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R. Jonkmans & M.E. Kind1

Onderzoeksplicht van de werkgever bij opzegging 
door de werknemer: ‘Zoek het maar uit!’

ArbeidsRecht 2022/17

De recente TÜV-uitspraak van de Hoge Raad2 gaat over 
de onderzoeksplicht van de werkgever bij opzegging 
door de werknemer. Een vluchtige lezing van de uit-
spraak kan de indruk wekken dat de Hoge Raad een 
nuancering aanbrengt in zijn vaste jurisprudentie 
over dit onderwerp. Maar is dat echt zo? De auteurs 
bespreken eerst het wettelijk kader en de eerdere ju-
risprudentie van de Hoge Raad. Daarna komt de re-
cente uitspraak van de Hoge Raad aan de orde. Omdat 
voor het antwoord op de vraag of op een werkgever 
een onderzoeksplicht rust de context waarin de op-
zegging is gedaan belangrijk is, kijken de auteurs tot 
slot naar de uitspraken van lagere rechters van de af-
gelopen vijf jaar en bespreken zij of deze in lijn zijn 
met de jurisprudentie van de Hoge Raad.

1. Hoe zit het ook alweer?

Een opzegging door de werknemer is een eenzijdige rechts-
handeling gericht tot de werkgever. Een rechtshandeling 
komt tot stand door een op rechtsgevolg gerichte wil die 
zich door een verklaring openbaart (art. 3:33 BW). In het 
geval van de opzegging moet de wil zijn gericht op beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst.3 De opzeggingsverkla-
ring is in principe vormvrij en kan ook in een gedraging be-
sloten liggen (art. 3:37 lid 1 BW).
Het komt geregeld voor dat de werkgever iets anders hoort 
of leest dan de werknemer (achteraf) bedoelde. Welke stap-
pen zijn van belang bij de beoordeling of de werkgever de 
werknemer aan zijn opzegging kan houden? Onderstaand 
hebben wij een aantal stappen op een rij gezet.

1.1 Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring
Een opzegging kan ernstige gevolgen hebben voor de werk-
nemer, zoals het verlies van ontslagbescherming en de aan-
spraak op uitkeringen. Daarom mag de werkgever niet te ge-
makkelijk aannemen dat de werknemer de bedoeling heeft 
zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. In de rechtspraak 
is een strenge maatstaf ontwikkeld voor het aannemen van 
een op het nemen van ontslag door de werknemer gerichte 
verklaring. In Coolwijk/Kroes oordeelt de Hoge Raad dat een 
duidelijke en ondubbelzinnige verklaring is vereist, gericht 
op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.4 De werk-

1 Mr. R. (Roos) Jonkmans en mr. M.E. (Michelle) Kind zijn advocaat bij 
DingemansVanderKind advocaten te Amsterdam.

2 HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1669.
3 Van der Grinten, bewerkt door W.A.H.C.M. Bouwens, D.M.A. Bij de Vaate 

& R.A.A. Duk, Arbeidsovereenkomstenrecht (27e druk), Deventer: Wolters 
Kluwer 2020, p. 423. En HR 28 mei 1982, ECLI:NL:PHR:1982:AG4391, r.o. 
3.2. (Coolwijk/Kroes).

4 HR 28 mei 1982, ECLI:NL:PHR:1982:AG4391, r.o. 3.2. (Coolwijk/Kroes).

gever moet, als hij zich daarop beroept, het bewijs leveren 
van de opzegging.5

1.2 Overeenstemmende wil en verklaring
Als de werknemer terugkomt op zijn opzegging, rust op 
hem de stelplicht en bewijslast dat zijn wil niet was ge-
richt op het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst. De 
werkgever kan de werknemer in beginsel niet aan de opzeg-
ging houden als de wil daartoe heeft ontbroken. Als er om-
standigheden zijn die daartoe aanleiding geven, kan op de 
werkgever ook een bijzondere onderzoeksplicht rusten om 
na te gaan of de wil van de werknemer overeenstemt met 
zijn verklaring en een verplichting om de werknemer over 
de gevolgen van de opzegging voor te lichten. In Westhoff/
Spronsen is beslist dat de vraag in hoeverre op een werk-
gever een onderzoeksplicht rust van de werkelijke bedoe-
ling van de werknemer om de arbeidsovereenkomst op te 
zeggen, moet worden beantwoord in het licht van de om-
standigheden en dus sterk verweven is met de feiten.6 Rele-
vante omstandigheden kunnen zijn:
• de inhoud van de verklaring;
• de gemoedstoestand waarin de werknemer de verkla-

ring aflegt;
• de functie en de (rechts)kennis van de werknemer. Die 

kunnen meebrengen dat de werknemer in beginsel 
wordt geacht de gevolgen van de opzegging te kunnen 
overzien;78

• inachtneming van de opzegtermijn door de werk-
nemer;

• hoe de werknemer handelt na de opzegging: hij ver-
schijnt niet meer op het werk, levert de bedrijfseigen-
dommen in en/of protesteert als hij van de werkgever 
een bevestiging van de opzegging (of bijvoorbeeld de 
eindafrekening) ontvangt;9

• de werkgever geeft aan de werknemer nog enige tijd 
om op zijn opzegging terug te komen.10

1.3 Geestelijke stoornis
Als een werknemer heeft opgezegd onder invloed van een 
(tijdelijke of blijvende) geestelijke stoornis, dan wordt zijn 
wil daartoe geacht te ontbreken op grond van art. 3:34 lid 
1 BW. De werknemer hoeft dan niet meer te stellen en te 
bewijzen dat zijn wil niet was gericht op het beëindigen 
van zijn arbeidsovereenkomst. Het gevolg is dat de opzeg-
ging vernietigbaar is (art. 3:34 lid 2 BW). Van een geestelijke 

5 HR 13 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2563.
6 HR 12 september 1986, nr. 12696, ECLI:NL:HR:1986:AC2628 (Westhoff/Spronsen)

en HR 16 juni 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AD0816, r.o. 3.4. (Yilmaz/Vlees en 
Saté Specialist).

7 HR 14 januari 1983, ECLI:NL:PHR:1983:AG4523 (Hajziani/Van Woerden).
8 HR 12 september 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC2628, r.o. 3.5. (Westhoff/Spronsen).
9 HR 16 juni 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AD0816 (Yilmaz/Vlees en Saté Specia-

list).
10 HR 12 september 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC2628, r.o. 3.5. (Westhoff/Spronsen).
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stoornis is sprake als de werknemer niet over een normale 
wil beschikt en zich geen rekenschap kan geven van wat hij 
doet of van de strekking van zijn handeling.11 Het kan bij-
voorbeeld gaan om een verstandelijke handicap, maar ook 
om dronkenschap of heftige emoties.
Vereist is dat (i) de werknemer aan een geestelijke stoornis 
leed ten tijde van het afleggen van de verklaring en (ii) de 
stoornis een redelijke waardering van de bij de handeling 
betrokken belangen belette of dat de verklaring onder in-
vloed van die stoornis is gedaan.12

Een verklaring wordt vermoed onder invloed van een stoor-
nis te zijn gedaan als de rechtshandeling voor de werknemer 
nadelig was, tenzij het nadeel niet voorzienbaar was op het 
moment van de rechtshandeling. Daarmee wordt bedoeld 
een naar objectieve maatstaven redelijkerwijs niet voor-
zienbaar nadeel. Een eenzijdige ontslagname met onmid-
dellijke ingang is in het algemeen nadelig voor de werkne-
mer.13 Op de werknemer rust de stelplicht en de bewijslast, 
met uitzondering van de ‘tenzij-clausule’. De werkgever zal 
moeten stellen en zo nodig bewijzen dat het nadeel niet 
voorzienbaar was.

1.4 Gerechtvaardigd vertrouwen
Als de werknemer erin slaagt te bewijzen dat hij de opzeg-
ging niet heeft gewild of de wil wordt geacht te ontbreken 
vanwege een geestelijke stoornis op grond van art. 3:34 BW, 
dan komt de opzegging alsnog tot stand als de werkgever 
zich er met succes op beroept dat hij er gerechtvaardigd op 
heeft mogen vertrouwen dat de wil met de verklaring over-
eenstemde (art. 3:35 BW). Op de werkgever rust de stel-
plicht en de bewijslast van deze stelling. Art. 3:33 en 3:35 
BW vormen samen de grondslag voor de zogeheten wilsver-
trouwensleer.
Een beroep op art. 3:35 BW kan onder omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar 
zijn. De Hoge Raad oordeelt in Sietses BV/Sneek dat als de 
werkgever geen nadeel lijdt, het naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn een werk-
nemer aan een opzegging te houden als hij niet in staat was 
daartoe zijn wil te bepalen door een geestelijke stoornis, 
hoezeer de werkgever de desbetreffende uitingen heeft op-
gevat en heeft mogen opvatten als opzegging.14

2. TÜV Nederland QA/werknemer

De recente uitspraak van de Hoge Raad gaat over een werk-
nemer die sinds 2005 in dienst is van TÜV Nederland QA 
B.V. (hierna: TÜV).15 Vanaf december 2011 kampt hij met 
gezondheidsproblemen van psychische aard, waardoor hij 
arbeidsongeschikt is. Bij brief van 25 augustus 2012 zegt hij 
zijn arbeidsovereenkomst op. De brief luidt als volgt:

11 Sieburgh, Asser/Sieburgh 6-III 2018/142.
12 Hijma, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:34 BW, aant. 2.
13 HR 15 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AF0585, r.o. 3.3. en 3.4.2. (Sietses 

BV/Sneek).
14 HR 15 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AF0585, r.o. 3.5.2. (Sietses BV/

Sneek).
15 HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1669.

‘Hierbij dien ik mijn ontslag in per 30 september 2012.
Ik wou mij bedanken voorde lange samenwerking die wij 
gehad hebben
En tevens voor de verdere ontwikkelingen die ik bij jullie 
heb meegemaakt.
Met vriendelijke groeten. (…)’

TÜV aanvaardt het ontslag bij brief van 30 augustus 2012.
Op 14 januari 2013 pleegt de werknemer zelfmoord. Tijdens 
het dienstverband is hij verzekerd voor partner- en wezen-
pensioen. De aanspraak daarop vervalt op het moment dat 
de werknemer uit dienst treedt. De weduwe en zoon van 
de werknemer lopen daardoor partner- en wezenpensioen 
mis. De weduwe vordert daarom, kort gezegd, schadever-
goeding van TÜV. Daaraan legt zij ten grondslag dat bij de 
werknemer in werkelijkheid de wil heeft ontbroken om op 
te zeggen en dat TÜV bij de opzegging heeft nagelaten te 
onderzoeken of sprake was van een ondubbelzinnige, op 
beëindiging van het dienstverband rustende wilsverklaring.
De rechtbank wijst de vorderingen af. Onder verwijzing 
naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad16 overweegt het 
hof dat de opzeggingsbrief van de werknemer niet voor 
enig misverstand vatbaar is. In die zin mag TÜV op de 
daarin neergelegde verklaring in beginsel redelijkerwijs 
afgaan volgens het hof. Tegen deze achtergrond neemt de 
rechtbank ook terecht als uitgangspunt dat allereerst moet 
worden onderzocht of de wil van de werknemer tot opzeg-
ging van de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk ontbreekt. 
Alleen als dat met voldoende mate van zekerheid komt vast 
te staan, kan TÜV de werknemer niet zonder meer aan de 
opzegging houden, waarbij onder omstandigheden ook een 
onderzoeksplicht voor TÜV geldt.
Het hof overweegt dat met onvoldoende mate van zekerheid 
is aan te nemen dat bij de werknemer de wil heeft ontbro-
ken om ontslag te nemen. Dit hoewel sprake is van een lang-
zaamaan verslechterende verhouding van de werknemer 
met enkele collega’s en onzekerheid over het voortbestaan 
van het bedrijf, hetgeen volgens het hof ongetwijfeld zijn 
weerslag heeft op de psychische conditie van de werk-
nemer. Daartoe zijn volgens het hof de volgende omstandig-
heden relevant:
• de werknemer verstuurt de ontslagbrief circa tweeën-

halve maand na zijn laatste opname in een kliniek;
• na de bevestiging van de opzegging door de werkgever 

noch na de beëindiging van het dienstverband, geeft de 
werknemer een signaal dat hij op zijn opzegging wil te-
rugkomen;

• de werknemer neemt de opzegtermijn in acht;
• de financiële en feitelijke afwikkeling van de arbeids-

overeenkomst leidt niet tot enige discussie.

Het hof concludeert dat TÜV in die zin geen nadere onder-
zoeksplicht had. Ten overvloede merkt het hof op dat het 
uit het oogpunt van een goede verstandhouding tussen 

16 Vaste jurisprudentie sinds HR 14 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4523; 
HR 12 september 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC2628; HR 25 maart 1994, 
ECLI:NL:HR:1994:ZC1310.
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partijen weinig begrijpelijk is dat TÜV na de opzegging 
dan wel bij de afwikkeling daarvan, geen persoonlijk con-
tact met werknemer zoekt, die bekend staat als een loyale 
en harde werker, zeker gezien de aard van de arbeidsonge-
schiktheid die ten minste deels werkgerelateerd is.

Uit de conclusie van de P-G is af te leiden dat de weduwe 
zelf geen beroep heeft gedaan op art. 3:34 BW. In cassatie 
klaagt zij dat het hof ambtshalve art. 3:34 BW heeft moeten 
toepassen. De P-G is van mening dat de weduwe zich niet 
op het standpunt heeft gesteld dat bij de werknemer de wil 
tot opzegging heeft ontbroken omdat bij hem sprake was 
van een stoornis als bedoeld in art. 3:34 BW ten tijde van 
het afleggen van zijn verklaring. Het hof heeft de stellingen 
van de weduwe kennelijk ook niet in die zin opgevat. De 
klacht faalt naar de mening van de P-G. De Hoge Raad doet 
de klacht af op grond van art. 81 lid 1 RO.17

In cassatie overweegt de Hoge Raad eerst dat het hof tot 
het oordeel is gekomen dat met onvoldoende mate van ze-
kerheid is aan te nemen dat de wil bij de werknemer heeft 
ontbroken. De overweging van het hof ‘in die zin had TÜV 
geen nadere onderzoeksplicht’ moet volgens de Hoge Raad 
aldus worden begrepen dat onvoldoende aannemelijk is ge-
worden dat onderzoek door TÜV zou hebben uitgewezen 
dat de wil om ontslag te nemen bij de werknemer in werke-
lijkheid ontbrak, zodat het voor de uitkomst van de zaak uit-
eindelijk niet van belang is dat TÜV heeft nagelaten onder-
zoek te doen. Met andere woorden: het was onvoldoende 
aannemelijk dat de arbeidsovereenkomst in stand zou zijn 
gebleven als TÜV wel onderzoek zou hebben gedaan. Deze
overweging moet naar ons oordeel in de context van de vor-
dering worden gelezen, het betreft een vordering tot schade-
vergoeding. Kennelijk meent het hof dat wel onderzoek 
doen niet had geleid tot het voortduren van de arbeidsover-
eenkomst, waarmee geen causaal verband bestaat tussen 
het nalaten van het onderzoek en de schade.
De Hoge Raad merkt tot slot op dat in de overweging ten 
overvloede van het hof besloten ligt dat van werkgever in de 
omstandigheden van dát geval wel mag worden verwacht 
dat zij navraag bij de werknemer doet. Het cassatieberoep 
wordt afgewezen. Opvallend is dat het hof niet overweegt 
dat van de werkgever mag worden verwacht dat zij navraag 
bij de werknemer doet, maar dat het vanuit de goede ver-
standhouding tussen partijen weinig begrijpelijk is dat na 
de opzegging dan wel bij de afwikkeling daarvan, geen per-
soonlijk contact meer is gezocht. Het doen van navraag is 
naar onze mening verstrekkender dan het opnemen van 
persoonlijk contact. De Hoge Raad meent kennelijk dat in de 
door het hof genoemde specifieke omstandigheden sprake 
is van navraagverplichting. Die specifieke omstandigheden 
zijn dat sprake is van een goede verstandhouding tussen 
partijen, een loyale, hardwerkende werknemer en arbeids-
ongeschiktheid die ten minste deels werkgerelateerd is. De 
Hoge Raad laat zich niet uit over de inhoud van de navraag-
verplichting en de rechtsgevolgen van het niet nakomen 

17 Conclusie P-G M.H. Wissink 2 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:689.

van de verplichting. Mogelijk is de navraagverplichting een 
nadere invulling van de onderzoeksplicht en vindt de Hoge 
Raad dat op de werkgever in deze omstandigheden een 
plicht rust om erachter te komen of de werknemer de op-
zegging heeft gewild, maar komt de Hoge Raad niet aan dat 
oordeel toe, omdat de weduwe onvoldoende aannemelijk 
heeft gemaakt dat bij de werknemer de wil tot opzegging 
heeft ontbroken.

3. Lagere rechtspraak van de afgelopen vijf 
jaar

Terug naar de casuïstiek. Hoe worden deze regels in de prak-
tijk toegepast door de rechter? Bestudering van de recht-
spraak van de afgelopen vijf jaar leert dat lagere rechters de 
lijn van de Hoge Raad vrij consequent toepassen, te weten 
dat eerst wordt beoordeeld of sprake is van een duidelijke 
en ondubbelzinnige opzegging en vervolgens in hoeverre op 
de werkgever een onderzoeksplicht rust en of de werkgever 
gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen op de verklaring 
van de werknemer. 
Bij de Rechtbank Overijssel18 gaat het om een vrachtwagen-
chauffeur met wie het dienstverband vanaf aanvang moei-
zaam verloopt. De werknemer kijkt naar ander werk en 
realiseert zich dat hij geen WW-uitkering krijgt als hij zelf 
opzegt, zo blijkt uit WhatsAppcorrespondentie. Uiteinde-
lijk stuurt de werknemer een bericht dat hij zijn laatste rit 
maakt en levert vervolgens zijn vrachtwagen in, terwijl hij 
die normaal gesproken mee naar huis neemt. De werkgever 
bevestigt enkele dagen later dat het dienstverband op ini-
tiatief van de werknemer is beëindigd. De kantonrechter 
oordeelt dat niet aannemelijk is dat sprake is van een op-
welling, de werknemer bewust is van de WW-risico's, de 
werknemer circa anderhalve maand heeft gewacht voordat 
hij uitdrukkelijk heeft ontkend dat hij zelf ontslag had ge-
nomen en wijst de vorderingen af.
Bij de Rechtbank Midden-Nederland19 is sprake van een 
schriftelijke opzegging door een werkneemster met een ar-
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds 
opzegbeding. De werkgever maakt vervolgens aanspraak 
op terugbetaling van de recruitersfee en de schadevergoe-
ding vanwege onregelmatige opzegging. De werkneemster 
stelt dat zij niet schadeplichtig heeft willen opzeggen. De 
kantonrechter oordeelt dat sprake is van een duidelijke en 
ondubbelzinnig verklaring, dat de werkgever gerechtvaar-
digd heeft mogen vertrouwen op de verklaring van de werk-
neemster, waarbij de volgende omstandigheden een rol 
speelden: de herhaaldelijk geuite ontevredenheid over de 
werkgever, het ontbreken van een hevige gemoedstoestand 
of geestelijke stoornis, het opleidingsniveau en de omstan-
digheid dat het anderhalve maand heeft geduurd voordat 
de werkneemster is teruggekomen op haar opzegging. De 
arbeidsovereenkomst is door de opzegging geëindigd en de 
loonvordering van de werkneemster is afgewezen.

18 Rechtbank Overijssel 30 maart 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1431.
19 Rechtbank Midden-Nederland 18 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2043.
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De Rechtbank Amsterdam20 overweegt in een zaak, waarin 
een werkneemster eerst telefonisch en later schriftelijk 
heeft opgezegd, dat sprake is van een duidelijke en on-
dubbelzinnige verklaring van de werkneemster gericht op 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor de beoor-
deling van de vraag of de werkgever gerechtvaardigd heeft 
mogen vertrouwen op die verklaring, is relevant dat het 
veelvuldig contact tussen partijen geen aanleiding tot zorg 
was, dat de werkneemster rustig en vastberaden handelde, 
dat zij jurist was en onvoldoende heeft bewezen dat sprake 
is van een geestelijke stoornis. Dat zij bijna twee maanden 
na de opzegging klinisch is opgenomen en onder ambu-
lante behandeling stond voor een psychotische depressie is 
daartoe onvoldoende. Hoewel de werkgever de werkneem-
ster niet heeft gewezen op de gevolgen van de opzegging, is 
de kantonrechter van oordeel dat de werkgever niet meer 
onderzoek heeft moeten doen dan was gedaan.
De Rechtbank Limburg21 oordeelt over een werknemer die 
het werk verlaat na onenigheid op het werk, vervolgens niet 
op het werk verschijnt, laat weten dat het zo niet meer gaat 
en daarna een eindafrekening ontvangt, dat geen sprake is 
van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. De werk-
gever heeft de arbeidsovereenkomst met het toesturen van 
de eindafrekening opgezegd. Aan de vraag of de werkgever 
gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen op de verkla-
ring van de werknemer of dat op werkgever een onder-
zoeksplicht rust, komt de kantonrechter dus niet toe.
De Rechtbank Rotterdam22 overweegt dat uit het achter-
laten van een brief – die duidelijk in een hevige gemoeds-
beweging is geschreven – niet kan worden afgeleid dat de 
werknemer in alle rust en weloverwogen heeft beslist de 
arbeidsovereenkomst op te zeggen. De werknemer stelt dat 
zij de brief überhaupt niet heeft geschreven en zich boven-
dien ziek heeft gemeld. De rechter oordeelt dat de vraag of 
de werknemer de brief zelf heeft geschreven, niet relevant is 
en dat van de werkgever onder de gegeven omstandigheden 
mag worden verwacht onderzoek te doen of de werknemer 
daadwerkelijk ontslag wil nemen.
Volgens de Kantonrechter Noord-Nederland23 kan de mede-
deling van een werknemer die duidelijk in geëmotioneerde 
toestand verkeert en die na een woordenwisseling zegt ‘Jul-
lie zoeken het maar uit, ik vertrek’, niet worden aangemerkt 
als een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring gericht 
op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. ‘Vertrekken’ 
is volgens de kantonrechter echt iets anders dan ontslag 
nemen. De werknemer is de dag daarna weliswaar niet 
naar kantoor gekomen, maar heeft eerder al gezegd thuis te 
willen werken vanwege corona. Dat de werkgever het daar 
niet mee eens is, betekent niet dat hij daaruit de conclusie 
kan trekken dat de werknemer heeft opgezegd.
De Rechtbank Gelderland24 oordeelt over een zaak waarin 
een telefoongesprek plaatsvindt tussen de werkneemster 
(statutair bestuurder) en de voorzitter van de RvT, waarvan 

20 Rechtbank Amsterdam 10 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4002.
21 Rechtbank Noord-Holland 29 maart 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:2213.
22 Rechtbank Rotterdam 4 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3974.
23 Rechtbank Noord-Nederland 7 april 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:1949.
24 Rechtbank Gelderland 5 mei 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2282.

achteraf niet duidelijk is wat er precies is gezegd. De voor-
zitter van de RvT stelt dat de werkneemster heeft opgezegd, 
de werkneemster stelt dat zij heeft gezegd de opdracht tij-
delijk te willen neerleggen. De werkneemster meldt zich 
kort daarna ziek. De RvT stuurt daarna meerdere e-mails 
waarin wordt uitgegaan van de opzegging door werkneem-
ster en kondigt uiteindelijk aan geen loon meer te betalen. 
De werkneemster vordert in kort geding wedertewerkstel-
ling en doorbetaling van haar salaris. De rechter overweegt 
dat de werkgever in het kader van het kort geding onvol-
doende aannemelijk kan maken dat sprake is van een duide-
lijke en ondubbelzinnige verklaring gericht op beëindiging 
van het dienstverband, waar de werkgever gerechtvaardigd 
op heeft mogen vertrouwen. De rechter oordeelt dat voor 
de beoordeling of sprake is van een opzegging door werk-
neemster, nader feitenonderzoek en bewijsvoering is ver-
eist en wijst de loonvordering toe, maar het wedertewerk-
stellingsverzoek af.
De vriend van een werkneemster had in een zaak bij het 
Hof ’s-Hertogenbosch25 via WhatsApp de werkgever geïn-
formeerd dat zowel hij als de werkneemster zouden stop-
pen. Het hof overweegt dat de stelling van de werkgever dat 
de werkneemster de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, 
een zelfstandig verweer is waarvan de bewijslast op werk-
gever rust. Het verweer van de werkneemster is dat zij zich 
ziek heeft gemeld en daarom niet op het werk is verschenen, 
dat de berichten door haar vriend zijn verstuurd en dat de 
werkgever er dus niet van uit mag gaan dat sprake is van een 
duidelijke, ondubbelzinnige opzegging gericht op beëindi-
ging. Het hof oordeelt dat de werkgever er in de gegeven 
omstandigheden inderdaad niet van uit mag gaan dat de 
werkneemster heeft willen opzeggen.

4. Conclusie

In de afgelopen vijf jaren wordt de lijn van de Hoge Raad 
door feitenrechters consequent toegepast. Daarbij wordt 
eerst beoordeeld of de werkgever slaagt in de bewijslast dat 
sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring 
van de werknemer gericht op beëindiging van de arbeids-
overeenkomst. Vervolgens wordt beoordeeld of op de werk-
gever een onderzoeksplicht rust om erachter te komen of de 
werknemer de opzegging heeft gewild. Het ontbreken van de 
wil kan worden gerepareerd als de werkgever kan bewijzen 
dat hij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat 
de wil met de verklaring overeenstemde. De TÜV-uitspraak 
van de Hoge Raad zet deze lijn door. In de uitspraak wordt 
benadrukt dat de rechter niet toekomt aan de beoordeling 
of op de werkgever een onderzoeksplicht rust, als niet vol-
doende aannemelijk is gemaakt dat de werknemer de op-
zegging niet heeft gewild. Het aannemelijk maken is in deze 
zaak extra lastig, omdat het gaat om een weduwe die de 
stelling inneemt dat haar overleden echtgenoot niet heeft 
willen opzeggen. De Hoge Raad oordeelt evenwel dat in de 
omstandigheden van de zaak (werkgerelateerde arbeids-
ongeschiktheid en een loyale werknemer met een goede 

25 Hof ’s-Hertogenbosch 21 oktober 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3189.
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verstandhouding met de werkgever) van de werkgever mag 
worden verwacht dat hij navraag doet. Daarin kan worden 
gelezen dat de Hoge Raad vindt dat op de werkgever in deze 
omstandigheden een plicht rust om erachter te komen of de 
werknemer de opzegging heeft gewild. Wij denken dat de 
Hoge Raad niet aan dat oordeel is toegekomen, omdat de 
weduwe onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij de 
werknemer de wil tot opzegging ontbrak.
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