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bellen met 036 - 82 00 322 of een e-mail sturen naar:
wienen@wvtadvocaten.nl”

Eisen aan het concurrentiebeding
Veel werknemers hebben in
hun arbeidsovereenkomst een
concurrentiebeding staan. Voor
een concurrentiebeding gelden
wettelijke eisen. Zo moet een
concurrentiebeding schriftelijk
met u zijn overeengekomen.
Het moet in uw arbeidsovereenkomst staan, of in een afzonderlijk tussen u en uw werkgever
ondertekend schriftelijk stuk.
Een concurrentiebeding is niet gel
dig als het alleen in een arbeids
reglement of een CAO is opgeno
men, ook niet als in uw arbeids
overeenkomst het arbeidsregle
ment of de CAO van toepassing
wordt verklaard.
In het concurrentiebeding moet
duidelijk zijn bepaald hoe lang het
concurrentiebeding geldt, voor
welke werkzaamheden het geldt en
binnen welk gebied het geldt.
Om te voorkomen dat u gebonden
bent aan een onbillijk concurren
tiebeding, bepaalt de wet dat de
rechter de mogelijkheid heeft een
concurrentiebeding te vernietigen.
De rechter zal dan het belang van u
als werknemer bij vernietiging van
het concurrentiebeding afwegen
tegen het belang van uw werkgever

bij handhaving van het concurren
tiebeding.
Een beding van meer dan twee
jaar zal een rechter in veel geval
len terugbrengen tot één jaar. Een
beding dat voor heel Flevoland
geldt, terwijl uw voormalige werk
gever alleen in Almere is gevestigd,
zal de rechter in de meeste gevallen
beperken tot Almere, zodat u wel
in Lelystad of Dronten mag gaan
werken.
Het oordeel van de rechter is
afhankelijk van uw persoonlijke
omstandigheden en van die van
uw voormalige werkgever. Als u
bijvoorbeeld bakker bent en er in
Almere vele bakkerijen zijn geves
tigd, zal de rechter een beding dat
u verbiedt bij een andere bakker in
Almere te gaan werken waarschijn
lijk vernietigen. Dat wordt anders
als uw (voormalige) werkgever de
enige bakker in Almere is en u in
Almere een eigen bakkerij wilt gaan
beginnen. Dan heeft uw werkgever
een groot belang bij handhaving
van het met u gesloten concurren
tiebeding. Dat concurrentiebeding
mag dan echter weer niet te lang
duren. Na een of twee jaar moet
u wel een eigen bakkerij in Almere
kunnen beginnen.

