
 

Schending relatiebeding via social media 

 

Social media - zoals LinkedIn, Facebook en Twitter – nemen een steeds grotere plaats in onze 

maatschappij in. Ook het arbeidsrecht krijgt hier in toenemende mate mee te maken. In de loop der 

jaren heeft dat al een aantal interessante uitspraken opgeleverd, waarvan er hier enkele aan de orde 

komen. 

In juli 2008 deed het gerechtshof Amsterdam al uitspraak in een zaak waarin een werknemer van 
recruitmentbureau USG met toestemming van USG in dienst was getreden van concurrent YER. De 
recruiter benaderde na zijn overstap via netwerksite Hyves een aantal recruiters van USG om ‘te 
praten over indiensttreding’ bij YER. De twee werving- en selectiebureaus hadden afgesproken dat: 
‘het YER niet is toegestaan – al dan niet door middel van een intermediair – actief te werven onder 
medewerkers van USG Capacity’. In hoger beroep stond de vraag centraal wat onder ‘actief werven’ 
moest worden verstaan. YER was van mening dat het sturen van berichten via Hyves daar niet onder 
viel, omdat het om een algemeen bericht ging dat was gestuurd naar een grotere groep die 
werkzaam was in de arbeidsbemiddelingsbranche. Ook vond YER dat het feit dat de benaderde 
werknemers op hun LinkedIn-profiel hadden aangegeven dat zij openstonden voor informatie over 
andere banen een factor was die mee diende te spelen. In deze redenering ging het gerechtshof 
echter niet mee. De berichten waren volgens het hof wel specifiek verstuurd naar de werknemers 
van USG om in dienst te treden bij YER. Dat werd afgeleid uit de zin: ‘Net als USG bemiddelt YER…’. 
Daarnaast was de vermelding op het LinkedIn-profiel van de werknemers niet bedoeld om zélf een 
andere baan te vinden, maar gericht op het werven van (banen voor) marketing- en 
communicatiespecialisten. Er was dan ook sprake van ‘actief werven’ en YER moest daarom 
dwangsommen aan USG betalen. 

In maart 2011 oordeelde de rechtbank in Arnhem in een kort geding dat een voormalige sales 
director van een softwarebedrijf een relatiebeding had geschonden door iemand toe te voegen aan 
zijn LinkedIn-netwerk. Het was namelijk in dit geval niet gebleven bij enkel het toevoegen van de 
relatie op LinkedIn, maar er was ook concreet contact geweest over een offerte. In deze zaak speelde 
waarschijnlijk tevens mee dat de betreffende sales director het beding al eens eerder had 
geschonden en daarvoor was veroordeeld tot het betalen van een dwangsom.  

In november 2011 lag de vraag voor aan de rechtbank in Amsterdam of een relatiebeding was 
geschonden door een recruiter die vlak voor het einde van haar dienstverband een e-mail had 
gestuurd aan haar zakelijke relaties dat zij niet meer werkzaam zou zijn voor het werving & 
selectiebureau Young Career en zou starten bij het wervingsbureau Alliander. Na het versturen van 
de e-mail wenste één relatie haar succes en gaf aan zich aanbevolen te houden voor een nieuwe 
functie. De recruiter antwoordde dat zij 'gewoon op dezelfde voet verder zouden gaan'. Daarna 
voerden zij een gesprek via Twitter, waarin werd gesproken over een openstaande vacature en het 
opsturen van een CV. In de arbeidsovereenkomst van de werkneemster met Young Career was een 
relatiebeding opgenomen, waarin stond dat de recruiter zich gedurende één jaar na het einde van de 
arbeidsovereenkomst diende te onthouden van 'zakelijke contacten' ('het acquireren in de ruimste 
zin des woords dan wel betrokken zijn bij dergelijke acquisities met betrekking tot producten en 



artikelen dan wel diensten die Young Career in haar assortiment heeft en/of had, dan wel het 
trachten deze te verkopen of daadwerkelijk te verkopen') met relaties van Young Career. De 
rechtbank oordeelde dat door de e-mails en Twitterberichten het relatiebeding in de 
beëindigingsovereenkomst overtreden was.  

Een zaak waarin in 2012 echter geoordeeld werd dat het relatiebeding niet was geschonden door 
Twitter-berichten speelde bij de rechtbank te Rotterdam en vervolgens het gerechtshof in Den Haag. 
Zowel rechtbank als hof kwam tot de conclusie dat er geen schending had plaatsgevonden. Het ging 
om een werknemer in dienst van een intermediair op het gebied van personele dienstverlening op 
financieel vlak met een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Na opzegging van de 
arbeidsovereenkomst door de werknemer treedt hij in dienst van een concurrent en voor de 
indiensttreding heeft de werknemer de voorzieningenrechter schorsing van het concurrentiebeding 
verzocht. Het verzoek is door de rechter gehonoreerd en daartegen is de voormalige werkgever in 
hoger beroep gegaan. Uit de (voorlopige) belangenafweging komt het belang van de werkgever bij 
volledige handhaving van het concurrentiebeding naar voren om haar bedrijfsdebiet te beschermen 
en het belang van de werknemer om zich te verbeteren en te ontwikkelen, zowel op het financiële 
als ook op het vakinhoudelijke vlak. Aangezien de arbeidsvoorwaarden en de 
ontwikkelingsmogelijkheden bij de nieuwe werkgever voor de werknemer als gunstiger worden 
beoordeeld, luidde het voorlopig voordeel van het hof dat het belang van de werkgever voor de 
belangen van de werknemer moet wijken. Het concurrentiebeding werd dus weliswaar geschorst, 
maar de tussen partijen overeengekomen relatie- en geheimhoudingsbedingen bleven wel onverkort 
hun gelding behouden. Op basis van diverse Twitter-berichten, waarin de werknemer aangeeft op 
zoek te zijn naar zzp'ers op het terrein van finance, vertrouwde de werkgever de werknemer niet, 
maar het hof oordeelt dat de er (nog) geen schending van het relatiebeding was omdat er geen 
sprake was van het ‘onderhouden van zakelijke contacten’. Het hof maakt daarin een onderscheid 
tussen Twitter enerzijds en netwerkmedia als LinkedIn en Facebook anderzijds. Volgens het hof is het 
volgen op Twitter een eenzijdige actie vanuit de volger en niet specifiek geïnitieerd vanuit de 
eigenaar van het gevolgde twitteraccount. Een uitnodiging daarvoor en een acceptatie daarvan zijn - 
anders dan bijvoorbeeld bij de persoonlijke accounts op Facebook of LinkedIn - niet nodig. Een tweet 
zoals hier aan de orde was, is dan ook te vergelijken met een advertentie.  

In 2012 speelde een zaak bij de rechtbank in Maastricht, waarbij het ging over een dansleraar die bij 
zijn werkgever uit dienst trad en een eigen dansschool opende. De rechter overwoog in deze kwestie 
dat het relatiebeding niet was overtreden doordat de werknemer via Facebook, Hyves en Twitter 
contacten onderhield met relaties van de werkgever aangezien niet was gebleken dat de werknemer 
deze personen actief had benaderd. De kantonrechter overwoog daarbij dat “conversaties via ‘social 
media’ zoals Hyves, Twitter, Facebook, WhatsApp etcetera in beginsel beschouwd moeten worden als 
geschiedende in privésfeer van de betrokkenen – en dus vallende onder het grondrecht van vrije 
meningsuiting – tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig voor eenieder een zakelijk karakter 
blijkt.” Het oordeel van de rechter zou anders zijn uitgevallen als de werknemer zijn contacten op 
social media specifiek had gevraagd over te stappen naar zijn dansschool. 

Datzelfde jaar behandelde de rechtbank Rotterdam een kwestie over een medewerker van een 
sportschool die uit dienst getreden was en een eigen sportschool begonnen was. In de tussen 
partijen getroffen beëindigingsovereenkomst was opgenomen “gedurende een periode van 12 
maanden na het aangaan van deze overeenkomst zal mijn cliënt(e) in Rotterdam-Zuid geen 
concurrerende activiteiten met Gosh uitvoeren” en “mijn cliënt(e) zal gedurende een periode van 12 
maanden na het aangaan van deze overeenkomst geen personeel of klanten van Gosh benaderen 
voor zakelijke doeleinden”. De rechtbank oordeelde dat het concurrentiebeding niet geschonden 
was, aangezien de opgerichte sportschool niet in Rotterdam-Zuid maar Rotterdam-Oost gevestigd 
was. Op Facebook had de voormalige werknemer berichten ter promotie geplaatst, onder meer om 
iedereen uit te nodigen voor een openingsborrel. Gezien de letterlijke tekst van de berichten en de 



startfase waarin de sportschool zich bevond, achtte de rechtbank het aannemelijk dat actief klanten 
geworven werden. Door het enkele plaatsen van deze berichten – die geen privé karakter hadden 
maar duidelijk zakelijk – was sprake van overtreding van het relatiebeding. Of deze berichten 
specifieke (met naam genoemde) klanten van de voormalig werkgever daadwerkelijk hebben bereikt, 
was voor de rechtbank niet van belang. Een merkwaardige uitspraak gezien het oordeel van het 
gerechtshof in Den Haag van eerder dat jaar. 

In juni 2014 oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een werknemer het relatiebeding 

niet had overtreden. De tekst van het relatiebeding verbood namelijk activiteiten van de 

werknemer na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De werknemer had het bericht in 

kwestie echter tijdens een non-actiefstelling op zijn LinkedIn geplaatst en dit was volgens het 

Hof tijdens het dienstverband. 

 

Tips voor in de praktijk 

Hoewel in de genoemde voorbeelden geen sprake was van een specifiek beding dat tevens ziet op 

social media gebruik, is het zeker aan te raden om daar tegenwoordig extra bij stil te staan bij het 

formuleren van een relatiebeding. In ruimere zin is het sowieso aan te raden om aanvullende regels 

op te nemen voor werknemers voor internet gebruik op de werkvloer en het plaatsen van social 

media uitingen. 

Tevens is van belang dat bij een tijdelijk contract een relatiebeding sinds 1 januari 2015 niet zomaar 

meer opgenomen kan worden. Dit dient nader gemotiveerd te worden – in het beding zelf – en 

zwaarwegende bedrijfsbelangen moeten rechtvaardigen waarom de werkgever een bepaalde 

werknemer aan een dergelijk beding wil onderwerpen.   

 

 

VRAGEN?             

Neem gerust contact op: 

            


