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INHOUDSOPGAVE:
 

1. Masterclass “16 maanden na dato”.
2.  Onze laatste blogs  (volledige blogs te lezen op: 

 www.vangelderadvocaten.nl/blog)
3. Het opzeggen van een duurovereenkomst; appeltje-eitje?
4. Geen transitievergoeding na twee jaar ziekte.
5. Niet aansprakelijk of toch wel?
6. Uitbreiding van de sectie arbeidsrecht!

2. ONZE LAATSTE 
BLOGS, HEEFT U 
ZE AL GELEZEN?
(volledige blogs te lezen op 
www.vangelderadvocaten.nl/
blog)

• ‘Gehele arbeidsverleden is van belang 
bij toekenning billijke vergoeding. Goed 
gedrag wordt beloond. ‘ 
“Bij ernstig verwijtbaar handelen of nala-
ten van de werkgever is niet per definitie 
een billijke vergoeding verschuldigd. Voor-
afgaand goed gedrag van de werkgever 
kan de rechter ertoe doen besluiten het 
verzoek om een billijke vergoeding af te 
wijzen. (…)”

• ‘Vaststellingsovereenkomst en de be-
denktermijn’
“U heeft er vast weleens van gehoord: de 
vaststellingsovereenkomst. Wanneer een 
werknemer en werkgever met wederzijds 
goedvinden het dienstverband beëin-
digen, wordt gebruik gemaakt van een 
vaststellingsovereenkomst. Partijen gaan 
hierbij zelf in overleg over de voorwaarden 
voor de beëindiging. Er hoeft geen proce-
dure bij UWV of de kantonrechter te wor-
den gevoerd, waardoor voor partijen op 
voorhand zekerheid bestaat.(…)”

• ‘Strafrechtelijke termen in schriftelijke 
mededeling ontslag op staande voet?!’ 
“Wat is ontslag op staande voet? Bij een 
ontslag op staande voet zegt de werkge-
ver het dienstverband met de werknemer 
per direct op, zonder inachtneming van de 
geldende opzegtermijn. Ook UWV en de 
kantonrechter blijven buiten beschouwing. 
Aan een ontslag op staande voet zijn de 
volgende voorwaarden verbonden (…)”

1. MASTERCLASS WWZ:

MASTERCLASS
WWZ: 
WAAR 
STAAN WE?!

Wat leert de rechtspraak ons over ontslag? Waar liggen kansen en 
risico’s voor vergoedingen? Hoe om te gaan met bonussen, ORT 
en ploegentoeslag bij de transitievergoeding? Wanneer bent u 
een billijke vergoeding verschuldigd? Welke extra rechten en 
plichten heeft u als werkgever?

Klik hier om aan te melden.
Datum:  donderdag 10 november 2016
Tijdstip: 07.30 uur: ontvangst met ontbijt 
 08.00 uur:  aanvang workshop
 10.00 uur:  einde workshop
Locatie:  Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8 te Gilze
Kosten: deelname aan de Masterclass is kosteloos

De WWZ is inmiddels meer dan een jaar geleden in werking getreden. De  
rechtspraak heeft het er druk mee en er worden verrassende uitspraken  
gedaan. Juristen worden creatiever met het omgaan met de WWZ en er wordt 
al weer gesproken over een aantal wetswijzigingen. Mr. Adriënne van Geel  
zal tijdens deze interactieve masterclass de ontwikkelingen bespreken. Vragen  
en casusssen kunnen vooraf worden ingebracht door een e-mail te sturen naar: 
info@vangelderadvocaten.nl. Klik hier om aan te melden. 

16 MAANDEN 
NA DATO

Adres
Bosscheweg 40
5056 KC Berkel-Enschot 
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www.vangelderadvocaten.nl

088-8840840
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3. HET OPZEGGEN VAN EEN DUUROVEREENKOMST; 
APPELTJE-EITJE? 
Elke onderneming heeft wel te maken met duurovereenkomsten. 
De meest bekende duurovereenkomsten zijn arbeids-, huur-, 
service-, franchise-, agentuur en distributieovereenkomsten. De 
Nederlandse wetgever heeft niet voor al deze overeenkomsten 
regelingen getroffen voor de beëindiging daarvan. Want hoe 
enthousiast partijen ook mogen zijn bij het aangaan van de over-
eenkomst, er komt vroeg of laat een moment waarop de overeen-
komst al dan niet op verzoek van één van de partijen zal eindigen. 

Nu de beëindiging van duurovereenkomsten nagenoeg niet bij 
wet is geregeld, zullen we de regels daaromtrent moeten afleiden 
uit de jurisprudentie. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, 
heeft zich recent uitgelaten over deze regels. De conclusie van 
de Hoge Raad luidt: het opzeggen van een duurovereenkomst is 
mogelijk, ongeacht of er een opzegregeling is overeengekomen. 
Indien een contractspartij niet akkoord is met de opzegging en 
er ontstaat daarover een geschil, dan zal pas achter blijken of uw 
wijze van opzegging aan de eisen van de redelijkheid en billijkheid 
voldoet. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de omstandighe-
den van het geval. Met andere woorden: zekerheid of u de over-
eenkomst correct heeft opgezegd, verkrijgt u pas achteraf. 

Geen opzegregeling
Niet alle duurovereenkomsten voorzien in een opzeggingsrege-
ling. Indien hier niet in is voorzien, neemt dit niet weg dat onder 
omstandigheden toch kan worden opgezegd. De opzeggende 
partij dient dan wel de ‘redelijkheid en billijkheid’ in acht te nemen. 
Deze redelijkheid en billijkheid kan bestaan uit het aanvoeren van 
een zwaarwegende omstandigheid die opzegging rechtvaardigt 
dan wel dat de opzeggende partij een bepaalde opzegtermijn in 
acht dient te nemen. Opzegging kan ook gepaard gaan met het 
betalen van een (schade)vergoeding. 

Ook als partijen bedoeld hebben dat de overeenkomst niet-op-
zegbaar is, kan deze overeenkomst onder omstandigheden toch 
opzegbaar blijken. De partij die de overeenkomst wenst te beëin-
digen, dient in dat geval een beroep te doen op de redelijkheid en 
billijkheid en onvoorziene omstandigheden.

Wel een opzegregeling
In de casus waar de Hoge Raad zich recent over heeft uitgelaten 
was sprake van een duurovereenkomst met daarin een opzeg-
regeling. A heeft met inachtneming van die opzegregeling de 
overeenkomst met B (een pensioenfonds) opgezegd. A heeft bij 
die opzegging aangeboden om bepaalde kosten gedurende een 
bepaalde periode voor haar rekening te nemen. B was het niet 
eens met de wijze van opzegging, zij was van mening dat A naast 
de aangeboden kosten nog aanvullende kosten aan B diende te 
voldoen. Vaststond dat de opzegtermijn zoals overeengekomen 
in acht was genomen en de overeenkomst niet had voorzien in de 
kosten van beëindiging van de overeenkomst.

De Hoge Raad heeft in dit arrest beslist dat A op grond van de 
redelijkheid en billijkheid naast de door haar aangeboden vergoe-
ding een schadevergoeding aan B diende te voldoen. De Hoge 
Raad was met B van mening dat ten aanzien van de kosten waar-
voor B een schadevergoeding vorderde een leemte in de over-
eenkomst bestond. De Hoge Raad heeft die leemte ‘opgevuld’ 
aan de hand van de redelijkheid en billijkheid. De kosten waarvoor 
een schadevergoeding werd gevorderd bestonden overigens uit 

een opslag voor het in stand houden van de algemene reserve van 
B, de kosten om de pensioenen t.z.t. uit te keren en een solvabi-
liteitsopslag. Deze kosten diende B ten behoeve van A te maken. 

Conclusie
De (voorlopige) conclusie ten aanzien van duurovereenkomsten 
waarin is voorzien in een opzegregeling is dat die in beginsel met 
inachtneming van de opzegregeling mogen worden opgezegd. 
De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen evenwel onder 
bijzondere omstandigheden aan opzegging, opzegging zonder 
zwaarwegende grond, opzegging op een bepaald moment of op-
zegging zonder aanbod, tot schadevergoeding in de weg staan. 
Of de redelijkheid en billijkheid in de weg staan aan bijvoorbeeld 
opzegging zonder het aanbieden van een schadevergoeding, 
dient te worden beoordeeld naar de omstandigheden van het ge-
val. Dit geldt overigens ook ten aanzien van duurovereenkomsten 
waarin niet is voorzien in een opzegregeling. 

Als u een duurovereenkomst heeft waar u eigenlijk vanaf wilt, dient 
u dus eerst na te gaan of in de overeenkomst een opzegregeling 
is opgenomen. De tweede stap die u moet nemen is onderzoeken 
of er omstandigheden zijn die een opzegging in de weg staan of 
aan de wijze van opzegging die u op het oog heeft. Per casus zijn 
die omstandigheden vanzelfsprekend verschillend. U heeft bij de 
opzegging helaas geen zekerheid of uw wederpartij/contractspar-
tij akkoord gaat met de opzegging en de wijze daarvan. 

Het verdient aanbeveling om bij het aangaan van een 
duurovereenkomst een opzegregeling op te nemen, 
waarin zoveel als mogelijk wordt voorzien in de wijze van 

opzegging en de gevolgen daarvan. De redelijkheid en billijkheid 
zullen in dat geval een kleinere rol gaan spelen, zodat u beter weet 
waar u aan toe bent.

TIP



5. NIET AANSPRAKELIJK OF TOCH WEL?
Veel ondernemers beginnen hun onderneming als eenmanszaak 
of V.O.F. Deze ondernemingsvorm brengt mee dat de onder- 
nemer hoofdelijk (persoonlijk) aansprakelijk is voor de schulden 
van de onderneming. Om onder andere de aansprakelijkheid te 
beperken, zetten ondernemers, zodra hun onderneming goed 
loopt en de vooruitzichten gunstig zijn, hun ondernemingsvorm 
om in een besloten vennootschap, de BV. 

Toch is het een illusie dat je als bestuurder van een BV niet  
aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. Onze wet-
gever heeft daarvoor een stokje gestoken en ook de rechtspraak 
in Nederland laat met enige regelmaat weten dat bestuurders 
(toch)persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor de schulden van 
de onderneming of een specifieke schuld van de onderneming. 

Artikel 2:180 lid 2 BW
Als je als ondernemer een BV wilt oprichten, dan verricht je voor-
afgaande aan die oprichting vaak al rechtshandelingen namens de 
BV in oprichting, zoals het afsluiten van een (starters-)lening, of 
omdat je al een onderneming voert in de vorm van bijvoorbeeld 
een eenmanszaak. Deze rechtshandelingen worden na oprichting 

van de BV door de bestuurder bekrachtigd, zodat de BV definitief 
de contractspartij is geworden. De BV is daarom vervolgens aan-
sprakelijk voor de verplichtingen die uit deze rechtshandelingen 
voortvloeien. Geen vuiltje aan de lucht, toch? 

Dit blijkt in de praktijk niet altijd goed te gaan. In het Burgerlijk 
Wetboek staat namelijk een bepaling vermeld waar maar weinig 
ondernemers zich bewust van zijn en die toch grote gevolgen voor 
diezelfde ondernemer kan hebben. Deze bepaling luidt als volgt: 
De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprake-
lijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waar-
door de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat de 
opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, vergezeld van 
de neer te leggen afschriften, is geschied. 

Deze bepaling, terug te vinden in artikel 2:180 lid 2 Burgerlijk Wet-
boek, houdt in dat als de ondernemer zijn BV laat oprichten bij 
de notaris en na het opdrinken van de champagne naar buiten 
loopt en bijvoorbeeld de bank belt met de mededeling dat de 
BV is opgericht en de lening die was afgesloten met de BV in op-
richting, bekrachtigd wordt door de het bestuur van de BV (zijnde 

4. GEEN TRANSITIEVERGOEDING  
NA TWEE JAAR ZIEKTE?
In een eerdere blog zijn wij al ingegaan op 
het zogenaamde slapende dienstverband 
na twee jaar ziekte. Hiermee wordt be-
doeld dat een werkgever de arbeidsover-
eenkomst met een zieke werknemer na het 
verstrijken van de loondoorbetalingsperio-
de van 104 weken in stand houdt. De werk-
nemer blijft dan in dienst bij de werkgever, 
maar er is geen sprake meer van een ver-
plichting om loon door te betalen.

Een werkgever kan na het verstrijken van 
de loondoorbetalingsperiode van 104 
weken relatief eenvoudig een ontslag-
vergunning verkrijgen bij UWV om het 
dienstverband met de arbeidsongeschikte 
werknemer te beëindigen. Gevolg van de 
Wet Werk en Zekerheid is dat werkgevers 
er steeds vaker voor kiezen het dienstver-
band niet te beëindigen, maar in stand te 
laten, omdat zij bij beëindiging de transi-
tievergoeding moeten betalen. Veel werk-
gevers vinden dit oneerlijk nu zij het loon 
tijdens ziekte al hebben moeten doorbeta-
len, zonder dat daar de tegenprestatie van 
arbeid tegenover heeft gestaan. Daarnaast 
zien werkgevers op tegen de financiële last 
die uitbetaling van een transitievergoeding 
met zich meebrengt. Bovendien zijn werk-
gevers van mening dat de transitievergoe-
ding is bedoeld om de transitie naar een 
andere baan mogelijk te maken, terwijl de 
arbeidsongeschikte werknemer doorgaans 

daartoe niet in staat is. Daartegenover 
staat – vanuit werknemersperspectief – dat 
in de transitievergoeding ook de nadelige 
gevolgen van een ontslag zijn verdiscon-
teerd, waar ook een arbeidsongeschikte 
werknemer na twee jaar ziekte mee wordt 
geconfronteerd. 

Vanuit werknemersperspectief gezien is 
het slapend dienstverband niet aantrek-
kelijk. Veel werknemers vinden dat de 
werkgever op oneigenlijke gronden het 
dienstverband laat voortbestaan en daar-
mee ernstig verwijtbaar handelt. Een aan-
tal werknemers heeft al een gerechtelijke 
procedure gestart met het verzoek het 
dienstverband te beëindigen en de transi-
tievergoeding toe te kennen. In de lagere 
rechtspraak zijn al diverse zaken behan-
deld waarin werknemers probeerden via 
door hen verzochte ontbinding van alsnog 
toekenning van een vergoeding af te dwin-
gen. Tot nu toe zonder succes. Het wach-
ten was op de eerste uitspraken in hoger 
beroep. Op 27 juli 2016 heeft het gerechts-
hof Arnhem-Leeuwarden zich in hoger 
beroep over het slapende dienstverband 
gebogen. Het Hof is van mening dat, wan-
neer de werkgever na ommekomst van de 
loondoorbetalingstermijn (aldus na twee 
jaar ziekte) geen stappen onderneemt om 
tot beëindiging van het dienstverband te 
komen, géén sprake is van ernstig verwijt-

baar handelen of nalaten. Ook niet indien 
de werkgever hiermee enkel een financieel 
doel nastreeft. De transitievergoeding is 
dan dus niet verschuldigd. 

De werknemer krijgt dus nul op het rekest 
en verwacht wordt dat een praktijk zal ont-
staan waarin veel werkgevers kiezen voor 
het slapend houden van het dienstver-
band.

Minister Asscher heeft eerder aangegeven 
te studeren op een collectieve voorziening 
waaruit een transitievergoeding ten gunste 
van een werknemer moet worden betaald. 
Daarbij wordt ook in ogenschouw geno-
men of een oplossing met terugwerkende 
kracht tot stand kan komen. Zolang nieu-
we regelgeving uitblijft, dreigt het slapend 
dienstverband eerder regel dan praktijk te 
worden. En naar onze mening is dat op lan-
gere termijn voor niemand wenselijk…

Vervolg van dit artikel op de volgende pagina.



de ondernemer), de bestuurder persoonlijk aansprakelijk blijft voor 
die lening als op dat moment de BV nog niet is ingeschreven in 
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Over het alge-
meen draagt de notaris zorg voor die inschrijving en neemt deze 
inschrijving één tot enkele dagen in beslag, zodat ten tijde van het 
telefoontje met de bank, de inschrijving in het handelsregister nog 
niet was geschied.

De bestuurder dient er dus goed bedacht op te zijn dat hij zich 
er van vergewist dat de BV is ingeschreven in het handelsregister, 
alvorens hij rechtshandelingen bekrachtigd. Zo wordt voorkomen 
dat er een persoonlijke aansprakelijkheid op de bestuurder komt 
te liggen.

Doel voorbij? 
Naar mijn mening is de Nederlandse wetgever met deze bepaling 
doorgeschoten in haar bedoelingen. In beginsel is de rechtsper-
soon, de BV, aansprakelijk voor rechtshandeling en die namens haar 
zijn verricht. Onder bijzondere omstandigheden kan een bestuur-
der, naast de BV, persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor 
rechtshandelingen van de BV. Deze aansprakelijkheid wil men niet 
te snel aannemen om (al te) defensief handelen van bestuurders 
te voorkomen. Een bestuurder is namelijk in de eerste plaats een 
ondernemer die graag wil ondernemen.
 
Om als bestuurder aansprakelijk te zijn op grond van onrechtmatige 
daad, dient de bestuurder een persoonlijk -voldoende- ernstig ver-
wijt gemaakt te kunnen worden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als 
de bestuurder een overeenkomst is aangegaan namens de onder-
neming, waarvan hij wist dat zijn onderneming die niet zou kunnen 
nakomen. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt niet eenvoudig 
aangenomen. De aansprakelijkheid op grond van artikel 2:180 lid 2 
Burgerlijk Wetboek is echter enkel gebaseerd op een periode die 
ligt tussen de oprichting van de vennootschap en inschrijving van 
de vennootschap in het handelsregister. Hoe lang de periode heeft 
geduurd tussen oprichting en inschrijving in het handelsregister, 
is daarbij in beginsel niet van belang. Zelfs de meest voorbeeldi-

ge bestuurder kan dus op grond van dit artikel aansprakelijk zijn 
voor schulden van de BV als hij tussen het moment van oprichting 
en het moment van inschrijving van de BV in het handelsregister 
rechtshandelingen heeft bekrachtigd. 
Ik zie niet in welke belangen de wetgever hier beoogd heeft te be-
schermen. De rechtshandelingen in de fase voor oprichting worden 
veelal verricht met de uitdrukkelijke vermelding dat wordt gehan-
deld namens de BV in oprichting. De contractspartijen van de op 
te richten BV zijn daarmee in beginsel goed bewust van de (rechts-)
persoon die als hun contractspartij heeft te gelden. Zij kiezen er 
dus bewust voor dat enkel een rechtspersoon als contractspartij 
heeft te gelden. Als zij per se de bestuurder ook als contractspartij 
wensen, kunnen zij dit expliciet overeenkomen. De bestuurder kan 
alsdan bezien of hij daarmee instemt. 

In het geval een eenmanszaak of V.O.F. wordt omgezet naar een BV, 
dan zal de contractspartij uitdrukkelijk dienen in te stemmen met 
contractsoverneming door de BV. Strikt genomen wijzigt namelijk 
de contractspartij bij omzetting van een V.O.F. naar een BV. Ook in 
dat geval kiest de contractspartij bewust voor haar (nieuwe) con-
tractspartij. Extra bescherming van de contractspartij van de BV in 
oprichting is mijn inziens dan ook niet nodig. 

Zodra een onderneming zich bewust is van de consequenties  
van zijn handelen in de periode tussen oprichting van zijn BV en 
inschrijving daarvan in het handelsregister, zal hij vermoedelijk in 
die periode geen handelingen (durven te) verrichten. Persoonlij-
ke aansprakelijkheid ligt immers op de loer. Het gevolg hiervan is 
dat de kersverse onderneming eerst in een soort van pauzestand 
komt en pas na inschrijving  kan gaan doen wat ze wil gaan doen, te  
weten ondernemen. 

Het klinkt kinderachtig, maar de beste manier om deze verstrek-
kende bepaling te snel af te zijn, is om na de oprichtingen van de 
BV direct vanaf het notariskantoor met de benodigde documenten 
door te rijden (in je privé auto) naar het dichtstbijzijnde handelsre-
gister en je onderneming daar te laten inschrijven. 

Renee Ketelaars
Per 1 november 2016 versterkt mr. Renee 
Ketelaars het team van Van Gelder Advoca-
ten. Zij zal zich daarbij met name richten op 
het arbeidsrecht. Renee is eerder werkzaam 
geweest als Juridisch Medewerker bij Van 

Gelder Advocaten. Daarna heeft zij de op-
leiding tot advocaat gevolgd en is zij als  
advocaat arbeidsrecht aan de slag gegaan 
bij een advocatenkantoor in Tilburg. Zij 
heeft onder meer ruime ervaring in het ad-
viseren rondom ontslagzaken (waaronder 
ontslag op staande voet en reorganisaties), 
overgang van onderneming en het concur-
rentiebeding. 

Advocaat
Vanaf het moment dat Renee Ketelaars in 
aanraking kwam met de arbeidsrechtprak-
tijk wist zij direct dat dit het rechtsgebied 
was waarin zij zich thuis voelde. Met name 
de dynamische verhouding die bestaat 
tussen werkgevers en werknemers vindt 
zij interessant. “In het arbeidsrecht dient 
constant een belangenafweging te worden 
gemaakt.” 
Renee behaalde haar Master Rechtsge-
leerdheid aan de Universiteit van Tilburg, 
waar zij zowel een civiele als strafrechtelijke 
Master heeft afgerond. Deze brede basis 
kennis komt haar goed van pas in haar da-

gelijks werk.  Renee adviseert - met name 
werkgevers - over een breed scala aan  
arbeidsrechtelijke vragen.

Betrokken 
Renee onderscheidt zichzelf als advocaat 
door haar oprechte betrokkenheid bij  
cliënten en een goed gevoel voor verhou-
dingen. Zij is van mening dat er naast het 
juridische aspect altijd nog andere rele-
vante aspecten en belangen bestaan waar  
rekening mee dient te worden gehouden 
om een zaak   tot een positief einde te bren-
gen. “Ik vind het daarnaast belangrijk om te 
denken in mogelijkheden en kansen.”

Actief
Renee trekt er in haar vrije tijd graag op uit 
en heeft een actief leven. Naast sportief 
bezig te zijn, maakt zij graag stedentrips en 
verre reizen. Verder brengt zij haar weeken-
den maar al te graag door met haar familie 
en vrienden, vaak onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
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