
        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Actualiteiten Arbeidsprocesrecht 

VAAMN Collegetour 3 februari 2021  

 

Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 Programma  

 

1. Procesinleiding (wanneer dagvaarding/verzoekschrift) 

2. Vervaltermijnen 

3. Toetsingsmoment in hoger beroep en cassatie 

 

 

2 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Procesinleiding  

• Algemeen: dagvaarding 

• Art: 7:686a lid 2: verzoekschrift voor ontslagprocedures  

– Procedure op grond van art. 7:686?  
• Art. 686: De bepalingen van deze afdeling sluiten voor geen van beide partijen 

de mogelijkheid uit van ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming 

van de overeenkomst en van schadevergoeding. De ontbinding kan alleen 

door de rechter worden uitgesproken.  

– Ktr. Den Haag 11 juni 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5928 en 29 

april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4112; Ktr. Amsterdam 22 juni 

2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3130; Ktr. Rotterdam 24 juni 2020, 

ECLI:NL:RBROT:2020:5512  dagvaarding 

– Andere lagere rechtspraak (bv. Ktr. Den Haag 29 oktober 2019, 

ECLI:NL:RBDHA:2019:11388; Ktr. Amsterdam 29 november 

2019, AR 2019-1365; Hof 's-Hertogenbosch 1 oktober 2020, 

ECLI:NL:GHSHE:2020:3021)  verzoekschrift  

 
 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Procesinleiding  

• Art. 7:686a lid 3: nevenvorderingen ook bij verzoekschrift  

• Ruime formulering MvT, p. 37: ‘alle mogelijke vorderingen die bij de beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst of het herstel daarvan kunnen worden ingediend’. 
Voorbeelden: achterstallig loon, geldigheid concurrentiebeding, teruggave transitievergoeding, teruggave 

bedrijfseigendommen. 

• Betrekkelijk strenge praktijk: Geen connexe vordering 

- Verzoek om een door onafhankelijke accountant opgestelde herberekening 

van loon (Ktr. Roermond 16 juni 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:5106).  

- Vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van onrechtmatig 

handelen door de werknemer, terwijl dat onrechtmatig handelen mede ten 

grondslag ligt aan ontslag (zie o.a. Ktr. Haarlem 11 september 2019, 

ECLI:NL:RBNHO:2019:7588; Ktr. Roermond 30 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:5627.  

• HR New Hairstyle: kosten van rechtsbijstand die werkneemster drie 

maal heeft moeten inschakelen voorafgaand aan ontslagprocedure, 

kan werkneemster vergoed krijgen op basis van schending goed 

werkgeverschap en art. 7:686a lid 3 BW.   



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Vervaltermijnen art. 7:686a lid 4 BW 

  

• Vervaltermijnen; kunnen niet gestuit worden; 
 

• Binnen termijn moet verzoekschrift zijn ingediend 

(ontvangsttheorie) 
 

• Termijn begint te lopen na de dag waarop de 

arbeidsovereenkomst is geëindigd en dus niet op die dag. Vgl. 

Rb. Gelderland 14 maart 2017, AR 2017-0712. 
 

• Sinds 1 januari 2019 is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing: eindigt de termijn op een zaterdag, zondag of 

algemeen erkende feestdag wordt de termijn verlengd tot de 

dag erna  

 

 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Vervaltermijnen art. 7:686a lid 4 BW 

• Ambtshalve toepassing vervaltermijnen? 

 Lagere jurisprudentie: ambtshalve toetsen: zie bv. Ktr. Rotterdam 21 

juli 2016 (executiegeschil): uitspraak berust op juridische misslag! 
 

• HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2305 (Botobe):  

 Termijn strekt tot bescherming van het belang van partijen bij 

voortvarend procederen, niet ter bescherming van zodanig 

zwaarwichtige belangen dat hij ongeacht het partijdebat ambtshalve 

door de rechter moet worden toegepast.  

 Vervaltermijn geldt niet voor beroep werkgever op de uitzondering van 

art 7:673b (voorziening in cao) en art. 7:673c (faillissement). 

 Heeft m.i. te gelden voor alle verweren met betrekking tot een binnen 

de vervaltermijn ingediend verzoek. Bv. Uitzondering van art. 7:673 lid 

7 BW of betwisten dringende reden in procedure ogv art. 7:677 lid 2 

BW.  

 

 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Vervaltermijnen art. 7:686a lid 4 BW 

• Te laat, wat dan?  

 Niet ontvankelijk! 

 Sneue gevallen: Ktr. Almere, ECLI:NL:RBMNE:2016:1803  1 min. te laat 

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 december 2019, 

ECLI:NL:GHARL:2019:10662  24 december om 23.59 uur per 

fax verstuurd, maar pas op 25 december om 00.05 uur ontvangen 
 

• Geen omzeiling door vordering op grond van art. 7:611, 

onrechtmatigheid 6:162 BW of wanprestatie (o.a. Ktr. Den Bosch 3 mei 

2018, 2018:2238; Ktr. Amsterdam 4 juli 2017, 2017:4989) 

 

• Kleine escape: 

 HR 22 juni 2012, JAR 2012/189 (ABN): toepassing vervaltermijn kan naar 

maatstaven van red en bill onaanvaardbaar zijn. 

 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Vervaltermijnen, art. 7:686a lid 4 BW 

Toepassing escape in lagere rechtspraak: 

• ‘Klemmende redenen waardoor de werknemer niet binnen de termijn een 

verzoek kon indienen’ (zie o.a. Hof Amsterdam 30 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1841) 

• Niet voldoende:  

– het niet wijzen door de werkgever op de vervaltermijn (zie  Ktr. Amsterdam 4 juli 2017, 

ECLI:NL:RBAMS:2017:4989; Ktr. Zwolle 21 april 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1797); 

– het niet op de spits willen drijven van de zaak tijdens schikkingsonderhandelingen, (Ktr. 

Rotterdam 15 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2782);  

– Niet juridisch geschoold zijn, dan wel onvoldoende op de hoogte zijn van vervaltermijn 

door ingeschakelde advocaat (Ktr. Rotterdam 12 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9010; 

Ktr. Utrecht 3 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1413; Ktr. Maastricht 23 juni 2020, 

ECLI:NL:RBLIM:2020:4977);  

– Ziekte o.a. psychische problemen (Ktr. Enschede 28 januari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:285; 

Ktr. Maastricht 23 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4977; Hof Den Haag 31 juli 2018, 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1862) 

• Onduidelijkheid in het recht (nav Kolom-beschikking): ook niet voldoende (zie Hof 

Amsterdam 30 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1841; Hof ’s-Hertogenbosch 14 november 2019, 

ECLI:NL:GHSHE:2019:4187)  



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Vervaltermijnen, art. 7:686a lid 4 BW 

Toepassing escape in lagere rechtspraak: 

• Succesvol: 

 

 Ktr. Utrecht  22 februari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:543 (niet moeder, maar 

dochtervennootschap was werkgever);  

 Ktr. Utrecht 12 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1983 (vervaltermijn verliep 

op dag beoordeling voorwaarde UWV);  

 Ktr. Rotterdam 1 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2622 (partijen zijn 

gezamenlijk tot een 96 Rv-procedure gekomen; het had op weg werkgever 

gelegen om in veel eerder stadium beroep te doen op vervaltermijn); 

 Hof Den Haag 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2618 (werkgever had 

ondubbelzinnig aan werknemer laten weten dat transitievergoeding betaald 

zou worden, pas na ommekomst vervaltermijn wijzigt werkgever dat 

standpunt);  

 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Toetsingsmoment in hoger beroep en 

cassatie 

 

 

 

• Regulier civiel procesrecht: toetsing ex nunc  

• Art. 7:683: bijzondere procesregels in afwijking van Rv 
 

• Lid 1: Geen schorsende werking van hoger beroep of cassatie 

tegen beschikking tot ontbinding, tot vernietiging van de 

opzegging of tot herstel van de arbeidsovereenkomst (vgl. art. 

360 Rv). 
 

• lid 3: Werkgeversverzoek tot ontbinding ten onrechte 

toegewezen, of werknemersverzoek tot vernietiging opzegging 

of herstel arbeidsovereenkomst ten onrechte afgewezen (dus 

arbeidsovereenkomst ten onrechte geëindigd) 

 herstel of billijke vergoeding 
 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Toetsingsmoment in hoger beroep en 

cassatie 

 

 

 

 

 HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:284  
 Toegewezen ontbindingsbeschikking: gecombineerde toetsing 

ex tunc en ex nunc  

 

 Of de ontbinding terecht is toegewezen: ex tunc  

 Bij ontkennende beantwoording  herstel of billijke vergoeding: 

ex nunc.   

 

 Herkansingsfunctie hoger beroep?  

 

 Afgewezen vernietiging of herstel arbeidsovereenkomst: m.i. ook 

gecombineerde toetsing ex tunc en ex nunc. 

 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Toetsingsmoment in hoger beroep en 

cassatie 
 

•  lid 5 en 6: Werkgeversverzoek tot ontbinding ten 

onrechte afgewezen, of werknemersverzoek tot 

vernietiging opzegging of herstel arbeidsovereenkomst 

ten onrechte toegewezen (dus arbeidsovereenkomst ten 

onrechte niet geëindigd)     

 bepalen einde arbeidsovereenkomst 
 

• HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:283 (Victoria)  
 Afgewezen ontbindingsverzoek (lid 5): toetsing ex nunc 

 

• Afgewezen verzoek tot vernietiging opzegging of herstel 

arbeidsovereenkomst (lid 6)? M.i. toetsing ex tunc 
 



        Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Toetsingsmoment in eerste aanleg?  

• Dus: is de arbeidsovereenkomst al tot een einde gekomen, dan 

ex tunc, is de arbeidsovereenkomst nog niet tot een einde 

gekomen, dan ex nunc.  

 

• UWV toestemming verleend  opzegging  682-procedure: ex 

tunc  

• UWV toestemming geweigerd  ontbindingsprocedure: ex nunc  

 

• Opzegging al dan niet met vereiste toestemming UWV  681-

procedure? Ex tunc 

 


