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In dit nummer:
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HR 25 januari 2019
Arbeidsrecht. Wwz. Veroordeling in hoger beroep
tot herstel arbeidsovereenkomst; herstel tegen late
re datum dan ontbindingsdatum; door rechter te
treffen voorzieningen omtrent rechtsgevolgen on
derbreking arbeidsovereenkomst (art. 7:682 lid 6
BW); doel voorzieningen; vrijheid rechter; niet ver
zochte voorzieningen; terugbetaling transitiever
goeding? Herstel tegen datum meer dan zes maan
den na ontbindingsdatum; wegnemen nadeel van
art. 7:673 lid 4 aanhef en onder b BW. Kan rechter
zelf arbeidsovereenkomst herstellen (HR 23 decem
ber 2016, NJ 2017/203 (Meriant) en HR 31 maart
2017, NJ 2017/204 (Vlisco))?
RvdW 2019/177
HR 25 januari 2019
Arbeidsrecht. Wwz. Voorwaardelijke ontbinding;
veroordeling in hoger beroep tot herstel arbeidsover
eenkomst; HR 25 januari 2019, RvdW 2019/176; her
stel tegen latere datum dan ontbindingsdatum; door
rechter te treffen voorzieningen omtrent rechtsgevol
gen onderbreking arbeidsovereenkomst (art. 7:682
lid 6 BW); doel voorzieningen; vrijheid rechter; moti
veringsplicht rechter. Procesrecht; mondelinge be
handeling voor een van de drie raadsheren in meer
voudig te beslissen zaak.

RvdW 2019/184
HR 22 januari 2019
Bezwaarschrift tegen dagvaarding ter zake van ron
selen voor gewapende strijd en voorbereiden/be
vorderen terroristisch misdrijf. Ontvankelijkheid
OM i.v.m. vertrouwensbeginsel.
RvdW 2019/185-191
HR 15 en 22 januari 2019
Uitspraken van de Hoge Raad (Strafkamer) die deze
week – met redactionele aantekening – in de NJ ver
schijnen.
RvdW 2019/192-203
HR 22 januari 2019
Overige uitspraken Hoge Raad (Strafkamer).

RvdW 2019/178-182
HR 13 juli 2018, 18 en 25 januari 2019
Uitspraken van de Hoge Raad (Civiele kamer) die
deze week – met redactionele aantekening – in de
NJ verschijnen.
RvdW 2019/183
HR 22 januari 2019
Baby door gastouder heen en weer geschud met
hersenletsel tot gevolg. 1. Toelaatbaarheid bijzonde
re voorwaarde. 2. Begroting kosten rechtsbijstand
benadeelde partij.
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HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)
••

Te zijner tijd met annotatie in NJ

De volgende uitspraken van de Hoge Raad (Civiele
kamer) verschijnen te zijner tijd met voorliggende
uitspraak, cassatiemiddel en conclusie in de NJ.
Deze uitspraken zijn geselecteerd voor annotatie.
RvdW 2019/176
HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)
25 januari 2019, nr. 18/00255
(Mrs. E.J. Numann, A.H.T. Heisterkamp, M.V. Polak,
C.H. Sieburgh, H.M. Wattendorff;
A-G mr. R.H. de Bock)
Art. 3:300, 7:673, 7:682, 7:683 BW
NJB 2019/260
ECLI:NL:HR:2019:80
ECLI:NL:PHR:2018:1274
Arbeidsrecht. Wwz. Veroordeling in hoger beroep tot herstel arbeidsovereenkomst; herstel
tegen latere datum dan ontbindingsdatum;
door rechter te treffen voorzieningen omtrent
rechtsgevolgen onderbreking arbeidsovereen
komst (art. 7:682 lid 6 BW); doel voorzieningen;
vrijheid rechter; niet verzochte voorzieningen;
terugbetaling transitievergoeding? Herstel tegen datum meer dan zes maanden na ontbindingsdatum; wegnemen nadeel van art. 7:673
lid 4 aanhef en onder b BW. Kan rechter zelf ar
beidsovereenkomst herstellen (HR 23 december
2016, NJ 2017/203 (Meriant) en HR 31 maart 2017,
NJ 2017/204 (Vlisco))?
In geval van een veroordeling in hoger beroep tot her
stel van de arbeidsovereenkomst bepaalt de rechter
het tijdstip daarvan. Dit kan zijn de datum van ont
binding van de arbeidsovereenkomst door de kanton
rechter of een ander tijdstip in het verleden, maar ook
een tijdstip in de toekomst. De rechter heeft daarbij
— binnen de grenzen van hetgeen de werknemer heeft
verzocht — vrijheid.
De rechter treft voorzieningen omtrent de rechtsge
volgen van de onderbreking van de arbeidsovereen
komst (art. 7:683 lid 4 BW jo. art. 7:682 lid 6 BW), bij
voorbeeld vergoeding van inkomensschade en van
pensioenschade. De rechter heeft vrijheid bij zijn beslis
sing of, en zo ja, welke voorzieningen worden getroffen.
Hij kan ook voorzieningen treffen die niet door een par
tij zijn verzocht. Hij dient partijen dan wel voldoende in
de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de wense
lijkheid van die voorzieningen. Ook in geval van herstel
van de arbeidsovereenkomst met ingang van de ont
bindingsdatum, is het treffen van voorzieningen moge
lijk. Nu de ontbinding zelf in hoger beroep niet onge
daan kan worden gemaakt, is van een verplichting van

de werknemer tot terugbetaling van de transitievergoe
ding pas sprake als hij hiertoe door de rechter wordt
veroordeeld. Een veroordeling tot terugbetaling moet
worden aangemerkt als een voorziening als bedoeld in
art. 7:682 lid 6 BW. Het geheel van voorzieningen heeft
tot doel dat de werknemer wordt gecompenseerd voor
het nadeel veroorzaakt door de onderbreking van de
arbeidsovereenkomst.
Indien tussen de beëindigingsdatum en het tijdstip
van herstel een periode van meer dan zes maanden ligt,
heeft dat tot gevolg dat de ontbonden arbeidsovereen
komst volgens de wet (art. 7:673 lid 4 aanhef en onder
b BW) niet meer meetelt bij de berekening van de tran
sitievergoeding in geval van (toekomstige) beëindiging
van de herstelde arbeidsovereenkomst. De rechter dient
rekening te houden met dit mogelijke nadeel voor de
werknemer. Indien de rechter het tijdstip van het her
stel bepaalt op meer dan zes maanden na de ontbin
dingsdatum, kan hij dit nadeel wegnemen door te be
palen dat de ontbonden arbeidsovereenkomst meetelt
bij de berekening van de transitievergoeding na beëin
diging van de herstelde arbeidsovereenkomst. Ook hier
gaat het om een voorziening als bedoeld in art. 7:682
lid 6 BW. Indien de rechter de arbeidsovereenkomst
herstelt op een later tijdstip dan de ontbindingsdatum,
kan hij bepalen dat (in het hiervoor bedoelde geval:
ook) de periode tussen de ontbindingsdatum en het
herstel van die arbeidsovereenkomst meetelt bij de be
rekening van de transitievergoeding in geval van beëin
diging van de herstelde arbeidsovereenkomst. Beide
voorzieningen kunnen slechts worden getroffen in
combinatie met een veroordeling tot terugbetaling van
de betaalde transitievergoeding.
Mede gelet op het algemeen geldende art. 3:300
lid 4 BW kan de rechter zelf de arbeidsovereenkomst
herstellen indien hierom is verzocht. Indien in het dic
tum van een uitspraak de arbeidsovereenkomst wordt
hersteld, wordt daardoor met ingang van de herstel
datum een arbeidsovereenkomst van kracht waarvan
— tenzij de rechter anders bepaalt — de inhoud gelijk
is aan die van de opgezegde of ontbonden arbeids
overeenkomst.
[de werknemer], verzoeker tot cassatie, adv.: mr. S.F.
Sagel,
tegen
Stichting Amsta, te Amsterdam, verweerster in cassatie, niet verschenen.
Hoge Raad:
1
Het geding in feitelijke instanties
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:
a. de beschikking in de zaak 5410013 EA VERZ 161191 van de kantonrechter te Amsterdam van
28 november 2016;
b. de beschikking in de zaak 200.210.263/01 van
het gerechtshof Amsterdam van 17 oktober 2017.
De beschikking van het hof is aan deze beschikking
gehecht.
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2
Het geding in cassatie
Tegen de beschikking van het hof heeft de werknemer beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest
is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan
deel uit.
Amsta heeft geen verweerschrift ingediend.
De zaak is voor de werknemer toegelicht door
zijn advocaat en mede door mr. R. van Haeringen.
De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de
Bock strekt tot vernietiging en verwijzing.
De advocaat van de werknemer heeft schriftelijk
op die conclusie gereageerd.
3
Beoordeling van het middel
3.1
In cassatie kan van het volgende worden
uitgegaan.
(i)		
De werknemer, geboren in 1959, is sinds
2008 in dienst van Amsta, laatstelijk in de functie
van ‘medewerker begeleiding’. Het laatstverdiende
salaris bedraagt € 2.288,03 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten, op
basis van een 40-urige werkweek.
(ii)		
In een brief van 1 juli 2013 heeft Amsta aan
de werknemer laten weten dat zij in toenemende
mate ontevreden was over diens functioneren en
dat zij genoodzaakt was een verbetertraject in te
zetten. In de brief zijn verbeterdoelen geformuleerd,
met de mededeling dat aan het eind van het traject
de beoordeling op alle punten voldoende moet zijn.
(iii)		
In het verslag van een op 17 juli 2013 gehouden gesprek tussen Amsta en de werknemer
staat dat een vervolgafspraak zal worden gepland
waarin de ontwikkeldoelen van de werknemer zullen worden vertaald naar een plan van aanpak, inclusief tijdpad, en dat voor dit traject een — bij voorkeur externe — coach zal worden benoemd.
(iv)		
Op 28 februari 2015 heeft de werknemer
bij de politie aangifte gedaan van diefstal van zijn
portemonnee met een bedrag van € 785 uit de huiskamer van de woonvoorziening van Amsta waar hij
werkzaam was.
(v)		
Amsta heeft de werknemer op 3 maart
2015 een officiële waarschuwing gegeven in verband met het — zonder toestemming en tegen de
regels in — betreden en doorzoeken van de kamer
van een bewoner. Deze waarschuwing is in een brief
van 13 maart 2015 bevestigd. De werknemer is op
non-actief gesteld.
(vi)		
Op 17 maart 2015 heeft Amsta met de
werknemer gesproken over (de wijze van) terugkeer van de werknemer op de werkvloer. Dit gesprek is in een brief van dezelfde datum bevestigd.
Amsta heeft de werknemer meegedeeld dat diens
functioneren in de komende periode met aandacht
zou worden gevolgd, omdat zijn professionele handelen eerder onderwerp van aandacht was geweest.
(vii)
In een brief van 8 juli 2016 heeft Amsta aan
de werknemer bevestigd dat op 7 juli 2016 een gesprek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een
klacht van een cliënt van Amsta. In de brief is vermeld dat de werknemer tijdens het verdere onderzoek naar de klachten voor maximaal drie weken op
114

non-actief is gesteld, om de rust onder de collega’s
te kunnen herstellen en voor beraad door Amsta
over een mogelijke terugkeer van de werknemer.
(viii)
Op verzoek van de leidinggevende hebben
vier ‘persoonlijk begeleiders’ van Amsta zich uitgelaten over het functioneren van de werknemer. De
werknemer was niet bij dit gesprek aanwezig. De
persoonlijk begeleiders waren blijkens het — op
14 juli 2016 gedateerde — gespreksverslag van mening dat de werknemer zich niet coachbaar opstelde, dat hij problemen had met zijn gedragsrepertoire en expertise, dat ter ondersteuning van de
werknemer zijn dienstindeling was gewijzigd, dat
de werknemer zich niet professioneel opstelde en
dat de werknemer een hoge emotionele expressie
had. De conclusie was dat de persoonlijk begeleiders op dat moment de cliënten niet toevertrouwden aan de werknemer.
3.2.1
In eerste aanleg heeft Amsta verzocht, voor
zover in cassatie van belang, de ar
beids
over
een
komst met de werknemer te ontbinden wegens (i)
ongeschiktheid van de werknemer om de bedongen
arbeid te verrichten, (ii) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer zodanig dat van Amsta in
redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeids
overeenkomst te laten voortduren, of (iii) een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat van Amsta in
redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeids
overeenkomst te laten voortduren (respectievelijk
de ontslaggronden van art. 7:669 lid 3 BW onder d, e
en g).
De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst
ontbonden met ingang van 1 januari 2017 wegens
ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (de d-grond). Aan de
werknemer is een transitievergoeding toegekend
van € 8.308 bruto. De kantonrechter heeft het verzoek van de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding afgewezen.
3.2.2
In hoger beroep heeft de werknemer verzocht, verkort weergegeven en voor zover in cassatie van belang, primair om Amsta te veroordelen de
arbeidsovereenkomst te herstellen met ingang van
1 januari 2017 (de ontbindingsdatum), dan wel met
ingang van een door het hof te bepalen datum en
daarbij dan voorzieningen te treffen omtrent de
rechtsgevolgen van de onderbreking van de ar
beidsovereenkomst, en subsidiair om toekenning
van een billijke vergoeding.
Het hof heeft de beschikking van de kantonrechter vernietigd en Amsta veroordeeld tot herstel van
de arbeidsovereenkomst per 1 november 2017. De
overige verzoeken van de werknemer heeft het hof
afgewezen.
Het hof heeft hiertoe overwogen dat het ontbindingsverzoek op geen van de aangevoerde ontslaggronden toewijsbaar is (rov. 3.14). Het heeft vervolgens het volgende overwogen:
“3.15. Het voorgaande leidt ertoe dat het hof de beschikking van de kantonrechter zal vernietigen en
Amsta zal veroordelen de arbeidsovereenkomst te
herstellen met ingang van 1 november 2017. Voor
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een herstel met terugwerkende kracht of een eer
dere datum dan 1 november 2017 en voor het tref
fen van de verzochte voorzieningen (doorbetaling
van het salaris met inbegrip van vergoeding voor
onregelmatige dienst en vakantiebijslag over de
periode van onderbreking en reparatie van de on
derbreking in de p
 ensioenopbouw) in de tussen
liggende periode ziet het hof geen aanleiding. De
daarop betrekking hebbende verzoeken van [de
werknemer] worden mitsdien afgewezen. Daar
voor is redengevend de handelwijze van [de werk
nemer] met betrekking tot het portemonnee-inci
dent in samenhang met het feit dat — zoals ter
zitting in hoger beroep is gebleken — [de werkne
mer] na de ontbinding van de ar
beids
over
een
komst door de kantonrechter een WW-uitkering
heeft ontvangen en nog steeds ontvangt. Tevens
weegt het hof mee dat [de werknemer] ter zitting
van de kantonrechter kennelijk een nogal noncha
lante houding aan de dag heeft gelegd met betrek
king tot de hem gemaakte verwijten. Hierbij merkt
het hof op dat [de werknemer] zich dient te reali
seren dat hij de instructies van Amsta aangaande
zijn werkwijze en de binnen Amsta geldende re
gels dient (op) te volgen en dat hij open dient te
staan voor door Amsta gegeven kritiek op zijn
functioneren. Nu de arbeidsovereenkomst zal
worden hersteld en de grond aan de toegekende
transitievergoeding daarmee is komen te ontval
len, gaat het hof ervan uit dat [de werknemer] het
aan hem uitbetaalde bedrag van € 8.308 bruto aan
Amsta zal terugbetalen.”
3.3.1
Onderdeel 1 van het middel klaagt dat de
laatste volzin van rov. 3.15 blijk geeft van een onjuis
te rechtsopvatting. Het enkele feit dat de arbeids
overeenkomst zal worden hersteld, brengt volgens
het onderdeel niet mee dat de werknemer verplicht
is de transitievergoeding terug te betalen.
Subsidiair voert het onderdeel aan dat het hof
heeft miskend dat bij een veroordeling tot herstel
van de arbeidsovereenkomst met ingang van een la
tere datum dan de ontbindingsdatum, de omstan
digheden van het geval bepalend zijn voor het ant
woord op de vraag of de transitievergoeding moet
worden terugbetaald, en dat het hof zijn beslissing
terzake moet motiveren. Wanneer de datum van
herstel van de arbeidsovereenkomst meer dan zes
maanden na de ontbindingsdatum ligt (zoals in dit
geval), rust op het hof in dit verband zelfs een ver
zwaarde motiveringsplicht.
Meer subsidiair klaagt het onderdeel dat de be
slissing van het hof in de laatste volzin van rov. 3.15
niet toereikend is gemotiveerd.
3.3.2
Onderdeel 2 klaagt dat het hof de beschik
king van de kantonrechter ten onrechte geheel heeft
vernietigd. De rechter in hoger beroep kan immers
niet de ontbinding van de arbeidsovereenkomst
vernietigen, maar alleen (de werkgever veroordelen
om) de arbeidsovereenkomst (te) herstellen.
3.4
Bij de beoordeling van deze klachten wordt
het volgende vooropgesteld.
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Herstel van de arbeidsovereenkomst na
ontbinding door de kantonrechter
3.5.1
Indien de rechter in hoger beroep oordeelt
dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ten
onrechte heeft ontbonden, kan hij de werkgever
veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen
of kan hij aan de werknemer een billijke vergoeding
toekennen (art. 7:683 lid 3 BW). In geval van een
veroordeling tot herstel van de ar
beids
over
een
komst bepaalt de rechter het tijdstip daarvan
(art. 7:683 lid 4 BW in verbinding met art. 7:682
lid 6 BW). Dit kan zijn de datum van ontbinding van
de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter of
een ander tijdstip in het verleden, maar ook een
tijdstip in de toekomst. Bij het nemen van een be
slissing hierover heeft de rechter — binnen de gren
zen van hetgeen de werknemer heeft verzocht —
vrijheid. Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p.
119, en Kamerstukken I 2013/14, 33818, C, p. 114.
Voorzieningen omtrent de rechtsgevol
gen van de onderbreking
3.5.2
In geval van een veroordeling tot herstel van
de arbeidsovereenkomst, treft de rechter voorzienin
gen omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking
van de arbeidsovereenkomst (art. 7:683 lid 4 BW in
verbinding met art. 7:682 lid 6 BW). In de parlemen
taire geschiedenis van de Wet werk en zekerheid
(hierna ook: Wwz) zijn als voorbeelden van dergelij
ke voorzieningen genoemd: vergoeding van inko
mensschade en vergoeding van pensioenschade (Ka
merstukken I 2013/14, 33818, C, p. 110-111 en 114).
Ook bij de beslissing of, en zo ja welke, voorzieningen
nodig zijn, heeft de rechter vrijheid (zie de hiervoor
genoemde passages uit de parlementaire geschiede
nis en HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3241
(Meriant), rov. 3.3.2-3.3.3).
3.5.3
Uit de parlementaire geschiedenis van de
Wwz blijkt dat de wetgever bij de noodzaak tot het
treffen van voorzieningen in de zin van art. 7:682
lid 6 BW met name heeft gedacht aan de situatie dat
de arbeidsovereenkomst wordt hersteld op een la
ter tijdstip dan de datum waarop de arbeidsover
eenkomst is ontbonden (zie onder meer Kamerstuk
ken II 2013/14, 33818, 3, p. 118-119, Kamerstukken I
2013/14, 33818, C, p. 110-111 en 114, en Kamerstuk
ken I 2013/14, 33818, E, p. 17). De werknemer kan
echter ook nadelige gevolgen ondervinden van een
onderbreking van de arbeidsovereenkomst wan
neer deze wordt hersteld met ingang van de ontbin
dingsdatum. Daarom moet worden aan
ge
no
men
dat ook in die situatie het treffen van voorzieningen
als bedoeld in art. 7:682 lid 6 BW mogelijk is.
Terugbetaling van de transitievergoe
ding?
3.5.4
De wet bepaalt niet dat de werknemer een
door hem ontvangen transitievergoeding moet te
rugbetalen indien de arbeidsovereenkomst wordt
hersteld. Wel is deze kwestie bij de parlementaire
behandeling van de Wwz aan de orde gekomen. Zie
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vooral de volgende passage uit de parlementaire ge
schiedenis:
“Het zesde lid [van art. 7:682 BW] voorziet erin
dat de rechter, als hij het verzoek van de werkne
mer inwilligt en de werkgever opdraagt de ar
beidsovereenkomst te herstellen, bepaalt op
welk tijdstip de overeenkomst wordt hersteld.
Daarbij wordt in herinnering geroepen dat de
arbeidsovereenkomst — anders dan bij een ver
nietiging van de opzegging — niet door de ge
rechtelijke beschikking zelf wordt hersteld. De
rechter draagt de werkgever in de beschikking
op om de werknemer een nieuwe arbeidsover
eenkomst aan te bieden onder dezelfde voor
waarden als de vorige. (…). Ook bepaalt de rech
ter in zijn beschikking of een aan de werknemer
toegekende transitievergoeding moet worden
terugbetaald.” (Kamerstukken II 2013/14, 33818,
nr. 3, p. 119).
Indien de kantonrechter de opzegging van de ar
beidsovereenkomst door de werkgever vernietigt, is
de arbeidsovereenkomst rechtens nooit geëindigd,
zodat aan een betaling van de transitievergoeding
de rechtsgrond komt te ontvallen. In die situatie
moet een uitgekeerde transitievergoeding dus door
de werknemer uit hoofde van onverschuldigde be
taling worden terugbetaald.
Bij herstel van de arbeidsovereenkomst ligt dit
anders. Wanneer de rechter in hoger beroep van
oordeel is dat de kantonrechter de arbeidsovereen
komst ten onrechte heeft ontbonden, kan de rechter
de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst
te herstellen (zie hiervoor in 3.5.1). De ontbinding
zelf kan in hoger beroep niet ongedaan worden ge
maakt. Dat betekent dat, anders dan bij vernietiging
van de opzegging, de rechtsgrond niet aan betaling
van de transitievergoeding komt te ontvallen. Van
een verplichting van de werknemer tot terugbeta
ling van de transitievergoeding is daarom pas spra
ke als hij hiertoe door de rechter wordt veroordeeld.
3.5.5
Een veroordeling van de werknemer tot te
rugbetaling van de transitievergoeding moet wor
den aangemerkt als een voorziening omtrent de
rechtsgevolgen van de onderbreking van de ar
beidsovereenkomst als bedoeld in art. 7:682 lid 6
BW. De vraag of, en zo ja, in hoeverre deze voorzie
ning moet worden getroffen, dient te worden be
antwoord in samenhang met eventuele andere te
treffen voorzieningen, bijvoorbeeld die met betrek
king tot compensatie voor inkomensschade of
pensioenschade (zie hiervoor in 3.5.2).
3.5.6
Het geheel van voorzieningen als bedoeld
in art. 7:682 lid 6 BW heeft tot doel dat de werkne
mer wordt gecompenseerd voor het nadeel veroor
zaakt door de onderbreking van de arbeidsovereen
komst. Ook de vraag of, en zo ja, in hoeverre de
transitievergoeding moet worden terugbetaald,
moet tegen deze achtergrond worden beantwoord.
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Een onderbreking van meer dan zes
maanden
3.5.7
Indien tussen de beëindigingsdatum en het
tijdstip met ingang waarvan de ar
beids
over
een
komst moet worden hersteld, een periode van meer
dan zes maanden ligt (zoals in dit geval), heeft dat
tot gevolg dat de ontbonden arbeidsovereenkomst
volgens de wet niet meer meetelt bij de berekening
van de transitievergoeding in geval van (toekomsti
ge) beëindiging van de herstelde arbeidsovereen
komst (zie art. 7:673 lid 4, aanhef en onder b, BW).
Bij zijn oordeelsvorming ten aanzien van het tijdstip
met ingang waarvan de arbeidsovereenkomst moet
worden hersteld, dient de rechter rekening te hou
den met dit mogelijke nadeel voor de werknemer.
3.5.8
Indien de rechter aanleiding ziet het tijd
stip van het herstel te bepalen op meer dan zes
maanden na de ontbindingsdatum, kan hij het hier
voor in 3.5.7 bedoelde nadeel wegnemen door te
bepalen dat de ontbonden arbeidsovereenkomst
meetelt bij de berekening van de transitievergoe
ding na beëindiging van de herstelde arbeidsover
een
komst (zie ook de conclusie van de Advo
caat-Generaal onder 3.65–3.69). Ook hier gaat het
om een voorziening omtrent de rechtsgevolgen van
de onderbreking van de arbeidsovereenkomst als
bedoeld in art. 7:682 lid 6 BW. Deze voorziening kan
slechts worden getroffen in combinatie met een
veroordeling van de werknemer tot terugbetaling
van de door de werkgever betaalde transitievergoe
ding.
Meetellen van de tussenperiode
3.5.9
Indien de rechter de arbeidsovereenkomst
herstelt op een later tijdstip dan de ontbindingsda
tum, kan hij bij wege van voorziening bepalen dat
(in het hiervoor in 3.5.8 bedoelde geval: ook) de pe
riode tussen de ontbindingsdatum en het herstel
van die arbeidsovereenkomst meetelt bij de bereke
ning van de transitievergoeding in geval van beëin
diging van de herstelde arbeidsovereenkomst. Ook
deze voorziening kan slechts worden getroffen in
combinatie met een veroordeling van de werkne
mer tot terugbetaling van de door de werkgever be
taalde transitievergoeding.
Processueel
3.5.10 Zoals hiervoor in 3.5.2 is overwogen, heeft
de rechter vrijheid bij zijn beslissing of voorzienin
gen worden getroffen, en zo ja welke voorzieningen.
Hij kan ook voorzieningen treffen die niet door een
partij zijn verzocht. In dat geval dient hij partijen
wel voldoende in de gelegenheid te stellen zich uit
te laten over de wenselijkheid van die voorzienin
gen (zie ook de conclusie van de Advocaat-Generaal
onder 3.54).
Herstel door de rechter of door de werk
gever?
3.5.11 De formulering van HR 23 december 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant), rov. 3.12.2 en 3.13.1,
en HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:571 (Vlisco),
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rov. 3.6.3 heeft onzekerheid doen ontstaan over het
antwoord op de vraag of de rechter de werkgever ver
oordeelt de arbeidsovereenkomst te herstellen dan
wel de rechter zelf de arbeidsovereenkomst herstelt
(zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder
3.27-3.30). Hierover wordt het volgende overwogen.
3.5.12 Uit de tekst van de wettelijke bepalingen
over herstel van een arbeidsovereenkomst (zie
art. 7:682 BW en art. 7:683 BW) volgt dat de rechter
de werkgever veroordeelt om de arbeidsovereen
komst te herstellen. Blijkens de in de conclusie van
de Advocaat-Generaal onder 3.22-3.25 weergege
ven passages uit de parlementaire geschiedenis van
de Wwz, is dit o
 vereenkomstig de bedoeling van de
wetgever. Uit de parlementaire geschiedenis van de
Wwz blijkt echter niet waarom de mogelijkheid van
herstel door de rechter uitgesloten zou moeten wor
den. Herstel door de rechter heeft in elk geval als
voordeel dat direct in de procedure, en onder rech
terlijk toezicht, komt vast te staan in welke vorm en
met ingang van welk tijdstip de ar
beids
over
een
komst is of wordt hersteld. Daarmee kan tevens
worden gewaarborgd dat het herstel aansluit bij de
door de rechter getroffen voorzieningen. Mede gelet
op het algemeen geldende art. 3:300 BW moet dan
ook worden geoordeeld dat het stelsel van de Wwz
zich niet ertegen verzet dat de rechter zelf de ar
beidsovereenkomst herstelt indien hierom is ver
zocht. Ook de aard van de te verrichten rechtshan
deling verzet zich hiertegen niet. Indien in het
dictum van een uitspraak de arbeidsovereenkomst
wordt hersteld, wordt daardoor met ingang van de
hersteldatum een arbeidsovereenkomst van kracht
waarvan — tenzij de rechter anders bepaalt — de in
houd gelijk is aan die van de opgezegde of ontbon
den arbeidsovereenkomst.

zing moeten partijen in de gelegenheid worden ge
steld hun stellingen aan te passen aan hetgeen in
deze beschikking is beslist. De hersteldatum van
1 november 2017 en de afwijzing door het hof van
het verzoek van de werknemer tot het compense
ren van inkomens- en pensioenschade kunnen na
verwijzing niet meer aan de orde komen. De beslis
singen van het hof op deze punten zijn in cassatie
immers niet bestreden.

De klachten in cassatie
3.6.1
Gelet op het voorgaande heeft het hof ten
onrechte overwogen dat de grond aan de toegeken
de transitievergoeding is komen te ontvallen door
het herstel van de arbeidsovereenkomst, en is het
dus op onjuiste gronden ervan uitgegaan dat de
werknemer de transitievergoeding aan Amsta zal
(moeten) terugbetalen. Het enkele feit dat de rech
ter de werkgever veroordeelt de ar
beids
over
een
komst te herstellen, doet immers voor de werkne
mer geen terugbetalingsverplichting ontstaan (zie
hiervoor in 3.5.4). Voor dat laatste is een afzonderlij
ke beslissing nodig. De primaire klacht van onder
deel 1 slaagt dus.
3.6.2
Ook de klacht van onderdeel 2 slaagt: het
hof heeft ten onrechte de beschikking van de kan
tonrechter geheel vernietigd. Zoals hiervoor in 3.5.4
is overwogen, kan de rechter in hoger beroep niet de
ontbinding van de arbeidsovereenkomst ongedaan
maken.

Arbeidsrecht. Wwz. Voorwaardelijke ontbinding;
veroordeling in hoger beroep tot herstel arbeids
overeenkomst; HR 25 januari 2019, RvdW 2019/176;
herstel tegen latere datum dan ontbindingsdatum;
door rechter te treffen voorzieningen omtrent
rechtsgevolgen onderbreking arbeidsovereenkomst
(art. 7:682 lid 6 BW); doel voorzieningen; vrijheid
rechter; motiveringsplicht rechter. Procesrecht;
mondelinge behandeling voor een van de drie
raadsheren in meervoudig te beslissen zaak.

Het geding na verwijzing
3.7
Nu de primaire klacht van onderdeel 1 en
de klacht van onderdeel 2 gegrond zijn, zal de be
schikking van het hof worden vernietigd. Na verwij

4
Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt de beschikking van het ge
rechts
hof
Amsterdam van 17 oktober 2017;
verwijst het geding naar het ge
rechts
hof Den
Haag ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Amsta in de kosten van het geding in
cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de
werknemer begroot op € 400,34 aan verschotten en
€ 2.200 voor salaris.
RvdW 2019/177
HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)
25 januari 2019, nr. 18/00718, nr. 18/00758
(Mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders,
T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron,
M.J. Kroeze; A-G mr. T. Hartlief)
Art. 7:682, 7:683 BW
NJB 2019/261
ECLI:NL:HR:2019:111
ECLI:NL:HR:2019:106
ECLI:NL:PHR:2018:1270

Beslissing conform HR 25 januari 2019, RvdW 2019/176,
inzake veroordeling in hoger beroep tot herstel arbeids
overeenkomst en door de rechter te treffen voorzienin
gen. Zowel voor de beslissing over de datum van het
herstel van de arbeidsovereenkomst als voor die over
het treffen van voorzieningen gelden de gewone moti
veringseisen.
De mondelinge behandeling had in beginsel moeten
plaatsvinden voor de drie raadsheren die de beslissing
zouden nemen, omdat zij mede tot doel had partijen in
de gelegenheid te stellen hun stellingen toe te lichten. Zie
HR 22 december 2017, RvdW 2018/67 en RvdW 2018/86
en voorts HR 22 juni 2018, RvdW 2018/754.
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