Bescherm uw klantenkring
Werknemers komen en gaan. Daar zitten ook werknemers bij die goede relaties
onderhouden met uw klantenkring. U zit er natuurlijk niet op te wachten dat die
werknemers er met uw beste klanten vandoor gaan. Wat is de beste manier om dat te
voorkomen?
Concurrentiebeding
Het meest voor de hand ligt dat u een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
opneemt. De wet legt u daarbij maar weinig beperkingen op. U mag een concurrentiebeding
alleen schriftelijk overeenkomen met een meerderjarige werknemer. U kunt aan het
concurrentiebeding geen rechten ontlenen als u vanwege een onjuiste opzegging aan de
werknemer een schadevergoeding moet betalen (bijvoorbeeld omdat u niet de juiste
opzegtermijn in acht hebt genomen).
Inhoud van het beding
In principe kan in een concurrentiebeding van alles staan. Zo zou u de werknemer kunnen
verbieden gedurende vijf jaar zijn oude vak uit te oefenen binnen een straal van tien
kilometer van uw bedrijf. En dit dan op straffe van betaling van een fikse boete. Maar past u
op: accepteert de werknemer dat niet en weet hij vervolgens de rechter ervan te overtuigen
dat het beding hem onredelijk benadeelt, dan kan de rechter het beding geheel of gedeeltelijk
vernietigen. Dat komt nog wel eens voor bij hele zware bedingen, bijvoorbeeld wanneer het
de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst überhaupt wordt verboden zijn vak
uit te oefenen of wanneer u de boete op overtreding van het beding erg hoog hebt gesteld.
Relatiebeding
Een lichte vorm van het concurrentiebeding is het relatiebeding. In dit beding wordt de
werknemer verplicht na het einde van de arbeidsovereenkomst geen relaties van de
werkgever mee te nemen of zelf te benaderen. Dit beding wordt in de praktijk steeds
populairder. Dat ligt ook wel een beetje voor de hand. U hoeft namelijk niet snel te vrezen
dat het beding voor de rechter geen stand houdt. Een rechter zal namelijk niet snel vinden
dat het een onredelijk beding is. Het afblijven van relaties van de oude werkgever ziet de
rechter namelijk als een verplichting van fatsoen: het gaat immers om úw klanten die de
werknemer heeft leren kennen toen hij nog bij u werkte. Trochelt de werknemer die van u af,
dan zal de rechter dat vaak als onrechtmatige concurrentie beschouwen.
Let u er wel op dat het relatiebeding verder hetzelfde wordt behandeld als een
concurrentiebeding: u kunt het slechts schriftelijk overeenkomen met een meerderjarige
werknemer. Ook op de overtreding van een relatiebeding kunt u een boete stellen.

Tip: Als u er zeker van wilt zijn dat uw concurrentiebeding juridisch door de beugel kan,
sluit u dan een relatiebeding met uw werknemers.

