Niet geschoten is altijd mis - over verkeerde opzegtermijnen
R.M. Beltzer
Het arbeidsrecht biedt in verschillende situaties de mogelijkheid af te wijken van de
wet. Een voorbeeld hiervan is de regeling over de in acht te nemen opzegtermijn.
Wanneer een partijafspraak in strijd met deze regeling is, is het gevolg hiervan niet
zonder meer duidelijk. Is de afspraak nietig, en geldt in plaats daarvan de wettelijke
hoofdregel? Of wordt de afspraak geconverteerd in een wel geldige afwijking van de
wet? De kantonrechter te Alkmaar koos voor het eerste.

De feiten

Blokland werkte sinds 1 maart in de functie van financieel planner bij de Triangel
Groep BV te Alkmaar. In de arbeidsovereenkomst stond ten aanzien van de in acht te
nemen opzegtermijn het volgende opgenomen:
“De arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden beëindigd, mits met inachtneming van de
wettelijk voorgeschreven opzegtermijnen volgens het Burgerlijk Wetboek, zijnde twee
maanden in de situatie van opzegging door werknemer en drie maanden in de situatie van
opzegging door de werkgever. Opzegging dient plaats te vinden middels aangetekend
schrijven en tegen het einde van de kalendermaand.”

Wegens teruglopende resultaten besloot Triangel de arbeidsovereenkomst met
Blokland op te zeggen. Daartoe verkreeg zij op 15 oktober 2002 toestemming van het
CWI. Bij brief van 18 oktober (de casus vermeldt niet of die aangetekend was, zoals
de arbeidsovereenkomst eist) werd de arbeidsovereenkomst met Blokland tegen 1
december 2002 opgezegd. De in acht genomen opzegtermijn bedroeg dus een maand
(plus de resterende dagen van de maand conform het vereiste dat tegen het eind van
de maand wordt opgezegd) in plaats van de in de arbeidsovereenkomst opgenomen
termijn van drie maanden. Blokland protesteerde tegen deze opzegging bij brief van
29 oktober 2002. Bij de voorzieningenrechter te Alkmaar vorderde hij dat Blokland
zou worden veroordeeld hem het loon (plus verhoging ex artikel 7:625 BW) tot 1
februari 2003 zou voldoen.

De standpunten van partijen
Bloklands “loonvordering” moet niet zo worden begrepen dat hij tegen de
opzegging zelf in het geweer kwam. Hij verzette zich slechts tegen de door Triangel
gehanteerde opzegtermijn: die was volgens hem te kort. Zijn vordering betrof de
gefixeerde schadevergoeding ex artikel 7:680 lid 1 BW. Deze vergoeding bedraagt
een bedrag gelijk aan het loon over de termijn die de arbeidsovereenkomst bij
regelmatige opzegging nog had moeten duren.
Volgens Blokland was de afspraak met betrekking tot de opzegtermijnen
nietig. Sinds de Wet flexibiliteit en zekerheid bepaalt artikel 7:672 in de leden 2 en 3
BW dat de opzegtermijn voor de werknemer een maand bedraagt en die voor de
werkgever een maand per vijf dienstjaren, met een maximum van vier maanden. De
termijn voor de werknemer kan schriftelijk worden verlengd (met een maximum van
zes maanden, zie artikel 7:672 lid 6 BW), maar dan dient de werkgever minimaal het
dubbele van die termijn in acht te nemen indien hijzelf zou willen opzeggen. Dus:
een voor de werknemer overeengekomen termijn van twee maanden resulteert dan
in een opzegtermijn van vier maanden voor de werkgever. Hiermee was de in de
arbeidsovereenkomst opgenomen afspraak in strijd, en volgens Blokland diende die
afspraak te worden geconverteerd in een afspraak die wél rechtsgeldig zou zijn:
tegenover de voor hem geldende termijn van twee maanden zou voor Triangel dus
niet een termijn van drie, maar van vier maanden staan. Dat zou een opzegging
tegen 1 maart 2003 bewerkstelligen, maar nu Triangel de toestemming van het CWI
had ontvangen, mocht hij ingevolge artikel 7:672 lid 4 BW de opzegtermijn met een
maand verkorten. De arbeidsovereenkomst zou dus moeten eindigen op 1 februari
2003.
Triangel stelde zich net als Blokland op het standpunt dat de afspraak nietig
was, maar kwam tot een geheel andere conclusie. Nietigheid leidt niet tot conversie
in een wel van de wet afwijkende, maar geldige afspraak, maar tot de hoofdregel van
artikel 7:672 leden 2 en 3 BW. Dat betekent dat zij een termijn van maar een maand in
acht behoefde te nemen, nu Blokland nog geen vijf jaar in dienst was. De
arbeidsovereenkomst was dus op 1 december 2002 geëindigd. 1
De kantonrechter deelde de mening van de Triangel. De afspraak was “in
strijd met het systeem van artikel 7:672 BW en daardoor nietig. (…) Blokland beroept

zich ten onrechte op de afwijking van bedoeld systeem in lid 6 dat verlenging voor
de werknemer slechts toestaat, indien de opzegtermijn voor de werkgever minstens
twee maal zo lang is. Nu dat laatste niet het geval is, is het gevolg slechts dat een
verlenging van de termijn voor de werknemer niet is toegestaan, doch niet – zoals
Blokland heeft betoogd – dat die voor de werkgever wordt verdubbeld.” Triangel hat
daarom rechtsgeldig en regelmatig tegen 1 december 2002 kunnen opzeggen.

Het dilemma
Deze uitspraak is weliswaar in overeenstemming met de wetsgeschiedenis, maar zij
lijkt mij in strijd met de wet. Tijdens de behandeling van artikel 7:672 lid 6 BW
merkte de minister op dat een met deze bepaling strijdige afspraak nietig is en dat in
plaats daarvan de wettelijke opzegtermijnen gelden. 2 Dat is precies wat de
kantonrechter stelde.
Tegen deze opvatting valt wel het een en ander in te brengen. De nietigheid
zou moeten voortvloeien uit de algemene regel van artikel 3:40 BW. Het tweede lid
van dit artikel bepaalt dat strijd met een dwingende wetsbepaling tot nietigheid
leidt. Artikel 7:672 BW is onmiskenbaar een dwingendrechtelijke bepaling. De
mogelijk afwijkingen zijn in het artikel zelf expliciet genoemd en begrensd. Het
tweede lid van artikel 3:40 BW vervolgt echter met de regel dat indien de bepaling
uitsluitend strekt tot bescherming van één der partijen, het gevolg niet nietigheid,
maar vernietigbaarheid is, tenzij uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.
Dit onderscheid leidt tot een belangrijk verschil in rechtsgevolgen.
Is sprake van nietigheid in geval van afwijking van de wet, dan kan een
werkgever als veelal de sterkere contractspartij altijd een in strijd met de wet, maar
op zijn wensen toegesneden bepaalde opzegtermijn overeenkomen. Komt hem die
afspraak op enig moment niet meer uit, dan kan hij stellen dat de afspraak nietig
was. Wellicht kan de afspraak dan alsnog in een voor hem gunstige zin worden
geconverteerd op de voet van artikel 3:42 BW. Uiteraard kan de werknemer zich ook
op de nietigheid beroepen, maar voor de werkgever geldt in ieder geval: niet
geschoten is altijd mis.
Is echter sprake van vernietigbaarheid, dan zou Triangel geen beroep op
strijd met artikel 7:672 lid 6 BW toekomen. Een dergelijk beroep komt alleen aan
werknemer Blokland toe, mits men kan vaststellen dat deze bepaling uitsluitend

strekt tot bescherming van de werknemer. En dit lijkt nu het geval te zijn. Bekijkt
men de memorie van toelichting bij de bepaling, dan blijkt dit immers duidelijk:
“Om afspraken die een werknemer tot al te lange opzegtermijnen zouden verplichten af te
remmen is, naast het maximum van zes maanden, bepaald dat bij verlenging de termijn van
de werkgever ten minste twee keer zo lang moet zijn als die voor de werknemer.” 3

Hieruit leid ik af een afspraak die strijdt met dit zesde lid niet tot nietigheid, maar tot
vernietigbaarheid leidt. Dat betekent dat Blokland zelf had mogen bepalen of de
afspraak over de opzegtermijn (twee maanden bij zijn opzegging, drie maanden bij
opzegging door Triangel) zou blijven bestaan of dat de wetelijke termijnen zouden
gelden. Voor de duidelijkheid: doordat sprake is van vernietigbaarheid komt men
aan de vraag naar eventuele conversie niet meer toe. 4 Artikel 3:42, dat over conversie
gaat, maakt immers slechts conversie van nietige rechtshandelingen mogelijk, niet
van vernietigbare. Bij vernietigbare afspraken geldt dus ofwel de afspraak, ofwel de
wet. Bloklands eis dat hem een bedrag gelijk aan het loon tot 1 februari zou worden
betaald, kon daarom ook niet worden toegewezen. Die vloeide immers uit een
vermeende conversie voort, welke nu juist niet mogelijk was. Zou Blokland aan de
afspraak met Triangel hebben vastgehouden, dan zou de datum waarop de
arbeidsovereenkomst op regelmatige wijze zou eindigen 1 januari 2003 zijn (drie
maanden minus een maand in verband met het bepaalde in artikel 7:672 lid 4 BW)
eerder). Een dergelijke keuze zou Blokland hoogst waarschijnlijk hebben gemaakt.
Dat vloeit niet zozeer voort uit het feit dat in geval van een te vroege opzegging recht
zou kunnen doen gelden op de gefixeerde schadevergoeding van artikel 7:680 BW,
maar uit het volgende. Uit de casus blijkt dat Blokland op jaarbasis een bonus kon
krijgen die een substantieel deel van zijn maandelijkse inkomsten van Triangel
uitmaakte. Voorwaarde voor uitbetaling was dat de arbeidsovereenkomst aan het
eind van het kalenderjaar nog bestond. Zou de arbeidsovereenkomst derhalve op 1
december 2002 eindigen – hetgeen Triangel en de kantonrechter meenden – dat zou
Blokland dus de bonus over dat jaar mislopen. Dat maakte deze beslissing voor hem
extra zuur.
Misschien speelde in deze zaak een rol dat in de arbeidsovereenkomst zelf
stond dat “de wettelijk voorgeschreven opzegtermijnen volgens het Burgerlijk
Wetboek” in acht moesten worden genomen. Dit wijst erop dat partijen ook de

termijnen van artikel 7:672 lid 2 en 3 BW beoogden te volgen. In dat geval zou, bij
opzegging in het jaar 2002, inderdaad sprake zijn van een wederzijdse opzegtermijn
van een maand. Het gaat dan echter meer om een vraag van interpretatie dan om de
vraag naar (ver)nietig(baar)heid of conversie. Hoe partijen – of, waarschijnlijker: een
personeelsfunctionaris van Triangel – dan bij een termijn van twee en drie maanden
konden komen, is mij een raadsel.

Mr. R.M. Beltzer is universitair hoofddocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
aan de UvA.
De regel dat van de opzegtermijn een maand mag worden afgetrokken indien de
vergunning van het CWI is gekregen, geldt slechts indien de resterende opzegtermijn
minimaal een maand bedraagt, zie artikel 7:672 lid 4 BW.
2 Kamerstukken II 1997/98, 26 257, nr. 7, p. 17.
3 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 31.
4 In de zaak die leidde tot Pres. Rb. Haarlem 3 oktober 2001 (JAR 2001/231) werd een
afspraak, inhoudende dat voor beide partijen een opzegtermijn van zes maanden zou gelden,
geconverteerd in een voor de werknemer geldende termijn van drie maanden, terwijl de
termijn voor de werkgever zes maanden bleef. Het enige argument dat de president voor
deze beslissing gaf, was dat het hem aannemelijk leek dat de rechter in de bodemprocedure
tot die beslissing zou komen.
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