeginsel in 
het civiele arbeidsrecht) dan kunnen we mijns inziens concluderen dat die 
scribenten hun aandacht beter op andere zaken kunnen richten.

De jubileumbundel van taR werd ons feestelijk gepresenteerd in utrecht, in 
een kapel behorende bij de oudkatholieke kathedraal. achter een onaanzienlijke 
voorgevel bleek een werkelijk prachtige kerkzaal schuil te gaan. Ik bedacht 
tevreden dat die er nooit geweest zou zijn als we in nederland maar één soort 
katholieken zouden hebben.

Februari 2009
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Open brief aan de Minister van Justitie

Excellentie,

een van de leuke kanten van mijn vak (advocaat gespecialiseerd in het amb-
tenarenrecht) is dat je nog eens ergens komt. Helaas is dat wel in afnemende 
mate het geval. Herindelingen hebben dit land al van de meeste waterschappen 
en een groot aantal gemeenten beroofd, en mij daarmee van een paar geliefde 
bestemmingen. Ik denk met weemoed terug aan de voormalige pastorie in 
Made, die als kantoor van een klein waterschap fungeerde, en aan het idyllische 
gemeentehuis van Hummelo en Keppel. Steeds vaker voeren mijn reizen mij 
naar grote frisse moderne kantoorgebouwen. Daar kunt u weinig aan doen, 
dat weet ik ook wel, maar het plaatst een voornemen van u in een ander licht.

u hebt namelijk het in mijn ogen onzalige voornemen voor een herindeling 
van de rechtbanken opgevat. er komen, zo wilt u, een paar nieuwe, in plaatsen 
als eindhoven, en een paar oude moeten worden opgeheven. Dordrecht lijkt te 
sneuvelen. nu kom ik daar sinds ik in Zwolle werk niet vaak meer, maar het blijft 
jammer. echt akelig word ik van de dreigende verdwijning van de rechtbank in 
Zutphen. Ik geef u dringend in overweging althans het voornemen deze recht-
bank op te heffen te heroverwegen. Ik heb daarvoor de volgende argumenten:
a.  Zutphen is een van de mooiste steden van ons land.
b.  Het uitzicht als je de rechtbank verlaat is het mooiste uitzicht van heel 

Zutphen, vooral als de fruitbomen bloeien.
c.  Het is een erg gezellige rechtbank, met aardige bodes en aardige rechters 

(het eerste is nog belangrijker dan het tweede).
d.  een bezoek aan de Rechtbank Zutphen is, als de tijd het toelaat, een ideale 

gelegenheid om er een boodschap te doen. er is een van de laatste goede 
winkels in pijpen en pijptabak van ons land, en verder kun je er een mooie 
riesling uit de Palts kopen (als je de rechtbank verlaat rechtsaf en dan onder 
de stadspoort door) en ontzettend lekkere kaas (bij de biologische winkel 
in de Lange Hofstraat. Probeer de jonge terschellinger eens).

OPen BRIeF aan De MInISteR Van JuStItIe
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Ik weet zeker dat de gehele advocatuur de validiteit van deze argumenten 
onderschrijft en dat u, betrokken als u bent bij de arbeidsvreugde van onze 
beroepsgroep, er niet geheel ongevoelig voor zult zijn. Mocht u niet aanstonds 
van de redelijkheid van mijn verzoek overtuigd zijn, ga dan zelf een keer naar 
Zutphen. Misschien rookt u geen pijp (weinig mensen doen dat meer, volgens 
mij) en misschien drinkt u geen riesling, maar kaas zult u toch wel eten?

Hoogachtend,

Pieter Joost Schaap,
advocaat te Zwolle

April 2009
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nog maar een keer: de ambtelijke status

nu schijnt er dan weer een initiatiefwet te komen. De Kamerleden Van 
Hijum en Koşer Kaya willen het ambtenarenrecht afschaffen, behalve voor 
rechters en militairen. Voor alle duidelijkheid: het is voor u geen ramp als u 
de ambtelijke status verliest. Ik spreek wel eens een oude kennis, die al heel 
veel jaren bij een waterleidingbedrijf werkt. Hij is – ook al weer een aantal 
jaren geleden – de ambtelijke status kwijtgeraakt, maar hij gaat daar niet echt 
onder gebukt, en hij ziet er ook niet echt veel slechter uit (althans, dat ziet hij 
eigenlijk wel, maar dat is duidelijk het gevolg van het voortschrijdend verval 
dat ons allen treft, en komt niet door die privatisering; daar gaat je haar niet 
van uitvallen).

Wat ik me wel altijd afvraag bij dit soort plannen is: wat drijft die mensen 
toch? Welke gigantische voordelen stellen ze zich voor bij het afschaffen van 
de ambtelijke status? Het wetsvoorstel noemt er wel een paar, maar daar word 
je niet echt wijzer van. neem deze: ‘er komt een principiële gelijkheid tot stand 
tussen de overheidswerkgever en de overheidswerknemer, die meer past bij 
de huidige ‘tijdgeest’’. nu is het roepen dat iets beter bij de tijdgeest past geen 
echt argument. Het past vast bij de tijdgeest als ambtenaren voor ze naar een 
personeelsfeest gaan eerst gaan ‘indrinken’; de jeugd schijnt dat voorafgaand 
aan hun uitgaansavondjes massaal te doen. toch zou ik het niet willen aan-
bevelen. Maar los daarvan: hoe komen Koşer Kaya en Van Hijum erbij dat 
het arbeidsrecht uitgaat van een principiële gelijkheid tussen partijen? als er 
geen gezagsverhouding is, geen ondergeschiktheid van degene die de arbeid 
moet verrichten, is er helemaal geen arbeidsovereenkomst, en het arbeidsrecht 
kan nooit van gelijkheid van partijen uitgaan. De chef: ‘Van Dam, kun jij dit 
afhandelen?’ Van Dam: ‘nee hoor, doe het zelf maar, ik heb er geen zin in.’ Die 
arbeidsovereenkomst duurt niet lang.

Of neem dit voordeel: onderhandelingen in het kader van een ‘echte cao’ leiden 
– in potentie – tot stabielere arbeidsverhoudingen. Het staat er echt. 

nOG MaaR een KeeR: De aMBteLIJKe StatuS
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toch is mij nooit opgevallen dat er bij de overheid zoveel meer gestaakt wordt 
dan in het bedrijfsleven, om maar eens wat te noemen.

en zo gaat dat maar door. De wijzigingen die voortvloeien uit de afschaffing 
van het ambtenarenrecht, die door de makers van het wetsvoorstel voordelen 
worden genoemd, zijn helemaal geen voordelen, en vaak zijn ze zelfs geen wij-
zigingen. Voor een verdere ontwikkeling van de werkgeversrol bij de overheid, 
zo stelt het voorstel, is het van essentieel belang dat de regie van het te voeren 
personeelsbeleid – meer dan nu het geval is – bij de organisatie zelf komt te 
liggen en niet wordt bemoeilijkt door ‘organisatie overstijgende jurisprudentie’. 
Gelukkig maar dat het personeelsbeleid van de werkgever in het bedrijfsle-
ven niet wordt bemoeilijkt door organisatie overstijgende jurisprudentie. Ik 
doe met regelmaat zaken op het gebied van het arbeidsrecht, en zal dat mijn 
werkgeversklanten in het bedrijfsleven meteen vertellen. Wat zullen ze blij zijn.

Zien onze Kamerleden geen nadelen aan de afschaffing van het ambtenaren-
recht? eigenlijk maar één: het kost geld. naar verwachting ‘tussen de € 76 en 
de 245 miljoen’, melden de opstellers. Laten we aannemen dat met het eerste 
bedrag € 76 miljoen bedoeld is. Het staat er niet, maar laten we het aannemen. 
Dan nog is het een betrekkelijk ruime marge. Die kosten kunnen dan, aldus de 
opstellers, in tien tot vijftig jaar worden terugverdiend door structurele baten 
die de privatisering zou opleveren.

O wee. Lezer, wijs mij een groot project van de overheid van de laatste decennia 
aan waarvan de kosten uiteindelijk lager uitpakten dan de hoogste raming. u 
mag mij er ook een aanwijzen dat zichzelf door structurele baten heeft terug-
verdiend. elke goede inzending wordt beloond met een pakje pijptabak van 
onberispelijke kwaliteit. Dit gaat mij niet veel tabak kosten.

er is misschien, en dan vooral uit overwegingen van juridische esthetica, best 
wat te zeggen voor afschaffing van de ambtelijke status (voor bepaalde groepen 
ambtenaren). er is ook best wel wat tegen te zeggen. Daar gaat het nu niet om.

Waar het om gaat is dat er geen dringende redenen zijn voor het afschaffen van 
het ambtenarenrecht. Het biedt voor werkgever en werknemer hier en daar 
een voordeel ten opzichte van het arbeidsrecht, en hier en daar een nadeel. 
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Voor die voor- en nadelen, voor die verschillen met de positie van de werkgever 
en werknemer in het arbeidsrecht dus, zijn niet altijd (vaak ook wel) goede 
redenen aanwezig. Maar het ambtenarenrecht werkt, en het werkt niet slech-
ter dan het arbeidsrecht. Om in de huidige economische situatie honderden 
miljoenen uit te geven aan een operatie die geen wezenlijk voordeel brengt, 
anders dan de vage hoop dat de uitgave door ‘structurele baten’ over een aantal 
decennia zal zijn terugverdiend, lijkt mij niet echt verstandig.

September 2010

nOG MaaR een KeeR: De aMBteLIJKe StatuS
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Verboden

Ik rook pijp. Ik meld dat maar eerst, want dan weet u dat mijn hekel aan 
het rookverbod in de horeca ook is ingegeven door eigenbelang. Dit verbod 
belemmert mij om restaurants (en tot voor kort ook cafés) te bezoeken, en 
ik ben dan ook de laatste jaren ‘geen uitgaanstype’, zoals dat heel vroeger in 
contactadvertenties werd vermeld.

toch denk ik dat ik ook een hekel aan het verbod zou hebben gehad als ik niet 
rookte. Het heeft iets bedillerigs, iets van fijn anderen hun pleziertje ontnemen 
want pleziertjes zijn maar slecht voor mensen en het leven hoort niet leuk te zijn.

Stel dat ik de baas zou zijn van de Voedsel- en Warenautoriteit, en dat ik op de 
naleving van het verbod moest toezien, dan zou ik vast nog steeds een hekel 
aan dat verbod hebben. Ik zou dan, denk ik, de keus hebben tussen mijn hekel 
strikt privé houden en gewoon mijn werk doen of een andere baan zoeken. 
Misschien zou ik het bevoegd gezag nog beleefd kunnen vragen mij op grond 
van gewetensbezwaren (als je mijn hekel al als een gewetensbezwaar kunt 
omschrijven) met andere werkzaamheden te belasten, of mij dit deeltje van 
mijn werkzaamheden niet te laten doen (trouwambtenaren doen zulke dingen 
soms, geloof ik). Ik denk niet dat het mij, als ik directeur van de VWa was, 
vrij zou staan om tegen mijn bestuurlijke baas te zeggen dat ik een hekel had 
aan dat rookverbod en dat ‘mijn’ dienst dus niet zou toezien op de naleving 
ervan. Stivoro en het astmafonds zouden mijn ontslag eisen, en ze zouden 
nog groot gelijk hebben ook.

Ik draag geen boerka. Ik vind het geen flatteuze dracht. Ik zal dan ook per-
soonlijk niet worden getroffen door een eventueel boerkaverbod. toch ben ik 
daar niet zo erg voor. 

VeRBODen
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Het heeft iets bedillerigs, iets van anderen fijn verbieden om te leven zoals ze 
willen leven, omdat ze best zo kunnen leven als wij, want wij dragen toch ook 
geen boerka en trouwens, boerka’s zijn maar slecht want ze zijn onderdruk-
kend en we moeten mensen verbieden zich te laten onderdrukken, ook als ze 
dat zelf willen.

Stel dat ik korpschef zou zijn van een politieregio, en dat ik op de naleving van 
een boerkaverbod moest toezien. Dan zou ik, denk ik, de keus hebben tussen 
het voor mijzelf houden van mijn tegenzin tegen dat verbod, of het zoeken 
van een andere baan. Ik denk niet dat het mij vrij zou staan om te zeggen dat 
ik niet zou meewerken aan de naleving van dat verbod, en al helemaal niet 
dat het mij vrij zou staan om te zeggen dat ‘mijn’ hele korps daar niet aan zou 
meewerken, omdat ik het verbod nu eenmaal geen goed idee vind.

De wetgever maakt wetten, bestuurders nemen besluiten en ambtenaren voeren 
die wetten en besluiten uit. Dat kan ambtenaren soms in een gewetensconflict 
brengen. Het zijn beslist niet altijd de slechtste ambtenaren die in zo een gewe-
tensconflict komen. Misschien moet, in het uiterste geval, zo een ambtenaar 
luisteren naar de stem van zijn geweten, en melden dat hij dat werk niet (zelf) 
kan doen, en om overplaatsing of ontslag verzoeken. Maar hij mag natuurlijk 
nooit de uitvoering van een wet of een besluit saboteren omdat hij het een 
slechte wet of een slecht besluit vindt. De ambtenaar die dat wel doet weet niet 
zo goed wat een rechtsstaat is.

Maart 2011
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Onrechtmatig verkregen bewijs

Op 24 januari 2013 heeft de Centrale Raad van Beroep een interessante 
uitspraak gedaan (LJN BY9361). De zaak waarover de Raad moest oordelen 
betrof een ambtenaar die uit hoofde van zijn functie toegang had tot informa-
tiesystemen, onder meer het GBa en SuWI. In zulke systemen kun je allerlei 
boeiende informatie over je medemensen vinden, ook informatie die sommige 
mensen veelal liever voor zichzelf houden, zoals hun uitkeringsverleden. Het 
is onvermijdelijk dat sommige ambtenaren die systemen moeten kunnen 
raadplegen, maar ze mogen dat natuurlijk alleen voor zakelijk gebruik doen, 
hoe verleidelijk het misschien ook is om te kijken hoe het nou precies zit met 
die snoevende buurman met die patserige auto. Vrijwel alle gemeenten laten 
hun ambtenaren die die systemen moeten raadplegen dan ook een verklaring 
tekenen dat ze dat enkel voor zakelijk gebruik zullen doen, onder de vermel-
ding dat overtreding van deze regel tot oneervol ontslag kan leiden, en als er 
dan inderdaad een oneervol ontslag volgt kan dat veelal op instemming van de 
ambtenarenrechter rekenen. en vrijwel alle gemeenten melden die ambtenaren 
dat er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of het raadplegen van de registers 
wel alleen voor zakelijke doeleinden gebeurt.

Dat laatste had de gemeente waar de bewuste ambtenaar werkte (amsterdam) 
niet gedaan. Zij had juist een Protocol Integriteitsonderzoeken vastgesteld dat 
bepaalde dat alleen als er concrete aanwijzingen waren, die een vermoeden 
opleverden van misbruik, een onderzoek naar het gebruik van genoemde 
systemen door een ambtenaar mocht worden verricht. De gemeente was in dit 
geval tot zo een onderzoek overgegaan nadat haar was gebleken dat de amb-
tenaar op zijn werkplek was bezocht door een oud-collega met banden met 
het criminele circuit, en dat kort daarop de chef van de ambtenaar telefonisch 
door die oud-collega was bedreigd. De gemeente wilde weten of de ambtenaar 
misschien het telefoonnummer van zijn chef aan zijn oud-collega had verstrekt, 
en stelde een onderzoek in. 

OnReCHtMatIG VeRKReGen BeWIJS
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Daaruit bleek niet dat betrokkene het telefoonnummer van zijn chef had op-
gezocht maar wel dat hij de systemen waar hij toegang toe had een vrij groot 
aantal malen zonder zakelijke reden had geraadpleegd. De gemeente legde de 
ambtenaar de straf op van onvoorwaardelijk ontslag.

nu had de ambtenaar een slimme advocaat – ik kan dat weten want een kwart 
eeuw geleden was zij een collega van mij – en die voerde aan dat het enkele 
feit dat de ambtenaar bezoek had gekregen van zijn oud-collega helemaal geen 
concrete aanwijzing was die een vermoeden opleverde van misbruik, ook niet 
in combinatie met de latere telefonische bedreiging van de chef. De gemeente 
had, zo stelde zij (want zij is heel geleerd), veel te gemakkelijk uit een post hoc 
een propter hoc afgeleid. Het onderzoek had dus volgens haar nooit mogen 
plaatsvinden en de bevindingen van het onderzoek waren daarmee onrecht-
matig verkregen bewijs.

In zijn uitspraak van 24 januari 2013 onderschreef de Raad die redenering 
volledig. Dit mocht de ambtenaar echter niet baten. De Raad overwoog na-
melijk dat naar zijn vaste jurisprudentie onrechtmatig verkregen bewijs alleen 
dan niet mag worden gebruikt als het is verkregen op een manier die zozeer 
in strijd is met wat van een behoorlijke handelende overheid mag worden 
verwacht dat het gebruik ervan onder alle omstandigheden ontoelaatbaar is. 
Dat laatste was hier volgens de Raad niet het geval, en hij overwoog daarbij 
dat de medewerkers zich, als het protocol er niet zou zijn geweest, bezwaarlijk 
zouden kunnen beklagen over steekproefsgewijze controles om de rechtmatig-
heid van hun raadplegingen van de systemen te controleren. De Raad liet het 
strafontslag in stand.

Bij de uitspraak zijn wel een paar kanttekeningen te maken. De Raad verwijst 
wel naar vaste jurisprudentie, en noemt daarbij twee van zijn eerdere uitspraken, 
maar die gaan volgens mij niet zo ver als die van 24 januari 2013.

In die eerdere uitspraken wordt wel gezegd dat bewijs alleen dan niet gebruikt 
mag worden als het is verkregen op een manier die zozeer enzovoorts, maar 
ik ken geen eerdere uitspraken waarin de Raad zelf onomwonden uitsprak 
dat sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs en vervolgens dat het toch 
gebruikt mocht worden. 
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Die overweging over wat toelaatbaar zou zijn als het protocol er niet was vind 
ik zelf niet zo sterk, want dat protocol was er natuurlijk wel.

er blijkt in elk geval maar weer eens uit deze uitspraak dat de Raad zeer, zeer 
terughoudend is met het buiten beschouwing laten van bewijs omdat het on-
rechtmatig verkregen zou zijn (ik ken geen ambtenarenrechtelijke uitspraak 
waarin de Raad dat daadwerkelijk heeft gedaan) en dat juich ik van harte toe. 
De stelling dat bewijs onrechtmatig is verkregen komt altijd neer op het verwijt 
van de bedrieger dat de bedrogene het bedrog op slinkse wijze heeft ontdekt, 
en een dergelijk verwijt snijdt weinig hout. De pekelzonde van de gemeente 
die het ietwat lichtvaardig instellen van het onderzoek oplevert poetst het zeer 
ernstig plichtsverzuim van de ambtenaar natuurlijk niet weg, en gelukkig maar. 
Daar is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ten onrechte 
geraadpleegde burgers veel te belangrijk voor.

Februari 2013

OnReCHtMatIG VeRKReGen BeWIJS
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De ambtenarenrechtersformule

De meeste (sectorale) ambtelijke rechtspositieregelingen kennen een gesloten 
systeem van ontslaggronden. De regeling kent dan een hoofdstuk ontslag, 
en daarin staan de diverse ontslaggronden genoemd. De werkgever die een 
ambtenaar wil ontslaan moet een van die gronden kiezen: ongeschiktheid 
wegens ziekte, functionele ongeschiktheid, reorganisatie of een andere die in 
dat hoofdstuk wordt genoemd. Voor de ambtenaar kan het financieel nogal wat 
uitmaken op welke grond hij wordt ontslagen. In de meeste overheidssectoren 
krijgt de ambtenaar die wegens reorganisatie wordt ontslagen een betrekkelijk 
ruimhartige uitkering, de ambtenaar die wordt ontslagen wegens functionele 
ongeschiktheid een minder ruimhartige en de ambtenaar die bij wijze van 
disciplinaire straf wordt ontslagen helemaal niets.

De ambtenarenrechter toetst dan of die grond van toepassing is en zo ja, of 
de werkgever in redelijkheid van zijn daarmee gegeven ontslagbevoegdheid 
gebruik heeft kunnen maken. De rechter kijkt, als hij van mening is dat ontslag 
op de gehanteerde grond zijn toets niet kan doorstaan, niet eigener beweging 
of misschien een andere ontslaggrond wel had kunnen worden toegepast. De 
werkgever mag overigens wel een primaire en een subsidiaire ontslaggrond 
hanteren, en hij kan ook, als bijvoorbeeld in eerste aanleg het door hem 
verleende strafontslag herroepen is, hangende zijn hoger beroep een besluit 
voor zover vereist nemen, waarbij dan bijvoorbeeld ontslag wegens verstoorde 
verhoudingen wordt verleend. In zulke gevallen beziet de rechter eerst of de 
primaire ontslaggrond respectievelijk het oorspronkelijke ontslag zijn toets 
kan doorstaan, en als dat niet het geval is of de subsidiaire grond dan wel het 
nieuwe ontslag voor zover vereist dat wel kan.

De geslotenheid van het ontslagsysteem wordt verder getemperd doordat vrij-
wel alle ambtelijke rechtspositieregelingen een artikel kennen dat bepaalt dat 
de ambtenaar ook op andere gronden dan de in het hoofdstuk dat het ontslag 
regelt met name genoemde kan worden ontslagen. 

De aMBtenaRenReCHteRSFORMuLe
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Dat lijkt de deur open te zetten voor ontslag op elke redelijke grond, maar daar 
heeft de Centrale Raad van Beroep al lang geleden een rem op gezet, door te 
bepalen dat toepassing van dit artikel altijd moet zijn gebaseerd op de wijze 
van functievervulling van de ambtenaar. toepassing van deze grond wordt 
door de ambtenarenrechter toegelaten als sprake is van ernstig en duurzaam 
verstoorde verhoudingen of een zogenaamde impasse. Dat laatste houdt in dat 
plaatsing van de ambtenaar in enige functie in de ambtelijke organisatie bin-
nen een redelijke termijn onmogelijk is, bijvoorbeeld doordat de ambtenaar 
blijvend situatief ongeschikt moet worden geacht.

tot een jaar of vijf geleden bepaalden vrijwel alle rechtspositieregelingen dat 
de ambtenaar bij een ontslag ‘op andere gronden’ moest worden verzekerd van 
een uitkering die gelet op de omstandigheden die tot zijn ontslag hadden geleid 
redelijk was, en die in elk geval minimaal gelijk moest zijn aan de uitkering 
waarop hij aanspraak zou hebben gehad als hij wegens reorganisatie zou zijn 
ontslagen. Ook nu nog gaan veel sectorale regelingen daarvan uit.

Daar valt uit een oogpunt van ontslagbescherming wat voor te zeggen, want 
een dergelijke bepaling maakt dat een werkgever niet lichtvaardig tot op an-
dere gronden zal overgaan. er valt ook wel wat tegen deze systematiek aan te 
voeren. Vaak heeft de ambtenaar die wegens verstoorde verhoudingen wordt 
ontslagen een fors aandeel in de verstoring gehad, en het is een beetje raar dat 
zo iemand dan ten minste een even goede ontslagregeling moet hebben als de 
ambtenaar die altijd plichtsgetrouw en opgewekt zijn werk heeft verricht en 
wordt getroffen door een reorganisatie.

Zelfs als een rechtspositieregeling niet bepaalde dat bij ontslag op andere 
gronden minimaal dezelfde uitkering toegekend moest worden als bij een 
reorganisatieontslag, dan moest de overheidswerkgever dat tot voor kort toch 
doen. Sinds het eind van de vorige eeuw heeft de Centrale Raad van Beroep 
namelijk in tal van uitspraken vastgelegd dat, omdat de meeste ambtelijke 
rechtspositieregelingen nu eenmaal een dergelijke minimumgarantie kenden, 
die garantie ook gold als die niet in de toepasselijke rechtspositieregeling stond. 
Dat dit juridisch helemaal niet zo´n goede redenering is weet ik ook wel, maar 
de Raad hanteerde haar toch, laatstelijk op 2 augustus 2012 in een zaak van 
een ontslagen gemeenteambtenaar.
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In een uitspraak van 14 februari 2013, CRvB 12/2152 aW, heeft de Raad een 
ommezwaai gemaakt. Ook deze uitspraak betrof het ontslag van een gemeen-
teambtenaar. De sectorale regeling voor de gemeente, de CaR/uWO, kent 
sinds 2008 geen minimumgarantie meer als hierboven bedoeld. De CaR/
uWO bepaalt enkel dat de werkgever bij een ontslag op andere gronden de 
inhoud van hoofdstuk 10d CaR/uWO, dat de uitkeringen van ambtenaren bij 
werkloosheid regelt, betrekt voor zover dit redelijk en billijk is (zou er wel eens 
iets zijn wat redelijk is, maar toch niet billijk, vraag je je af. Maar goed.). en 
daarmee is niet zoveel gezegd, want niet alleen geeft die tekst de bevoegdheid 
aan de werkgever om af te wijken van dat hoofdstuk als het volgens hem niet 
redelijk is het onverkort toe te passen (in de hoop dat de rechter dat met hem 
eens zal zijn), ook toepassing van het hoofdstuk dwingt de werkgever in elk 
geval tot een keuze, met name doordat krachtens dit hoofdstuk de ambtenaar 
die wegens reorganisatie wordt ontslagen een aanvulling op zijn WW-uitkering 
krijgt en een nawettelijke uitkering, maar de ambtenaar die wegens functionele 
ongeschiktheid wordt ontslagen in beginsel alleen een aanvulling op de WW.

anders dan een half jaar daarvoor heeft de Raad aanleiding gezien om, zoals 
hij het zelf zegt, een nadere invulling te geven aan de passage ‘voor zover dit 
redelijk en billijk is’. De Raad oordeelde dat de ambtenaar zonder goede grond 
had gesteld dat zijn vertrouwen in zijn leidinggevenden weg was en hij niet 
meer met ze kon werken, en zonder goede grond was blijven weigeren om zelfs 
maar in gesprek te gaan over mogelijkheden om het vertrouwen te herstellen. 
ten einde raad had de werkgever maar ontslag op andere gronden verleend, en 
daarbij helemaal geen bovenwettelijke uitkering toegekend (wel een bedrag voor 
outplacement, overigens). De Raad achtte het gedrag van de ambtenaar dermate 
verwijtbaar dat hij de weigering om de ambtenaar een nawettelijke uitkering 
toe te kennen in stand liet. Wel bepaalde hij dat de ambtenaar een aanvullende 
uitkering op de WW werd toegekend als bedoeld in hoofdstuk 10d CaR/uWO.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak? Voor die overheidssectoren waar in 
de rechtspositieregeling is geregeld dat de ambtenaar bij een ontslag op andere 
gronden minimaal dezelfde uitkering moet worden toegekend als die welke hij 
bij reorganisatieontslag zou hebben ontvangen verandert er natuurlijk niets. 

De aMBtenaRenReCHteRSFORMuLe
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Voor sectoren in wier rechtspositieregeling die minimumgarantie niet is opge-
nomen geldt dat voortaan in bepaalde gevallen een lagere uitkering kan worden 
toegekend dan bij reorganisatieontslag het geval zou zijn geweest. Maar hoe 
bont moet de ambtenaar het daarvoor maken? In elk geval moet het ontslag in 
overwegende mate aan de ambtenaar te wijten zijn. Dat blijkt alleen uit deze 
uitspraak, waarin de Raad uitdrukkelijk stelt dat de ambtenaar zijn houding te 
verwijten valt en dat daarom de werkgever op goede gronden heeft geoordeeld 
dat hem geen nawettelijke uitkering behoefde te worden toegekend. Het blijkt 
ook uit de hierna te bespreken uitspraken van de Raad van 28 februari 2013. 
Maar mag de ambtenaar ook een regeling als die welke hij bij een reorgani-
satieontslag zou hebben gekregen worden onthouden als het ontslag net iets 
meer aan hem te wijten is dan aan zijn werkgever? Ik denk het niet. De Raad 
veroordeelt de opstelling van de ambtenaar in krasse termen. Hij spreekt van 
zijn onbuigzame houding en onnavolgbare gedrag (ik denk trouwens dat de 
Raad met onnavolgbare onbegrijpelijke bedoelt). Maar ook uit de uitspraken 
van 28 februari 2013 valt dat af te leiden.

en wat is de ondergrens aan de aanspraken die de ambtenaar bij een ontslag 
op andere gronden moeten worden toegekend? Voor de ambtenaar op wie 
de CaR/uWO van toepassing is lijken mij dat de aanspraken die hij bij een 
ontslag wegens functionele ongeschiktheid zou hebben gehad. Ik leid dat af 
uit het feit dat de Raad de ambtenaar in zijn uitspraak van 14 februari 2013 
wel een aanvullende uitkering, als onderscheiden van een bovenwettelijke, 
toekent. Hoofdstuk 10d CaR/uWO kent een aanvullende en een bovenwet-
telijke uitkering. De ambtenaar die wegens functionele ongeschiktheid wordt 
ontslagen heeft daar aanspraak op, en de ambtenaar die wegens reorganisatie 
wordt ontslagen heeft dat ook, maar die heeft ook nog eens aanspraak op een 
bovenwettelijke uitkering. Vermoedelijk – de Raad zegt het niet – heeft hij in 
de omstandigheid dat de CaR/uWO de werkgever verplicht aansluiting te 
zoeken bij de bepalingen van hoofdstuk 10d, voor zover dit redelijk en billijk is 
aanleiding gevonden om te oordelen dat de aanvullende uitkering in elk geval 
moet worden toegekend, omdat dit een soort minimale aanspraak ingevolge 
dit hoofdstuk is. Maar de tekst van de betreffende bepaling dwingt daar, zoals 
we al zagen, niet toe. 
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Het is dus nog steeds mogelijk dat in extreme gevallen wordt geoordeeld dat 
zelfs geen aanspraak op een aanvullende uitkering bestaat. en hoe zit dat met 
sectoren die de werkgever niet eens verplichten ergens aansluiting bij te zoeken? 
Ik denk dat er nog wel interessante uitspraken over deze materie zullen komen.
Dan zijn we bij de uitspraken van de Raad van 28 februari 2013 met LJN-
nummers BZ2043 en BZ2044. De Raad vindt die uitspraken zelf zo belangrijk 
dat hij ze apart op rechtspraak.nl heeft aangekondigd en van een samenvatting 
voorzien. en ze brengen inderdaad iets volstrekt nieuws.

tot nu toe was het zo dat de ambtenaar die werd ontslagen op andere gronden 
altijd recht had op de uitkeringsaanspraken die hij bij ontslag wegens reor-
ganisatie zou hebben gehad, en dat hem meer diende te worden toegekend 
als de werkgever een overwegend aandeel had in de omstandigheden die tot 
zijn ontslag hadden geleid. De werkgever die zelf al oordeelde dat hij zo een 
overwegend aandeel had, was in beginsel vrij in de keuze van de aard van de 
compensatie daarvoor. Dat kon een langere uitkeringsduur zijn, of een hoger 
uitkeringspercentage, of een bedrag voor outplacement, of een extra pensioen-
voorziening, of een bedrag ineens, of een combinatie van deze. als de werkgever 
zelf niet onderkende dat hij zo een overwegend aandeel had, maar de Raad 
dat wel vond, bepaalde die meestal dat de ambtenaar naast de uitkering die 
hij bij reorganisatieontslag zou hebben ontvangen een bedrag ineens diende 
te worden toegekend. niet altijd, overigens. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 
de Raad van 9 december 2010 met nummer 09/4683 aW, waarin de Raad de 
uitkeringsduur verlengde.

Die veelkleurigheid alleen al maakte het moeilijk een duidelijke lijn in de ju-
risprudentie van de Raad te ontdekken. Wel was de Raad altijd op twee punten 
glashelder: bij de toe te kennen ‘plus’ op de uitkeringsaanspraken ging het niet 
om volledige schadevergoeding, maar om compensatie van het aandeel van de 
werkgever, en de kantonrechtersformule mocht niet worden toegepast.

De aMBtenaRenReCHteRSFORMuLe
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In zijn uitspraken van 28 februari 2013 handhaaft de Raad zijn vaste jurispruden-
tie dat voor een regeling waarbij de ambtenaar, naast de uitkeringsaanspraken 
die hij bij reorganisatieontslag zou hebben gehad, een vergoeding wordt toege-
kend, slechts sprake is als de werkgever een overwegend aandeel in de situatie 
die tot het ontslag noopt heeft gehad, en herhaalt hij dat de ‘plus’ geen volledige 
schadevergoeding is, maar compensatie van het aandeel van de werkgever, en 
dat de kantonrechtersformule niet kan worden toegepast. Over dat laatste punt 
zegt hij in beide uitspraken dat hij al herhaaldelijk heeft overwogen dat die niet 
kon worden toegepast, omdat ambtelijke rechtspositieregelingen veelal een 
ruimere compensatie bieden bij loonderving dan voor reguliere werknemers 
het geval is, maar ik ken eigenlijk geen andere uitspraken van de Raad waar dat 
als reden voor het niet toepassen van de kantonrechtersformule wordt gegeven.

Vervolgens maakt de Raad een onderscheid naar de mate van het overwegend 
aandeel van de werkgever. Daarbij dient, aldus de uitspraken, een onderscheid 
te worden gemaakt naar drie bandbreedtes: 51 tot 65%, 65 tot 80% en 80 tot 
100%, corresponderend met de factor van 0,5, 0,75 en 1.

Het is verder redelijk, aldus de Raad, om bij de vaststelling van de hoogte van 
de vergoeding rekening te houden met de hoogte van het maandsalaris en de 
duur van het dienstverband. Voor het eerste geeft de Raad als reden dat de 
ontslagvergoeding strekt tot gedeeltelijke compensatie van het te verwachten 
inkomensverlies, en voor het tweede dat de verantwoordelijkheid van de 
werkgever voor de ambtenaar toeneemt naarmate het dienstverband langer 
duurt en de relatie hechter is geworden. Met het oog op de voor ambtenaren 
geldende bovenwettelijke voorzieningen, waaronder de nawettelijke uitkering, 
bestaat aanleiding een matiging aan te brengen van 50%.

Dit leidt tot de volgende formule:

bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag) x (aantal dienstjaren : 2) x 0,5, 0,75 of 1.

en daarmee hebben we in het ambtenarenrecht dus onze eigen ambtenaren-
rechtersformule.
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Voor het meewegen van andere factoren dan de hierboven genoemde, als 
kansen op de arbeidsmarkt, de gezondheidstoestand van de ambtenaar of re-
putatieschade bestaat, aldus de Raad, in beginsel geen aanleiding. Wel tekent 
hij hierbij aan niet uit te sluiten dat een ontslagen ambtenaar in voorkomende 
gevallen op andere wijze tegemoet moet worden gekomen door bijvoorbeeld 
het faciliteren van outplacement. De kosten daarvan mogen niet worden af-
getrokken van de berekende vergoeding. ten slotte merkt de Raad op dat de 
omstandigheid dat een betrokkene als gevolg van maatregelen van de werkgever 
tijdelijk niet werkzaam is geweest, maar wel salaris heeft ontvangen, behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden evenmin tot aftrek kan leiden.
De Raad heeft met deze uitspraken een handreiking gegeven aan de lagere 
rechtspraak, en aan ambtenaren en hun werkgevers die onderhandelen over 
hun ontslag. Dat laatste lukt natuurlijk nooit helemaal, omdat het zelden of 
nooit voorkomt dat de ambtenaar en zijn werkgever het eens zijn over de mate 
van hun respectieve aandeel in de situatie die tot ontslag heeft geleid, maar ik 
denk dat de rechtspraktijk met deze uitspraken goed uit de voeten kan. Partijen 
en rechtbanken kennen nu in elk geval goeddeels de kaders waaraan zij zich 
dienen te houden. De verdeling in procenten suggereert natuurlijk een mate 
van exactheid die in zaken als deze eigenlijk niet bestaan, maar er valt goed 
mee te werken.

De formule lijkt mij zeker niet onredelijk. een kleine berekening leert dat de 
ambtenaar die (inclusief vakantietoeslag) € 5.000,-- per maand verdiende en 
vijf jaren in dienst was voor hij werd ontslagen op grond van een verstoring 
van de verhoudingen die voor 90% aan de werkgever te wijten was, een bedrag 
van € 12.500,-- moet worden toegekend naast zijn uitkering. Daar doen de 
meeste werkgevers het wel voor, denk ik. Laten we maar eens kijken wat de 
rechtspraktijk hiermee gaat doen.

De nieuwe formule laat nog wel wat vragen open. In beide uitspraken spreekt 
de Raad uitdrukkelijk van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag, 
en niet van de bezoldiging. Dat lijkt erop te wijzen dat de eindejaarsuitkering 
en eventuele toelagen niet behoeven te worden meegeteld. Maar in één van 
de uitspraken (die met LJN-nummer BZ2044) bepaalt de Raad dat de formule 
dient te worden berekend aan de hand van het bruto maandsalaris inclusief de 
toelage verzwarende omstandigheden van 10% en inclusief vakantietoeslag. 

De aMBtenaRenReCHteRSFORMuLe
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een volgende uitspraak zal hierin duidelijkheid moeten brengen.

De nieuwe formule kent geen plafond. De ambtenaar met veertig dienstjaren 
kan een heel erg hoge vergoeding krijgen, ook als hij nog maar een jaar van 
zijn pensioen verwijderd is. Ik denk niet dat dit de bedoeling is, maar ook hier 
geldt dat we nog wel een uitspraak kunnen verwachten die dat punt opheldert.

De vraag zou gesteld kunnen worden of hier met dienstjaren dienstjaren bij 
de werkgever die het ontslag verleent of dienstjaren als gedefinieerd in de 
toepasselijke rechtspositieregeling (voor het aRaR zijn aBP-dienstjaren in 
overheidsdienst en voor de CaR/uWO dienstjaren in de sector gemeente) 
wordt bedoeld, maar ik denk eigenlijk dat dit wel duidelijk is. De overweging 
over de verantwoordelijkheid van de werkgever die groter wordt naarmate het 
dienstverband langer duurt maakt wel duidelijk dat het hier om dienstjaren bij 
de werkgever die het ontslag verleent gaat.

en wat te denken van de overweging van de Raad dat de omstandigheid dat 
de ambtenaar door maatregelen van de werkgever tijdelijk niet werkzaam is 
geweest, maar wel salaris heeft ontvangen, niet tot aftrek kan leiden? Betekent 
dit dat de omstandigheid dat de ambtenaar die door eigen toedoen niet werk-
zaam is geweest maar wel salaris heeft ontvangen, bijvoorbeeld doordat hij 
zich uit boosheid ziek meldde, situatief arbeidsongeschikt werd geacht en elk 
gesprek over een oplossing van het conflict weigerde, wel tot verlaging van de 
vergoeding kan leiden? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat in een dergelijk 
geval veeleer zal worden geoordeeld dat de mate waarin het ontslag aan de 
werkgever moet worden geweten daardoor kleiner wordt.

Wat zal er eigenlijk gebeuren met die ontslagkwesties die nu nog onder de 
rechter zijn, waarbij de werkgever de compensatie voor een door hem erkend 
overwegend aandeel in een andere vorm heeft gegoten dan een bedrag ineens? 
De tijd zal het leren.

tot slot vermeld ik nog drie kanttekeningen die in de discussie binnen Capra 
over deze uitspraken zijn gemaakt.
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De eerste betreft de overweging van de Raad dat de kansen van de ontslagen 
ambtenaar op de arbeidsmarkt geen rol mogen spelen bij de bepaling van de 
hoogte van de vergoeding. Hiermee lijkt de Raad afstand te nemen van een 
voorzichtige ontwikkeling in het civiele arbeidsrecht, met name op het stuk 
van kennelijk onredelijk ontslag. De Raad legt niet uit waarom de kans op de 
arbeidsmarkt geen rol mag spelen. Ik denk dat de Raad de formule vooral 
niet te ingewikkeld heeft willen maken, en dat lijkt mij een heel goede reden.

De tweede betreft de matiging van 50% van het aantal dienstjaren, die de Raad 
motiveert met een verwijzing naar de voor ambtenaren geldende bovenwet-
telijke voorzieningen. een kantoorgenoot van mij merkte terecht op dat die 
voorzieningen per sector nogal verschillen. een rijksambtenaar die na veer-
tig dienstjaren op 58-jarige leeftijd wordt ontslagen heeft aanspraak op een 
uitkering tot na de pensioengerechtigde leeftijd, en een gemeenteambtenaar 
in dezelfde situatie op een uitkering tot hij de leeftijd bereikt van 62 jaar en 
9 maanden. Hij wierp de vraag op of dat niet tot een verschil in de berekening 
van de vergoeding zou moeten leiden. Ik denk dat het antwoord op die vraag 
ontkennend luidt, hoezeer ik ook met mijn collega meevoel. We moeten na-
melijk bedenken dat we het hier hebben over een compensatie van het aandeel 
van de werkgever, en niet over een volledige schadevergoeding.

en verder geldt dat het onderscheid in uitkeringsaanspraken ook geldt bij 
bijvoorbeeld een reorganisatieontslag, en bij zulke ontslagen oordeelt de Raad 
– terecht – ook niet dat een extra ontslagvergoeding moet worden toegekend 
als de sectorale uitkeringsregeling wat minder ruim uitvalt.

De laatste is de verzuchting dat, doordat de Raad alles versimpelt tot bedragen 
ineens, de mogelijkheden tot het toekennen van een compensatie op een andere 
manier, die meer recht doet aan de situatie, worden beperkt. Dat worden ze 
helemaal niet. In een minnelijke regeling kan nog altijd de toe te kennen ver-
goeding geheel of gedeeltelijk worden vervangen door bijvoorbeeld een langere 
opzegtermijn of een hoger uitkeringspercentage. Wat voortaan niet meer kan 
is dat de werkgever deze keuze eenzijdig maakt en aan de ambtenaar oplegt, 
en daar hoeven we niet rouwig om te zijn. Non nostri saeculi est.

Maart 2013

De aMBtenaRenReCHteRSFORMuLe
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Caius asinus est

De afgelopen maanden heeft mijn vrouw naast haar zware baan de zorg gehad 
voor een hulpbehoevende. Die hulpbehoevende was ik zelf. Ik heb in juni een 
nekwervel weten te breken. nog veel dank voor alle goede wensen, trouwens. 
Om haar bij te laten komen hebben mijn vrouw en ik Italië bezocht, waar ik 
zowaar iets heb gehad aan het feit dat men zes jaar lang getracht heeft mij 
Latijn bij te brengen. Het Italiaans lijkt namelijk nog erg veel op het Latijn, 
zoveel dat ik krantenberichten kon lezen als ik het onderwerp een beetje 
kende. Zo kwam het dat ik in de hotelbar in Sondrio (mijn vrouw was gaan 
hardlopen en ik zocht mijn toevlucht bij bier en beignets van aubergine-
bloemen) een artikel las over mediazione, en begreep dat voortaan in Italië 
voorafgaand aan tal van juridische procedures verplicht een mediationtraject 
moet worden doorlopen.

Ik vraag mij af of dit een goed idee is. Mediation is een uitermate nuttig in-
strument om geschillen op te lossen voor partijen die daar beide op uit zijn 
en bereid zijn om het eigen gelijk een beetje te relativeren. Gelukkig is dat in 
veel zaken het geval. Het gelijk ligt maar zelden voor honderd procent bij één 
partij, en een juridische procedure is dus nooit geheel vrij van procesrisico en 
kost bovendien tijd, geld en energie. Wie dat inziet weet dat het verstandig kan 
zijn om te proberen een geschil te schikken, al dan niet via mediation. Maar 
om dat nou verplicht te stellen?

Partijen die hun geschil willen schikken proberen dat zelf wel. als ze een goede 
advocaat hebben beveelt die dat in veel gevallen ook aan. er zijn echter ook 
partijen die menen dat ze alle gelijk aan hun kant hebben en dat het leed dat de 
wederpartij hun heeft aangedaan alleen kan worden vergolden met een bedrag 
dat weinig minder bedraagt dan de Griekse staatsschuld. In zo’n geval heeft 
mediation geen zin. Het leidt alleen maar tot het invoeren van weer een extra 
procesfase, met alle kosten in tijd, geld en energie van dien.

CaIuS aSInuS eSt
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Goed bedoeld dus, maar weinig praktisch. We moesten het in nederland maar 
niet invoeren.

echt praktisch nut van mijn gymnasiumtijd heb ik gehad in Sabbioneta. Daar 
stond op de menukaart asino, en onmiddellijk borrelde de oudst bekende graffiti 
van de wereld in mij op. Caius asinus est, Caius is een ezel, gekrast op een muur 
in Pompeii. en zo heb ik tot mijn vreugde gesmoorde ezelsschouder gegeten.

en nu weer aan het werk.

September 2013
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Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

toen ik een jongetje was luisterde ik graag naar een langspeelplaat met liedjes 
uit de televisieserie ‘Ja zuster, nee zuster’. een van die liedjes was ‘Hendrik 
Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan’. Het ging – dat zal 
u niet verbazen – over een man die even de kraan open had laten staan. Dat 
was zo erg niet, even dweilen en het was weer opgeruimd. In het lied werd die 
op zichzelf onbeduidende gebeurtenis door een dame aan een andere dame 
doorverteld, die het weer aan een andere dame doorvertelde, enzovoorts, en 
elke keer werd het een grotere ramp. In de eerste versie was alleen nog maar 
het hele huis ondergelopen, in de volgende de hele straat en ten slotte de hele 
stad, waarbij alle inwoners waren verdronken.

aan dat liedje moest ik denken toen ik vorige week al chaufferend naar de 
radio luisterde. De dag daarvoor had ik dat ook al gedaan, en mij geërgerd 
aan een non-item over de nucleaire top. er was namelijk, zo meldde een ver-
slaggever, onderzoek verricht en daaruit bleek dat de escortservicebureaus in 
Den Haag in de periode waarin de top zou plaatsvinden al bijna volgeboekt 
waren, door de belangstelling van de deelnemers. Bij nader luisteren bleek 
het onderzoek te hebben bestaan uit een telefoontje met één eigenaresse van 
een escortservicebureau. Die meldde dat er in de bewuste periode al vier van 
haar werkneemsters besproken waren. Of zij daarmee al bijna volgeboekt was 
meldde zij niet, en, nee, ze ging niet zeggen of die dames ook door topdeel-
nemers waren geboekt.

Flauwekul, dus. uit dit onderzoek blijkt helemaal niks. er blijk zelfs niet uit dat 
ook maar één topper de wens heeft geuit een dame van lichte zeden in te huren.

niettemin hoorde ik de volgende dag een andere verslaggever een Haagse 
wethouder onverhoeds confronteren met de stelling dat de escortbureaus al 
volgeboekt waren voor de periode van de nucleaire top. Hij probeerde de arme 
dame een moreel oordeel hierover te ontlokken. 

HenDRIK Haan uIt KOOG aan De Zaan
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Dat ontweek zij overigens handig, en misschien had zij het ook niet (de partij 
waartoe zij behoort heeft het in elk geval niet). en toen moest ik aan Hendrik 
Haan denken.

Ik moet trouwens de laatste jaren steeds vaker aan Hendrik Haan denken. 
Steeds vaker hoor of lees ik opgeblazen dingetjes van niks, die door journalisten 
als ernstige misstanden worden afgeschilderd. Vaak worden daarbij personen 
door het slijk gehaald op een manier waarvoor een fatsoenlijk journalist zich 
zou moeten schamen. We hoeven van mij niet terug naar een samenleving 
waarin politici en hoge ambtenaren als ‘hoogwaardigheidsbekleders’ worden 
gezien, ministers eerbiedig met ‘excellentie’ en rechters even eerbiedig met 
‘edelachtbare’ worden aangesproken en kritische vragen aan zulke verheven 
functionarissen als uitermate onfatsoenlijk worden beschouwd. Maar we 
zouden (weer) mogen inzien dat ook een politicus of hoge ambtenaar een 
mens is die er recht op heeft op een normale manier behandeld te worden. Ik 
hoor op de radio vaak politici geïnterviewd worden, en altijd valt mij de bijna 
beledigende toon van de ondervrager (ik kies dit woord bewust) op. Steeds 
vaker hoor ik een ondervrager die na elk antwoord overduidelijk laat blijken 
dat hij daar niets van gelooft, ook als hij geen enkele reden heeft om de geïn-
terviewde te wantrouwen.

Kritische journalistiek noemen ze dat, geloof ik. Dat is het niet. Het wantrouwen 
van elke mededeling van een gezagsdrager is even dom en even onkritisch als 
het blind geloven ervan.

Het is volkomen terecht dat er grote waarde gehecht wordt aan de integriteit 
van gezagsdragers. In dit verband verwijs ik graag naar dat wat elders in deze 
Capra Concreet wordt gemeld over het ‘screenen’ van wethouders. Het is ook 
terecht dat journalisten niet-integer gedrag van gezagsdragers aan de kaak 
stellen. Maar daarbij moeten zij zelf wel integer te werk gaan, dus zonder 
zaken in twijfel te trekken als zij daar geen reden voor hebben en zonder een 
nat geworden keukenvloer te transformeren tot een watersnoodramp van 
ongekende proporties.

Maart 2014
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Jan Derksen

Op mijn werk vertel ik jonge collegae graag over mijn jeugd. Het liefst over 
mijn vroege jeugd, van voor de welvaartsexplosie van 1966. De kolenkit. 
De ijsbloemen op het raam van de slaapkamer van ons, de drie jongens (de 
meisjes hadden een andere slaapkamer). De macaroni met ham en kaas. De 
ranja op verjaardagen (en dan ook alleen op verjaardagen). De boterham met 
tevredenheid. De zachte pakjes, zoals mijn broers en ik ze hatend noemden. 
Dat waren pakjes die je met Sinterklaas kreeg waaraan je al kon voelen dat 
er iets in zat wat je zonder het kinderfeest ook gekregen zou hebben, zoals 
onderbroeken of sokken.

Dat ik niet eens elke dag vlees te eten kreeg vertel ik maar niet meer, want dan 
beginnen mijn jonge collegae enthousiast te praten over wekelijkse voedselpak-
ketten waar ze allemaal op geabonneerd lijken te zijn, waar steeds van die verras-
send lekkere vegetarische maaltijden met allemaal buitenlandse ingrediënten bij 
zitten. Brr. Maar ik mag nog graag vertellen dat er niets werd weggegooid, en dat 
mijn broer Klaas en ik af en toe met een grote tas met tot op de draad versleten 
kleren (voor jongenskleren betekende dat dat ze eerst door Bertus, dan door 
mij en dan door Klaas waren afgedragen, en zo vol gaten zaten dat er zelfs door 
mijn handige moeder niets bruikbaars meer van te maken viel) helemaal naar 
de Mariënburgstraat moesten lopen, naar de voddenboer, die de zak dan woog 
en iets als een dubbeltje betaalde, wat het huishoudgeld toch weer wat aanvulde.

De moraal van mijn verhaal is steevast dat mijn generatie nog een harde, sobere 
jeugd heeft gehad, en dat we daardoor betere mensen zijn geworden dan de 
jongeren van nu.

Ik weet wel dat dit een zwakheid van me is, dat het niet helemaal eerlijk van 
me is en dat ik mijn jonge collegae hopeloos verveel. Maar het vertellen over 
vroeger is nu eenmaal een van de vele geneugten die het ouder worden biedt, 
en ik geef er graag aan toe.

Jan DeRKSen
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en ik blijk niet de enige te zijn die dat doet. Zo is er een psychiater die Jan 
Derksen heet. Hij was kort geleden in het nieuws. Hij gaf commentaar op 
het hoge aantal jongeren dat arbeidsongeschikt is wegens psychische kwalen. 
een van de voornaamste oorzaken daarvan was volgens hem dat ouders de 
laatste decennia hun kinderen als kleine prinsjes en prinsesjes behandelen. Ze 
brengen ze met de auto naar school of de voetbalclub. toe maar. Ze prijzen ze 
de hele dag. Welja. en daardoor, aldus Jan Derksen, kunnen die kinderen als 
jongvolwassenen totaal niet omgaan met afwijzingen en tegenslag, want dat 
zijn ze niet gewend. en als ze dan een keer een slecht functioneringsgesprek 
krijgen, dan worden ze ziek.

Zou het? Ik vind het leuk om zulke stellingen voor de aardigheid te poneren, 
maar ik neem ze zelf echt niet serieus. Ik vind het zelfs een beetje kwalijk om 
zulke dingen over arbeidsongeschikte jongeren te zeggen. Volgens mij moet 
de jeugd een stuk harder werken dan vroeger. Ik heb de indruk dat er meer 
huiswerk gegeven wordt. Ze hebben nu allemaal kleedgeld en een eigen mobiele 
telefoon, maar de meesten moeten die in elk geval deels bekostigen uit een 
bijbaantje. als ze gaan studeren moeten ze veel harder werken dan studenten 
dat in mijn tijd moesten, en krijgen ze zo weinig geld dat ze ook dan een baan 
erbij moeten hebben. als ze al een baan krijgen is dat meestal een tijdelijke.

en dan nog iets: tot in de jaren negentig werd er in elk geval bij de overheid 
bijna nooit een slechte beoordeling gegeven. als iemand er al eens een kreeg, 
was hij daar vrijwel altijd maanden ziek van, en de bedrijfsarts was dan vol 
begrip voor het feit dat iemand die zoveel leed was aangedaan niet kon werken. 
Dat zie ik nu echt niet meer.

als jongeren vaker op psychische gronden arbeidsongeschikt zijn, komt dat 
misschien wel doordat we te veel van ze vergen, en niet doordat we ze te veel 
verwennen. Maar vertel dit niet aan mijn jonge collegae. Beroof me niet van 
een van mijn weinige hobby’s.

Mei 2015
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De Joodse keuken

een aardige dame heeft mij een tijd geleden een heel dik kookboek cadeau 
gedaan. Het heet ‘De Joodse keuken’ en gaat over typisch joodse gerechten uit 
bijna alle landen van de wereld. er staat ook informatie in over de joodse cul-
tuur in al die landen, en dat maakt het nog leuker om te lezen (een kookboek is, 
zoals u weet, vooral bedoeld om erin te lezen en niet zozeer om eruit te koken).

Vergenoegd vergaarde ik een heleboel kennis die ik op feestjes te berde zou 
kunnen brengen, en ik was echt erg ingenomen met mijn nieuwe kookboek. 
tot ik de halve bladzijde (met één recept) bereikte die aan nederland was 
gewijd. Daar stond echt alleen maar onzin in. Zo viel er uit op te maken dat 
de nederlandse joden allemaal van oorsprong maranen zijn. Dat is niet waar. 
Ook stond er te lezen dat nederland aan het einde van de zestiende eeuw ‘al 
honderd jaar christelijk’ was. Dat is ook niet waar.

Het ergste was nog wel het recept. Het was een recept voor boterkoek, en volgens 
dat recept moest die bereid worden met – onder meer – 500 gram bloem en 
175 gram boter. Dat wordt geen boterkoek. Dat wordt een heel schraal soort 
zandgebak. er zijn in nederland twee soorten boterkoekbakkers. De beste 
soort neemt evenveel boter als bloem, en de wat schrieperiger soort neemt 
net iets minder boter. niemand gebruikt zo weinig boter als in dat rare recept.

en trouwens, zo vroeg ik mij af, wat is er typisch joods aan boterkoek? Bo-
terkoek is typisch nederlands, dat wel, maar volgens mij een erfgoed van alle 
gezindten. Je spreekt ook niet van katholieke of protestantse boterkoek.

Ik bekeek het recept nog eens. Joodse boterkoeke, stond er boven. Zouden 
joodse nederlanders een ander soort gebak boterkoek noemen (of genoemd 
hebben, de uitgangs-e van boterkoeke deed vermoeden dat het een oud recept 
was)? Of zou lang geleden een boterkoek veel minder boter hebben bevat?

De JOODSe KeuKen
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Zulke raadsels kunnen mij een avond laten googelen, en dat deed ik dus ook. 
Wat bleek: oude boterkoekrecepten zijn niet kariger met de boter dan nieuwe, 
en joodse nederlanders – er zijn veel websites met joods-nederlandse recepten 
– beschouwen boterkoek wel als een typisch joodse lekkernij – dit verbaasde 
mij – maar doen er niet meer of minder boter in dan andere nederlanders.

Kortom: op de enige plek waar ik de inhoud op waarheid kan controleren 
vermeldt het boek alleen maar baarlijke nonsens. Dat doet vermoeden dat het 
boek op alle plaatsen die ik niet kan controleren ook allemaal onzin verkondigt.

eenzelfde ervaring heb ik met Kamerleden. Die hoor ik vaak op de radio. Bijna 
altijd vind ik het redelijk wat ze zeggen, maar zodra ze het over mijn vakge-
bied hebben blijkt dat ze er niets van weten en er niets van willen begrijpen. 
Mijn vrouw, die op een heel ander rechtsgebied werkzaam is – personen- en 
familierecht –, heeft precies dezelfde ervaring.

Zou dat ook opgaan voor al die gebieden waarover wij niet kunnen oordelen? 
Ik hoop maar van niet.

Mei 2015
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Huwelijk

Ik vergelijk een arbeidsrelatie wel eens met een huwelijk. een huwelijk houdt 
stand zolang beide echtelieden dat willen. als één van hen niet meer met de 
ander verder wil, kan die ander wel zeggen dat het huwelijk nog steeds heel 
goed is en dat van scheiden dus geen sprake kan zijn, maar daarmee wordt de 
scheiding niet tegengehouden. Stel dat de echtgenoot die niet wil scheiden een 
rechter zou vinden die zou zeggen: ‘Ik vind dit huwelijk inderdaad nog veel 
te goed voor een scheiding en die spreek ik dan ook niet uit, en ik verplicht 
u om samen in één huis te blijven wonen’, wat zou daarvan het gevolg zijn? 
een zeer kil en onhartelijk verder samenleven, vermoed ik, dat wel eens nog 
akeliger zou kunnen zijn dan een echtscheiding. Gelukkig is de kans dat een 
nederlandse rechter tot zo’n oordeel komt niet echt groot.

Ook in een arbeidsrelatie geldt dat, als één van de betrokkenen niet met de 
ander verder wil, er geen zegen meer op rust. De werknemer die van zijn 
werkgever te horen krijgt dat die hem kan missen als kiespijn en naar de 
rechter gaat stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden zal in 
veel gevallen van oordeel zijn dat zijn werkgever hem daarmee heel onaardig 
en onredelijk behandelt. Hij zal dan ook vinden dat hij door die behandeling 
schade lijdt (zeker een wat oudere werknemer vindt niet makkelijk een andere 
baan, en een WW-uitkering is niet echt een vetpot) en dat de werkgever die 
schade dient te vergoeden. Wat hij niet zal willen is dat de arbeidsrelatie in 
stand blijft. Hij zou dat misschien best willen als de verhoudingen ook weer 
normaal zouden worden, maar hij zal inzien dat de kans daarop erg klein is. 
Het is voor die werknemer niet bepaald een blij vooruitzicht om elke dag te 
gaan werken voor een werkgever die ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven 
geen prijs op zijn aanwezigheid te stellen. Vermoedelijk zal hij ook niet meer 
voor een baas willen werken die hem zo onheus heeft bejegend.

Rechters weten dat. tot 1 juli 2015 werden daarom ontbindingsverzoeken 
veelal toegewezen, ook als zij lichtvaardig waren ingediend. 

HuWeLIJK
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Bij een lichtvaardig ingediend verzoek werd dan een hogere vergoeding toe-
gekend, vanuit de gedachte dat de werkgever door onbehoorlijk gedrag de 
werknemer schade had berokkend, maar zo’n verzoek werd niet afgewezen, 
omdat het simpelweg niet vruchtbaar zou zijn om partijen weer tot elkaar te 
veroordelen.

Dat systeem werkte heel behoorlijk. Het is dan ook per 1 juli 2015, met de 
inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid, afgeschaft. Sinds die tijd 
heeft de rechter (behalve in zeer uitzonderlijke gevallen) alleen de keus tussen 
het ontbinden van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een (lage) 
transitievergoeding aan de werknemer, en het afwijzen van het ontbindings-
verzoek, waarmee de arbeidsrelatie dus in stand blijft.

Wat alle arbeidsjuristen tevoren al voorspelden en vreesden is sindsdien 
gebeurd: een veel groter percentage van alle ontbindingsverzoeken wordt 
afgewezen. De werkgever blijft in die gevallen zitten met een werknemer die 
hij niet wil en de werknemer met een werkgever die hem niet wil. Dat is voor 
beide partijen een erg slechte oplossing.

natuurlijk zal in veel gevallen na het afwijzen van een ontbindingsverzoek 
overleg tussen partijen een oplossing brengen, die erin bestaat, dat de werk-
nemer alsnog vertrekt, maar met een hogere vergoeding dan de rechter had 
kunnen toekennen. Maar als de werkgever te kennen geeft dat hij zijn verlies 
neemt en de werknemer sans rancune weer zal toelaten tot zijn functie kan de 
werknemer zo’n oplossing in de vorm van een hogere vergoeding in ruil voor 
een vertrek niet afdwingen.

Ik vind dat geen verbetering ten opzichte van het oude systeem.

Maart 2016



35

Buitengriffier

De Rechtbank Rotterdam heeft geweigerd een buitengriffier aan te nemen, 
omdat zij, daartoe genoodzaakt door haar geloofsovertuiging, een hoofddoek 
droeg. een buitengriffier is een rechtenstudent die tegen een vergoeding als 
oproepgriffier wordt ingezet en daardoor niet alleen wat kan bijverdienen, 
maar ook alvast wat nuttige ervaring kan opdoen.

De rechtbank had de dame graag willen aannemen, zo meldt de website van 
de rechterlijke macht, maar vindt dat zij niet anders kon handelen. Dat komt 
volgens die website doordat rechters en griffiers ter zitting een toga dragen. Die 
toga ‘symboliseert de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak’. 
Daaraan, aldus nog steeds de website, ‘ontleent de rechtspraak mede het ver-
trouwen van de burger dat de achtergrond of persoonlijke opvattingen van de 
rechter geen rol spelen bij de beoordeling van de zaak’. De gerechtsbesturen en 
de Raad voor de Rechtspraak hebben daarom afgesproken dat ‘het togabesluit 
strikt wordt nageleefd’ (o help) en dat rechters en griffiers de toga niet combi-
neren met ‘tekenen waaruit hun levensovertuiging of andere levensopvatting 
blijkt’ (wederom o help), ‘zoals een keppeltje, een hoofdoek of een kruisje’. Of 
het gaat om een godsdienstige of een andere overtuiging doet daarbij niet ter 
zake, meldt de website ook nog.

alleen dat proza al. Ook een eerbiedwaardig instituut kan al te zeer overtuigd 
zijn van zijn eigen eerbiedwaardigheid.

en wat een onzin ook. Om te beginnen symboliseert die toga helemaal niet de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak. De zwarte toga is van 
oorsprong een geleerdendracht, die aangeeft dat de drager een academische 
opleiding heeft genoten. Kijk maar naar een optocht van hoogleraren bij de 
opening van het academisch jaar van een serieuze universiteit. 

BuItenGRIFFIeR
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Veel predikanten van de PKn dragen als zij voorgaan een zwarte toga, en die 
symboliseert echt niet dat zij zich in hun preek zullen onthouden van uitspraken 
waaruit hun godsdienstige overtuiging blijkt. en ten slotte dragen ook advoca-
ten een zwarte toga, en die hebben tot taak om in hun werk niet onpartijdig te 
zijn. als werkelijk recht zou zijn gedaan aan de symboliek van de zwarte toga 
zouden rechtenstudenten die buitengriffier willen worden moeten worden 
afgewezen omdat zij nog niet zijn afgestudeerd en dus geen toga mogen dragen.

en als die toga zo’n ongelooflijk belangrijk symbool van onpartijdigheid is, 
waarom heb ik dan wel eens een zitting bij de kantonrechter gehad waarbij 
die rechter geen toga droeg?

Daarbij: rechters onthouden zich helemaal niet van het combineren van de 
toga met tekenen die blijk geven van hun levensovertuiging of levensopvatting. 
Ik heb herhaaldelijk vrouwelijke rechters op zitting gezien met zichtbare lip-
penstift. Daaruit blijkt in elk geval de overtuiging (of dit een godsdienstige of 
een andere overtuiging is doet daarbij niet ter zake) dat deze vorm van opschik 
niet zondig is. Men kan dit een flauw voorbeeld vinden, maar ik denk dat alle 
vier mijn overgrootmoeders dat wel zondig vonden, en mijn grootmoeders 
bezagen lippenstift nog met enige afkeuring.

Ook heb ik wel eens een rechter ter zitting gezien met een zichtbare trouwring, 
en daaruit spreekt in elk geval de opvatting dat het huwelijk een goede zaak is.

Ik snap ook wel dat je als rechter beter geen ‘Kernenergie? nee, bedankt’-button 
(zouden die nog bestaan? Vroeger zag je vaak schilderingen met dit opschrift 
op extreem vervuilende auto’s) op een zitting waar het al of niet open blijven 
van een kerncentrale ter discussie staat. Ik wil zelfs nog wel aanvaarden dat 
een rechter met een hoofddoek beter geen zaak over het al of niet bekostigen 
van een islamitische school kan behandelen. Maar daarvoor is helemaal niet 
nodig dat iemand met een hoofddoek geen rechter mag worden.

De gerechtsbesturen lijken tot hun laakbaar weren van moslima’s van het wat 
strengere soort te zijn gekomen vanuit de overtuiging dat iemand er zelf voor 
kiest een hoofddoek te dragen en dat ook zou kunnen laten. Dat is niet zo. 
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Wie meent dat zijn God hem verbiedt iets na te laten verkeert in de morele 
onmogelijkheid dat na te laten. Daar hadden de gerechtsbesturen oog voor 
moeten hebben.

Door het dragen van een hoofddoek een beletsel te maken voor het worden 
van rechter of zelfs maar griffier discrimineren de gerechtsbesturen tal van 
eerzame juristen om de enkele reden dat zij een bepaalde geloofsovertuiging 
hebben. Doorgeschoten laïcisme noem ik dat. Of die kwalificatie voortvloeit 
uit een godsdienstige of een andere overtuiging doet daarbij niet ter zake.

Juni 2016

BuItenGRIFFIeR
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Opzouten

Mij heeft het vererende verzoek bereikt om u elke aflevering van Capra Concreet 
deelgenoot te maken van een uitspraak die mij is opgevallen. Ik doe dat graag 
en begin met een niet meer zo recente uitspraak, die mij nooit zou zijn opge-
vallen als zij niet in het Advocatenblad van september 2016 zou zijn genoemd.

Het is een uitspraak van de wrakingskamer van de Rechtbank noord-nederland 
van 22 mei 2015 (eCLI:nL:RBnne:2015:4413). u weet dat het mogelijk is een 
rechter te wraken, en hopelijk weet u ook dat het meestal niet wijs is om dat 
te doen. Maar zelden zal een rechter op een wonderlijker grond gewraakt zijn 
dan in dit geval. Het wrakingsverzoek was gegrond op een misverstand, dat ls 
oorzaak had dat taal verandert.

een paar jaar terug bezocht ik mijn oude vriend a., die te horen had gekregen 
dat hij niet lang meer te leven had. Omdat hij altijd graag een borrel had gelust 
nam ik een mooie oude armagnac voor hem mee (dat hadden zijn artsen hem 
niet verboden). Hij nam die dankbaar in ontvangst en zette hem liefdevol naast 
een fles dure whisky, die hij, naar hij mij mededeelde, van vriend H. gekregen 
had. ‘Zo’, zei ik, ‘blaast er effe een in de bus’. Mijn vriend, die zich vaak ergerde 
aan zijns insziens incorrect taalgebruik, vroeg mij bijna boos wat ik daarmee 
bedoelde. Ik legde uit dat ik bedoelde dat H. een fors bedrag aan zijn cadeau 
had besteed. a. was daardoor geheel gerustgesteld. Hij liet weten dat hij blij 
was dat ik die uitdrukking nog in de juiste betekenis gebruikte, en dat heel 
veel mensen de uitdrukking tegenwoordig gebruikten om aan te duiden dat 
iemand veel lawaai maakte (dat wist ik niet), en dat dat natuurlijk volkomen 
fout was. Zeer betreurenswaardig ook.

Het was niet het moment om hem tegen te spreken. Maar taal verandert nu 
eenmaal, en de fouten van vandaag zijn het correct nederlands van morgen. 
Ik ken veel mensen die zich vreselijk ergeren aan mensen die ‘hun hebben’ 
zeggen. 

OPZOuten
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Dat zeg ik zelf ook niet, en wee de stagiair die het in mijn bijzijn zegt, maar 
het zou mij niet verbazen als het over twintig jaar algemeen gebruik is, en 
zo heel erg is dat ook weer niet. alle ‘hun hebben’-haters die ik ken spreken, 
als ze beleefd willen zijn, iemand met ‘u’ aan, en niet met ‘gij’, en het enige 
verschil van die fout met ‘hun hebben’ is dat zij er al in de negentiende eeuw 
is ingeslopen.

We moeten gewoon accepteren dat taal verandert. Zo’n verandering kan trou-
wens erg grappige rechterlijke uitspraken opleveren, zoals deze.

een advocate trad in kort geding op voor de verwerende partijen (vennoot-
schappen) en wilde als eerste verweer inbrengen dat de zaak zich niet voor 
een kort geding leende. Dat wilde zij direct aan het begin van haar betoog 
inbrengen (dat dit wenselijk is wordt onderwezen op de advocatenopleiding, 
waar veel zaken te absoluut worden voorgesteld).

Ze wilde dat zo graag, dat ze de rechter, toen die nog bezig was om met partijen 
de ingekomen stukken door te nemen (daarmee begint elk kort geding) her-
haaldelijk in de rede viel om dit standpunt naar voren te brengen. De rechter 
had haar daarop, zo stelde zij, toegevoegd dat zij moest ‘opzouten’. Hierdoor 
had de rechter volgens haar blijk gegeven van vooringenomenheid, en door 
zijn taalgebruik had hij haar geïntimideerd. Wraking dus.

De wrakingskamer hoorde de – vermoedelijk stomverbaasde – rechter. Die 
legde uit dat hij de advocate had medegedeeld dat zij haar verweer nog even 
moest opzouten, omdat hij nog bezig was met het doornemen van de inge-
komen stukken.

taal verandert. Ik neem aan dat de rechter ongeveer van mijn leeftijd was, 
en de advocate een stuk jonger. Ik zou het woord opzouten in dezelfde zin 
gebruikt hebben als de rechter. Opzouten is het zouten van voedsel om het 
langer te kunnen bewaren. We doen dat met vlees en met vis, en bijna niet 
meer met groenten (aan zoute andijvie is niets verloren, wat mij betreft, maar 
zoute snijbonen zijn een waardevol bestanddeel van naakte mannetjes in het 
gras). Overdrachtelijk wordt het door de ouderen onder ons gebruikt om aan 
te geven dat iemand een bepaald betoog niet nu, maar wel later kan inbrengen.
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Jongeren kennen die betekenis van opzouten niet meer (ik heb dit op mijn 
zonen getest). Zij gebruiken het woord opzouten als een iets minder grove 
uitdrukking voor ‘oprotten’.

In die betekenis zou het woord zeer ongepast zijn geweest, maar in de zin waarin 
het woord door de rechter was gebruikt was het dat allerminst.

Het wrakingsverzoek werd dan ook afgewezen. toch denk ik dat ik het woord 
opzouten voortaan maar ga vermijden.

Oktober 2016

OPZOuten
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Vakantie

De meeste lezers zullen bekend zijn met het arrest van het Hof van Justitie 
van de europese Gemeenschap van 20 januari 2009, C-350/06 en C-520/06 
(Schultz-Hoff e.a.). Dat is het arrest waarin is bepaald dat ook bij langdurige 
ziekte een medewerker (of hij nu ambtenaar of werknemer is) vier weken va-
kantie per jaar opbouwt. Het Hof baseert dat op artikel 7 van Richtlijn 2003/88 
eu, waarin staat dat de lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat aan alle 
werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van ten minste vier 
weken wordt toegekend.

Dat geldt dus bij ziekte, maar hoe zit dat als een medewerker wordt ontslagen 
en een rechter dat ontslag met terugwerkende kracht ongedaan maakt?

Die vraag kwam voor het eerst aan de orde in een uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep van 1 mei 2015, eCLI:nL:CRVB:2015:1302. een politieme-
dewerkster had ontslag gekregen wegens functionele ongeschiktheid en dat 
ontslag was door de rechter herroepen. Zij trof vervolgens een minnelijke 
regeling met haar werkgever, waarbij haar uiteraard haar achterstallige bezol-
diging werd toegekend, en vermoedelijk nog wel wat meer. In de regeling was 
opgenomen dat zij bij het nieuwe einde van haar dienstverband de normale 
eindafrekening (dus vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opgebouwde maar 
niet genoten vakantiedagen) zou ontvangen. Over dat laatste element, die 
vakantiedagen, voerden partijen vervolgens een nieuwe juridische procedure.

De medewerkster stelde dat zij op grond van artikel 7 van Richtlijn 2003/88 eu 
recht had op uitbetaling van vier weken vakantie per jaar die haar niet waren 
toegekend omdat zij ten onrechte als ontslagen was aangemerkt. De werkgever 
weigerde haar die aanspraken te betalen.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf de medewerkster gelijk, en de werk-
gever ging in hoger beroep. 

VaKantIe
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De Raad constateerde dat het standpunt van de werkgever steun vond in het 
Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). Daarin staat, in artikel 19, vierde 
lid, dat de ambtenaar over kalendermaanden waarin hij in het geheel geen 
dienst verricht geen vakantie opbouwt. en de medewerkster had nu eenmaal 
in de periode waarin zij als ontslagen te boek stond geen werkzaamheden ver-
richt. De Raad overwoog vervolgens dat enerzijds gesteld kon worden dat de 
medewerkster achteraf bezien doorlopend in dienstbetrekking was geweest en 
dus vakantie had opgebouwd, en dat zij niet in de gelegenheid was gesteld om 
die op te nemen. anderzijds, aldus de Raad, kon ook gesteld worden dat de 
medewerkster in de periode tussen het eerste ontslag en de herroeping daarvan 
feitelijk geen dienstbetrekking had en dus ook geen vakantie behoefde op te 
nemen om vrij te nemen.

De Raad vond artikel 7 van de Richtlijn hierover niet echt duidelijk en besloot 
daarom prejudiciële vragen te stellen aan het europese Hof voornoemd. Hij 
vroeg – korter en oneerbiediger gezegd dan de Raad het deed – het Hof om 
aan te geven of artikel 19, vierde lid, van het Barp wel toelaatbaar was, gelet op 
artikel 7 van de Richtlijn. Die beslissing legde de Raad neer in zijn uitspraak 
van 1 mei 2015, met de mededeling dat hij de zaak verder in behandeling zou 
nemen als het Hof uitspraak zou hebben gedaan.

Ik las die uitspraak van 1 mei 2015 destijds met bijzondere interesse, want ik 
was in een nagenoeg soortgelijke zaak betrokken. een medewerker van een 
gemeente was ontslag verleend wegens functionele ongeschiktheid, en ook 
dat ontslag was door de rechter herroepen. Ook met hem was een regeling 
getroffen, en ook hij verlangde uitbetaling van de vakantiedagen die hem in 
de periode waarin hij ten onrechte als ontslagen te boek stond niet waren 
toegekend. en ook de CaR/uWO kent, in artikel 6:2:3, tweede lid, een bepa-
ling dat de ambtenaar geen vakantie opbouwt over perioden waarin hij zijn 
functie niet vervult.

Ik had bij de rechtbank – korter en oneerbiediger gezegd dan ik het destijds 
deed – betoogd dat de medewerker door de gang van zaken en de hem alsnog 
betaalde bezoldiging al een paar jaar vakantie met behoud van loon had ge-
noten. De Rechtbank Overijssel was daarin meegegaan. De medewerker had 
hoger beroep ingesteld.
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Ik meldde de klant dat de behandeling in hoger beroep wel op zich zou laten 
wachten tot het Hof van Justitie de vragen had beantwoord, en dat dit lang kon 
duren, maar dat we na dat antwoord ook meteen zouden weten wie gelijk had.

Maar dat antwoord kwam niet. De politiemedewerkster en haar werkgever 
troffen – vermoedelijk moegestreden – een schikking. Daarmee kwamen de 
prejudiciële vragen te vervallen. Je kunt als nationale rechter het Hof van Justitie 
nu eenmaal niet vragen stellen in de trant van: ‘Stel nou eens dat …’; de vraag 
moet een concrete, lopende procedure betreffen.

Mijn zaak werd door de Raad behandeld, en ik verwachtte niet anders dan dat 
de Raad het Hof dezelfde prejudiciële vragen zou stellen. De Raad kondigde 
ter zitting ook aan dat te overwegen.

Maar dat gebeurde niet, en dat kwam doordat de medewerker van mijn klant, 
anders dan de politiemedewerkster, in de periode waarin hij was ontslagen 
ander werk had gevonden. Hij had eerst – net als de politiemedewerkster, 
naar ik aanneem, gelet op de ontslaggrond – een WW-uitkering genoten, 
maar na enige tijd had hij een andere baan gevonden. Ik had betoogd dat hij 
over de periode waarin hij die andere baan had in elk geval geen vakantie had 
opgebouwd, omdat hij bij zijn nieuwe werkgever ook al minimaal vier weken 
vakantie per jaar had genoten, en hij aan artikel 7 van de richtlijn geen aan-
spraak op acht weken vakantie per jaar kon ontlenen. als er al vakantie moest 
worden toegekend, dan alleen over de WW-periode.

De Raad volgde mij daarin niet alleen, hij ging een mijl verder met mij mee. 
De Raad overwoog dat de medewerker ook in de WW-periode recht had op 
vier weken vakantie met behoud van uitkering, gelet op het bepaalde in artikel 
2, eerste lid, van de Vakantieregeling WW en IOW. Daar had ik nog niet eens 
aan gedacht.

De Raad oordeelde dat noch artikel 7 van de Richtlijn, noch het arrest Schultz-
Hoff e.a. meebrachten dat iemand twee keer vier weken vakantie met behoud 
van loon per jaar zou moeten krijgen, en stelde mijn klant ook in hoger beroep 
in het gelijk (CRvB 20 oktober 2016, eCLI:nL:CRVB:2016:3992). 

VaKantIe
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Gelukkig maar, want ik blijf vinden dat het wel erg zot is als iemand – hoe naar 
dat ook voor hem is – jarenlang niet hoeft te werken en wel zijn loon ontvangt 
en hem dan achteraf niet genoten vakantie uitbetaald zou moeten worden.

Maar er is nog een vraag die niet beantwoord is: wat nu als een strafontslag 
wordt herroepen? De medewerker zal dan vermoedelijk geen WW-uitkering 
hebben gekregen. Wat gebeurt er dan met zijn vakantieaanspraken? Daar zal 
de Raad naar ik aanneem, als er zich een geschil hierover aandient, prejudiciële 
vragen over stellen aan het Hof van Justitie van de europese Gemeenschap.

November 2016
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tapijt

Het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht groeien al decennia steeds meer 
naar elkaar toe. Dan weer neemt het ambtenarenrecht iets van het arbeidsrecht 
over, dan weer (laatstelijk en wel zeer spectaculair bij de invoering van de Wet 
Werk en Zekerheid) het arbeidsrecht het een en ander van het ambtenarenrecht.

In de vorige eeuw gold nog dat beide rechtssystemen geheel andere regels 
hadden op het stuk van vergoeding van schade door dienstongevallen. De 
ambtenaar (in de meeste overheidssectoren) die een dienstongeval overkwam 
werd (en wordt) niet geconfronteerd met een korting op zijn bezoldiging bij 
langdurige ziekte, en als hij werd afgekeurd kreeg hij ook nog een aanvulling 
op zijn uitkering. Daarbij was niet van belang of de werkgever van het ongeval 
enig verwijt gemaakt kon worden.

De werknemer naar burgerlijk recht had (en heeft) jegens zijn werkgever 
aanspraak op vergoeding van de schade die hij in de uitoefening van zijn 
betrekking leed, tenzij die werkgever aantoonde dat hij voldaan had aan zijn 
zorgplicht om de werkplek zo in te richten en te onderhouden en zodanige 
aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig was om te voorkomen dat de 
werknemer schade zou lijden (artikel 7:658 BW).

De ambtenaar kreeg dus in meer gevallen schadevergoeding dan de werkne-
mer. Daar stond tegenover dat de werknemer, als hij schade vergoed kreeg, 
ook alle schade vergoed kreeg, en de ambtenaar niet. Die kreeg alleen zijn 
rechtspositioneel bepaalde tegemoetkomingen. Het verschil tussen de twee 
vergoedingen zit hem vooral in immateriële schade en – een belangrijker 
kostenpost – carrièreschade.

taPIJt
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Dit verschil in behandeling werd door schrijvers op ambtenarenrechtelijk 
gebied oneerlijk gevonden, en eind vorige eeuw verschenen er enige artikelen 
in het tijdschrift voor ambtenarenrecht, waarin ervoor gepleit werd om de 
norm van artikel 7:658 BW ook op ambtenaren van toepassing te verklaren 
(merkwaardig genoeg werd daarin niet gepleit voor het tevens schrappen van 
de rechtspositioneel vastgestelde tegemoetkomingen voor ambtenaren, wat het 
verschil tussen ambtenaren en werknemers werkelijk zou opheffen).

In zijn uitspraak van 22 juni 2000, eCLI:nL:CRVB:2000:aB0072, toonde de 
Centrale Raad van beroep zich gevoelig voor de klacht van de artikelenschrij-
vers, en sindsdien geldt de norm van artikel 7:658 BW ook voor ambtenaren (en 
zijn ambtenaren op dit terrein dus in een voordeliger positie dan werknemers 
naar burgerlijk recht).

In die norm zijn vooral twee woorden belangrijk. In de eerste plaats moet 
de werkgever doen wat ‘redelijkerwijs’ nodig is om schade te voorkomen. 
Hij hoeft dus niet alles te doen om schade die maar enigszins denkbaar is, 
door buitengewoon wonderlijk gedrag van de werknemer bijvoorbeeld, te 
voorkomen. Mijn collega Martijn Steuten bespreekt elders in deze Capra 
Concreet een uitspraak van de Raad van 29 december 2016, waarin de Raad 
uitsprak dat de zorgplicht van de werkgever niet zo ver strekt dat die ertoe 
noopt om bij trappen een waarschuwingsbord te plaatsen met daarop de 
indringende mededeling dat dat een natte trap kan zijn, wat tot gevaarlijke 
situaties kan leiden. terecht oordeelde de Raad dat een medewerker dat zelf 
moet kunnen bedenken.

Het tweede woord is het woord ‘aantoont’. Het is de werkgever die moet 
aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Kan hij dat niet, dan is hij 
aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt door een dienstongeval. 
Dat brengt mij bij de uitspraak waar ik het hier over wil hebben, een uitspraak 
van de Raad van 22 december 2016 (eCLI:nL:CRVB:2016:5021).

een politiemedewerker van de spoorwegpolitie nam deel aan een training die 
erop gericht was om mensen die zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen dood 
probeerden te maken uit te schakelen. Dat zulke trainingen gegeven worden 
zegt veel over de droeve tijd waarin wij leven. 
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Hij was bij die training ten val gekomen en had blijvend rugletsel opgelopen, 
waardoor hij blijvend ongeschikt was voor zijn functie.

Dat is natuurlijk heel akelig. De medewerker zal ongetwijfeld aanspraak heb-
ben gehad op rechtspositionele tegemoetkomingen, waaronder – bij de politie 
is daar om goede redenen royaal in voorzien – een vergoeding voor geleden 
immateriële schade. Hij wilde echter ook de resterende schade vergoed hebben. 
Dat zal carrièreschade zijn geweest, want hij was nog geen vijf jaar in dienst 
toen het ongeval gebeurde. Hij stelde dus dat de werkgever zijn zorgplicht had 
geschonden, en voerde daartoe – ruim twee jaar na het ongeval – aan dat hij 
was gevallen over een loszittend stuk tapijt (de oefening werd gehouden in 
een leegstaand pand van Defensie) en dat de werkgever had moeten zorgen 
dat dat tapijt vast zat. 

De werkgever kon natuurlijk niet meer aantonen dat van loszittend tapijt geen 
sprake was geweest. Dat liet de Raad voor risico van de werkgever. Die had 
immers al kort na het ongeval op basis van de klachten van de medewerker 
kunnen bevroeden dat uit het ongeval wel eens ernstige schade voort zou kun-
nen vloeien, en had dus (uitgebreider) onderzoek moeten verrichten naar de 
oorzaak van het ongeval. De ambtenaar kreeg zijn schade vergoed.

Gelet op het feit dat ingevolge de norm van artikel 7:658 BW de werkgever 
moet aantonen aan zijn zorgplicht te hebben voldaan is de uitspraak volstrekt 
logisch. De moraal voor de werkgever is: onderzoek na een bedrijfsongeval, als 
het maar enigszins mogelijk is dat er ernstige schade uit voortvloeit, direct of 
de werkomgeving veilig was en leg de resultaten van dat onderzoek deugdelijk 
vast. Doet u dat niet, en de medewerker claimt jaren later dat van een onveilige 
situatie sprake was, dan hebt u een probleem.

De ambtenaar kreeg zijn schade dus vergoed. Maar stel nu dat dit geen oefe-
ning was geweest, maar een echte situatie als die waarvoor geoefend werd, en 
de medewerker zou blijvend letsel hebben opgelopen door een of meer kogels 
van de griezel die hij probeerde uit te schakelen? Dan zou hij zijn restschade 
vermoedelijk niet vergoed hebben gekregen. 

taPIJt
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Dat risico is immers inherent aan het vak van politieman (daarom is in hun 
rechtspositie ook zo’n ruimhartige vergoeding van immateriële schade neer-
gelegd) en de werkgever kan nu eenmaal niet uitsluiten dat zo’n ongeval de 
politieman overkomt.

Januari 2017
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De hulp in de huishouding

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 15 februari 
2017 een uitspraak (eCLI:nL:RVS:2017:427) gedaan in een zaak van een mij 
goed bekende, al wat oudere dame.

Deze dame had enige jaren geleden behoefte aan een hulp in de huishouding. 
Ook had zij een buurvrouw. Die buurvrouw had een hulp in de huishouding, 
een vriendelijke, uit Indonesië afkomstige meneer. De mij bekende dame 
vroeg haar buurvrouw hoe deze hulp beviel, en, nadat zij een enthousiast 
antwoord verkregen had, of buurvrouw er bezwaar tegen had dat zij hem 
vroeg ook bij haar wat werk te komen doen. Dat had buurvrouw niet. De 
hulp was desgevraagd bereid om de mij bekende dame van dienst te zijn, 
maar zei dat hij al veel projecten had, en vroeg of hij het samen met zijn 
vrouw mocht doen. Dat mocht natuurlijk, en tot ieders tevredenheid werd 
de woning van de mij bekende dame enige jaren één keer per week door de 
echtelieden schoongemaakt.

en toen verscheen er een arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW. Die stelde 
vast dat de echtelieden de werkzaamheden hadden verricht zonder tewerkstel-
lingsvergunning. en dat mag niet. In artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen 
staat duidelijk dat het de werkgever verboden is om een buitenlandse werk-
nemer zonder tewerkstellingsvergunning werkzaamheden te laten verrichten. 
Het is dus een verbod, gericht tot de werkgever.

Dat leidde ertoe dat de minister van SZW de dame een boete oplegde van 
€ 12.000,-- (een dubbele boete, omdat het twee werknemers betrof). De mi-
nister baseerde de berekening van die boetes op de Beleidsregel boeteoplegging 
Wav 2015. Daarin is neergelegd dat de boete voor het overtreden van artikel 
2 voornoemd € 12.000,-- bedraagt, dan wel € 6.000,-- als de werkgever een 
natuurlijke persoon is.

De HuLP In De HuISHOuDInG
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Ik had nooit geweten dat die boete zo hoog was, en u vast ook niet. Die boetes 
waren een aantal jaren daarvoor fors verhoogd, met als motivering dat er nog 
altijd een groep hardnekkige werkgevers was voor wie het kennelijk nog steeds 
lonend was om buitenlanders zonder tewerkstellingsvergunning werkzaam-
heden te laten verrichten.

De dame maakte bezwaar, dat door de minister ongegrond werd verklaard. 
Hangende haar beroep bij de rechtbank deed de afdeling op 7 oktober 2015 
uitspraak in een ander geschil over overtreding van artikel 2 Wav. De afdeling 
brak de staf over de verhoogde boetes, die te hoog werden geacht voor werk-
gevers die niet tot de groep hardnekkige werkgevers behoorden waarvoor de 
verhoging bedoeld was. Daarop wijzigde de minister de beleidsregel, en bracht 
de boete terug tot € 8.000,-- en € 4.000,-- als de werkgever een natuurlijke 
persoon was. Dit leidde ertoe dat de rechtbank de door de minister aan de mij 
bekende dame opgelegde boete verlaagde tot € 8.000,--.

Hangende het hoger beroep van de dame, die de boete nog steeds veel te 
hoog vond, werd de beleidsregel opnieuw aangepast. De minister nam een 
waarschuwingsbevoegdheid op, waarvan hij gebruik ging maken als de 
vreemdeling rechtmatig in nederland verbleef. en hij bracht het boetebedrag 
voor natuurlijke personen die als werkgever de wet overtraden verder terug, 
naar € 2.000,-- per overtreding, als de werknemer als hulp in de huishouding 
werkte. Bij dat laatste bepaalde hij echter dat die € 2.000,-- met 50% verhoogd 
werd, als de werknemer illegaal in nederland verbleef.

en dat deden de echtelieden. De dame had daar geen idee van, maar zij had 
het ook niet gevraagd, laat staan geverifieerd. De afdeling bepaalde de totale 
boete op basis van de opnieuw aangepaste beleidsregel op € 6.000,--. De dame 
had tegen de boete tal van argumenten laten aanvoeren, en het is voor de lief-
hebber wel leerrijk om te lezen hoe de afdeling die met beleefde desinteresse 
passeert. Die liefhebber verwijs ik naar de uitspraak zelf.

Juridisch is er geen speld tussen de uitspraak te krijgen. 
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De Wav verbiedt de werkgever nu eenmaal om een vreemdeling zonder tewerk-
stellingsvergunning werkzaamheden te laten verrichten, ook iemand met een 
werkster is werkgever, ook als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat, 
elke werkgever behoort een kopie van het identiteitsbewijs van zijn werknemer 
in zijn administratie te bewaren en ten slotte wordt elke nederlander geacht 
de wet te kennen. Dat de dame geen seconde de intentie had gehad de wet te 
overtreden maakt niet uit, want opzet van de werkgever is voor het opleggen 
van een boete als deze niet vereist; nalatigheid is voldoende.

toch begrijp ik de verbazing en verontwaardiging van de dame over de opge-
legde boete wel. Ik ben – zij het in een zeer lang verleden – afgestudeerd jurist, 
en ik heb nadien altijd in juridische beroepen gewerkt. In het bestuursrecht, 
ook nog eens. en ik heb al die beleidsregels ten behoeve van dit stukje moeten 
opzoeken, en nee, ik bewaar in mijn administratie geen kopie van het identi-
teitsbewijs van mijn – overigens hoorbaar uit Koekange afkomstige – hulp in 
de huishouding.

Ik vind de regels van de minister, ook na de laatste wijziging, draconisch 
voor gevallen als het onderhavige. Het verbod in artikel 2 van de Wet arbeid 
vreemdelingen is bedoeld voor malafide champignonkwekers en zo, die illegale 
vreemdelingen uitbuiten. Die mogen van mij hard aangepakt worden. Maar 
de aan de dame opgelegde boete kan ik niet anders dan met een kanon op een 
mug schieten noemen.

en verder strekke deze uitspraak als waarschuwing aan lezers die zonder dat 
zij het weten in dezelfde situatie als de dame verkeren.

Maart 2017

De HuLP In De HuISHOuDInG
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Hoofddoek

toen ik nog een klein jongetje was nam mijn moeder mij af en toe achterop haar 
fiets mee naar de markt. Daar was het gezellig, en moeders vaste fruitverkoper 
gaf mij dan een banaan. een leuk uitje, kortom, en bij dat uitje droeg mijn 
moeder dan een hoofddoek. Dan woei haar permanentje er niet uit, vandaar. 
Ik kon toen niet bevroeden dat het dragen van een hoofddoek nog eens enorm 
omstreden zou worden, en eerlijk gezegd betreur ik niet dat het destijds nog 
algemeen geaccepteerd was.

nu heeft het Hof van Justitie van de europese Gemeenschap (ik zal dit hierna 
maar HvJ noemen, anders wordt dit stukje nodeloos lang) uitspraak gedaan 
over het dragen van een hoofddoek op het werk (arrest van het Hof van 14 
maart 2017, C-157/15).

De uitspraak ziet op een geschil dat dateert uit 2006 (het duurt een hele poos 
voor een zaak het HvJ bereikt). een receptioniste van een Belgisch bedrijf – al 
enige jaren in dienst – kondigde aan dat zij voortaan een hoofddoek wilde dra-
gen op het werk, omdat zij vond dat zij daartoe als gelovige moslima verplicht 
was. De werkgever kwam ijlings met de Ondernemingsraad een wijziging van 
het arbeidsreglement overeen, waarbij het werknemers verboden werd om op 
de werkplaats zichtbare uitingen te dragen van hun politieke, filosofische of 
religieuze overtuiging en/of ‘elk ritueel dat daaruit voortvloeit te manifesteren’.

Geen sympathieke wijziging, wat mij betreft. als ik bij dat bedrijf zou werken 
zou het mij door die wijziging zijn verboden om zichtbaar te bidden voor ik 
achter mijn bureau mijn broodje kaas ging eten, en ik zou aan dat verbod 
aanstoot nemen.

De receptioniste kondigde aan dat zij toch haar hoofddoek zou dragen, en werd 
daarom ontslagen. Zij vocht dit aan met het argument dat zij werd gediscrimi-
neerd wegens haar geloofsovertuiging. 

HOOFDDOeK
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De arbeidsrechtbank antwerpen en het Hof antwerpen vonden dat van directe 
noch indirecte discriminatie sprake was en keurden dat ontslag goed, maar 
het Belgische Hof van Cassatie nam de kwestie serieuzer op en legde het HvJ 
de volgende prejudiciële vraag voor: ‘Dient artikel 2.2.a) van Richtlijn 2000/78 
zo te worden uitgelegd dat het verbod als moslima een hoofddoek te dragen 
op de werkvloer geen rechtstreekse discriminatie oplevert wanneer de bij de 
werkgever bestaande regel aan alle werknemers verbiedt om op de werkvloer 
uiterlijke tekenen te dragen van politieke, filosofische of andere overtuigingen?’.

Dit vergt enige uitleg, denk ik. Genoemde europese richtlijn heeft tot doel ‘met 
betrekking tot arbeid en beroep een algemeen kader te creëren met betrekking 
tot de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid’.

artikel 2 van de Richtlijn bepaalt dat sprake is van directe discriminatie als 
iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situ-
atie op een van bovengenoemde gronden. Dat mag dus niet.

Het artikel bepaalt verder dat sprake is van indirecte discriminatie als een ogen-
schijnlijk neutrale bepaling een schadelijke weerslag heeft op personen op wie 
een van bovengenoemde discriminatiegronden van toepassing is. Dat mag ook 
niet, behalve als die bepaling objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd 
en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.’

De prejudiciële vraag zag alleen op directe discriminatie. Daarvan was volgens 
het HvJ geen sprake. De wijziging van het arbeidsreglement zag immers op 
het dragen van zichtbare tekens van elke politieke, filosofische en religieuze 
overtuiging en moest dus worden geacht alle werknemers van de onderneming 
op dezelfde wijze te behandelen door hen op algemene en niet-gedifferentieerde 
wijze met name te verplichten zich neutraal te kleden (dit proza komt voor 
rekening van de HVJ, niet voor mijn rekening).

Hm. Ik vraag mij dat af. 
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als ik die malle wijziging goed lees zou een receptioniste die een hoofddoek 
wilde dragen om geen enkele andere reden dan dat zij dat mooi vond dat mogen 
(uit het arrest blijkt niet dat er een bepaald bedrijfsuniform was voorgeschre-
ven), en als ik daarin gelijk heb is volgens mij wel degelijk sprake van directe 
discriminatie. Maar laten we verder gaan met het arrest.

Hoewel het Belgische Hof van Cassatie daar niet om gevraagd had, was het 
HvJ zo voorkomend om ook te bezien of sprake was van indirecte discrimi-
natie. Het overwoog daartoe dat het niet uitgesloten achtte dat het Belgische 
Hof van Cassatie zou oordelen dat de betreffende bepaling in feite tot gevolg 
had dat personen die een bepaalde godsdienst aanhingen of een bepaalde 
overtuiging hadden bijzonder werden benadeeld. Dat ‘niet uitgesloten’ lijkt mij 
voorzichtig uitgedrukt, want volgens mij worden alleen mensen die bepaalde 
godsdienstige overtuigingen hebben verplicht (ja, ook een door een gelovige 
ervaren religieuze verplichting is voor die gelovige een verplichting) door die 
bepaling getroffen. Ik ken niemand wiens filosofische overtuiging hem gebiedt 
om een button met ‘Hup Hegel!’ te dragen, en ook niemand wiens politieke 
overtuiging hem gebiedt om een button te dragen met daarop het hoofd van 
zijn favoriete lijsttrekker.

Ook als het Belgische Hof van Cassatie zou vinden dat de wijziging bepaalde 
groepen bijzonder benadeelde zou dat volgens het HvJ niet hoeven te beteke-
nen dat de werkgever in strijd gehandeld had met de Richtlijn, want het met 
de wijziging van het arbeidsreglement beoogde doel, te weten de wil om in 
de relaties met klanten van een beleid van politieke, filosofische en religieuze 
neutraliteit blijk te geven, was volgens het HvJ legitiem.

Wel achtte het HvJ het de vraag of de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk waren. Het was, aldus het HvJ, aan de verwijzende 
rechter (het Belgische Hof van Cassatie dus) om na te gaan of de wijziging 
van het arbeidsreglement alleen medewerkers gold die contact met klanten 
hadden. Zou het ook voor andere medewerkers gelden, dan zou het middel 
verder gaan dan noodzakelijk was om het legitieme doel te bereiken, en dan 
zou sprake zijn van verboden indirecte discriminatie.

HOOFDDOeK
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Moslima’s die geen rechtstreeks contact met klanten van het bedrijf waar zij 
werken hebben komt dus nog enige bescherming van hun vrijheid om hun 
geloof te belijden toe, moslima’s die dat rechtstreekse contact wel hebben niet.

Wat moeten we hiervan vinden? Ik snap best dat een bedrijf niet wil dat zijn 
receptionisten achter de balie zitten met buttons met strijdbare politieke, filoso-
fische of religieuze leuzen, en ik snap best dat het moeilijk is om hoofddoeken 
toe te staan en zulke buttons niet. Maar toch knaagt er iets. als ik het kantoor 
van dat Belgische bedrijf zou betreden en ik zou daar een receptioniste met een 
hoofddoek zien, zou ik helemaal niet denken dat ik bij een bedrijf was beland 
dat geen blijk gaf van politieke, filosofische en religieuze neutraliteit. Ik zou 
denken dat ik beland was bij een bedrijf dat er blijk van gaf niet te discrimi-
neren, en dus juist wel neutraal was. Of misschien zou ik alleen weemoedig 
denken aan bananen.

Maart 2017
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Luxe broodjes

Voor een ambtenaar ontslag kan worden verleend wegens ongeschiktheid, 
anders dan wegens ziekte (ook wel functionele ongeschiktheid genoemd), 
moet een verbetertraject worden doorlopen. Dat moet ermee beginnen dat 
de ambtenaar te horen krijgt dat zijn functioneren zodanig is dat hij ‘in de 
gevarenzone verkeert’, zoals de Centrale Raad van Beroep het in een aantal 
uitspraken heeft genoemd, met andere woorden dat hij een laatste kans krijgt 
om zijn functioneren te verbeteren. Dat verbetertraject is volgens de Raad 
alleen in ‘bijzonder sprekende gevallen’ niet vereist. De uitspraken waarin de 
Raad tot nu toe oordeelde dat zo’n bijzonder sprekend geval aanwezig was zijn 
op de vingers van twee handen te tellen, en betreffen alle gevallen waarin de 
ambtenaar het ook wel heel bont had gemaakt. 

ter illustratie: één van die uitspraken betrof een docent aan de Politieacademie 
in wiens schuurtje een hoeveelheid eerder door de politie in beslag genomen 
drugs werd aangetroffen, die hij uit een politiebureau had ontvreemd. Dat de 
Raad hier vond dat een verbetertraject niet nodig was is logisch: zo iemand 
kan immers nooit meer met enige geloofwaardigheid als opleider van politie-
ambtenaren optreden. Maar voor de overgrote meerderheid van de ontslagen 
wegens functionele ongeschiktheid geldt dus dat een verbetertraject moet 
worden doorlopen.

Soms heeft het bestuursorgaan al twijfels over de geschiktheid van de ambtenaar 
als die nog tijdelijk is aangesteld bij wijze van proef. Vanuit juridisch oogpunt 
doet het er dan het beste aan die ambtenaar geen verdere aanstelling te verlenen. 
een besluit om na een proefaanstelling geen vaste aanstelling te verlenen heeft 
het in een juridische procedure veel makkelijker dan een besluit tot ontslag 
wegens functionele ongeschiktheid van een ambtenaar in vaste dienst.

toch wordt in zulke gevallen af en toe een vaste aanstelling verleend. 

LuXe BROODJeS
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Daar kunnen ook best goede redenen voor zijn: als de ambtenaar erg zijn best 
doet en aan het einde van de proeftijd zowaar toch nog enige vorderingen lijkt 
te maken zullen veel leidinggevenden geneigd zijn om hem het voordeel van 
de twijfel te geven. als hij dan na zijn vaste aanstelling toch niet goed blijkt te 
kunnen functioneren wil het bestuursorgaan in een ontslagprocedure nog wel 
eens teruggrijpen op de kritiek die op de ambtenaar in zijn proeftijd is geuit, 
en stellen dat hem daarmee al een verbetertraject is geboden. Daar komt het 
bijna nooit mee weg. De ambtenarenrechter pleegt te oordelen dat, gegeven 
het feit dat de ambtenaar een vaste aanstelling is verleend, de kritiek tijdens 
de proeftijd niet echt ernstig was.

De hier besproken uitspraak vormt daarop een uitzondering. een ambtenaar 
werd in november 2011 aangesteld bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
in tijdelijke dienst voor één jaar. Hij werd tewerkgesteld bij de ketenpartners 
politie en dienst justitiële inrichtingen. Kennelijk was zijn functioneren niet 
van dien aard dat het verlenen van een vaste aanstelling na dat jaar al verant-
woord werd geacht. De aanstelling werd met een jaar verlengd. Vrijwel direct 
daarop kreeg hij ruzie met een brigadier op het politiebureau waar hij tewerk 
was gesteld, omdat hij een dienstopdracht op brutale wijze negeerde (lezer, 
probeer u voor te stellen hoe iemand een dienstopdracht op brutale wijze ne-
geert). Hij werd naar een ander politiebureau verplaatst, en hij kreeg bericht 
dat zijn handelen als plichtsverzuim werd aangemerkt. een paar maanden 
later kreeg hij ruzie met de teamchef op zijn nieuwe werkplek, waarbij hij zijn 
stem verhief en ongepaste bewoordingen gebruikte, zodat hij naar een derde 
werkplek verplaatst moest worden. Ditmaal moest hij ook een coachingstraject 
doorlopen om te leren omgaan met hiërarchie.

Kennelijk functioneerde hij afgezien van zijn korte lontje goed, want in no-
vember 2013 kreeg hij zijn vaste aanstelling, maar daarbij werd wel opgemerkt 
dat als hij zich in de toekomst weer schuldig zou maken aan een soortgelijk 
incident (kun je je wel schuldig maken aan een incident? De uitspraak noemt 
het in ieder geval zo) of enige andere vorm van plichtsverzuim de minister 
onverwijld disciplinaire maatregelen zou treffen en het dienstverband zou 
beëindigen.
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Weer een paar maanden later werd er een doos met luxe broodjes bezorgd ‘door 
een onbekende leverancier’. Volgens het geldende integriteitsprotocol was dat 
een gift die niet aangenomen had mogen worden. Dat werden ze wel, en dat 
snap ik heel goed. Ik neem aan dat de doos in ontvangst werd genomen door 
de portier, dat die vervolgens vroeg wie die broodjes had besteld, en dat toen 
pas bleek dat niemand die besteld had.

Daar zit je dan met die broodjes, en weggooien is ook zo wat, zeker met luxe 
broodjes, dus de broodjes werden door onze ambtenaar en anderen in de 
portiersloge opgegeten. en dat mag niet. De eters werden dus door de leiding-
gevende belerend toegesproken, en daarop maakte onze ambtenaar met luide 
stem heftige verwijten.

De minister ging niet over tot strafontslag, maar tot ontslag wegens functio-
nele ongeschiktheid. De rechtbank en de Centrale Raad van Beroep lieten dat 
ontslag in stand. De ambtenaar die er structureel blijk van geeft geen autoriteit 
te accepteren is (uiteraard) ongeschikt voor zijn functie. Met de mededeling 
dat sprake was geweest van plichtsverzuim was betrokkene in kennis gesteld 
van het ontoelaatbare van zijn gedrag, zodat hem duidelijk moest zijn dat hij 
zich ervan diende te onthouden. Met het aanbieden van de coaching had de 
minister betrokkene bovendien de middelen aangereikt om zijn functioneren te 
verbeteren. Dat betrokkene nadien een vaste aanstelling was verleend betekende 
in dit geval niet dat de daarvoor geuite kritiek niet zwaarwegend was, door de 
bij die aanstelling uitdrukkelijk gegeven waarschuwing dat bij herhaling van 
ongewenst gedrag ontslag zou volgen.

De moraal: het bestuursorgaan dat na een proefaanstelling gerede twijfel heeft 
of een ambtenaar wel geschikt is voor zijn functie, maar hem toch een vaste 
aanstelling wil geven, doet er in ieder geval goed aan die twijfels in het besluit 
waarbij die vaste aanstelling wordt verleend te benoemen en te vermelden dat 
ontslag zal worden verleend als het functioneren niet (nog verder) verbetert. 
Maar vanuit juridisch oogpunt doet het er nog beter aan om die ambtenaar 
geen vaste aanstelling te verlenen.

LuXe BROODJeS
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trinity Lutheran Church v. Comer

trinity Lutheran Church is, weinig verrassend, een kerk(genootschap), in de 
staat Missouri. Die staat heeft een wet waarin die bepaalt dat geen subsidie 
wordt verstrekt aan kerken/kerkgenootschappen. Veel staten in de Verenigde 
Staten hebben zo’n wet, en dat valt te begrijpen. De overheid moet ervoor 
waken het ene kerkgenootschap te bevoordelen boven het andere, en ook om 
kerkgenootschappen te bevoordelen boven seculiere organisaties. Scheiding 
van kerk en staat heet dat, en die scheiding is in de Verenigde Staten vastgelegd 
in het First amendment bij de Constitution.

trinity Lutheran Church baat een kleuterschool en een kinderdagverblijf uit. 
Vraag mij niet waarom, maar het is zo. en die school en dat verblijf hebben een 
speelplaats. en die speelplaats heeft, of had, een stenen ondergrond.

De staat Missouri vond het een paar jaar geleden geen prettig idee dat haar 
jeugdige inwoners uit een klimrek – of het amerikaanse equivalent daarvan, 
mijn kennis van amerikaanse speeltoestellen is beperkt – op een stenen opper-
vlak zouden kunnen vallen, en riep daarom een subsidieregeling in het leven. 
Kinderspeelplaatsen die aan bepaalde voorwaarden voldeden konden subsidie 
krijgen om de stenen ondergrond te laten vervangen door een ondergrond van 
gerecyclede autobanden.

trinity Lutheran Church voldeed aan alle voorwaarden, voelde wel wat voor een 
rubberen ondergrond en vroeg de bescheiden subsidie aan. De staat Missouri 
wees die aanvraag af, om geen andere reden dan dat trinity Lutheran Church 
een kerkgenootschap was.

tRInItY LutHeRan CHuRCH V. COMeR
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De zaak bereikte uiteindelijk het amerikaanse Hooggerechtshof. uit het feit 
dat de kerk wordt genoemd voor de ‘v.’ (die staat voor versus, oftewel tegen) 
kan worden afgeleid dat de kerk in de op een na hoogste instantie ongelijk had 
gekregen, en meneer of mevrouw Comer is de functionaris die namens de staat 
Missouri de subsidie heeft geweigerd.

Het Hooggerechtshof stelde de kerk met zeven tegen twee stemmen (ameri-
kaanse gerechtelijke instanties hebben, anders dan nederlandse, de gewoonte 
om te publiceren welke rechters de ene partij gelijk wilden geven en welke 
rechters de andere) in het gelijk. Ook dat vind ik alleszins begrijpelijk. Schei-
ding van kerk en staat brengt immers bepaald niet mee dat je een kerk, louter 
omdat zij een kerk is, mag uitsluiten van aanspraken waarop zij, als zij maar 
geen kerk zou zijn, aanspraak zou hebben. Juist een dergelijke uitsluiting maakt 
inbreuk op de scheiding van kerk en staat; je maakt dan immers als overheid 
een ongerechtvaardigd onderscheid op grond van godsdienst. 

als een eigenaar van een monumentaal pand subsidie voor het onderhoud kan 
krijgen moet dat ook gelden voor een kerkgenootschap dat aan de voorwaarden 
voor de betreffende subsidieverstrekking voldoet, en bij kinderspeelplaatsen 
geldt natuurlijk hetzelfde.

Zeven rechters redeneerden aldus, en achtten de weigering van de subsidie in 
strijd met het First amendment. een van hen, Justice Breyer, had zijn oordeel 
tijdens de zitting al laten blijken door de advocaat van de staat Missouri belang-
stellend te vragen of de staat ook vond dat de uit overheidsmiddelen bekostigde 
brandweer niet mocht uitrukken als er een kerkgebouw in brand stond.

Waarom vertel ik u over deze in uw ogen extreem onspectaculaire uitspraak? 
Omdat zij dat in amerikaanse ogen beslist niet is.

De uitspraak werd door talloze amerikanen reikhalzend tegemoet gezien. 
Zowel op de dag van de zitting als op die van de uitspraak werd buiten het 
gerechtsgebouw gedemonstreerd door leden van de alliance Defending Free-
dom, een christelijke organisatie die de kosten droeg die de kerk moest maken 
om te procederen, en die op haar website de zaak aanprees als de belangrijkste 
zaak over godsdienst sinds jaren. 
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er werd ook een tegendemonstratie gehouden door mensen die juist beslist 
niet wilden dat de kerkse kleuters zich minder zouden bezeren als ze uit het 
klimrek zouden vallen.

Chief Justice Roberts, die namens het Hooggerechtshof de majority opinion 
schreef, verwoordde die in gezwollen proza, waarin hij onder meer een verge-
lijking trok met een twee eeuwen oude uitspraak van het hof in een zaak over 
een wet uit Maryland die Joden uitsloot van bepaalde openbare ambten. Justice 
Sotomayor, een van de twee tegenstemmers, schreef een ellenlange, ronduit 
hysterisch getoonzette dissenting opinion, waarin zij betoogde dat door de 
uitspraak van (de meerderheid van) het hof radicaal afscheid was genomen 
van de scheiding van kerk en staat, en dat dit rampzalige gevolgen zou hebben.

Wie de moeite neemt te googelen op de hier besproken uitspraak vindt zonder 
moeite tientallen artikelen, ook in gezaghebbende kranten en tijdschriften, 
waarin evenzovele scribenten, waaronder hoogleraren in de rechten, de won-
derlijke mening van Justice Sotomayor onderschrijven en de ondergang van 
de Verenigde Staten profeteren. 

De googelende lezer vindt evenzoveel artikelen van scribenten (hoogleraren 
in de rechten heb ik daarbij niet aangetroffen) die de uitspraak bejubelen als 
een enorm belangrijke overwinning voor de vrijheid van godsdienst, die de 
weg vrijmaakt voor overheidsbekostiging van christelijk onderwijs. Dat is even 
grote onzin; de uitspraak zegt daar niets over.

De enige die het hoofd koel hield was de hierboven al genoemde Justice Breyer, 
die in zijn verfrissend korte concurring opinion (dat wil zeggen dat je het eens 
bent met de meerderheid, maar niet op dezelfde gronden) weer verwees naar 
de brandweer die ook een brandende kerk moet blussen.

Wat leert ons dit? Dat de Verenigde Staten een nog veel meer gepolariseerde 
natie zijn dan nederland. Dat zij onderhand verdeeld zijn in twee groepen die 
elkaar verafschuwen. Dat zij elke concessie, hoe gering ook, die aan de andere 
groep wordt gedaan ervaren als een afschuwelijke nederlaag, en elke uitspraak 
in hun voordeel, ook in een flutzaak als deze, als een belangrijke stap verder 
op hun weg naar de uiteindelijke overwinning op de ander. 

tRInItY LutHeRan CHuRCH V. COMeR
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en dat zelfs het Hooggerechtshof niet meer weet te ontkomen aan de holle 
retoriek die beide groepen kenmerkt.

Inmiddels kijken beide kampen al weer reikhalzend uit naar een zaak die het 
Hooggerechtshof komend najaar zal behandelen. 

Die gaat over de vraag of een christelijke ontwerper van bruidstaarten op grond 
van zijn geloofsovertuiging en zijn artistieke vrijheid (!) mocht weigeren een 
taart te ontwerpen voor een same-sex-marriage.

Ik ben blij dat ik in nederland woon.

Supreme Court of the united States 26 juni 2017, trinity Lutheran Church v. 
Comer

Augustus 2017
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Lees maar, er staat niet wat er staat

een ambtenaar was werkzaam bij de Immigratie- en naturalisatiedienst. In 2011 
sloot zij met die dienst een vaststellingsovereenkomst. In die overeenkomst 
was vastgelegd dat haar in 2012 reorganisatieontslag zou worden verleend, en 
dat haar totdat zij de leeftijd van 65 jaar bereikte een uitkering zou worden 
toegekend.

Bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst had zij zich laten 
bijstaan door een gemachtigde, die ook voor een andere ambtenaar optrad. 
Die gemachtigde hield er rekening mee dat de pensioengerechtigde leeftijd 
wel eens zou kunnen gaan stijgen, en vroeg in de onderhandelingen aan de 
onderhandelaar van de InD om ‘de leeftijd van 65 jaar’ te wijzigen in ‘de pen-
sioengerechtigde leeftijd’.

De onderhandelaar van de InD mailde dezelfde dag terug: ‘Die aanpassing lijkt 
mij niet in het belang van uw cliënten. Zij kunnen immers nu al het recht op 
pensioen doen gelden, zij het met een (erg) lage uitkering. De bedoeling met 
deze zinsnede is dat de werkgever beiden de uitkering toezegt tot de maand 
waarin het recht op aOW ingaat, aangevuld met het opgebouwde pensioen. 
als u dit desondanks anders ziet, dan verneem ik graag uw achterliggende doel’.

De gemachtigde van de ambtenaar liet zich door dit antwoord geruststellen en 
de bepaling over de uitkering tot de leeftijd van 65 jaar bleef staan. De over-
eenkomst werd getekend en de ambtenaar werd ontslag verleend.

De ambtenaar vroeg zijn werkgever een paar jaar later om conform de bedoe-
ling van de overeenkomst de uitkering door te betalen tot de aOW-gerechtigde 
leeftijd. Zij verwees daarbij naar het hierboven aangehaalde e-mailbericht. 
Ik neem aan dat zij inmiddels de leeftijd van 65 jaar had bereikt en dat haar 
werkgever de uitkering had beëindigd, maar de uitspraak vermeldt dat niet.

LeeS MaaR, eR Staat nIet Wat eR Staat
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De werkgever wees dat verzoek af. De ambtenaar maakte bezwaar. De be-
zwarencommissie adviseerde om het bezwaar gegrond te verklaren, maar de 
werkgever verklaarde het bezwaar niettemin ongegrond. In beroep kreeg de 
ambtenaar ongelijk. Zij ging in hoger beroep, wat leidde tot de hier besproken 
uitspraak.

De Centrale Raad van Beroep overweegt allereerst dat de ambtenaar aan een 
vaststellingsovereenkomst kan worden gehouden, op grond van het rechts-
zekerheidsbeginsel (het rechtszekerheidsbeginsel is geen algemeen beginsel 
van behoorlijk bestuur, maar een algemeen rechtsbeginsel, waar dus ook het 
bestuursorgaan aanspraken aan kan ontlenen). Vervolgens overwoog de Raad 
dat niet alleen naar de tekst van de overeenkomst moet worden gekeken, maar 
ook naar wat partijen op basis van die bepalingen redelijkerwijs van elkaar 
mochten verwachten.

Dat is allemaal vaste jurisprudentie, en de lezer van de uitspraak verwacht op 
dit punt nog een korte verwijzing naar de e-mail van de onderhandelaar – die 
ook de overeenkomst namens de werkgever heeft getekend en dus bevoegd 
was om haar aan te gaan – en een gegrondverklaring van het hoger beroep.

nee dus. De Raad vindt dat uit die e-mail niet kan worden afgeleid dat de 
werkgever bereid was in te stemmen met een wijziging van de overeenkomst in 
dier voege dat de uitkering door zou lopen tot de aOW-leeftijd. De werkgever 
had alleen maar uitgelegd dat de door de ambtenaar voorgestelde tekst onvoor-
deliger voor de ambtenaar was. Verder stelt de Raad dat de passage waarin de 
werkgever opmerkt dat hij de uitkering toekent tot de maand waarin het recht 
op aOW ingaat, moet worden gelezen in samenhang met de opmerking over 
het opnemen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hm.

Ik heb die passage veertien keer in samenhang met de opmerking over het 
opnemen van de pensioengerechtigde leeftijd gelezen, maar het helpt niet 
echt. Ik blijf de passage lezen als een toezegging dat de uitkering tot de aOW-
gerechtigde leeftijd zou worden toegekend.
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Met heel veel goede wil zou ik de passage nog zo kunnen lezen dat de werkgever 
in de overeenkomst de leeftijd van 65 jaar had opgenomen om te bewerkstel-
ligen dat de uitkering zou doorlopen tot de destijds geldende aOW-leeftijd, 
en dat hij daarmee niet bedoelde een garantie af te geven dat bij wijziging van 
die leeftijd de uitkeringsduur ook zou wijzigen. Ik ga er maar vanuit dat de 
Raad dat ook doet.

De ambtenaar had er uiteraard beter aan gedaan om nog eens expliciet te vra-
gen ook in de overeenkomst vast te leggen dat haar tot de aOW-gerechtigde 
leeftijd een uitkering zou worden toegekend.

Maar ik vind het niet vreemd dat de ambtenaar zich door de e-mail van de 
onderhandelaar gerust heeft laten stellen, en ik denk dat ik, als ik deze amb-
tenaar was, mij door mijn werkgever behoorlijk gepiepeld zou voelen. Deze 
uitspraak stemt mij dan ook niet vrolijk.

CRvB 20 juli 2017, eCLI:nL:CRVB:2017:2515

September 2017

LeeS MaaR, eR Staat nIet Wat eR Staat
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Hooghoudt

Graanjenever uit Groningen, inderdaad. De vennootschap die deze jenever 
stookt heeft een accountmanager in dienst, die in de loop van zijn dertigjarige 
dienstverband een iets te grote liefde voor dit product ontwikkeld heeft. De 
accountmanager heeft tot taak slijterijen te bezoeken om de jenever aan te 
prijzen en te verkopen. Daarvoor is hem een leaseauto ter beschikking gesteld.

Op 22 december 2016, in zijn vakantie, heeft de accountmanager de leaseauto 
gepakt en is hij naar de garagebox gereden die hem door Hooghoudt ter be-
schikking is gesteld om de jenever in te bewaren die hij naar slijterijen moet 
meenemen. Hij heeft zich daar aan de jenever te goed gedaan, en hij heeft ver-
volgens onder invloed een eenzijdig ongeval veroorzaakt waarbij de leaseauto 
total loss raakte. Zijn rijbewijs werd door de politie ingenomen.

De accountmanager heeft zich laten opnemen in een ontwenningskliniek. Zijn 
vrouw heeft dat aan Hooghoudt bericht en haar man ziek gemeld.

Hooghoudt was begrijpelijkerwijs nogal boos. Het is ook nogal ernstig wat de 
man gedaan heeft. Hij heeft jenever gedronken die niet aan hem toebehoorde, 
maar aan zijn werkgever. Dat alleen al zou grond voor ontslag op staande voet 
kunnen zijn, zou je denken. Én hij is dronken in zijn leaseauto gestapt (het in-
nemen van het rijbewijs wijst erop dat hij niet een beetje te veel had gedronken, 
maar heel veel te veel) en heeft daardoor die auto total loss gereden. nog een 
grond voor ontslag op staande voet, zou je denken.

Zo ver ging Hooghoudt niet. Hooghoudt hield wel het loon van betrokkene 
in. Het stelde zich op het standpunt dat de accountmanager ook niet zou kun-
nen werken als hij niet in de kliniek was opgenomen, omdat zijn rijbewijs was 
ingenomen en hij dus de slijterijen niet meer kon bezoeken. Bovendien stelde 
Hooghoudt de waarde van de leaseauto te willen verrekenen.

HOOGHOuDt
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Dat leidde tot het hier te bespreken kort geding bij de kantonrechter. De ac-
countmanager vorderde loondoorbetaling, en voerde daartoe aan dat hij al vóór 
22 december 2016 aan een alcoholverslaving leed en legde als bewijs daarvan 
een verklaring van de ontwenningskliniek over. Hij was dus, zo stelde hij, ziek, 
en die ziekte, en niet het innemen van zijn rijbewijs, was er de oorzaak van dat 
hij niet kon werken. Hij had dus, zo vond hij, gewoon recht op loondoorbeta-
ling tijdens ziekte.

Hooghoudt bleef bij zijn standpunt dat betrokkene niet kon werken door het 
innemen van zijn rijbewijs en dat dus geen loon doorbetaald hoefde te worden.

De kantonrechter gaf de accountmanager gelijk. Hij overwoog dat Hooghoudt 
zich beriep op de hoofdregel van artikel 7:672 BW, waarin is neergelegd dat 
geen loon verschuldigd is voor de tijd gedurende de werknemer de bedongen 
arbeid niet verricht, en dat de accountmanager zich beriep op de uitzondering 
op die hoofdregel van artikel 7:629 BW, waarin is bepaald dat de werknemer 
wel recht heeft op loon als hij de arbeid niet verricht omdat hij daartoe door 
ziekte niet in staat is.

De rechter achtte aannemelijk dat de accountmanager al vóór 22 december 2016 
verslaafd was aan alcohol. Die ‘aandoening’ was volgens de kantonrechter ‘naar 
vaste jurisprudentie’ een ziekte. en nu komt het: de rechter was van oordeel 
dat er een zeer gerede kans bestond dat in een bodemprocedure zou worden 
geoordeeld dat het ongeval op 22 december 2016 (dat had geleid tot intrekking 
van het rijbewijs) niet los kon worden gezien van de ziekte van betrokkene en 
dat die ziekte dus moet worden gezien als de primaire oorzaak van het feit dat 
de accountmanager niet kon werken.

Ik meld u allemaal dit niet omdat dit een nogal slechte uitspraak is. Dat is zij wel 
hoor, wat mij betreft. alcoholisme is volgens mij niet zozeer een aandoening 
als wel iets wat al te dorstige mensen over zichzelf afroepen. er zijn inderdaad 
wel wat uitspraken in arbeidsrechtzaken te vinden waarin alcoholisme wordt 
aangemerkt als ziekte, maar om van vaste jurisprudentie te spreken is over-
dreven. De Hoge Raad heeft zich nooit in die zin uitgelaten. nog erger is de 
overweging dat het ongeval niet los kon worden gezien van betrokkenes ‘ziekte’, 
en dat die ziekte dus tot intrekking van het rijbewijs heeft geleid. 
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Volgens mij leidt alcoholisme ertoe dat je te veel drinkt, maar hoeft het er he-
lemaal niet toe te leiden dat je in beschonken toestand een auto gaat besturen.

Ik bespreek deze uitspraak hier omdat zij illustreert hoe anders in het arbeids-
recht tegen deze problematiek wordt aangekeken dan in het ambtenarenrecht. 
Rechters in het arbeidsrecht zijn inderdaad geneigd alcoholisme als een ziekte 
te beschouwen. ambtenarenrechters zijn dat niet.

een ambtenaar die in dronken toestand zijn dienstauto total loss rijdt maakt 
zich schuldig aan zeer ernstig plichtsverzuim, waaraan de straf van ontslag 
evenredig is. als de ambtenaar dan tegen zijn ontslag in bezwaar en vervolgens 
in beroep gaat en aanvoert dat het plichtsverzuim hem gelet op zijn alcohol-
verslaving niet kan worden aangerekend, dan doet de ambtenarenrechter daar 
bijna nooit iets mee. naar vaste jurisprudentie (en dat is echt vaste jurispru-
dentie!) in het ambtenarenrecht is alcoholisme op zichzelf geen ziekte. Van de 
verslaafde ambtenaar mag worden verwacht dat hij hulp zoekt en met die hulp 
zijn verslaving bevecht en overwint. als hij dat niet doet of daar niet in slaagt 
is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. alleen als de verslaving wordt veroor-
zaakt door een psychische ziekte die maakt dat de ambtenaar op het stuk van 
alcoholgebruik geen enkele mogelijkheid heeft zijn eigen wil te bepalen moet 
worden aangenomen dat het plichtsverzuim de ambtenaar niet kan worden 
aangerekend. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep in een aantal uitspraken 
gesteld, en in geen van die uitspraken heeft de Raad vervolgens aangenomen dat 
in het betreffende geval het plichtsverzuim inderdaad niet kon worden toegere-
kend. Zie bijvoorbeeld CRvB 19 februari 2009, eCLI:nL:CRVB:2009:BH4522.

Ik vind de benadering van de ambtenarenrechter vanuit de maatschappij 
bezien veel beter. Zeker, het lot van een alcoholist is niet te benijden. Maar 
door te stellen dat de zieke werknemer afwezigheid wegens dronkenschap of 
wangedrag onder invloed van alcohol niet kan helpen omdat hij nu eenmaal 
verslaafd is, ontneem je die werknemer iedere verantwoordelijkheid voor zijn 
eigen gedrag en leg je alle gevolgen van dat gedrag bij de werkgever neer. en 
dat terwijl er volgens mij maar één doeltreffende manier is om alcoholist te 
worden, namelijk door lange tijd meer te drinken dan goed voor je is, en terwijl 
er mogelijkheden zijn om hulp te zoeken om je verslaving te bestrijden voordat 
je je werkgever een ernstig probleem als in deze casus aan de orde bezorgt.

HOOGHOuDt
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Overheidswerkgevers zullen het ambtenarenrecht na de normalisering nog 
missen. tot die normalisering mogen zij in ieder geval blij zijn dat de ambte-
narenrechter de moraal nog hooghoudt.

Rechtbank noord-nederland 29 september 2017, eCLI:RBnne:2017:4367

December 2017
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Waarschuwing

Zoals de lezers van dit stukje weten is een disciplinaire straf die aan een ambte-
naar wordt opgelegd een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht. 
De ambtenaar kan tegen die straf rechtsmiddelen aanwenden. Maar wat als de 
ambtenaar nu geen straf krijgt, maar een boze brief, waarin hem wordt gemeld 
dat zijn gedrag afkeurenswaardig is en dat hij dat voortaan moet nalaten, en 
dat hij, als hij toch weer de fout ingaat, bestraft zal worden?

naar vaste jurisprudentie – zie bijvoorbeeld CRvB 18 mei 2006,  
eCLI:nL: CRVB: 2006:aX6392 – is zo’n brief geen besluit, maar een ‘normaal 
sturingsmiddel in de interne verhoudingen’, waartegen geen bezwaar kan 
worden gemaakt. Het verschil tussen zo’n brief en de straf van schriftelijke 
berisping is natuurlijk maar heel klein, en de ambtenaar die zo’n brief krijgt 
zal dat voelen als een berisping, maar de Centrale Raad van Beroep is onver-
biddelijk: zo’n brief brengt geen rechtsgevolg teweeg en is dus geen besluit. 
Dat betekent dus ook dat die brief niet rechtens onaantastbaar wordt. als het 
bestuursorgaan in een later stadium de ambtenaar voor een andere gedraging 
een straf oplegt en er daarbij op wijst dat de ambtenaar zich al eerder heeft 
misdragen kan de ambtenaar dan ook aanvoeren dat hij dat helemaal niet heeft 
gedaan, en een tot oordelen geroepen rechter zal dan moeten toetsen of de 
in de eerdere brief beschreven gedraging zich inderdaad heeft voorgedaan en 
zo ja, of zij afkeurenswaardig is. Dat is begrijpelijk: een waarschuwing is geen 
disciplinaire straf, en als je tegen zo’n blote waarschuwing beroep openstelt 
zou je dat ook moeten doen tegen de mededeling dat een door een ambtenaar 
gemaakte notitie beneden de maat is. Daar is geen beginnen aan.

Om het ingewikkelder te maken hanteert de Raad de lijn dat een brief als 
hierboven beschreven wel een appellabel besluit is als het bestuursorgaan erin 
vermeldt dat de laakbaar geachte gedraging plichtsverzuim oplevert, ook al legt 
het bestuursorgaan geen disciplinaire straf op. Zie bijvoorbeeld CRvB 17 maart 
2005, eCLI:nL:CRVB:2005:at3554. 

WaaRSCHuWInG
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De ambtenaar die niets tegen die brief onderneemt, omdat er geen straf wordt 
opgelegd, kan in een eventuele latere procedure tegen een hem opgelegde straf 
die brief niet meer ter discussie stellen; dat hij zich al eerder aan plichtsverzuim 
schuldig heeft gemaakt staat in rechte vast.

Waarom de constatering dat de ambtenaar zich aan plichtsverzuim schuldig 
heeft gemaakt, ook als er geen straf wordt opgelegd, toch rechtsgevolg teweeg 
brengt legt de Raad niet echt duidelijk uit, en ik kan het de lezers ook niet 
uitleggen, want ik begrijp het zelf niet. Het is een van die eigenaardigheden 
van het ambtenarenrecht waar de deskundige op dat rechtsgebied zijn voor-
deel mee kan doen en waar de leek over kan struikelen, en voor mij is dat fijn, 
maar ik heb de jurisprudentie over dit onderwerp altijd weinig klantvriendelijk 
gevonden. Volgens mij beoogt het bestuursrecht laagdrempelig te zijn, en deze 
jurisprudentie maakt het wat mij betreft nodeloos ingewikkeld.

Die jurisprudentie is nu nog iets ingewikkelder geworden. In zijn uitspraak 
van 18 januari 2018 had de Raad te oordelen over een brief van het bestuurs-
orgaan aan een ambtenaar. In die brief werd de ambtenaar medegedeeld dat 
haar een waarschuwing werd gegeven voor haar gedrag (ze had tegen iemand 
iets onaardigs gezegd over een collega). Daarbij werd gemeld dat ze dat niet 
meer mocht doen en dat, als ze dat toch deed, ‘zwaardere disciplinaire maat-
regelen’ zouden volgen. Het bestuursorgaan verklaarde het bezwaar tegen die 
brief niet-ontvankelijk, omdat geen sprake was van een besluit, maar van een 
normaal sturingsmiddel. Dat is wat raar als je bedenkt dat het bestuursorgaan 
die waarschuwing zelf als disciplinaire maatregel had aangemerkt, maar het 
bestuursorgaan deed het toch, en de Raad gaf het bestuursorgaan gelijk.

Dat snap ik nog wel. Het bestuursorgaan is niet de instantie die bepaalt of 
iets een disciplinaire maatregel is. Dat doet de regelgever, en die had een 
waarschuwing niet als disciplinaire maatregel in de rechtspositieregeling (het 
aRaR) opgenomen. Maar dat het voor de ambtenaar, door de manier waarop 
het bestuursorgaan de brief had verwoord, wel heel erg verwarrend was had 
in de uitspraak tot uiting gebracht mogen worden.

CRvB 18 januari 2018, eCLI:nL:CRVB:2018:148
Januari 2018
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Frans naerebout

Frans naerebout genoot aan het einde van de achttiende eeuw in Zeeland en 
daarbuiten een zekere faam als redder van in nood verkerende scheepsbeman-
ningen. een Zeeuwse gemeente houdt zijn nagedachtenis nog steeds in ere 
door jaarlijks een naar hem vernoemde prijs aan verdienstelijke vrijwilligers 
toe te kennen.

In 2016 was een vrouwelijke ambtenaar met het voorbereiden van het college-
besluit om de prijs toe te kennen belast. Zij maakte daartoe op 25 oktober 2016 
een collegevoorstel. Dat was geen controversieel voorstel, denk ik. er is een 
jury die uit de kandidaten de beste twee kiest (met Google kun je alles vinden, 
ook dit soort dingen) en het college zal die keuze doorgaans wel volgen. Over-
weldigd door het digitale tijdperk verzuimde de ambtenaar echter het digitale 
voorstel een zodanige status toe te kennen dat het in een collegevergadering 
werd behandeld. Zij kwam daar op 28 november 2016, een week voor de prijs 
– door de burgemeester – zou worden uitgereikt, achter. en toen was, naar ik 
aanneem, alles al voorbereid, en kon het college geen echte keuze meer maken.

De ambtenaar had natuurlijk onmiddellijk haar leidinggevende rouwmoedig 
haar verzuim moeten opbiechten. Dan had het college – misschien met een 
elektronisch parafenrondje – nog pijlsnel een besluit kunnen nemen om de 
prijs inderdaad aan de ongetwijfeld al verwittigde vrijwilligers toe te kennen. Ik 
neem aan dat de ambtenaar een terechte schrobbering zou hebben gekregen en 
dat daarmee de kous af zou zijn geweest. De burgemeester had kennelijk nog 
niet eens gemerkt dat hij een prijs zou uitreiken die het college nog helemaal 
niet had toegekend.

De ambtenaar deed evenwel in haar zenuwen iets heel doms. Zij voorzag het 
digitale voorstel van een digitale handtekening van de loco-secretaris, voor-
wendend dat het college op 25 oktober 2016 overeenkomstig haar voorstel een 
besluit had genomen.

FRanS naeReBOut
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en dat kwam uit. en het college verleende haar onvoorwaardelijk strafontslag. 
niet voor het verzuimen om het besluit tijdig in het college te brengen, maar 
voor het vervalsen van een collegebesluit en het voor echt laten doorgaan van 
dat besluit.

Haar bezwaar tegen het ontslag werd ongegrond verklaard, en zij stelde be-
roep in en vroeg een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter, 
inhoudende onder meer doorbetaling van haar salaris en wedertewerkstelling. 
De voorzieningenrechter vond de zaak zo simpel dat hij onmiddellijk uitspraak 
deed in de bodemprocedure: beroep ongegrond.

Dat klink misschien hard. De ambtenaar werkte al sinds 2010 bij de gemeente, 
en uit de uitspraak blijkt niet dat zij eerder een misstap had begaan. Wel blijkt 
uit de uitspraak dat zij sinds 25 oktober 2016 – de dag waarop zij haar eerste 
fout maakte – gedeeltelijk verzuimde, met beperkingen die door de bedrijfsarts 
als deels werkgerelateerd werden aangemerkt. Door haarzelf en door een haar 
– na haar tweede fout en de ontdekking daarvan – behandelend psycholoog 
werden deze beperkingen aangemerkt als een burn-out. Daar zag de voorzie-
ningenrechter geen verzachtende omstandigheid in, want daarmee was niet 
aangetoond dat zij de ontoelaatbaarheid van haar gedrag niet had kunnen 
overzien, en dat zij niet overeenkomstig dat inzicht had kunnen handelen. 
Sterker nog, op 1 december 2016 had zij verklaard dat zij zich realiseerde dat 
ze fout bezig was, en ter zitting van de voorzieningenrechter had ze verklaard 
dat ze op 28 november 2016 in paniek had gehandeld, maar later op die dag 
tot het inzicht kwam dat zij fout zat en dat zij door haar gedrag haar baan zou 
kunnen verliezen, en daarom haar gedrag niet alsnog had opgebiecht.

Strafontslag dus. nogmaals, dat klinkt misschien hard. Maar het plichtsverzuim 
van de ambtenaar levert toch echt een ambtelijke doodzonde op. Je vervalst als 
ambtenaar geen collegebesluiten. Gewoon niet. nooit. Ook niet in een weinig 
controversiële zaak als deze.

Of, zoals de voorzieningenrechter het in zijn uitspraak formuleerde: ‘Door 
verzoeksters handelen is haar integriteit als gemeenteambtenaar aangetast. 
Haar handelen raakt ook de integriteit van het college en de gemeente. 
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De echtheid van collegebesluiten dient immers onder alle omstandigheden 
boven iedere twijfel verheven te zijn. Dat verzoeksters handelen in dit geval niet 
tot (ernstige) gevolgen heeft geleid speelt daarbij geen rol, temeer niet nu dit 
niet aan verzoekster te danken is. Dat verzoeksters handelen niet was gericht 
op het behalen van persoonlijk voordeel, maakt dit niet anders’.

en vervolgens: ‘Het lijdt geen twijfel dat het ontslagbesluit tot ernstige financiële 
gevolgen leidt voor verzoekster en haar gezin. Daarin, en in wat verzoekster 
verder heeft aangevoerd, ligt geen aanleiding om strafontslag niet evenredig 
te achten aan het plichtsverzuim’.

Men zie in dit verband ook de slotregels van het gedicht ‘De onbedachtzaam-
heid’, uit de bundel Proeve van kleine gedigten voor kinderen van Hieronymus 
van alphen, een tijdgenoot van Frans naerebout.

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 4 januari 2018, 
eCLI:nL:RBZWB:2018:55

Maart 2018

FRanS naeReBOut
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In dit concrete bijzondere geval

Veel uitspraken in het ambtenarenrecht gaan over ontslag ‘op overige gronden’, 
waarbij de werkgever zich dan op het standpunt stelt dat de verhoudingen 
volledig verstoord zijn en de ambtenaar stelt dat het met die verstoring best 
meevalt en dat in elk geval onvoldoende is geprobeerd de verhoudingen te 
verbeteren.

Het komt niet zo vaak voor dat een ambtenaar verzoekt om hem – onder 
toekenning van een uitkering – ontslag te verlenen wegens een verstoorde 
arbeidsrelatie, en dat de werkgever dit verzoek afwijst.

De hier besproken uitspraak betrof zo’n vrij zeldzaam geval. een ambtenaar, 
die kennelijk al een tijdje thuis zat (ziek of niet, dat blijkt niet uit de uitspraak) 
wegens een arbeidsconflict, had de werkgever om een dergelijk ontslag verzocht. 
De werkgever had het verzoek van de ambtenaar afgewezen omdat volgens hem, 
ondanks het uitblijven van resultaat van de mediation die had plaatsgevonden, 
de mogelijkheden voor re-integratie nog onvoldoende waren verkend.

De ambtenaar, die kennelijk heel graag ontslagen wilde worden, maakte tegen 
die afwijzing bezwaar. als enige grond voor dit bezwaar voerde hij (of waar-
schijnlijker: voerde zijn gemachtigde) aan dat ‘in dit concrete bijzondere geval 
wel degelijk op Waa (zo heet de werkgever, PJS) de verplichting rust om aan 
hem ontslag ex artikel 8:8 CaR/uWO te verlenen’. artikel 8:8 CaR/uWO is 
het artikel waarin voor de sector gemeenten het ontslag op overige gronden 
is neergelegd, en ‘ex’ is Latijn voor ‘uit’ en deftig juristenjargon voor ‘op grond 
van’. De ambtenaar vermeldde in zijn bezwaarschrift dat hij bezwaar maakte 
op nader aan te voeren gronden.

De werkgever stelde hem een termijn – uiteraard gelegen buiten de wettelijke 
bezwarentermijn van zes weken na bekendmaking van het besluit – om de 
gronden van het bezwaar aan te leveren. 

In DIt COnCRete BIJZOnDeRe GeVaL
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De werkgever vermeldde daarbij dat het niet of niet tijdig ontvangen van de 
gronden zou leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar. Dat laat-
ste kan, want artikel 6:5 awb bepaalt onder meer dat een bezwaarschrift de 
gronden van het bezwaar dient te omvatten.

en toen leverde de ambtenaar de gronden van het bezwaar één dag te laat aan. 
De werkgever verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk, omdat de gronden 
niet tijdig waren aangeleverd.

De ambtenaar ging in beroep, en nadat dit ongegrond was verklaard in hoger 
beroep. In dat hoger beroep oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de 
werkgever het bezwaar van de ambtenaar ten onrechte niet-ontvankelijk had 
verklaard. Het honoreerde de grief van de ambtenaar dat hij in zijn inleidend 
bezwaarschrift wel degelijk een concrete en voldoende, zij het summiere, mo-
tivering van zijn bezwaar had gegeven.

De Raad overwoog dat volgens vaste jurisprudentie in het algemeen geen 
hoge eisen aan de motivering van een bezwaar worden gesteld. Dat neemt 
niet weg, aldus de Raad, dat een bezwaarschrift een concrete bezwaargrond 
dient te bevatten, en wel een feitelijke grond, en een feitelijke grond is, zo zegt 
de Raad, een standpunt ten aanzien van de overwegingen van het bestreden 
besluit waarmee duidelijkheid wordt verschaft over het punt of de punten waar 
degene die bezwaar maakt het niet mee eens is.

aan deze inderdaad wel heel lage eis voldoet het bezwaarschrift volgens de 
Raad, waarbij hij fijntjes opmerkt dat artikel 6:5 awb geen eisen stelt aan de 
gefundeerdheid van de grond van een bezwaar.

uit een bezwaarschrift behoeft dus alleen maar te blijken waarmee de indiener 
ervan het oneens is, en dan is er al een grond ingediend. Je kunt twisten over 
de vraag of het begrip ‘grond’ door de Raad juist wordt uitgelegd. Volgens 
Van Dale is een grond een motief, en een motief kan ik in de woorden ‘in dit 
concrete bijzondere geval’ niet ontdekken. Maar het is waar: uit de hierboven 
uitvoeriger geciteerde zinsnede waarin die woorden voorkomen blijkt waarmee 
de bezwaarde het niet eens is, en de minimale eis dat blijkt wat het punt van 
geschil is heeft de Raad in het verleden enige malen eerder benoemd. 
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Zie voor een geval waarin niet aan die eis werd voldaan CRvB 27 december 
2001, eCLI:nL:CRVB:2001:aD8574, en voor een hilarisch geval waarin wel 
aan die eis werd voldaan CRvB 3 februari 2004, eCLI:nL:CRVB:2004:aO4835.

Voor partijen betekent de uitspraak van de Raad dat zij weer terug bij af zijn. 
De werkgever zal alsnog inhoudelijk op het bezwaar van de ambtenaar moeten 
beslissen. De Raad kon dat niet doen, omdat hij niet op de stoel van de werk-
gever (die een grote beleidsvrijheid heeft bij het beslissen op een bezwaar als 
het onderhavige) kon gaan zitten. als pleister op de wonde heeft de Raad nog 
wel bepaald dat tegen de nieuwe beslissing op bezwaar rechtstreeks bij hem 
beroep kan worden ingesteld.

Mei 2018

In DIt COnCRete BIJZOnDeRe GeVaL
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Klimaatbeheersing

Het gemeentehuis van Den Haag, voltooid in 1995, is voorzien van een zo-
genaamd klimaatbeheersingssysteem. een ambtenaar die daar al sinds 1999 
werkte stelde in 2013 dat zij door dat systeem gezondheidsklachten had en 
meldde zich vanaf die tijd regelmatig ziek.

De werkgever deed zijn best om de door de ambtenaar ondervonden problemen 
op te lossen. In 2014 werd haar werkplek herhaaldelijk opnieuw ingesteld, is 
haar bureau gedraaid, zijn kasten verplaatst en zijn panelen aan het plafond 
verlegd ‘om koude luchtstromen tegen te gaan’.

De werkgever liet technisch onderzoek naar het systeem uitvoeren. Dat wees 
uit dat het systeem aan de wettelijke eisen voldeed. Verder ingrijpen in het 
systeem dan het verleggen van panelen zou er juist toe leiden dat het systeem 
niet meer aan de wettelijke eisen voldeed, terwijl die eisen nu juist dienen om 
de gezondheid van de medewerkers te waarborgen.

Om de ambtenaar tegemoet te komen werd haar, toen in 2015 een re-integratie-
traject werd gestart, een stiltekamer toegewezen. Dat hielp volgens de ambtenaar. 
Waarom een stiltekamer een oplossing voor de door het klimaatbeheersings-
systeem ervaren problemen zou zijn hoop ik hieronder iets duidelijker te maken.

In juni 2015 moest de stiltekamer door een andere afdeling in gebruik worden 
genomen. De ambtenaar meende onder deze omstandigheden niet te kunnen 
werken. een mediationgesprek bracht geen oplossing. In 2016 verleende de 
werkgever de ambtenaar onder toepassing van artikel 8:8 van de toepasselijke 
rechtspositieregeling ontslag wegens een impasse in de arbeidsverhouding. De 
gemeente had geen mogelijkheden meer om de problemen, die de ambtenaar 
stelde te ondervinden, op te lossen, en de ambtenaar vond dat zij onder die 
omstandigheden niet kon werken.

KLIMaatBeHeeRSInG
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De ambtenaar werden daarbij een garantie op een WW-uitkering en een 
aanvullende uitkering op de WW toegekend, maar geen nawettelijke uitke-
ring, omdat de werkgever van mening was dat het ontslag grotendeels aan de 
ambtenaar te wijten was.

De ambtenaar vocht het ontslag aan. Dat leidde uiteindelijk tot de hier bespro-
ken uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

De ambtenaar stelde dat zij helemaal niet ontslagen had behoeven te worden. 
De gemeente had haar permanent een eigen stiltekamer moeten toewijzen. 
Daar kon zij volgens haar het systeem uitschakelen zonder daarmee collega’s 
tot last te zijn. Dat deed zij namelijk door op haar bureau te klimmen en het 
enige ventilatierooster in die kamer af te plakken. terecht zag de Raad daarin 
geen acceptabele oplossing, nu daardoor een eenpersoonskamer de hele dag 
van verse lucht verstoken werd.

De ambtenaar voerde subsidiair aan dat het ontslag niet in overwegende mate 
aan haar te wijten was, en dat haar dus wel een nawettelijke uitkering had 
moeten worden toegekend. Ook daarin ging de Raad niet mee. De gemeente 
had alles gedaan wat van haar verwacht mocht worden om een oplossing 
te bereiken, maar die was niet mogelijk gebleken, en de ambtenaar was de 
gemeente maar blijven verwijten dat die onvoldoende deed om haar proble-
men op te lossen, waarmee de impasse een feit was geworden. De ambtenaar 
kreeg dus ongelijk.

Ik weet maar weinig van klimaatbeheersingssystemen. Kennelijk waren de ge-
zondheidsklachten die deze ambtenaar ervoer niet objectiveerbaar, anders was 
ze wel situatief ongeschikt geacht voor haar werk, wat tot een ontslag wegens 
ziekte had geleid. uit de uitspraak klinkt door (maar misschien lees ik er teveel 
in) dat ook de Raad – net als de werkgever – vindt dat de ambtenaar wel erg 
veel aandacht vroeg voor klachten die niet echt aan te tonen waren, en wel erg 
lichtvaardig stelde niet te kunnen werken als het door haar ervaren probleem 
niet werd opgelost. Dat maakt het oordeel dat het ontslag overwegend aan haar 
te wijten is begrijpelijk. Zeker.
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en toch ben ik blij dat in mijn kantoor gewoon af en toe een raam open kan.

CRvB 9 mei 2018, eCLI:nL:CRVB:2018:1436

Mei 2018

KLIMaatBeHeeRSInG
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Satudarah

een ambtenaar was al sinds 2002 lid van de motorclub Satudarah. Dit schijnt 
een vrij onsympathieke club te zijn (geweest). Het is een zogenoemde Outlaw 
Motorcycle Gang, en dat zijn naar ik heb vernomen motorclubs die zich meer 
met criminele activiteiten dan met toertochtjes in de Dolomieten bezighouden. 
Satudarah is onderverdeeld in plaatselijke afdelingen, die chapters worden 
genoemd.

nu werkte die ambtenaar bij het ministerie dat eerst Justitie heette, toen Veilig-
heid en Justitie en nu Justitie en Veiligheid. De minister vond het geen goed 
idee dat een van zijn ambtenaren lid was van Satudarah en verleende hem 
in 2014 ontslag wegens ernstig disfunctioneren. Dat deed hij dus twaalf jaar 
nadat de ambtenaar lid was geworden, maar ik neem aan dat de ambtenaar 
zijn lidmaatschap niet aan de grote klok had gehangen en dat het pas kort voor 
zijn ontslag bekend was geworden.

De Centrale Raad van Beroep haalde in 2016 een streep door de beslissing 
op het bezwaar tegen dit ontslag. Hij overwoog daartoe dat in geval van een 
Outlaw Motorcycle Gang (OMG) al snel geconcludeerd kon worden dat de 
ambtenaar zich van het lidmaatschap daarvan dient te onthouden. De Raad 
voegde daar echter aan toe dat OMG’s geen verboden organisaties waren, en 
dat niet alle OMG’s over één kam geschoren konden worden. niet alle OMG’s, 
chapters en outlawbikers waren crimineel actief, aldus de Raad. De minister 
moest dan ook zorgvuldig bekijken of Satudarah en meer in het bijzonder het 
chapter waarvan de ambtenaar lid was griezelig genoeg waren om het stand-
punt te wettigen dat diens lidmaatschap met geen enkele functie binnen het 
ministerie te verenigen was.

SatuDaRaH
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De minister liet nader onderzoek doen (door het Bureau Integriteit van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen, waaruit ik opmaak dat de ambtenaar in zo een 
inrichting werkte) naar de leden van het chapter waartoe de ambtenaar be-
hoorde. Hij vond het chapter crimineel genoeg, maar bood de ambtenaar nog 
wel de gelegenheid om zijn lidmaatschap op te zeggen. De ambtenaar weigerde 
dit, en daarop verklaarde de minister het bezwaar van de ambtenaar tegen zijn 
ontslag opnieuw ongegrond.

Dit leidde uiteindelijk tot de hier besproken uitspraak van 5 juli 2018. Ditmaal 
sneuvelde niet alleen de beslissing op bezwaar, ook het primaire ontslagbesluit 
werd herroepen. De minister had aangevoerd dat vijf leden van het chapter 
veroordeeld waren door de strafrechter (één wegens mishandeling met zwaar 
lichamelijk letsel tot gevolg, één wegens openlijke geweldpleging, één wegens 
meermalen handelen in strijd met de Wet wapens en munitie, één voor bedrei-
ging en ten slotte één voor overtreding van de Opiumwet en ook nog eens voor 
diefstal en verduistering). ter zitting had de minister er nog op gewezen dat 
in 2017 een inval in het clubhuis van het chapter had plaatsgevonden, waarbij 
wapens, munitie en drugs werden aangetroffen, en ook verwezen naar de door 
het Openbaar Ministerie aangespannen civiele procedure bij de civiele rechter 
om Satudarah te laten verbieden.

Maar ja, zei de Raad, de kwestie diende te worden beoordeeld naar de situatie 
van 2014, en bijna al die veroordelingen, en ook die inval, dateerden van na die 
tijd. De veroordeling wegens bedreiging, die wegens openlijke geweldpleging 
en die wegens overtreding van de Opiumwet dateerden van voor die tijd, maar 
van de openlijke geweldpleger was niet komen vast te staan dat hij in 2014 al lid 
van het betreffende chapter was. er resteerden dus twee leden van het chapter 
die in 2014 lid waren en toen al veroordelingen aan de broek hadden, en dat 
was volgens de Raad onvoldoende om van een ‘criminogene omgeving’ te 
spreken. Daarmee was de door de minister vergaarde informatie ontoereikend 
om te oordelen dat het lidmaatschap van het chapter de ambtenaar al in 2014 
ongeschikt maakte voor zijn functie.
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De Raad voegde daaraan toe – wellicht in een poging hulpvaardig te zijn – dat 
hij het in principe goed zou hebben gevonden dat de ambtenaar op een later 
tijdstip zou zijn gevraagd om zijn lidmaatschap op te geven en zou zijn ontsla-
gen als de ambtenaar dat zou hebben geweigerd. Maar ja, zei de Raad, dat kon 
nu niet meer. De procedure die het Openbaar Ministerie had aangespannen 
om Satudarah te laten verbieden had namelijk geleid tot een uitspraak van de 
Rechtbank Den Haag van 18 juni 2018, waarbij Satudarah door de rechtbank 
was verboden en met onmiddellijke ingang ontbonden. en daarmee bestond 
het lidmaatschap van de ambtenaar van Satudarah, en dus ook van het betref-
fende chapter, niet meer. De minister, zo eindigde de Raad zijn uitspraak, moest 
zich maar op de ontstane situatie beraden. De Raad kon in deze uitspraak, die 
immers ging over het ontslagbesluit uit 2014, niet op de thans ontstane situ-
atie vooruitlopen.

Juridisch snap ik dit allemaal nog wel. echt, juridisch snap ik dit. Maar het 
resultaat is wel dat de minister nog steeds opgescheept zit met een ambtenaar 
die volgens mij beslist niet bij het ministerie thuis hoort, en dat de minister 
door de Raad het bos is ingestuurd met de mededeling dat hij het zelf maar 
moet uitzoeken. en dat vind ik – zacht uitgedrukt – niet bevredigend.

Centrale Raad van Beroep 5 juli 2018, eCLI:nL:CRVB:2018:1963

September 2018

SatuDaRaH
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De Bourbon naundorff

Karl Wilhelm naundorff was een oplichter of ten minste een fantast. Deze 
uit Duitsland afkomstige man was geboren in de jaren ‘80 van de achttiende 
eeuw. Hij claimde koning Lodewijk XVII van Frankrijk te zijn. Vermoedelijk 
weet u niet wie dat was. Dat was het zoontje van – hoe verrassend – Lodewijk 
XVI, de koning van Frankrijk die tijdens de Franse revolutie werd afgezet en 
vervolgens onder de guillotine eindigde. Het zoontje werd door de liefhebbers 
van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap heel akelig behandeld en stierf na 
een paar jaar, op negenjarige leeftijd.

Volgens de De Bourbon-dynastie (De Bourbon was de familienaam van dit 
Franse koningshuis) en hun aanhangers was het zoontje door de dood van zijn 
vader automatisch koning geworden, en De Bourbon-dynast die na de val van 
napoleon in 1813 op de troon werd gezet noemde zich dan ook Lodewijk XVIII.

Over de jong gestorven koning Lodewijk XVII ontstond al spoedig de legende 
dat hij niet dood was en dat hij ergens onder een andere naam moest leven. 
Vergelijk dit met anastasia, een dochter van de laatste tsaar van Rusland. net 
als in het geval van anastasia doken er af en toe mensen op die claimden de 
dood gewaande te zijn.

een van hen was de heer naundorff, die een aantal mensen overtuigde van de 
waarheid van zijn verzinsel. In nederland, waar hij de laatste jaren van zijn 
leven woonde, mocht hij zich zelfs De Bourbon naundorff noemen.

Ook op andere gebieden wist de familie naundorff mensen voor de mal te 
houden. In 1845, enige maanden na de dood van Karl Wilhelm, sloot zijn 
erfgenaam met de nederlandse ministers van respectievelijk Oorlog, Marine 
en Koloniën een overeenkomst, waarbij hij de nederlandse Staat ‘zekere ge-
heimen en uitvindingen’ verkocht voor het toen astronomische bedrag van 
300.000 gulden. 

De BOuRBOn naunDORFF



94

CaIuS aSInuS eSt

De ministers waren nog wel zo slim om te bedingen dat ‘zoo die geheimen en 
bedingen niet volkomen aan de verwagtingen beantwoordden, de zooeven 
vermelde sommen eene vermindering zouden ondergaan, naar gelang van het 
gewigt der mindere uitwerking als die was toegezegd’.

De geheimen en uitvindingen vielen bitter tegen, en de ministers beriepen zich 
op de zojuist weergegeven clausule. Partijen kwamen arbitrage overeen, waar-
bij vier hoofdofficieren werden aangewezen om de waarde van de geheimen 
en uitvindingen te bepalen. Deze hoofdofficieren verklaarden dat ‘naar hun 
eenstemmig gevoelen’ de waarde van de geheimen en uitvindingen slechts een 
twintigste was van de voorgespiegelde waarde. een bedrag van 15.000 gulden 
dus (nog steeds een heel groot bedrag in die tijd).

Daarmee was het geschil niet uit de wereld. De ministers beriepen zich name-
lijk op het feit dat ze hun boekje te buiten waren gegaan. Ze hadden namelijk 
beloofd geld aan naundorff te geven zonder dat hiervoor in de begroting 
middelen waren gereserveerd. Dat hadden ze natuurlijk niet mogen doen, en 
dus, zo redeneerden zij, behoefden zij de overeenkomst niet gestand te doen.

naundorff pikte dit niet en daagde de staat der nederlanden voor de rechter. 
Dat leidde tot het arrest van de ‘Hooge Raad der nederlanden’ van 5 oktober 
1849. De Raad maakte korte metten met de ministers. De ministers waren 
bevoegd om namens de staat overeenkomsten aan te gaan. Dat in dit geval daar 
geen gelden voor in de begroting waren gereserveerd wist naundorff niet en 
hoefde hij ook niet te weten. De staat moest gewoon betalen.

als de staat vond dat de ministers geld hadden uitgegeven dat zij niet hadden 
mogen uitgeven moest de staat dat maar op de ministers verhalen. Die laatste 
overweging is natuurlijk voor het geschil tussen de staat en naundorff niet 
relevant en zou om die reden in de huidige tijd vermoedelijk niet zijn opge-
nomen in een uitspraak. Of de staat die 15.000 gulden ook inderdaad op de 
ministers heeft verhaald weet ik niet.
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Dit arrest, het zogenoemde De Bourbon naundorff-arrest, is de oudste nog 
geldige jurisprudentie op het gebied van het bestuursrecht. tijdens mijn 
rechtenstudie heb ik het moeten bestuderen, en huidige rechtenstudenten 
moeten dat nog steeds. Vermoedelijk doen zij de rest van hun leven niets 
met de daarmee opgedane kennis. er wordt maar heel zelden een beroep op 
gedaan. In de jaren ‘90 van de twintigste eeuw heeft de Centrale Raad van 
Beroep nog een gewezen ambtenaar onder verwijzing naar het arrest in het 
gelijk gesteld. Dat betrof een zaak tussen het college van burgemeester en 
wethouders van een heringedeelde gemeente en de voormalige secretaris van 
een der bij die herindeling opgeheven gemeenten. Het college had ingestemd 
met afkoop van het wachtgeld (dat bestond toen nog) van die secretaris tegen 
het ongehoord hoge bedrag van 100% van de nominale waarde van de totale 
wachtgeldaanspraken. De woedende gemeenteraad weigerde de hiervoor be-
nodigde extra gelden te reserveren en het college weigerde daarop de met de 
voormalig secretaris gemaakte afspraak gestand te doen. een loepzuiver geval 
van De Bourbon naundorff dus, en de Centrale Raad zal met enig plezier naar 
dat arrest verwezen hebben. Daarna heerste in de rechtspraak weer een lange 
stilte over het arrest.

uit de uitspraak van de Raad van 7 december 2017 blijkt dat er toch weer een 
beroep op het arrest gedaan is. Het beroep wordt door de Raad verworpen, 
maar toch. Hulde aan de juriste die er een beroep op heeft gedaan. Dankzij 
haar leeft de op een verzinsel berustende naam De Bourbon naundorff voort, 
en dankzij haar weet ik weer dat ik het bewuste arrest destijds niet vergeefs 
heb bestudeerd.

Interessante uitspraak trouwens, die uitspraak van 7 december 2017. Je kunt 
je afvragen of de Raad het beroep op het arrest wel terecht heeft verworpen. 
Bij die vraag sta ik de volgende keer met u stil.

Centrale Raad van Beroep 7 december 2017, eCLI:nL:CRVB:2017:4226

Oktober 2018

De BOuRBOn naunDORFF
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De Bourbon naundorff revisited (2)

Ik heb u beloofd nog even terug te komen op de uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep van 7 december 2017, in een zaak waarin door de ambtenaar 
een beroep was gedaan op het De Bourbon Naundorff-arrest van de Hoge Raad 
van 5 oktober 1849.

Die uitspraak ging over een ambtenaar, die door een gemeente om niet was 
gedetacheerd bij een vrijwilligersorganisatie. Die gemeente had daar wellicht 
louter charitatieve bedoelingen mee, maar het is ook mogelijk dat zij de amb-
tenaar liever niet op zijn eigen werkplek wilde laten. De uitspraak vermeldt 
hier niets over.

De gemeente had de betrokken ambtenaar ‘laatstelijk’ op grond van een deta-
cheringsovereenkomst voor de periode van 15 juli 2012 tot 10 september 2018 
bij de vrijwilligersorganisatie tewerkgesteld. In 2015 stelde de gemeenteraad 
echter een Kadernota vast, waarin een reeks van bezuinigingen was opgenomen. 
een van die bezuinigingen was dat medewerkers van vrijwilligersorganisaties 
niet langer door de gemeente mochten worden gefinancierd. Het college 
van burgemeester en wethouders beëindigde daarom per 1 januari 2016 de 
detachering en verklaarde de ambtenaar boventallig. Het merkte hem per die 
datum aan als herplaatsingskandidaat en bepaalde dat hij een Van Werk naar 
Werk-traject zou doorlopen (dat is een traject waarin zowel de werkgever als 
de boventallige medewerker nijver proberen in- of extern een andere baan 
voor de medewerker te vinden, en dat traject leidt, als er geen andere baan 
gevonden wordt, na twee jaar tot ontslag).

De ambtenaar vond dat maar niks en ging in bezwaar, beroep en hoger beroep, 
waarin hij betoogde dat de detachering niet beëindigd had mogen worden. Zijn 
raadsvrouw legde daarbij een berekening van een fiscaal adviesbureau over, 
waaruit bleek dat de ambtenaar financiële schade zou lijden als hij onverhoopt 
na twee jaar werkloos zou worden. 

De BOuRBOn naunDORFF ReVISIteD (2)
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Die schade bestond er, naar ik aanneem, volgens dat bureau in dat de ambte-
naar ruim 2,5 jaar salaris misliep. als de detachering pas op 10 september 2018 
zou eindigen zou de ambtenaar dan in ieder geval nog tot 10 september 2020 
zijn salaris hebben genoten, zo zal de redenering van het bureau geweest zijn.

en daarom beriep de raadsvrouw van de ambtenaar zich op De Bourbon 
naundorff. In dat arrest is uitgemaakt – dit schreef ik u vorige keer al – dat een 
daartoe bevoegd overheidsorgaan dat een overeenkomst namens de overheid 
aangaat zich niet aan de verplichtingen, die voor de overheid uit die overeen-
komst voortvloeien, kan onttrekken door te stellen dat het zijn boekje te buiten 
is gegaan. Degene met wie die overeenkomst is gesloten hoeft er geen rekening 
mee te houden dat de begroting de hem toegezegde betalingen niet toelaat.

uit het feit dat een beroep werd gedaan op De Bourbon naundorff leid ik af 
dat de overeenkomst tot detachering een zogenaamde tripartite overeenkomst 
is geweest, waarbij ook de ambtenaar als partij bij de overeenkomst betrokken 
was. Dat is in het huidige ambtenarenrecht natuurlijk niet nodig. De werkge-
ver kan de ambtenaar door een eenzijdig overplaatsingsbesluit tijdelijk ander 
werk opdragen.

niettemin vinden veel overheidswerkgevers het ook nu al beter om bij deta-
chering de ambtenaar als partij bij de overeenkomst tot detachering aan te 
merken. Kennelijk is dat ook in dit geval gebeurd, anders had een beroep op 
De Bourbon naundorff geen zin gehad.

Ook nu werd het beroep overigens niet gehonoreerd. De Raad oordeelde na-
melijk dat de financiële schade van de ambtenaar, die het adviesbureau voor 
hem becijferd had, helemaal niet vaststond. Die berekening ging namelijk uit 
van een toekomstige onzekere gebeurtenis, namelijk dat het Van Werk naar 
Werk-traject geen succes zou hebben en dat de ambtenaar in januari 2018 zou 
worden ontslagen. Dat stond – dat bestrijd ik niet – ten tijde van het besluit 
om de detachering te beëindigen en de ambtenaar boventallig te verklaren 
natuurlijk nog niet vast, en de Raad merkte fijntjes op dat het verloop van het 
Van Werk naar Werk-traject buiten de beoordeling van het hem voorgelegde 
geschil viel.
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Zucht. Dat is natuurlijk strikt genomen wel waar, maar je vergroot als rechter 
met uitspraken als deze niet het vertrouwen van de burger in de rechtspraak. 
naar ik aanneem was er nog steeds geen andere baan voor de ambtenaar ge-
vonden, anders had die zijn hoger beroep wel ingetrokken. Zijn raadsvrouw 
heeft hem dus, toen ze die uitspraak kreeg, moeten uitleggen dat de Raad zijn 
schade niet vond vaststaan, ook al was het Van Werk naar Werk-traject nage-
noeg doorlopen en de kans dat hij in de resterende weken ervan een andere 
baan zou verwerven nagenoeg nihil. Ik benijd haar niet.

Ik had liever gezien dat de Raad wel inhoudelijk had geoordeeld over de vraag 
of de doctrine, neergelegd in De Bourbon naundorff, aan de beëindiging van 
de detachering in de weg stond. Dat betekent trouwens niet dat ik vind dat de 
Raad de ambtenaar gelijk had moeten geven. Betrokkene was in dienst van de 
gemeente sinds 1979, en na 36 dienstjaren mag een ambtenaar geacht worden 
te weten dat de gemeenteraad op enig moment tot bezuinigingen kan besluiten 
die nopen tot het opheffen van zijn functie of het beëindigen van zijn detache-
ring. Dat maakt voor mij de positie van deze ambtenaar, ook al was hij partij 
bij de detachering, een andere dan die van de erfgenaam van een uitvinder die 
de overheid ‘zekere geheimen en uitvindingen’ verkoopt. Voor de ambtenaar 
had dat financieel geen verschil gemaakt, maar zijn raadsvrouw had het hem 
misschien wel gemakkelijker kunnen uitleggen.

CRvB 7 december 2017, eCLI:nL:CRVB:2017:4226

December 2018

De BOuRBOn naunDORFF ReVISIteD (2)
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‘Dronkenschap of ander liederlijk gedrag’

artikel 7:677 BW geeft beide partijen, werkgever en werknemer dus, de bevoegd-
heid om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende 
reden. In de wandeling heet dit ontslag op staande voet. In artikel 7:678 BW is 
een aantal gevallen opgesomd – niet limitatief – waarin dringende redenen – de 
reden voor de switch naar het meervoud is mij niet duidelijk – aanwezig kunnen 
worden geacht. een daarvan staat omschreven als: ‘wanneer hij [de werknemer, 
PJS] zich na waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag’.

Ik ben dol op deze bepaling, vooral door die mysterieuze woorden ‘of ander 
liederlijk gedrag’. Ik kan ‘s avonds uren peinzen over wat dat gedrag zou kun-
nen zijn, en ik sta daarin niet alleen: ik weet dat twee Leidse hoogleraren met 
regelmaat gezellig samen hierover mijmeren. nee, het is niet wat u denkt. Dat 
staat apart vermeld in artikel 7:678 BW, en wel onder f.

Maar goed, dat brengt ons bij het arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2018. 
De casus was simpel. een werknemer verscheen in 2015 met een kegel op zijn 
werk. Hij kreeg de verplichte waarschuwing. In 2016 deed hij het weer en toen 
werd hij op staande voet ontslagen. Dat ontslag werd door de kantonrechter 
en het Gerechtshof Den Haag in stand gelaten.

Sommige lezers zullen dit vreemd vinden, omdat zij weten dat de meeste rech-
ters in arbeidszaken een alcoholverslaving – en daar leed deze werknemer aan 
– een ziekte vinden en dus ook weten dat je in een casus als deze heel moeilijk 
een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen van 
de werknemer kunt krijgen. toch is het niet vreemd, want artikel 7:677 BW 
stelt niet als voorwaarde voor het ontslag op staande voet dat de dringende 
reden de werknemer kan worden verweten.

De werknemer ging in cassatie. 

‘DROnKenSCHaP OF anDeR LIeDeRLIJK GeDRaG’
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Daarin voerde hij onder meer aan dat hem, als het ontslag al in stand zou blijven, 
een transitievergoeding had moeten worden toegekend. Dat had hij eerder in 
de procedure ook al gedaan, en ook op dit punt had hij van de kantonrechter 
en het Hof ongelijk gekregen.

Dit beroep slaagde, aldus de Hoge Raad. De werknemer heeft ingevolge artikel 
7:673 BW aanspraak op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever is opgezegd, behalve als die opzegging het gevolg is van 
ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

De kantonrechter en het Hof hadden de aanspraak op de transitievergoeding 
kort afgedaan met de overweging dat sprake was van een dringende reden en 
dus van ernstige verwijtbaarheid. en dat was te kort door de bocht, zo vond 
de Hoge Raad. Het Hof had aandacht moeten besteden aan de vraag of wel 
sprake was van ernstige verwijtbaarheid, zeker nu de werknemer in beroep had 
aangevoerd dat hem van zijn liederlijk gedrag wegens zijn alcoholverslaving 
geen of hooguit een gering verwijt kon worden gemaakt.

De Hoge Raad verwees de zaak naar het Gerechtshof amsterdam ter verdere 
behandeling en beslissing. Die beslissing van het Hof amsterdam werd in 
vakkringen met belangstelling tegemoet gezien.

Zou het Hof oordelen dat betrokkenes alcoholverslaving een ziekte was die 
meebracht dat het met een kegel op het werk komen hem niet (ernstig) kon 
worden verweten? Dat zou maatschappelijk nagenoeg onaanvaardbaar zijn, 
wat mij betreft. De werkgever zou dan in dit geval ruim € 40.000,-- moeten 
betalen als beloning voor het liederlijk gedrag van zijn werknemer.

Helaas. We zullen in spanning moeten blijven zitten tot de volgende liederlijke 
werknemer. Het Hof amsterdam kwam namelijk helemaal niet aan deze vraag 
toe. In zijn uitspraak van 11 december 2018 haalde het alsnog het ontslag on-
deruit. Het grondde dat op een interne bedrijfsregeling van de werkgever op 
het stuk van alcohol- en drugsbeleid. Daarin was opgenomen dat werknemers, 
die volgens de werkgever een alcoholprobleem hadden, eenmaal hulp werd 
aangeboden via de bedrijfsarts. Daar had de werkgever in 2015 ook een begin 
mee gemaakt, door de werknemer naar de bedrijfsarts te sturen. 
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Die had echter na een gesprek met de werknemer de werkgever laten weten 
dat er nog geen aanleiding was om van een structureel alcoholprobleem te 
spreken en dat ‘het niet de bedoeling [was] een alcohollucht eens geroken te 
medicaliseren’. Daarop was van een hulpplan afgezien.

De werkgever had zich hierop beroepen en betoogd dat hij pas na het ontslag 
op staande voet van de werknemer had vernomen dat die een alcoholprobleem 
had. Het Hof maakte hier korte metten mee. De werkgever had namelijk over 
het voorval dat tot het ontslag op staande voet leidde vastgesteld dat de werk-
nemer een fles wodka in zijn fietstas had en een alcoholpromillage had van 
3,52. Met recht stelde het Hof dat de werkgever daaruit had moeten opmaken 
dat de werknemer een structureel alcoholprobleem had. Het Hof knoopte 
vervolgens de werkgever op aan zijn eigen regeling. Zonder die regeling had 
de werkgever het vermoedelijk wel gered, maar dan had hij ook maar niet die 
regeling moeten vaststellen. een beetje wrang voor de werkgever blijft het wel, 
want uit de uitspraak blijkt ook dat de bedrijfsarts tot haar onjuiste advies was 
gekomen doordat de werknemer tegen haar had gejokt (het is niet ongewoon 
dat verslaafden over hun verslaving jokken).

Misschien vraagt u zich af hoe de werkgever dat duizelingwekkend hoge pro-
millage direct zo exact had kunnen vaststellen. Het antwoord is simpel. De 
werkgever produceert – onder meer – ademanalyseapparatuur.

Hoge Raad 30 maart 2018, eCLI:nL:HR:2018:484
Gerechtshof amsterdam 11 december 2018, eCLI:nL:GHaMS:4571

Februari 2019

‘DROnKenSCHaP OF anDeR LIeDeRLIJK GeDRaG’
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new Hairstyle

nee. Dit stukje gaat niet over mijn haardracht. Zoals u op onze nieuwe website 
(binnenkort in de lucht) zult kunnen zien heb ik nog altijd wat mijn vrouw 
met liefhebbende spot mijn CHu-kapsel noemt. Dit stukje gaat over een heel 
klein dienstverband, van een kapster.

Die kapster werkte één middag in de week bij een grote kapsalon die new 
Hairstyle heette, waar nog 23 andere kappers werkten. Ze werkte daar al sinds 
1989.

In 2013 kreeg de kapsalon nieuwe eigenaars, en die hadden iets tegen deze 
kapster, blijkens de hier besproken uitspraak. al in januari 2014 legden ze haar 
een vaststellingsovereenkomst voor met de vraag of ze die even wilde tekenen, 
waarmee ze zou instemmen met ontslag zonder enige financiële tegemoetko-
ming. Dat deed ze niet.

Daarop liet new Hairstyle haar geen haren meer knippen, maar schoonmaak-
werkzaamheden verrichten. na interventie van de advocaat van de kapster 
werd dit teruggedraaid.

In januari 2015 vroeg new Hairstyle uWV toestemming om de arbeidsover-
eenkomst met de kapster en enige collega’s van haar op te zeggen, om bedrijfs-
economische redenen. Die toestemming werd geweigerd.

eveneens in januari 2015 meldde de kapster dat zij in de zomervakantie van 
dat jaar twee weken vakantie wilde opnemen, ingaande op 27 juli 2015. Ze 
had drie schoolgaande kinderen, en een man die door zijn werk aan de bouw-
vakvakantie gebonden was, vandaar. Partijen ‘correspondeerden’ (zegt de hier 
besproken uitspraak deftig) hierover tot maart 2015, zonder dat een duidelijke 
conclusie werd bereikt.

neW HaIRStYLe
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Op 23 juli 2015 gaf new Hairstyle uitsluitsel. De vakantie werd niet verleend. De 
kapster ging toch. Daarop berichtte new Hairstyle haar dat hij de arbeidsover-
eenkomst met haar opzegde, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 
In die opzegtermijn hoefde ze niet meer te knippen.

Dit kan niet, inderdaad. Je mag – behalve in bijzondere, in de wet benoemde 
gevallen – als werkgever een arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen. Zo 
werkt het nederlandse arbeidsrecht nu eenmaal. In artikel 7:681 BW is bepaald 
dat de werknemer, als de werkgever niet rechtsgeldig heeft opgezegd, een keuze 
heeft. Hij kan de kantonrechter verzoeken om de opzegging te vernietigen 
(daarmee is hij weer in dienst), maar hij kan ook vragen om hem in plaats 
daarvan een billijke vergoeding toe te kennen.

nee, dat is niet de transitievergoeding van artikel 7:673 BW. Daarop had ze ook 
aanspraak, maar daar gaat het nu niet om. Het is zelfs niet de billijke vergoeding 
van het negende lid van dit artikel, die bovenop de transitievergoeding door 
de rechter kan worden toegekend als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft 
gehandeld. Het is een specifieke vergoeding die de rechter op verzoek van de 
werknemer kan toekennen als de werkgever niet rechtsgeldig heeft opgezegd, 
die ook billijk moet zijn. Meer bepaalt de wet er niet over.

De kapster koos voor het vragen van die vergoeding, en dat begrijp ik best. 
Zo’n beste werkgever lijkt me new Hairstyle niet.

Ze stak hoog in. Ze vroeg bijna € 60.000,--, en dat was meer dan 240 maand-
salarissen. Dat kwam neer op het door de opzegging gederfde loon tot de 
aOW-leeftijd. Ze kreeg van de kantonrechter € 4.000,--. Dat lijkt niet veel, 
maar het is toch nog meer dan 16 maandsalarissen.

In hoger beroep kwam het Gerechtshof arnhem-Leeuwarden tot dezelfde 
conclusie. Daarbij merkte het Hof fijntjes op dat een arbeidsovereenkomst 
geen levensverzekering is.
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De kapster ging naar de Hoge Raad. Dat leidde tot het roemruchte arrest van 
de Hoge Raad van 30 juni 2017, eCLI:nL:HR:2017:1187. Over dat arrest is 
door hooggeleerden en weledelzeergeleerden al zoveel geschreven dat ik er kort 
over zal zijn. Wie zijn kind ervan wil weerhouden om rechten te gaan studeren 
moet hem (of haar) de laatste twee zinnen van overweging 3.4.3 laten lezen, 
overigens. Slaagt hij erin die uit te lezen en bovendien te begrijpen, laat hem 
dan begaan. Hij is dan namelijk ongeneeslijk.
De kapster voerde in cassatie aan dat het Hof ten onrechte als uitgangspunt had 
genomen dat de vergoeding voor de werkgever ‘punitief en afschrikwekkend’ 
moest zijn. Haars inziens moest worden aangeknoopt bij de gevolgen die de 
opzegging voor de werknemer had, en ook moest rekening worden gehouden 
met de duur van het dienstverband.

De Hoge Raad gaf de kapster hierin gelijk. Bij het bepalen van de billijke 
vergoeding diende inderdaad uitgegaan te worden van de gevolgen van de 
opzegging voor de werknemer, en de billijke vergoeding was niet punitief en 
afschrikwekkend bedoeld door de wetgever. Het hing, aldus de Hoge Raad, 
af van de omstandigheden van het geval of en in hoeverre bij de vaststelling 
van de vergoeding rekening moest worden gehouden met het inkomen dat de 
werknemer zou hebben genoten als de opzegging zou zijn vernietigd. 

Daartoe behoorden de mate waarin de werkgever een verwijt te maken viel, en 
ook de reden die de werknemer had om geen vernietiging van de opzegging 
maar een vergoeding te vorderen. Ook moest worden gelet op het loon dat de 
werknemer zou hebben ontvangen als de opzegging zou zijn vernietigd, en 
daarbij moest de rechter weer kijken of de werkgever de arbeidsovereenkomst 
ook op rechtmatige wijze had kunnen beëindigen, en zo ja, op welke termijn. 
Verder kon erbij worden betrokken of de werknemer inmiddels ander werk 
gevonden had. Ook de duur van het dienstverband mocht erbij worden be-
trokken, want het ging immers om alle omstandigheden van het geval. Dan de 
transitievergoeding waarop de werknemer aanspraak had. Die mocht er ook bij 
betrokken worden, want het ging om de vergelijking tussen de situatie zonder 
de vernietigbare opzegging en de situatie waarin de werknemer zich door die 
opzegging bevond. ten slotte mocht de rechter de aldus bepaalde vergoeding 
ook nog eens matigen als zijn afweging tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden.

neW HaIRStYLe
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Vreemd genoeg wekte dit bij veel arbeidsjuristen de indruk dat het resultaat van 
die weging altijd een heel erg hoge vergoeding zou zijn. Vreemd genoeg, want 
bij een weging van zoveel aspecten, zonder dat een volgorde van belangrijkheid 
is bepaald, is bijna elke uitkomst mogelijk.
niemand was zo optimistisch als de kapster en haar advocaat. In zijn arrest, 
waarin hij de uitspraak van het Hof arnhem-Leeuwarden vernietigde en de 
zaak ter verdere behandeling verwees naar het Hof Den Bosch, bepaalde de 
Hoge Raad dat partijen hun stellingen in de procedure bij het Hof Den Bosch 
mochten aanpassen aan de hutspot die in dat arrest was opgediend (de Hoge 
Raad verwoordde het iets anders).

De kapster en haar advocaat zagen daarin aanleiding om de gevraagde vergoe-
ding bij te stellen tot ‘ten minste een bedrag van € 100.000,--’. Zij kwamen tot 
dat bedrag door te stellen dat de kapster, als de kinderen meerderjarig zouden 
zijn, meer uren zou zijn gaan werken, en ook door te vertellen dat zij bijkluste 
als thuiskapster en nu haar bijscholing (voor mijn kapsel is die niet nodig, 
inderdaad) zelf moest betalen.

Het Hof Den Bosch maakte hier gehakt van. Het overwoog, kort gezegd, 
dat de verhoudingen tussen de kapster en new Hairstyle ernstig verstoord 
waren, dat new Hairstyle de kantonrechter om die reden om ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst had kunnen verzoeken, en dat dit verzoek zou zijn 
toegewezen. een billijke vergoeding als bedoeld in artikel 7:673, negende lid 
BW (dat is dus die andere billijke vergoeding) zou daarbij niet zijn toegekend, 
want ook de kapster trof een verwijt. Zij was immers zonder toestemming met 
vakantie gegaan.

Het Hof becijferde aldus de schade die de kapster door de niet rechtsgeldige 
opzegging had geleden op nog geen duizend euro. Daar behoefde volgens het 
Hof overigens niet ook nog eens de transitievergoeding van afgetrokken te 
worden. Dat stelde de Hoge Raad volgens het Hof namelijk niet (ik denk dat 
het Hof het arrest van de Hoge Raad op dit punt verkeerd leest, overigens). 
Gelukkig maar, want anders zou er een negatief bedrag uit resulteren.
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niettemin bekrachtigde het Hof de uitspraak van de kantonrechter, zodat de 
vergoeding gehandhaafd bleef op € 4.000,--. Het Hof overwoog daartoe dat 
new Hairstyle niet in cassatie was gekomen van het arrest van het Hof arnhem-
Leeuwarden waarbij het vonnis van de kantonrechter was bekrachtigd, en dat 
het verbod op reformatio in peius eraan in de weg stond om de kapster slech-
ter te laten worden van haar cassatieberoep. Buitendien sloot die vergoeding 
volgens het Hof Den Bosch aan bij de uitzonderlijke omstandigheden van dit 
geval. De werkgever had namelijk welbewust op een eenvoudige en voordelige 
manier de arbeidsovereenkomst op een niet rechtsgeldige manier beëindigd. 
Wanneer het Hof de billijke vergoeding zou beperken tot enkel de financiële 
gevolgen van de opzegging zou daarmee de ernstige verwijtbaarheid van het 
gedrag van new Hairstyle onvoldoende worden gecompenseerd.

Het Hof Den Bosch voegde eraan toe dat het daarmee niet beoogde de werk-
gever te straffen, maar ik zou niet weten wat het toekennen van een hogere 
vergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid anders zou kunnen zijn dan pu-
nitief. Die weeffout kan het Hof echter niet helpen, die vloeit voort uit het 
arrest van de Hoge Raad.

De arme kapster moest per saldo op de niet rechtsgeldige opzegging toeleggen, 
want zij moest de proceskosten van new Hairstyle betalen en die bedroegen 
bijna € 8.000,--. Maar goed, zij had er ook zelf voor gekozen om in cassatie 
te gaan.

Ik vind dat het Hof Den Bosch wel erg gemakkelijk aanneemt dat de kanton-
rechter een ontbindingsverzoek van new Hairstyle zou hebben gehonoreerd, 
en ook nog eens dat hij geen billijke vergoeding (die andere billijke vergoeding 
dus) zou hebben toegekend. Waarom de kapster zo fors moet worden verweten 
dat zij zonder toestemming met vakantie ging weet ik niet. Zij had in januari 
gevraagd om in juli met vakantie te mogen gaan. Daarover had de werkgever 
haar in het ongewisse gelaten tot de voorlaatste werkdag voorafgaand aan die 
vakantie. Redelijk lijkt me dat niet, en het lijkt me ook dat er in een bedrijf 
met zoveel werknemers ruimte zou moeten zijn om iemand met schoolgaande 
kinderen, die maar één middag in de week werkt, twee weken vrij te gunnen 
in de zomervakantie. anderzijds zijn zestien maandsalarissen ook niet niks.

neW HaIRStYLe
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een laatste opmerking: het Hof Den Bosch gebruikt in zijn uitspraak een paar 
keer het woord andersom als het daarentegen bedoelt. Ik beveel dit de lezer 
niet aan.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 14 februari 2019, eCLI:nL:GHSHe:2019:516

Maart 2019



111

mr. P.J. (Pieter Joost) Schaap

Pieter Joost Schaap is op 21 juni 1958 geboren te arnhem. Hij heeft daar het 
Stedelijk Gymnasium bezocht. Vervolgens studeerde hij nederlands Recht aan 
de Rijksuniversiteit utrecht.

In 1985 werd hij jurist bij de nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren. Hij 
voerde daar onderhandelingen over sociale statuten en rechtspositieregelingen 
en hield zich bezig met individuele juridische belangenbehartiging.

In 1995 maakte hij de overstap naar het Centraal adviesbureau voor Publiek-
recht en administratie te Den Haag, later Capra advocaten. 

MR. P.J. (PIeteR JOOSt) SCHaaP
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Hij werkte achtereenvolgens voor de Haagse en Bossche vestiging van Capra 
en zette in 1995 zelf de vestiging in Zwolle op. Vanaf dat moment gaf hij daar 
leiding aan en trad hij toe tot de maatschap. Binnen de maatschap was hij onder 
meer belast met de portefeuille Personele Zaken.

Binnen Capra werd hij dé adviseur bij uitstek van vele werkgevers en ook 
enkele werknemers in de publieke sector op het terrein van het ambtenaren-
recht, arbeidsrecht, bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hij adviseerde 
hen, voerde namens hen schikkingsonderhandelingen en procedeerde voor 
hen bij adviescommissies, rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep en de 
Raad van State. Hij zette zich ook in als feitenonderzoeker en was een geliefd 
spreker bij symposia en bijeenkomsten.

Pieter Joost trad daarnaast regelmatig op als docent bij de Capra academie 
en het Studiecentrum Rechtspleging (SSR), was langjarig redacteur van de 
Kennisbank ambtenarenrecht en annotator van het Tijdschrift voor Ambte-
narenrecht (taR).

Op 4 november 2019 overleed hij in nijmegen.
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