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Woord vooraf

WOORD VOORAF

Vijf jaar na het voltooien van mijn proefschrift heeft het de politiek behaagd om in een
recordtempo in het civiele arbeidsrecht een aantal ingrijpende wijzigingen door te voeren.
Dat was een goede reden om het civiele gedeelte van mijn proefschrift uit 2009 te bewerken
en ook overigens aan te vullen, onder meer met sindsdien opgekomen ontwikkelingen
(waaronder KEI). Daarnaast is het aantal behandelde onderwerpen uitgebreid, nu stelplicht
en bewijsrecht nog altijd onlosmakelijk verbonden zijn met het toepasselijke materiële
recht. Daarbij heb ik een keuze gemaakt voor die onderwerpen, die wat stelplicht en
bewijslast het meest in het oog springen. Daarbij is met afsluiting van dit boek gewacht tot
de uitspraak HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998, omdat de Hoge Raad daarin
een principiële uitspraak heeft gedaan over de toepasselijkheid van het bewijsrecht in de
ontbindingsprocedure.
De keuze om alleen het civiele gedeelte te bewerken is ingegeven door het feit dat het
ambtenarenrecht sindsdien niet wezenlijk is veranderd. Daarnaast was de verwachting
dat in het kader van de ‘normalisering’ de ambtelijke status grotendeels zou worden
afgeschaft. Inmiddels is de wet die dat mogelijk maakt begin november 2016 door de
Eerste Kamer aangenomen.
Recentelijk lijkt de focus in het kader van de stelplicht en bewijsfase in die zin te zijn
gewijzigd, dat er in de literatuur meer aandacht is gekomen voor waarheidsvinding door de
rechter.1 In de praktijk lijkt het bewijzen in de lagere rechtspraak meer naar de achtergrond
omdat veel procedures dat stadium uiteindelijk niet bereiken. Ook lijkt een actievere rol in
dat kader te zijn weggelegd voor de (comparitie)rechter. De veranderingen van KEI lijken daar
ook op aan te sluiten. Daarom zal er ook aandacht worden besteed aan de wijze waarop de
rechter met de ten processe gebleken rechtsfeiten omgaat. Dat levert immers voor partijen
in het arbeidsrechtproces waardevolle informatie op waarop kan worden geanticipeerd.
In dat kader kunnen stelplicht en bewijslast in het arbeidsrecht niet los worden gezien
van het materiële recht, zodat dit ook ruimschoots wordt behandeld. Telkens wordt dan
aangegeven hoe de stelplicht en bewijslast zijn verdeeld, of, indien dit als gevolg van de
nieuwe wetgeving nog moet worden ingevuld, mogelijk zou kunnen worden verdeeld.
Hier en daar worden ook suggesties gedaan voor aanpassingen en verbeteringen, nu de
Wwz in de praktijk niet op alle fronten even praktisch en billijk uitpakt. De verwachting
is dan ook dat dit pas het begin is van een nog veel grotere operatie tot modernisering van
ons arbeidsrecht, waarbij, zoals al blijkt uit voormelde uitspraak van de Hoge Raad van
23 december 2016, naast een rol voor de wetgever ook een aanzienlijke taak is weggelegd
voor ons hoogste rechtscollege.

1

Zie onder meer Ahsmann 2011, De Bock 2011, De Groot 2012 en Asser 2013.
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Voor wat betreft de Wwz speelt de Parlementaire Geschiedenis uiteraard een grote
rol. Daarnaast heb ik getracht de relevante literatuur en zoveel mogelijk jurisprudentie
daarbij te betrekken, in het besef dat het recht volop in ontwikkeling is en de Hoge
Raad zich nog over een aantal fundamentele kwesties zal moeten uitlaten. In sommige
bewijsrechtelijke situaties kan dan ook niet met absolute zekerheid worden voorspeld hoe
de Hoge Raad hieromtrent zal gaan oordelen, al heeft uitspraak HR 23 december 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2998, m.i. verderstrekkender consequenties dan alleen voor wat betreft
de ontbindingsprocedure. Uiteraard hoop ik met dit boek een steentje aan de discussie bij
te dragen aan een rechtvaardig en evenwichtig arbeidsrecht.
Behoudens enkele uitzonderingen is deze druk afgesloten op 1 januari 2017.
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1.1

Begrippen

HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Begrippen

Stelplicht en bewijslast raken de kern van elke civiele procedure. Een partij die zich op een
rechtsgevolg beroept moet daartoe in de eerste plaats voldoende (rechts)feiten aanvoeren
die dat rechtsgevolg kunnen dragen. Meestal zal een wederpartij daartegenover (rechts)
feiten (moeten) aanvoeren die juist het aannemen van dat rechtsgevolg moeten verhinderen.
Idealiter draagt dan de rechter aan de partij op wie krachtens art. 150 Rv de bewijslast rust
– en die een voldoende gespecificeerd en ter zake dienend bewijsaanbod heeft gedaan – op
om zijn stellingen (dus de aanwezigheid van die rechtsfeiten) te bewijzen.
Stellen en stelplicht
In de literatuur wordt onder stelplicht verstaan het aanvoeren van die rechtsfeiten die nodig
zijn voor het intreden van het door de eiser (of gedaagde) ingeroepen rechtsgevolg.1 Soms
wordt ook wel gesproken van stellast.2 Dit verschil tussen last en plicht wordt niet van
belang geacht.3 Daarnaast wordt ook nog wel gesproken van een motiveringsplicht, die met
de stelplicht van partijen samenvalt.4 Ook wordt wel gesproken van mededelingsplicht.5 Die
vloeit voort uit het algemene, met het contradictoire beginsel samenhangende, principe
dat wederpartij en rechter moeten kunnen begrijpen wat een partij aanvoert als grondslag
voor eis en verweer. Dit volgt in het burgerlijk procesrecht uit art. 21 Rv.6 Ik geef echter de
voorkeur aan de algemeen gangbare term stelplicht omdat dit begrip ook in de jurisprudentie
het meest is ingeburgerd. Zie hieromtrent verder hoofdstuk 3.
Bewijzen en bewijslast
Bewijzen ziet op vaststelling door de rechter van iets dat zich (al of niet tussen partijen)
heeft afgespeeld of zich nog steeds (al of niet tussen partijen) afspeelt, anders gezegd, een

1

2
3
4
5
6

Zie bijvoorbeeld: Asser 1992, p. 42; Asser 1998, p. 40; Snijders/Klaassen/Meijer 2011, p. 231 e.v.; Van Mierlo
& Van Dam-Lely 2003, p. 80 en Asser 2004a, p. 52; Asser 2013, nr. 284. Zie ook voor het belang van de
feiten: Asser 1999.
Zie bijvoorbeeld Asser 2004a, p. 40 en Van der Wiel 2004, nr. 233.
Asser 2004a, p. 40.
Asser 2004a, p. 69-70.
Asser 2013, nr. 206.
Asser 2004a, p. 69.
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historische werkelijkheid.7 De rechter dient een redelijke mate van zekerheid te krijgen
van bepaalde feiten.8 Hij moet overtuigd worden.9 Zie verder hoofdstuk 4.
Onder bewijslast wordt in dit boek verstaan de door de wet, jurisprudentie of rechter
aan een partij opgelegde verplichting om die feiten en omstandigheden in het geding te
brengen die de rechter overtuigen van de juistheid van de feiten waarop het ingeroepen
rechtsgevolg door die partij is gebaseerd. Dat omvat mede het bewijsrisico, nu het niet
voldoen aan een bewijslast meebrengt dat het ingeroepen rechtsgevolg niet kan worden
aangenomen.
Stelplicht en bewijslast zie ik als twee – elkaar deels overlappende - afzonderlijke
stadia. Een partij dient – door middel van het aanvoeren van argumenten, onderbouwd
met bewijsmiddelen – voldoende te stellen, alvorens de bewijsvraag aan de orde kan
komen. Niet zonder meer kan worden gesteld dat de stelplicht uit de bewijslast kan worden
afgeleid of omgekeerd. In beide stelsels (burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht)
geldt in beginsel dat de partij die zich op een rechtsgevolg beroept daartoe voldoende
feiten en omstandigheden moet stellen. Op wie vervolgens de bewijslast rust is, ook
gelet op verschillende bewijsstelsels niet zonder meer uit de stelplicht af te leiden. De
stelplicht kan in het burgerlijk procesrecht wel de bewijslast beïnvloeden, zoals blijkt uit
bijvoorbeeld HR 11 juli 2008.10
Niet alleen gaat er bij de stelplicht van de ene partij of bij de betwistplicht wel eens
iets mis, maar ook lijkt de bereidheid van de burgerlijke rechter om uitgebreid getuigen
te gaan horen wat te zijn afgenomen.11 Niet zelden leest een partij in een vonnis (of erger:
in een arrest12) dat ten aanzien van een stelling niet aan de stelplicht is voldaan. Aan het
honoreren van een bewijsopdracht komt de rechter in dat geval niet toe. Dit geldt mutatis
mutandis ook voor de betwistplicht van een verwerende partij. Het is dus zaak dat de eisen
die de rechter daaraan stelt goed in het oog worden gehouden. Dit boek beoogt daaraan,
voor wat betreft het civiele arbeidsrecht, een aanzienlijke steen bij te dragen, al zal het
uiteraard altijd van de spreekwoordelijke omstandigheden van het geval afhangen wat de
eisen zijn waaraan een partij in het concrete geval moet voldoen.

7
8
9
10

11

12

2

Asser 2004a, p. 31.
Asser 1992, p. 14 ; Giesen 2001, p. 11 en Asser 2004a, p. 31.
Asser 2004a, p. 31.
RvdW 2008/749: nu eisers tot cassatie hebben gesteld dat de bank is tekortgeschoten in de op haar
rustende zorgplicht door niet te waarschuwen voor de risico's van het aanhouden van het hele pakket
aandelen en de bank deze stelling heeft bestreden door te stellen dat zij wèl heeft gewaarschuwd voor
deze risico's, rust de bewijslast van de feitelijke grondslag van de gestelde tekortkoming van de bank
in de nakoming van haar zorgplicht ingevolge de hoofdregel van art. 150 Rv op eisers.
Zie Asser 2013, nr. 2.16 verwijzend naar: M.J.A.M. Ahsmann, ‘Bewijs: verschuiving van “bewijzen” naar
“stellen”?’, in: M.J.A.M. Ahsmann e.a., Bewijsrecht, (bijdragen jaarvergadering Nederlandse Vereniging
voor Procesrecht 27 november 2009), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 13-27, met verdere
gegevens.
In hoger beroep is het de laatste feitelijke instantie en dus reparatie in cassatie van het niet voldoen
aan de stelplicht is doorgaans dodelijk voor de zaak. Het oordeel zelf is in hoge mate feitelijk en om die
reden ook vrijwel niet in cassatie aan te tasten.
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Waarheidsvinding
Partijen stellen over en weer (rechts)feiten en het is aan de rechter om zoveel mogelijk
vast te stellen of die feiten ook ‘waar’ zijn. Dit betekent, volgens Asser13, dat juist moet
zijn wat over die feiten wordt gesteld. Dat kan ook een processuele werkelijkheid zijn.
Volgens Asser is het echter van belang, nu partijen na het proces weer in de ‘gewone’
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van het menselijke leven met elkaar door moeten
en de uitspraak daarin relevantie moet bezitten, dat de waarheid in het proces noodzakelijkerwijs betrekking heeft op zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. Aldus heeft de
waarheidsvinding tot doel vast te stellen of de gestelde feiten zich in werkelijkheid hebben
voorgedaan of voordoen.14 Dit rechtsbeginsel zal verder worden behandeld in paragraaf 2.9.
Hoor en wederhoor
Art. 19 Rv is de codificering van het beginsel van hoor en wederhoor. Het artikel bepaalt
dat de rechter partijen over en weer in de gelegenheid stelt hun standpunten naar voren
te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle
bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht,
een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit. Bij zijn beslissing baseert de rechter zijn
oordeel, ten nadele van een der partijen, niet op bescheiden of andere gegevens waarover
die partij zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten.
Blijkens de toelichting op art. 19 Rv gaat het hier om het meest fundamentele beginsel
van (burgerlijk) procesrecht.15 Het gaat hier om het uitgangspunt dat ieder die procedeert
de kans moet krijgen zich behoorlijk te verdedigen.
Het beginsel van hoor en wederhoor waarborgt ook dat er sprake is van 'equality of
arms'. Dit ligt ook in art. 6 EVRM besloten.16
1.2

Inschatting van de haalbaarheid

Of een partij in een procedure ‘haar recht kan halen’, is van een aantal factoren afhankelijk.
Zo zal zij allereerst een belang moeten hebben. Zonder belang geen actie.17 Een partij
die niet aan haar stelplicht voldoet verliest haar zaak. Een partij die dat wel doet maar
vervolgens niet in de bewijslevering slaagt verliest evenzeer.
Het is dus van belang voor een partij om vooraf te kunnen inschatten wat zij aan
bewijsmiddelen nodig heeft en hoe de rechter daaromtrent zal oordelen. Dat betekent dat
partijen – ter inschatting van die haalbaarheid – behoefte hebben aan richtlijnen betreffende
hetgeen zij minimaal moeten stellen en omtrent de aard en omvang van de bewijslast.
Wanneer in een specifieke situatie blijkt dat een partij niet zonder hulp van de rechter of
van de wederpartij aan haar stelplicht of bewijslast kan voldoen, kan de behoefte ontstaan
om in het kader van ongelijkheidscompensatie aan de partij die niet met de bewijslast
13
14
15
16
17

Asser 2013, nr. 74.
Asser 2013, nr. 74.
MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 26855, 3, p. 49-50.
EHRM 23 november 1992, Series A, nr. 262, § 63; EHRM 28 juni 2001, EHRC 2001/61, § 36 alsmede
EHRM 20 juli 2001, EHRC 2001/72, § 44.
Art. 3:303 BW.
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is belast een verzwaarde stelplicht op te leggen, dan wel een andere bewijslastverdeling
op te leggen.
Voor de vraag of een partij in een procedure haar recht kan halen, zijn regels van stelplicht
en bewijslast een belangrijk hulpmiddel bij de procesvoering èn bij het compenseren van
ongelijkheid in proceskansen.
Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat de procedure zo is ingericht dat de mogelijkheid tot bewijslevering op een onacceptabele wijze wordt beperkt. Ook in een dergelijke
situatie bestaat behoefte aan ongelijkheidscompensatie.
1.3

Ongelijkheidscompensatie

1.3.1

Inleiding

Hoewel contractspartijen gelijkwaardig zouden moeten zijn, wijst de praktijk dikwijls
anders uit. Tjittes geeft dit helder aan in zijn dissertatie, waarin hij onderzoekt welke
betekenis in het contractenrecht wordt toegekend aan de positie en de eigenschappen van
contractspartijen voor de inkleuring van een aantal contractenrechtelijke leerstukken.18
Met het verzamelbegrip ongelijkheidscompensatie worden in dit boek twee afzonderlijke
factoren aangeduid, te weten enerzijds de processuele ongelijkheid tussen werkgever en
werknemer en anderzijds machtsongelijkheid tussen die partijen. Machtsongelijkheid
betreft de materiële verhouding, in casu die van werkgever-werknemer. De processuele
ongelijkheid ziet op de mate waarin een partij ten opzichte van haar wederpartij haar
rechten geldend kan maken. Dit kunnen afzonderlijke factoren zijn, maar deze kunnen
ook in elkaar overlopen.
Materiële ongelijkheidscompensatie ziet dus op de machtsongelijkheid tussen werkgever
en werknemer. Processuele ongelijkheidscompensatie ziet op de ongelijkheid in proceskansen
tussen procespartijen. Wanneer met procesrechtelijke maatregelen, zoals een tegemoetkoming in de stelplicht en/of bewijslast, wordt beoogd een als gevolg van machtsongelijkheid
zwakkere procespositie op te heffen, dan lopen beide vormen in elkaar over.
Processuele ongelijkheidscompensatie kan in sommige gevallen betrekking hebben
op het opheffen van de processuele ongelijkheid tussen een partij die zonder deskundige
rechtshelper procedeert en haar deskundige wederpartij. De vraag is dan hoever een
rechter moet gaan met het ‘helpen’ van een partij die duidelijk het onderspit dreigt te
delven tegen een wederpartij met een gespecialiseerde rechtshelper. Mijn opvatting is dat
wanneer de wetgever procesvertegenwoordiging niet verplicht stelt, zoals doorgaans in
arbeidszaken in eerste aanleg (bij de kantonrechter) het geval zal zijn, de (kanton)rechter
binnen de grenzen die de wet in art. 19-25 en 149 Rv biedt ervoor zal moeten waken dat
een partij als gevolg van die processuele ongelijkheid geen eerlijk proces krijgt als bedoeld
in art. 6 EVRM. Weliswaar zal de kantonrechter niet ‘mee’ mogen procederen, maar hem
staan voldoende tools ter beschikking – zoals het dóórvragen ter comparitie, een instructie
en het opvragen van stukken ex art. 22 Rv en ten slotte het schorsen van de zaak met het
dringende advies om alsnog een deskundige raadsman in te schakelen – om processuele

18

4

Tjittes 1994, p. 2-6.
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ongelijkheid zoveel mogelijk tegen te gaan. Nu de vrijheid van de rechter onder KEI19 vanwege
de hem toebedeelde regiefunctie mogelijk zal toenemen, zal er dan naar mijn idee ook meer
mogelijkheid zijn om processuele ongelijkheid te compenseren. In dit boek zullen, waar
mogelijk, de veranderingen die KEI meebrengt, worden meegenomen. Bovendien heeft
de Hoge Raad in zijn uitspraak van 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998 ook voor
ontbindingszaken het bewijsrecht van toepassing verklaard, daar waar de Wwz-wetgever
juist ontslagzaken facultatief leek te hebben gemaakt. Waar het bewijsrecht op de ontbindingsprocedure van toepassing wordt verklaard, moet die dan m.i. zeker van toepassing
zijn op de overige met het ontslag verbonden zaken. Reden te meer voor een procespartij
om ter dege op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit vlak,
teneinde niet op technische onvolkomenheden te stranden.
1.3.2

Ongelijkheidscompensatie in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht bestaat tussen partijen een machtsongelijkheid, die zonder compensatie
tot onrechtvaardige uitkomsten kan leiden.20
Het arbeidsrecht kent aan de minder machtige partijen meer rechten toe dan aan de
meer machtige21 teneinde ongelijkheidscompensatie te bewerkstelligen.22 Het beoogt
daarmee uiteindelijk economische ongelijkheid te compenseren.23 Deze partijen zijn,
als gezegd, gewoonlijk respectievelijk de werknemer en de werkgever.24 Het betreft een
duurovereenkomst waarbij een werknemer in ondergeschiktheid werkt. Daarnaast is er
de economische afhankelijkheid van die duurovereenkomst hetgeen een kwetsbare positie
van de werknemer tot gevolg heeft.25
In rechterlijke procedures vindt compensatie echter niet steeds plaats. Het gaat eigenlijk
alleen om gevallen, waarin ‘bij de belangenafweging door de rechter het belang van de
zwakkere partij in twijfelgevallen de doorslag geeft’.26 Er zijn ook gevallen bekend, waarin
de rechter uiteindelijk de werknemer niet tegemoet kwam.27
Noordam omschrijft ongelijkheidscompensatie als ‘een kontje van de wetgever’.28 Boot
formuleert ongelijkheidscompensatie aldus:

19

20
21

22

23
24
25
26
27
28

Dit staat voor het digitaliseringsproject ‘Kwaliteit En Innovatie’ en beoogt naast digitalisering van het
(civiele) proces dat ook te vereenvoudigen en te versnellen. Daarbij krijgt de rechter nog meer dan thans
het geval is een regiefunctie.
Vgl. bijvoorbeeld Bakels/Asscher-Vonk/Bouwens 2007, p. 49-50.
Rood prefereert de term sociaal recht voor het gehele rechtsgebied, waarvan het civiele arbeidsrecht
een onderdeel is en het ambtenarenrecht een ander onderdeel vormt. Zie Rood 2000, p. 1. Aldus ook
Geers 1997, p. 25, voetnoot 1. Omdat ik de twee voornoemde rechtsgebieden afzonderlijk behandel kies
ik voor de termen arbeidsrecht en ambtenarenrecht.
Rood 2000, p. 5. Zie voor een historisch overzicht van de totstandkoming van de Wet op de Arbeidsovereenkomst Konijn 1999, p. 9-14. Zij citeert ook Drucker, de ontwerper van die wet, die aangeeft dat
de bedoeling van de wet is dat het ‘de roeping van den staat is tusschen beide te treden en den zwakke
te hulp te komen’ (H.L. Drucker, ‘Het Arbeidscontract’, Sociaal Weekblad 1887, p. 83).
Heerma van Voss & Barentsen 2015, p. 22.
Aldus Rood p. 4 en 5, die enkele sprekende voorbeelden van uitzonderingen op de regel formuleert.
Vgl. Houweling (red) 2015 § 1.1.
Jacobs 1997, p. 67, en M.G. Rood 1981, p. 250.
Jacobs 1997, p. 67, en Hoogenboom in Rood 1983, p. 57-76.
Noordam 1997, p. 107-120.
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‘Juridische ongelijkheidscompensatie voor werknemers is er op gebaseerd dat, omdat werkgevers in een
maatschappelijk gezien sterkere positie verkeren dan werknemers, het recht aan werknemers waarborgen
dient te verschaffen om te voorkomen dat de uiteindelijk tussen werkgevers en werknemers gemaakte
afspraken op een voor de werknemer onacceptabel ongunstig niveau uitkomen.’29

In dat verband kan een toenemende bescherming van de zwakkere partij in het verbintenissenrecht worden waargenomen.30
Als ik Boot goed begrijp dan is zijn kritiek op de huidige wijze van ongelijkheidscompensatie in het arbeidsrecht dat die in alle gevallen en voor alle werknemers dezelfde
compensatie biedt. Hij is van mening dat niet alle soorten werknemers ook dezelfde
bescherming verdienen.31 Ik kan mij daarin in zoverre vinden dat alleen die werknemers
dienen te worden gecompenseerd die zich ook daadwerkelijk in een ongelijke positie
bevinden ten opzichte van de werkgever. Boot verdeelt de te beschermen werkers in zes
categorieën, te weten (1) de werkenden met een zwakke maatschappelijke positie, (2) de
‘gewone’ werknemers, (3) de hoog betaalde werknemers, (4) de statutair directeuren, (5) de
afhankelijke opdrachtnemers en (6) de onafhankelijke opdrachtnemers.32 Hoe hoger het
loonniveau in zijn visie, hoe minder noodzakelijk de arbeidsrechtelijke bescherming is.
Boot miskent naar mijn mening dat de vraag of er sprake is van ongelijkheid die moet
worden gecompenseerd afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval. De mate
van noodzakelijkheid van ongelijkheidscompensatie kan niet worden ‘gevangen’ in de
criteria van Boot.33 Een zeer goed gekwalificeerde juridisch secretaresse of een vaardige
timmerman kan in een overspannen markt minder bescherming nodig hebben, omdat
die binnen de opzegtermijn een andere betrekking vindt. Een statutair directeur die na
25 jaar bij het bedrijf bureauchef te zijn geweest, kort na zijn benoeming als statutair
directeur bij datzelfde bedrijf ontslagen wordt kan daarentegen juist méér behoefte
hebben aan ongelijkheidscompensatie. In zijn situatie kan hij tot statutair directeur van
een vennootschap zijn benoemd met het doel hem daarna zonder de noodzakelijke
toestemming te kunnen opzeggen.
Met Rood en Jacobs (zie hierboven) ben ik dan ook van mening dat het niet altijd de
werknemer is die in ongelijke verhouding tot zijn werkgever staat. Zeker in een aantrekkende
arbeidsmarkt en met de vergrijzing voor de deur, kunnen verhoudingen uiteraard anders
liggen. In dat geval zal dan ook van geval tot geval, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, moeten worden bekeken of er in casu ongelijkheidscompensatie geboden is.
In het kader van dit onderzoek maak ik dan ook bij de vraag of ongelijkheidscompensatie
noodzakelijk is geen onderscheid tussen de door Boot gesignaleerde categorieën.
In het arbeidsrecht kan de ongelijkheid tussen partijen op verschillende wijzen worden
opgeheven. Naast de in dit boek besproken compensatie door middel van een afwijking
in stelplicht en/of bewijslast kan in dat verband worden gedacht aan het collectief onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, het invoeren van een stelsel van sociale zekerheid
en het opstellen van regels ten aanzien van de inhoud van een arbeidsovereenkomst.34
29
30
31
32
33
34
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Boot 2004, p. 15.
Konijn 1999, p. 3 en Hartkamp 1990, p. 49.
Boot 2004, hoofdstuk 22.
Boot 2004, paragraaf 1.4, p. 26 e.v.
Net zoals een ontslagvergoeding ook niet kan worden gevangen in een wettelijke standaardvergoeding.
Dit dient naar mijn mening ook maatwerk te zijn, waartoe een rechter juist bij uitstek geschikt is.
Vgl. Heerma van Voss & Barentsen 2015, § 1.3.
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Daarnaast heeft de wetgever een aantal bepalingen van dwingend recht en andere van
driekwart dwingend recht gemaakt. Van de eerstgenoemde categorie kan in het geheel niet
bij overeenkomst worden afgeweken. Bepalingen van driekwart dwingend recht kunnen
alleen bij CAO opzij worden gezet.
Niet alleen de wetgever kan door middel van bijzondere rechtsregels de ongelijkheid
geheel of gedeeltelijk opheffen. Ook de rechter kan dat, bijvoorbeeld door voor een specifieke
situatie een jurisprudentiële regel aan te nemen. Dat kan een regel op het gebied van de
stelplicht of de bewijslast zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een regel zijn die betrekking
heeft op een bijzondere onderzoeksplicht van een werkgever.35 Zie voor de verschillende
vormen van bescherming van de economisch zwakkere in het arbeidsrecht en sociale
zekerheidsrecht uitvoerig Van der Heijden en Noordam in hun preadvies aan de NJV.36
In het kader van de Wwz zijn enkele maatregelen ingevoerd ter bescherming van de
belangen van de werknemer, zoals de bedenktijd van 14 dagen in het kader van instemmen
met een opzegging of het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.
1.3.3

Wanneer is er sprake van een te compenseren ongelijkheid in het civiele
procesrecht in het algemeen en het arbeidsrecht in het bijzonder?

Zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat de rechtsbescherming op een onacceptabel
ongunstig niveau uitkomt.37 Daarvan is onder meer sprake, indien als gevolg van de ongelijkheid van procespartijen, een partij op wie in beginsel de stelplicht en/of bewijslast
niet rust het in zijn macht heeft zijn wederpartij te helpen met de stelplicht (bijvoorbeeld
door middel van het verschaffen van stukken uit het eigen dossier), dan wel, gelet op zijn
procespositie beter in staat moet worden geacht het bewijs te leveren van de situatie die
in geschil is. Een noodzaak tot compensatie in het kader van dit onderzoek is aanwezig
in het geval een partij zonder die compensatie zijn zaak nooit ‘rond’ zou kunnen krijgen,
als gevolg waarvan een door de wetgever of jurisprudentie gecreëerde gerechtvaardigde
aanspraak illusoir zou worden. Een dergelijke situatie kan zich in het bijzonder voordoen in
de situatie waarbij eventuele getuigen in dienst zijn van de werkgever. Gelet op mogelijke
consequenties voor de eigen loopbaan is het dan voorstelbaar dat het enthousiasme om
tegen de eigen werkgever te verklaren niet altijd even groot is. Weliswaar bestaat er een
plicht om te getuigen en levert het bewust onjuist verklaren meineed op, maar dat alles
levert geen garantie dat bewuste getuigen zich altijd op het moment dat zij worden gehoord
zich alles nog exact kunnen (lees: willen) herinneren.
1.3.4

De norm van art. 6 EVRM

De rechtsbescherming van een werknemer kan op een onacceptabel ongunstig niveau
uitkomen doordat de procedure niet aan de eisen van art. 6 EVRM voldoet. Art. 6 EVRM
bepaalt dat een ieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij
het bepalen van de gegrondheid daarvan recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling
35

36
37

Bijvoorbeeld: Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 17 september 2002, NJ 2003/290: onderzoeksplicht van een werkgever of er sprake is van een vrijwillige beëindiging
van de arbeidsovereenkomst.
Van der Heijden en Noordam 2001, p. 96-113.
Zie ook Asser/Heerma van Voss 7-V 2015/10.
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van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht
dat bij wet is ingesteld.38 Dit artikel heeft rechtstreekse werking.39
Door het Europese Hof voor de rechten van de Mens is geen scherp omlijnde definitie
gegeven van de term ‘burgerlijke rechten of verplichtingen’. Wat daaronder moet worden
verstaan, moet mede worden bepaald met inachtneming van het nationale recht.40 Het moet
verdragsautonoom worden uitgelegd.41 Het woord ‘burgerlijk’ (‘Civil’) betekent niet dat
daarmee uitsluitend zaken van burgerlijk of civiel recht onder dit artikel vallen. Daarmee
kan dus worden aangenomen dat geschillen met betrekking tot een arbeidsovereenkomst,
gebracht voor de burgerlijke rechter, onder de vigeur van art. 6 EVRM vallen. Algemeen
wordt aangenomen dat art. 19 Rv daarvan de codificatie in ons Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering betreft en dan in het bijzonder voor wat betreft het in art. 6 EVRM
verankerde beginsel van hoor en wederhoor en het recht om in een procedure te worden
gehoord. In dat kader wordt art. 166 Rv weer als een uitwerking daarvan beschouwd.
Art. 6 EVRM en 19 Rv: een ‘eerlijk proces’, ’effectieve toegang’ en het recht om te worden gehoord.
Onder een ‘eerlijk proces’ als bedoeld in art. 6 EVRM wordt in ons burgerlijk procesrecht
vaak het beginsel van hoor en wederhoor geschaard. In ons burgerlijk procesrecht is het
beginsel van hoor en wederhoor gecodificeerd in art. 19 Rv. Dit begrip is echter breder.42
Smits onderscheidt in dat verband:
–– het recht om gehoord te worden, dat wil zeggen om zich in voldoende mate over de
zaak uit te laten;
–– het recht op gelijke proceskansen; dit heeft repercussie op het gebied van het bewijsrecht,
maar ziet ook op de wijze waarop men in het geding betrokken wordt (het recht op
een begrijpelijke procedure);
–– het recht op een eerlijke behandeling; dit impliceert in beginsel een recht op een
deugdelijke motivering van de rechterlijke uitspraken. 43
Daarnaast speelt het beginsel van een effectieve toegang tot de rechter een belangrijke
rol. Dit recht strekt ertoe om de andere in art. 6 EVRM genoemde garanties te realiseren.44
Daaronder valt ook het recht op ‘equality of arms’ (letterlijk: gelijkheid van wapens), het
recht op de aanwezigheid bij een terechtzitting en het recht op een mondeling verhoor.45
Het recht om te worden gehoord brengt, als gezegd, mee het recht zich in voldoende
mate over de zaak uit te laten. Het recht op gelijke proceskansen heeft repercussie op het
gebied van het bewijsrecht.
Hieruit kan worden afgeleid dat de wijze waarop de stelplicht en bewijslast worden
ingericht moet worden getoetst aan de vraag of er in casu sprake is van een eerlijk proces.
Dit spitst zich in het bijzonder toe op de vraag of een partij voldoende in de gelegenheid is
38
39
40
41
42
43
44
45
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Knigge 1998, p. 1; Smits 2008, par. 1.1.
Smits 2008, p. 26.
Van Dijk & Van Hoof e.a. 1998, p. 394-416.
Smits 2008, p. 39-40.
Vgl. Smits 2008, p. 95 e.v.
Vgl. Smits 2008, p. 102.
Vgl. EHRM 21 februari 1975 (Golder) en Smits 2008, p. 36 e.v.
Smits 2008, par. 3.4.3 en 3.4.3.1.
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om zich over de zaak uit te laten en of die partij daarbij ten opzichte van zijn wederpartij
gelijke proceskansen heeft.
1.3.5

Wat betekent dit nu voor het bewijsrecht?

Uit art. 6 EVRM vloeit geen absoluut recht voort tot het leveren van bewijs (bijvoorbeeld
d.m.v. horen van getuigen).46 Zo oordeelde de Hoge Raad bij zijn arrest van 7 mei 200447
dat het feit dat in de procedure bij de bestuursrechter geen verplichting bestaat tot het
horen van getuigen, geen schending van art. 6 EVRM met zich brengt. Een toepassing van
de bewijsregels die voor de civiele procedure gelden op de bestuursrechtelijke procedure
past naar het oordeel van de Hoge Raad niet in het stelsel van taakverdeling tussen de
bestuursrechter en de burgerlijke rechter, die ieder volgens hun eigen procesregels hebben
te oordelen.
Wel heeft het EHRM de mogelijkheid erkend dat de weigering tot het doen horen van
een getuige van één van de procespartijen door de rechter, een schending van art. 6 EVRM
kan opleveren. De rechter hoeft niet al het aangeboden bewijs toe te laten. Het staat hem
vrij om te selecteren welke bewijsmiddelen voor de uitkomst van het geschil relevant
zijn.48 Het leveren van bewijs kan naar mijn mening worden gezien als een verlengde van
het beginsel dat een partij in een procedure in voldoende mate moet worden gehoord.
Dit betekent ook dat een partij aan wie dat recht in een procedure wordt ontnomen
omdat de rechter van mening is dat het bewijsrecht niet van toepassing moet worden
verklaard, in strijd komt met art. 6 EVRM en art. 19 Rv. Wellicht heeft dit een rol gespeeld
in de uitspraak van de Hoge Raad van 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998, waarin
voor ontbindingsprocedures het bewijsrecht in beginsel van toepassing wordt verklaard.
1.4

Conclusie hoofdstuk 1

De werkgever is als (proces)partij vaak de sterkere partij ten opzichte van de werknemer.
Dit boek behandelt de stelplicht en bewijslast in civiele arbeidszaken en legt daarbij een
bijzonder accent op (processuele) ongelijkheidscompensatie.
Daarbij wordt, waar dat opportuun is, ook art. 6 EVRM betrokken. Dit artikel geeft
weliswaar geen absoluut recht tot het leveren van bewijs, maar de eis om te worden
gehoord omvat in sommige gevallen ook het leveren van dat bewijs waaruit het gelijk
van een partij blijkt.

46
47
48

Zie ook: Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 99-106.
NJ 2005/131.
Smits 2008, p. 132.
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