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RM/AG

Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],
EISER tot cassatie,
advocaat: mr. R.A.A. Duk,

tegen

[Verweerster],
gevestigd te [vestigingsplaats],
VERWEERSTER in cassatie,
niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en de maatschap.
1. Het geding in feitelijke instanties

[Eiser] heeft bij exploot van 30 maart 2006 de maatschap in kort geding gedagvaard voor de
voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Boxmeer, en
gevorderd, kort gezegd, het concurrentiebeding 1987, 1997 en/of 2003 (voorlopig) te schorsen dan
wel subsidiair te matigen, althans [eiser] toe te staan om in te gaan op verzoeken van bestaande
cliënten van de maatschap om met ingang van 1 maart 2006 voor hen werkzaam te zijn.
De maatschap heeft de vordering bestreden.
De kantonrechter heeft bij vonnis van 25 april 2006 het concurrentiebeding 1997/8 zoals dat is
vastgelegd in art. 27 van de arbeidsvoorwaarden voor personeelsleden van de maatschap geschorst
en het meer of anders gevorderde afgewezen
Tegen dit vonnis heeft de maatschap hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
Bij arrest van 22 augustus 2006 heeft het hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw
rechtdoende, de vorderingen van [eiser] alsnog afgewezen.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Tegen de maatschap is verstek verleend.
De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advocaat.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest
met afdoening als onder 5.6 van de conclusie is voorgesteld.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) [Eiser] is op 1 april 1987 bij de maatschap voor de periode van één jaar in dienst getreden als
assistent-accountant. Deze overeenkomst is nadien omgezet in een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
(ii) Bij het aangaan van de overeenkomst in 1987 waren arbeidsvoorwaarden van toepassing waarin

onder andere een concurrentiebeding was opgenomen.
(iii) Bij brief van 12 december 1997 heeft de maatschap een vernieuwd exemplaar van die
arbeidsvoorwaarden aan [eiser] toegezonden. De brief houdt onder meer het volgende in:
"Het doet ons een genoegen u hierbij het nieuwe exemplaar van onze arbeidsvoorwaarden zoals
deze per 1 januari 1998 zal gelden te mogen aanbieden.
Deze arbeidsvoorwaarden treden in de plaats van het eerder aan u overhandigde exemplaar. Door
mede ondertekening verklaart u zich accoord met de inhoud van de gewijzigde voorwaarden.
Graag ontvangen wij één exemplaar van deze brief van u retour."

In deze arbeidsvoorwaarden is in art. 27 een concurrentiebeding opgenomen dat als volgt luidt:
"Het is op straffe van een boete van NLG 250,00 per dag zolang de overtreding voortduurt verboden
om zonder uitdrukkelijke toestemming van de maatschap binnen twee jaar na het feitelijke einde van
de dienstbetrekking in zelfstandig beroep of in dienstbetrekking bij derden werkzaamheden te
verrichten voor een cliënt van de maatschap, een en ander voor zover werknemer bij de
desbetreffende cliënt werkzaam is geweest in dienst van de maatschap en deze werkzaamheden
behoren tot het werkterrein van de maatschap."

(iv) [Eiser] heeft de brief van 12 december 1997 ondertekend en geretourneerd. Op de brief heeft hij
met de hand geschreven: "deze zijn door mij geaccordeerd".
(v) In 2003 heeft de maatschap eenzelfde verzoek gedaan met het oog op toen (gedeeltelijk) nieuwe
arbeidsvoorwaarden; [eiser] heeft deze voorwaarden niet voor akkoord getekend.
(vi) Op 28 februari 2006 is de arbeidsovereenkomst geëindigd door opzegging van de zijde van
[eiser], die daarna als relatiebeheerder in dienst is getreden bij Contour Accountants &
Belastingadviseurs, met kantoren in Boxmeer, Venray en Venlo.
(vii) Voordat [eiser] in dienst trad bij Contour heeft de raadsman van de maatschap hem bij brief van
17 februari 2006 gewezen op het concurrentiebeding.

3.2 [Eiser] heeft in dit kort geding primair schorsing en subsidiair matiging van het concurrentiebeding
gevorderd zoals hiervoor in 1 vermeld. Hij heeft aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd dat het
concurrentiebeding niet rechtsgeldig is overeengekomen, nu hij de bij de brief van 12 december 1997
gevoegde arbeidsvoorwaarden niet heeft ondertekend.
De kantonrechter heeft de primaire vordering toegewezen, daartoe kort gezegd overwegende dat
twijfelachtig is of (in een eventueel aanhangig te maken bodemprocedure tot de conclusie zal worden
gekomen dat) in het onderhavige geval aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:653 BW is voldaan.
Het hof heeft de vorderingen van [eiser] alsnog afgewezen. Het hof was (voorshands) van oordeel
dat wel is voldaan aan het vereiste van art. 7:653 BW. Het overwoog daartoe, samengevat en
voorzover in cassatie van belang, dat het door [eiser] op de brief van 12 december 1997 geplaatste
bijschrift erop duidt dat [eiser] aan de maatschap uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven met de
nieuwe arbeidsvoorwaarden in te stemmen. Het hof voegde daaraan toe dat geen rechtsregel noopt
tot ondertekening van de arbeidsvoorwaarden zelf om een daarin opgenomen concurrentiebeding
geldig te achten, indien anderszins schriftelijk blijkt van instemming van de werknemer met die
voorwaarden. (rov. 4.6)

3.3 Het middel, dat zich richt tegen rov. 4.6, betoogt primair dat het enkele voor akkoord tekenen van
een brief waarin - zoals in het onderhavige geval - naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden wordt
verwezen, onvoldoende is om aan te nemen dat de werknemer het in die voorwaarden opgenomen
concurrentiebeding schriftelijk heeft aanvaard. Volgens het middel is daarvoor vereist dat de

arbeidsvoorwaarden zelf door de werknemer zijn ondertekend. Subsidiair voert het middel aan dat op
zijn minst de eis moet worden gesteld dat in een geval als het onderhavige de akkoordverklaring op
de brief uitdrukkelijk naar de aanvaarding van het concurrentiebeding verwijst.

3.4 Bij de beoordeling van het middel wordt het volgende vooropgesteld.
Aan art. 7:653 lid 1 BW, voorzover inhoudende dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden
overeengekomen, ligt de gedachte ten grondslag dat in het vereiste van geschrift een bijzondere
waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed
heeft overwogen.
Aan het schriftelijkheidsvereiste is in ieder geval voldaan indien de werknemer een
arbeidsovereenkomst waarin een concurrentiebeding is opgenomen of enig ander geschrift waarin
een concurrentiebeding als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voorkomt, heeft ondertekend,
omdat de werknemer daarmee tot uitdrukking brengt dat hij heeft kennisgenomen van het
concurrentiebeding zoals dat in schriftelijke vorm aan hem ter hand is gesteld en dat hij daarmee
instemt.
Wordt in een arbeidsovereenkomst of - zoals in het onderhavige geval - in een brief verwezen naar
bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding voorkomt en verklaart de
werknemer zich door ondertekening van die arbeidsovereenkomst of die brief akkoord met die
arbeidsvoorwaarden, dan is aan het genoemde schriftelijkheidsvereiste eveneens voldaan. Ook in een
zodanig geval heeft de werknemer door die ondertekening tot uitdrukking gebracht dat hij heeft
kennisgenomen van het concurrentiebeding zoals dat in schriftelijke vorm aan hem ter hand is gesteld
en dat hij daarmee instemt. Voor de geldigheid van het concurrentiebeding in een geval als het
onderhavige is - anders dan het middel primair betoogt - niet vereist dat de bijgevoegde
arbeidsvoorwaarden zelf waarnaar in de begeleidende brief wordt verwezen, door de werknemer zijn
ondertekend. Evenmin is vereist dat de akkoordverklaring op de brief uitdrukkelijk naar de
aanvaarding van het concurrentiebeding verwijst, zoals het middel subsidiair aanvoert.
Op het voorgaande stuit het middel in zijn geheel af.
Opmerking verdient nog dat, gelet op de hiervoor vermelde ratio van art. 7:653 BW, niet aan het
schriftelijkheidsvereiste is voldaan in gevallen waarin de werknemer zich schriftelijk akkoord verklaart
met de inhoud van een niet als bijlage in schriftelijke vorm bijgevoegd document waarin een
concurrentiebeding voorkomt, tenzij de werknemer daarbij uitdrukkelijk verklaart dat hij met het
concurrentiebeding instemt.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de
maatschap begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H.Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J.
van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar
uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 28 maart 2008.

