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de arbeidsovereenkomst aan te passen. Het criterium zou 
louter zien op het gegeven dat de werknemer zich redelijk 
behoort op te stellen bij voorstellen van de werkgever tot 
wijziging van de arbeidsovereenkomst, verband houdend 
met gewijzigde omstandigheden op het werk.5 
 
Met het arrest Stoof/Mammoet Transport BV (verder: 
Mammoet) heeft de Hoge Raad de kluwen voor een be-
langrijk deel ontward en een voor de praktijk belangrijke, 
principiële uitspraak gedaan.6

Het geschil en het oordeel van de Hoge Raad

Over de verhouding tussen Stoof en Mammoet kan men in-
middels een saga schrijven.7 Relevant voor deze bijdrage is 
dat een samenwerkingsverband tussen Stoof en het Mam-
moet-concern niet tot de gewenste resultaten had geleid, 

de werkgever mag volgens de Hoge Raad van de 
werknemer verwachten dat deze positief ingaat op 

redelijke voorstellen tot wijziging van de individuele 
arbeidsovereenkomst, waarbij het feit dat de wens tot 
wijziging in de risicosfeer van de werkgever ligt niet 
uitmaakt. Deze toets verhoudt zich lastig tot het veel strenger 
geformuleerde en als basis voor art. 7:611 BW dienende art. 
6:248 BW, in het bijzonder het tweede lid van dat artikel 
(wijziging is mogelijk indien ongewijzigde instandhouding 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is) welk lid in de praktijk de belangrijkste 
rol speelt bij een wijziging van contractuele afspraken. In 
hetzelfde jaar werd het schriftelijke wijzigingsbeding van 
art. 7:613 BW geïntroduceerd, welk artikel een reactie 
was op het door de Hoge Raad ten grave dragen van 
het arbeidsreglement. Volgens dit artikel was eenzijdige 
wijziging van arbeidsvoorwaarden2 mogelijk indien de 
werkgever daarbij een zodanig zwaarwichtig belang had, 
dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid dient te wijken. Zo ontstond, 
een jaar na afschaffing ervan, een juridische variant op het 
populaire programma “Wie van de drie?”: op welk artikel 
kan een werkgever of (collectief van) werknemer(s) zich in 
welke situaties beroepen indien de werkgever eenzijdig een 
wijziging van de arbeidsovereenkomst wenst door te voeren? 
Is dat het op art. 7:611 BW gebaseerde Taxi Hofman-
criterium, art. 7:613 BW indien er een wijzigingsbeding is 
overeengekomen, of dient de toets die van art. 6:248 lid 2 
BW te zijn?3 Het aantal commentaren over de verhouding 
tussen de drie artikelen overtrof het aantal Hoge Raad-
uitspraken ruimschoots.4

Voorts bestond onduidelijkheid over het antwoord op de 
vraag of het wel om vergelijkbare artikelen en toetsen ging. 
Sommigen meenden dat het lichte Taxi Hofman-criterium 
geen basis kon vormen voor de derogerende werking van de 
redelijkheid en billijkheid, met andere woorden: een werk-
gever zou zich niet op dat criterium kunnen beroepen om 
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WIjzIGInG VAn ARBeIdSoVeReen koMSTen VolGenS de HoGe RAAd: 

de kluwen (deels) ontward
dR. R.M. BelTzeR

Het antwoord op de vraag welk criterium heeft te gelden bij eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst 
houdt arbeidsjuristen minstens een decennium bezig. de discussie is aangewakkerd door het in 1998 
gewezen, bejubelde én verguisde Van der lely/Taxi Hofman-arrest,1 waarin de Hoge Raad een schijnbaar 
lichte toets heeft gehanteerd bij de vraag of Van der lelys functie tegen zijn zin kon worden gewijzigd. 

1  HR 26 juni 1998, «JAR» 1998/19.
2  Men kan twisten over het antwoord op de vraag of wijziging van arbeidsvoorwaarden, waar 

art. 7:613 BW over spreekt, meer of minder betekent dan wijziging van de arbeidsovereen-
komst. In mijn optiek betekenen deze uitdrukkingen hetzelfde. Zo is een functiewijziging, 
zoals in het arrest Van der Lely/Taxi Hofman aan de orde was,  mijns inziens ook te scharen 
onder het begrip arbeidsvoorwaarde. De Hoge Raad hanteert in dit arrest – waar het om 
een wijziging van de functie gaat  overigens steeds het begrip “arbeidsvoorwaarden”. 

3  Strikt genomen zou men hier ook art. 6:258 BW kunnen noemen. Deze bepaling heeft in de 
praktijk en (daarom) in de discussie vrijwel geen rol van betekenis gespeeld. 

4  Ik verwijs voor deze commentaren naar J.J.M. de Laat, De (eenzijdige) wijziging van de 
arbeidsovereenkomst, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 36, Deventer: kluwer 2008. Een 
nuttige samenvatting is tevens te vinden in de conclusie van A-G keus bij het arrest dat de 
aanleiding voor deze bijdrage is geweest: HR 11 juli 2008, «JAR»  2008/204 (Stoof/Mammoet 
Transport BV).

5  Zie bijvoorbeeld A.f. Bungener, Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechte-
lijk perspectief, Deventer: kluwer 2008, p. 241-242.

6  Dit arrest is inmiddels ook besproken door A.f. Bungener, ‘Doorwerking van het privaatrecht 
bij het wijzigen van de arbeidsovereenkomst’, SR 2008, p. 247-251 en J.J.M. de Laat, ‘Taxi 
Hofman voorbij?’, SR 2008, p. 252-254. 

7 Zie voor een (beschrijving van een) eerdere procedure tussen partijen die tot en met de 
Hoge Raad werd gevoerd W.L. Roozendaal, ‘Vereenzelviging, bindende partijbeslissing en 
eenzijdige wijziging in het arbeidsrecht’, ArA 2004-2, p. 84-107.
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mer bij een ondanks de veranderde omstandigheden ongewijzigd 
voortduren van de arbeidsvoorwaarden voldoende gewaarborgd. 

3.3.3. Bij het hanteren van de hiervoor bedoelde maatstaf is uit-
gangspunt dat geen sprake is van een schriftelijk beding dat de 
werkgever de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst 
voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen. Indien daarvan wel 
sprake is, bepaalt art. 7:613 BW dat de werkgever op dat beding 
slechts een beroep kan doen indien hij bij de wijziging een zoda-
nig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer 
dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Hoewel het hier 
op het eerste gezicht om een vergelijkbare kwestie gaat, moet op 
grond van de gegevens vermeld in de conclusie van de Advocaat-
Generaal onder 3.14 worden aangenomen dat deze bepaling veel-
eer ziet op gevallen waarin de werkgever zich de bevoegdheid heeft 
voorbehouden, ongeacht de omstandigheden die daartoe aanlei-
ding geven, eenzijdig een wijziging in de arbeidsvoorwaarden aan 
te brengen niet slechts ten opzichte van een individuele werknemer 
maar ten opzichte van verscheidene werknemers, in welk geval ter 
bescherming van de werknemer(s) beperkingen worden gesteld aan 
de bevoegdheid het beding toe te passen.
Dergelijke gevallen verschillen van het onderhavige geval doordat 
de werknemer bij het ontbreken van het bedoelde beding in begin-
sel niet is gehouden voorstellen van de werkgever tot wijziging van 
de arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Daarover moet tussen hen 
overeenstemming worden bereikt, in verband waarmee de voor de 
werkgever en de werknemer over en weer uit art. 7:611 BW voort-
vloeiende verplichtingen van belang zijn. In een geval van gewijzig-
de omstandigheden op het werk wordt aan de (individuele) werk-
nemer voldoende rechtsbescherming geboden door toepassing van 
de hiervoor in 3.3.2 genoemde maatstaven.”

Gevolgen van de uitspraak

Na secure lezing komt het mij voor, dat een aantal zaken is 
verhelderd. Ik zal deze hieronder bespreken.

i. het taxi hofman-criterium bevat een eigen, van art. 
6:248 lid 2 bw afwijkende toets

De Hoge Raad overweegt in de eerste zin van r.o. 3.3.2. dat 
er geen aanleiding is de (Taxi Hofman-)toets van art. 7:611 
BW gelijk te stellen aan de toets van art. 6:248 lid 2 BW. 
De onaanvaardbaarheid van ongewijzigde instandhouding 
van de contractuele verhouding is dus niet per definitie het-
geen dient te worden aangetoond. Bij het Taxi Hofman-
criterium komt voorts meer kijken dan de opstelling van 
de werknemer. Goed werkgeverschap en goed werknemer-
schap staan tot elkaar in een bepaalde verhouding. Dit 
blijkt uit het feit dat de Hoge Raad overweegt dat moet 
worden onderzocht of de werkgever “als goed werkgever” 
aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voor-
stel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden en of het door 
hem gedane voorstel redelijk is. Bij wat redelijk is, moeten 
alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden 
genomen, “waaronder de aard van de gewijzigde omstan-
digheden die tot het voorstel aanleiding hebben gegeven en 

waarna Stoof op een zijspoor werd gezet. De vraag die uit-
eindelijk moet worden beantwoord is of Stoof genoegen 
had dienen te nemen met een andere functie, te weten die 
van adviseur van de directeur/tweede man. Omdat Stoof 
weigerde deze functie te accepteren, weigerde Mammoet 
het loon te betalen. In zijn eerste cassatiemiddel8 betoogde 
Stoof dat het Amsterdamse hof een onjuiste maatstaf had 
gehanteerd bij de beantwoording van de vraag of Stoof 

akkoord had moeten gaan met de nieuwe functie: het hof 
had het hiervoor omschreven Taxi Hofman-criterium aan-
gelegd voor de vraag of Stoof de functie had moeten accep-
teren, terwijl uit art. 7:611 BW, aldus Stoof, in casu voort-
vloeit dat de onaanvaardbaarheidstoets van art. 6:248 lid 
2 BW geldt. Bij het weergeven van het oordeel van de Hoge 
Raad veroorloof ik mij een lang citaat, omdat precieze le-
zing van de rechtsoverwegingen mij, gezien de langlopende 
discussie over het onderwerp, aangewezen lijkt:

“3.3.2 Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld, omdat dit betoog niet 
als juist kan worden aanvaard. Er is geen grond in afwijking van de 
in het hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad van 26 juni 1998 
aanvaarde, aan art. 7:611 ontleende maatstaf aan te nemen dat de 
werknemer slechts dan in strijd handelt met de verplichting zich in 
de arbeidsverhouding als goed werknemer redelijk op te stellen te-
genover een, met gewijzigde omstandigheden op het werk verband 
houdend redelijk voorstel van de werkgever, indien afwijzing van 
het – redelijke – voorstel van de werkgever door de werknemer naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij 
verdient opmerking dat bij de hier te hanteren maatstaf het accent 
niet eenzijdig moet worden gelegd op hetgeen van de werknemer in 
een dergelijke situatie mag worden verwacht. Bij de beantwoording 
van de vraag tot welke gevolgen een wijziging van de omstandig-
heden voor een individuele arbeidsrelatie kan leiden, dient immers 
in de eerste plaats te worden onderzocht of de werkgever daarin als 
goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van 
een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden, en of het door 
hem gedane voorstel redelijk is. In dat kader moeten alle omstandig-
heden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de 
aard van de gewijzigde omstandigheden die tot het voorstel aanlei-
ding hebben gegeven en de aard en ingrijpendheid van het gedane 
voorstel, alsmede – naast het belang van de werkgever en de door 
hem gedreven onderneming – de positie van de betrokken werk-
nemer aan wie het voorstel wordt gedaan en diens belang bij het 
ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden. Nu de werknemer 
op deze wijze beschermd wordt tegen onredelijke voorstellen van 
de werkgever, en nu vervolgens nog dient te worden onderzocht of 
aanvaarding van het door de werkgever gedane redelijke voorstel in 
het licht van de omstandigheden van het geval in redelijkheid van 
de werknemer gevergd kan worden, is het belang van de werkne-

8  De overige cassatiemiddelen behoeven ten behoeve van deze bijdrage geen bespreking.

Door deze ‘holistische’ weging worden de belangen 
van de werknemer voldoende beschermd

EENZIJDIGE WIJZIGING
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op basis van het Taxi Hofman-criterium wel eens moeilijker 
te behalen kan zijn dan een toetsing op basis van art. 7:613 
BW. In bepaalde gevallen kan het Taxi Hofman-criterium 
neerkomen op de zware toets van art. 6:248 lid 2 BW, zoals 
gebeurde in het arrest Parallel Entry/KLM en VNV.13 In die 
zaak was sprake van een collectieve wijziging zónder wijzi-
gingsbeding, hetgeen een aansluiting bij de strengste toets 
van art. 6:248 lid 2 BW verdedigbaar maakt.

Conclusie

Als ik na lezing van dit arrest een poging zou mogen doen 
de kluwen te ontwarren, kom ik tot de volgende conclusie.
De artikelen 7:611, 7:613 en 6:248 lid 2 BW hebben alle 
drie hun eigen positie bij wijziging van arbeidsvoorwaar-
den. Art. 7:611 BW is daarbij te zien als een specifieke in-
vulling van de algemeen-verbintenisrechtelijke toets van art. 
6:248 lid 2 BW, waarbij de Hoge Raad ruimte laat voor 
een toetsing aan alle omstandigheden van het geval. Dat 
maakt de toets niet per se licht, maar wel veelomvattend 
en flexibel. Voor art. 6:248 lid 2 BW lijkt niet veel ruimte 
te zijn, al meen ik, in navolging van wat ik hierover reeds 
in 2004 schreef,14 dat de inhoud van deze bepaling een rol 
blijft spelen voor collectieve wijzigingen indien geen wijzi-
gingsbeding is overeengekomen. Of men zich nu in die situ-
atie beroept op art. 6:248 lid 2 dan wel op art. 7:611 BW, 
zou voor de zwaarte van de toetsing niet moeten uitma-
ken, al ben ik er niet van overtuigd of bij toetsing aan art. 
6:248 lid 2 in een situatie dat art. 7:611 BW geen rol kan 
spelen – bijvoorbeeld omdat niet een werknemer, maar een 
vakbond procedeert – “gewijzigde omstandigheden op het 
werk” vereist zijn. Ten slotte heeft art. 7:613 BW een eigen 
positie, los van deze twee bepalingen. Het artikel eist een 
belangenafweging waarbij de werkgever een zwaarwichtig 
belang moet aantonen, doch hij hoeft niet te wijzen op ge-
wijzigde omstandigheden op het werk. Het artikel is niet 
geschreven voor wijziging in een individueel geval. Daar-
voor zal de werkgever zich moeten beroepen op het Taxi 
Hofman-criterium.

de aard en ingrijpendheid van het gedane voorstel, alsmede 
– naast het belang van de werkgever en de door hem gedre-
ven onderneming – de positie van de betrokken werknemer 
aan wie het voorstel wordt gedaan en diens belang bij het 
ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden.” Door 
deze ‘holistische’ weging worden de belangen van de werk-
nemer voldoende beschermd, aldus de Hoge Raad. 

ii. het taxi hofman-criterium omvat de derogerende 
werking van de redelijkheid en billijkheid

Uit het voorgaande volgt duidelijk dat de toets op basis 
van art. 7:611 BW tevens kan impliceren dat rechten en 
verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien 
worden gewijzigd. Nu de wetgever zelf art. 7:611 BW als 
een pendant van art. 6:248 lid 2 BW heeft beschouwd, is die 
conclusie mijns inziens niet verrassend. Het criterium kan 
dus niet worden beperkt tot een aansporing aan de werkne-
mer zich redelijk op te stellen, zoals sommigen in de litera-
tuur hebben betoogd.9

iii. Art. 7:613 bw ziet alleen op wijziging van collectieve 
arbeidsvoorwaarden

Een ander belangrijk discussiepunt in de literatuur is met dit 
arrest opgelost: art. 7:613 BW ziet “veeleer” op wijziging 
van arbeidsvoorwaarden niet slechts ten opzichte van een 
individuele werknemer, maar ten opzichte van verscheidene 
werknemers. Dit is een voor de praktijk belangrijke consta-
tering (in de wettekst zelf is de beperking niet te vinden), al 
roept het gebruik van het woord “veeleer” de vraag op voor 
art. 7:613 BW niettemin ruimte blijft bestaan in individu-
ele gevallen. De verwijzing naar de conclusie van de A-G, 
die deze relativering niet maakt, lijkt erop te wijzen dat art. 
7:613 BW louter ziet op collectieve wijzigingen. Gezien de 
wetsgeschiedenis van art. 7:613 BW is die conclusie niet op-
merkelijk.10

iV. Voor art. 7:613 bw behoeven geen gewijzigde om-
standigheden op het werk te worden aangetoond

Uiteraard kunnen die omstandigheden wel een rol spelen bij 
de uiteindelijke toetsing: art. 7:613 BW bevat immers een 
belangenafweging. De werkgever hoeft echter niet te kun-
nen wijzen op de in het Taxi Hofman-criterium opgenomen 
“wijziging van de omstandigheden op het werk”.11

V. het taxi hofman-criterium is niet per se lichter dan 
het criterium in art. 7:613 bw

Zoals ik eerder heb betoogd,12 vormt het Taxi Hofman-
criterium een glijdende schaal. Uit de noodzakelijke weging 
van alle omstandigheden van het geval vloeit voort dat het 
criterium niet statisch is. Men kan dus niet met de opvat-
ting dat de werkgever een redelijk voorstel doet een voor 
de werknemer belangrijke arbeidsvoorwaarde – zoals zijn 
functie – wijzigen, ongeacht de geschiedenis van de werkne-
mer, de afspraken die met de werkgever zijn gemaakt, het 
belang van de werkgever bij wijziging en andere factoren die 
van belang zouden kúnnen zijn, te wegen. Dit brengt mee, 
dat een voor de werkgever positief resultaat van de toetsing 

wijziging VAn ArbeidsoVereen koMsten Volgens de hoge rAAd: de kluwen (deels) ontwArd

9  Zie noot 5.
10  Zie hierover o.a. J.M. van Slooten, Arbeid en Loon (diss. Amsterdam uvA), Deventer: kluwer 

1999, p. 51.
11  Ik vraag mij hier overigens wel af wat gewijzigde omstandigheden op het werk zijn: valt 

een ‘gril’ van de werkgever er ook onder? Of moet de werkgever kunnen wijzen op externe 
omstandigheden die hem nopen tot een koerswijziging?

12  Zie mijn ‘De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248’, Arbeid Integraal 2004/2,  
p. 31-36.

13  HR 30 januari 2004, «JAR»  2004/68.
14  Zie noot 8.
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