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HOOFDSTUK 6

Combinatiebescherming

6.1 Inleiding

Als laatste in dit hoofdstuk komt aan de orde de doelstelling van de wetgever dat win-
wincombinaties dienen te worden bevorderd tussen arbeidstijdflexibiliteit en bescher-
ming van de belangen van de werknemer ten aanzien van zijn werk-privécombinatie.
In het vorige hoofdstuk is ten aanzien van de realisatie van deze doelstelling de
volgende probleemstelling geformuleerd: ‘Het doel van bevordering van een win-
winsituatie tussen flexibiliteit in de arbeidstijd en de combineerbaarheid van arbeid en
zorgtaken zal zonder aanvullende werknemersrechten door de wetgever of in de cao niet
worden gerealiseerd.’ Hierna wordt deze hypothese getoetst aan de hand van achter-
eenvolgens de bepalingen over de werk-privécombinatie in de Arbeidstijdenwet, in
de Waa en Wazo, en aan de hand van de rechtspraak over eenzijdige wijziging van de
arbeidstijden en het vereiste van instemming met zondags- en nachtarbeid. Ten slotte
komen cao-bepalingen aan bod die de combinatie tussen werk en privé bevorderen.

6.2 Arbeidspatroon en grondrecht op gezins- en privéleven

De verruiming van de wettelijke maxima voor de arbeidsduur in de Arbeidstijden-
wetten van 1996 en 2007 dragen niet bij aan de wettelijke doelstelling een betere
combinatie vanwerk en privé te bevorderen. Een vraag is dan ook hoe de doelstelling
van combineerbaarheid van arbeid en zorg wél wordt geoperationaliseerd.
De combinatie van arbeid en zorg komt expliciet tot uitdrukking in artikel 4:1 en
artikel 4:1a Arbeidstijdenwet 2007. Artikel 4:1 ATW geeft de beleidsverplichting van
de werkgever weer ten aanzien van de arbeidstijden. Daarbij dient hij ‘voor zover dat
redelijkerwijs van hem gevergd kan worden’ rekening te houden met de persoonlijke
omstandigheden van de werknemers. Hiermee is een redelijkheidsnorm in het kader
van het goed werkgeverschap gegeven. In artikel 4:1a ATW is voorts een soortgelijke
verplichting vastgelegd voor het vaststellen van het arbeids- en rustpatroon.
‘De werkgever houdt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de
vaststelling van het arbeidstijdpatroon van de werknemer rekening met de persoonlijke
omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid, waaronder in elk geval begrepen
de zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en naasten alsmede
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maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen.’1

Van de 40 onderzochte cao’s bevestigt 25% (10 cao’s) dat met de persoonlijke omstan-
digheden rekeningdient teworden gehouden. Twee cao’s hiervanversmallen dit tot het
rekening houden met opleidingen of opvoedkundige taken, één cao noemt dat in
het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de kinderopvang en een cao
bepaalt dat in het geval van een parttime baan van 24 uur of minder, rekening wordt
gehouden met een eventuele tweede baan. Van de 10 cao’s bepalen twee cao’s dat
de werknemer een informatieplicht heeft ten aanzien van bijzondere persoonlijke
omstandigheden enéén caomeldt dat dewerkgeverdient temotiverenwanneer hij een
rooster vaststelt dat niet bij de persoonlijke omstandigheden van de werknemer past.
Nog eens twee cao’s noemen het rekeningen houden met het persoonlijke belang van
de werknemer, maar plaatsen dit ook in de context van de organisatie en melden dat
ook rekeningwordt gehoudenmetwisselende drukte, het team- en organisatiebelang.2

In 2012 is een aanspraak van de werknemer op (tijdelijke) aanpassing van het arbeids-
patroon na afloop van het ouderschapsverlof aan de Arbeidstijdenwet toegevoegd
(art. 4:1b Arbeidstijdenwet).

In 2007 is een oude bepaling die de werkgever verplichtte te zorgen voor een
bestendig en regelmatig patroon geschrapt.3 Werknemers zijn daarbij niet altijd
gebaat, afhankelijk van de individuele omstandigheden kan een werknemer ook
behoefte hebben aan juist gevarieerde werktijden, aldus de wetgever – in navolging
van de SER.4 Volgens de regering kan uit het oogpunt van de werk-privécombinatie
worden volstaan met het voorschrift dat de werkgever rekening houdt met de
persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De uitleg van de regering, dat het
schrappen van het vereiste van het bestendige patroon ook de werknemer goed kan
doen, leidt tot Roozendaals interpretatie van de wetswijziging dat in beginsel de
werkgever verplicht blijft de arbeid volgens een bestendig en regelmatig patroon
te organiseren, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, tenzij
de werknemer is gebaat bij variatie in zijn arbeidspatroon.5 Dit lijkt mij een
gecompliceerde uitleg van de wet die ook nogal gericht is op een vanuit de werk-
privecombinatie gewenste uitkomst. Veldman gaat niet van die uitleg uit: zij gaat
ervan uit dat de bepaling geheel komt te vervallen en kennelijk geen ‘nawerkend’
effect heeft.6 Ik sluit mij daarbij aan: de verplichting tot het organiseren van de arbeid
volgens een bestendig patroon is op basis van flexibiliteitsargumenten komen te

1 Kamerstukken II 1999/00, 27 224, nr. 3, p. 6 (MvT).
2 Vergelijk: uit onderzoek van 2004 blijkt dat cao’s dan veelal deze wettelijke bepaling van art. 4:1a

ATW herhalen. 27% van de cao’s bevat een bepaling die de werkgever verplicht bij de vaststelling
van de werktijden rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer,
zoals bijvoorbeeld zorgtaken. Deze bepalingen komen het meest voor in de handel en de horeca.
Pott, Feenstra, Junger, Klaassen & Wiggers 2004, p. 35.

3 Indien de werkgever het arbeidspatroon wijzigt of intrekt, bespreekt hij dit overigens bij het
ontbreken van een medezeggenschapsorgaan met de belanghebbende werknemers (art. 6:1
Arbeidstijdenwet).

4 Kamerstukken II 2005/06, 30 532, nr. 3, p. 14 (MvT).
5 Roozendaal 2007, p. 48.
6 Veldman 2005, p. 79-98.
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vervallen. Met het schrappen van het vereiste komt volgens de literatuur de werk-
privécombinatie in de knel.7 Opgemerkt wordt dat de werknemer alleen in onvoor-
ziene omstandigheden gebaat is bij afwijking van een vast arbeidspatroon. Daarin
voorziet echter niet de Arbeidstijdenwet, maar de Wet arbeid en zorg met verlof-
mogelijkheden zoals het calamiteitenverlof.8 Dit lijkt mij een juiste constatering.

Uit het cao-onderzoek blijkt dat cao’s nauwelijks nog voorschrijven dat een bestendig
en regelmatig patroon moet worden aangehouden. Slechts drie van de 40 cao’s
bepalen dat (zoveel mogelijk) een evenwichtig patroon dient te worden vastgesteld.
21 van 40 cao’s regelen het tijdsbestek waarbinnen de werknemer zich beschikbaar
dient te houden voor inroostering. Dat is doorgaans ruimer dan het oude standaard
5 x van 9 tot 5 patroon. In de detailhandel is de tijd dat de werknemer beschikbaar
dient te zijn voor inroostering soms gekoppeld aan de winkeltijden die de Winkel-
tijdenwet toestaat. Ik merk op dat de eerder genoemde bepalingen ten aanzien van de
bandbreedte voor afwijking van het standaardpatroon hieraan gerelateerd zijn.
De bandbreedtes zijn echter dermate ruim, dat hieruit geen bestendig patroon kan
worden afgeleid. In sommige gevallen wordt het vaste patroon geheel losgelaten. Een
voorbeeld is de Hema-cao: ‘Alle medewerkers zijn in principe flexibel inzetbaar.
Er bestaat dus geen vast arbeidspatroon. Bij de vaststelling van de werktijden zal zoveel
mogelijk rekening worden gehouden met aantoonbare zorgtaken en overige bijzondere
sociale omstandigheden van de medewerker, mits de Hema hiervan tijdig in kennis is
gesteld’.

Ik sluit me bij Heerma van Voss, Geers, Roozendaal en Veldman aan wanneer zij
constateren dat het vervallen van de verplichting tot het bestendige patroon strijdig is
met de wettelijke doelstelling van combineerbaarheid van arbeid en zorg.
De vakbonden kunnen zich dit probleem aantrekken en zich ervoor inspannen de
verplichting tot het bestendige patroon in de cao te handhaven dan wel te herin-
voeren. De oude wettelijke bepaling kan daarbij als leidraad dienen (art. 4:1a
Arbeidstijdenwet 1996 oud). Enige flexibiliteit werd de werkgever daarin overigens
reeds gegund: van het bestendige en regelmatige arbeidspatroon mag worden afge-
weken indien handhaving van dat patroon redelijkerwijs niet van hem kon worden
gevergd.

Twee alternatieven of wellicht vormen van compensatie voor het ontbreken van een
bestendig patroon en ruime beschikbaarheidsurenworden in de literatuur naar voren
gebracht. Indien een werkgever enkel nog de tijden voor beschikbaarheid voor
inroostering wil vaststellen en daarbinnen roosters zonder een vast patroon
voor de werknemers maakt, dan zouden die werknemers ten minste toch recht
moeten hebben op één of enkele vaste dagdelen vrijaf. Op die dagdelen worden zij
niet ingeroosterd, hetgeen hen de gelegenheid biedt dan zorgtaken of andere

7 Reeds bij de invoering van de Arbeidstijdenwet 1996 is hier al discussie over: Geers & Heerma van
Voss 1994, p. 136-144, p. 137. Veldman 2005, p. 79-98.

8 Veldman 2005, p. 79-98, p. 88.
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privéactiviteiten te verrichten. Lyonette en Clarck bepleiten met het oog op het
gezinsleven een vrije gezamenlijke weekenddag in het bijzonder.9 Ook de regering
erkent het belang van de vaste dagdelen vrijaf, zo blijkt uit de toelichting bij een
wijziging van het Arbeidstijdenbesluit: ‘De afwijkingsmogelijkheid (…) van het Arbeids-
tijdenbesluit maakt het mogelijk om het aantal van 14 te consigneren dagen te spreiden
over 4 weken. Het spreiden van het aantal te consigneren dagen kan ook worden gebruikt
om een rooster te maken waarbij werknemers op een vaste dag of dagen geconsigneerd
zijn. Bij de combinatie van arbeid en zorg, maar ook andere activiteiten (bv. sport), kan
het voor een werknemer minder belastend zijn om op vaste dagen geconsigneerd te zijn,
en dus op vaste dagen vrij te zijn.’10 Nu niet onmiddellijk is te verwachten dat
de wetgever de vaste dagdelen vrijaf in de wet zal opnemen, kan het recht op vaste
vrije dagdelen wel worden verwezenlijkt door het in de cao vast te leggen. In slechts
drie van de 40 onderzochte cao’s is dit tot nu toe het geval: zij kennen werknemers
een recht toe op twee vaste vrije dagdelen per week.

Geers en Heerma van Voss stellen dat de verplichting rekening te houden met de
persoonlijke omstandigheden een magere uitwerking is van de door middel van de
combinatie-doelstelling beleden emancipatie-idealen. Evenmin wordt volgens hen
gestalte gegeven aan het IAO-Verdrag nr. 156, betreffende onder meer gelijke kansen
voor arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid.11

Het IAO-Verdrag nr. 156 uit 1981 (geratificeerd in 1988) beschermt werknemers
met familieverantwoordelijkheden. Dit verdrag verplicht de aangesloten staat dis-
criminatie bij de toegang tot de arbeid en bij het verrichten van arbeid of economische
activiteit te verbieden opdat ‘full equality between men and women’ zal worden bereikt
(art. 3 IAO-Verdrag nr. 156). Voorts wordt de aangesloten staten opgedragen:
– voor zover mogelijk conflicten tussen arbeid en gezinsverplichtingen tegen te

gaan (art. 3);
– maatregelen te nemen ten aanzien van de behoeften van die werknemers bij de

arbeidsvoorwaarden;
– beleid te maken over het geven van informatie en voorlichting over (het oplossen

van) de problematiek (art. 6);
– een ontslagverbod in te stellen (art. 9).

Hiermee heeft Nederland zich gecommitteerd om de combineerbaarheid van
betaalde en onbetaalde arbeid (of zorgtaken) te bevorderen. Preciezer: het beleid
dient erop te zijn gericht discriminatie van werknemers met gezins- of zorgverant-
woordelijkheden te voorkomen en voor zover mogelijk conflicten met de werkgever
te voorkomen en maatregelen te nemen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.
Nu de positieve verplichtingen voor de nationale wetgever zo vaag zijn omschreven,
lijkt al snel te kunnen worden voldaan aan de verplichting. Nu in ieder geval de

9 Lyonette & Clark 2009, p. 13.
10 Nota van Toelichting bij het Besluit van Besluit van 23 maart 2001 tot wijziging van het Arbeids-

tijdenbesluit (consignatie, ambulances en duikers), Stb. 2001/169.
11 Geers & Heerma van Voss 1994, p. 137.
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verplichting geldt rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden, waar-
onder met zorgtaken, kan niet hard worden gemaakt dat de Arbeidstijdenwetgeving
in strijd is met dit verdrag.

Voorts kan voor de toets op realisatie van minimumbescherming naar het ESH
worden gekeken. Art. 27 ESH, toegevoegd aan het verdrag in 1988, beschermt ook
werknemers met gezinsverantwoordelijkheden door passende maatregelen verplicht
te stellen die hen in staat moeten stellen een dienstbetrekking aan te gaan en te
behouden en om rekening te houden met hun behoeften op het punt van arbeids-
voorwaarden (art. 27 lid 1 sub a en b ESH). Dit geldt voor verantwoordelijkheden ten
aanzien van kinderen en andere leden van hun naaste familie die duidelijk behoefte
hebben aan hun zorg en ondersteuning. De bescherming dient te worden geboden
wanneer de verantwoordelijkheden hun mogelijkheden beperken om (onder meer)
deel te nemen aan of vooruitgang te boeken bij economische activiteiten (protocol
ESH over art. 27 ESH). Artikel 27 lid 1 regelt opnieuw een positieve verplichting voor
Nederland. De inhoud daarvan is echter beperkt: slechts gewaarborgd dient te
worden dat werkgevers rekening houden met de behoeften van werknemers op
het punt van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe Nederlandse doelstelling en opera-
tionalisering van de wetgever de combineerbaarheid van arbeid en privétaken te
faciliteren is beperkt, maar voldoet, gezien dit grondrecht.

In 2007 wordt de verplichte tijdige aankondiging van het rooster, 28 dagen van
tevoren, nog slechts als wettelijke vangnet bepaling opgenomen in de Arbeidstijden-
wet (art. 4:2 ATW). Voor de mededeling van het arbeidspatroon komt te gelden dat
die mededeling ‘tijdig’ moet plaatsvinden (art. 4:2 ATW). Daarbij wordt voor die
tijdigheid aangesloten bij hetgeen bij collectieve regeling is bepaald, of bij gebreke
daaraan is afgesproken met de individuele werknemer. De oude termijn van 28 dagen
geldt nu nog alleen indien op dit punt geen collectieve regeling of individuele afspraak
geldt (art. 4:2 leden 2 en 3 Arbeidstijdenwet). Daarmee wordt grote vrijheid gegeven
aan de sociale partners of de werkgever en werknemer, hetgeen in het laatste geval
vanwege de machtsongelijkheid de facto zal neerkomen op de termijn die de werk-
gever voorstelt. Hoe de wettelijke vangnetbepaling zich verhoudt tot de verplichting
van de werkgever de werknemer te informeren over essentiële aspecten van
zijn arbeidsovereenkomst, waaronder over de gebruikelijke arbeidstijd, is onbekend
(art. 7:655 lid 1 sub j BW). Wijzigingen ten aanzien van die essentiële voorwaarden
moeten zo vroeg mogelijk schriftelijk worden doorgegeven, maar ten minste
binnen een maand na de wijziging (art. 5 Richtlijn 91/533/EEG). Dit laatste lijkt mij
voor een wijziging van de arbeidsduur als mosterd na de maaltijd te komen.

Wanneer deze regels voor de aankondiging van het rooster worden vergeleken met
de uitleg van art. 2 lid 1 ESH dan geldt op basis van die verdragsbepaling dat
werknemers met het oog op hun privé- en familieleven duidelijk en tijdig dienen te
worden geïnformeerd over veranderingen in de arbeidstijd.12 Het element van

12 Conclusions XIV-2, p. 111 e.v. (Belgium) en p. 329 (Greece) en C VIV-2, p. 34.
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duidelijkheid ontbreekt in de Nederlandse bepaling, maar de tijdigheid is gewaar-
borgd. Afspraken in de cao en individuele afspraken zullen hieraan moeten voldoen.
In 42% van de onderzochte cao’s is de termijn voor de aankondiging van het rooster
vastgelegd. Dit percentage is ook in cao-onderzoek uit 2007 gevonden.13 De afspraken
in cao’s houden voorts het volgende in. 12 van de 40 cao’s wijken ten nadele van de
werknemer af van de wet. Volgens die cao’s dient de werkgever het rooster 7, 14 of 21
dagen tevoren bekend te maken. Soms geldt een uitzondering voor onvoorziene
omstandigheden. Vier van de 40 onderzochte cao’s handhaven de oude wettelijke
termijn van 28 dagen. Drie cao’s schrijven een langere termijn voor. Deze bedraagt
dan een maand, kwartaal of zelfs een jaar.

6.3 Keuzevrijheid in de Waa, Wazo en vakantiewetgeving

6.3.1 Werknemersflexibiliteit door keuzevrijheid

Uit bovenstaande paragrafen is duidelijk dat de flexibiliteitswens van werkgevers ten
aanzien van de arbeidstijd op gespannen voet kan staan met de belangen van
werknemers, met name bij een goede werk-privécombinatie. De wetgever heeft
hier oog voor gehad en heeft beoogd met twee wetten (de Wet aanpassing arbeids-
duur (Waa) en de Wet arbeid en zorg (Wazo) de mogelijkheden voor de werknemer
een goede werk-privécombinatie te bewerkstelligen te vergroten. Daarbij is voor een
model gekozen dat uitgaat van vergroting van de keuzevrijheid van de werknemer
ten aanzien van de omvang van de arbeidstijd en het opnemen van verlof. Hierna
wordt kort op de achtergrond en doelstellingen van deze wetten ingegaan.

6.3.2 Wet aanpassing arbeidsduur (Waa)

Allereerst de Waa. Na twee initiatiefwetsvoorstellen van Tweedekamerlid Rosenmol-
ler14 en Bijleveld-Schouten15 neemt het kabinet in het regeringsakkoord uit 1998 zich
voor zelf maatregelen te nemen op het punt van een Kaderwet Arbeid en Zorg.
Dit voornemen resulteert allereerst in een wetsvoorstel Wet aanpassing arbeids-
duur.16 Dit wetsvoorstel haalt als enige van de drie de eindstreep. Met het wetsvoor-
stel wordt evenals met eerdere wetsvoorstellen beoogd door een recht op aanpassing
van de arbeidsduur de combinatie van arbeid en zorg beter mogelijk te maken. Een
evenwichtigere verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen is het
wettelijke doel. Daarbij is vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen een

13 Uit onderzoek van 2007 blijkt namelijk dat de sociale partners in de cao vaak de termijn voor
aankondiging van het rooster overeenkomen: 43 % van de cao’s kent in 2007 bepalingen over de
termijn tussen de vaststelling en ingang van het dienstrooster. De bepalingen kennen een variatie
van 4 werkdagen tot 12 maanden. Gemiddeld gaat het om een termijn van 19 werkdagen, hetgeen
inclusief weekenddagen in de buurt komt van de eerder standaard geldendewettelijke termijn van
28 dagen. Beeksma, Van den Ameele, & Machiels van Es 2007, p. 27.

14 Kamerstukken II 1997/98, 25 902, nr. 3, p. 1 (MvT).
15 Kamerstukken II 1997/98, 26 009, nr. 1-2.
16 Kamerstukken II 1998/99, 26 358, nrs. 1-2, Kamerstukken II 1998/99, 26 358, nr. 6 (Nota van

Wijziging) en gewijzigd voorstel van wet: Kamerstukken I 1999/00, 26 358, nr. 52.
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achterliggende rationale. De regeringmerkt over deeltijdwerk op dat dit niet alleen de
flexibiliteit van werknemers om arbeid en zorg te combineren, bevordert, maar
‘Deeltijdarbeid kan een bijdrage leveren aan het flexibiliseren van de werk- en bedrijfs-
tijden en aan het afstemmen van de personeelsbezetting aan het werkaanbod. Door een
groeiende (internationale) concurrentie hebben bedrijven steeds meer baat bij een
flexibele inzet van mensen met diverse arbeidspatronen.’ De cirkel in de redenering is
weer rond wanneer het kabinet vervolgens opmerkt: ‘Ook de toenemende krapte op de
arbeidsmarkt brengt arbeidsorganisaties ertoe tegemoet te komen aan behoeften van
werknemers aan wisselende arbeidstijden en -patronen.’17 In de praktijk zullen de
gewijzigde behoeften van de individuele werkgever en werknemer ten aanzien van
de arbeidsduur nooit zo mooi op elkaar aansluiten als de regering hier voor het
macroniveau suggereert. Dit neemt niet weg dat ten tijde van deregulering van de
wetgeving en aanpassing van die wetgeving ten gunste van de werkgever, nu ook de
keuzevrijheid van de werknemer wordt vergroot. Ingrijpen van de wetgever wordt,
net als in de initiatiefwetsvoorstellen, nodig geacht omdat de sociale partners
onvoldoende succes hebben geboekt op dit punt en hun regelingen niet alle werk-
nemers bestrijken.18 In de Waa wordt de sociale partners nog enige ruimte voor
maatwerk gegund op het punt van de vermeerdering van de arbeidsduur. Het recht
hierop is van 5/8

e
dwingend recht. In de cao kan dus het recht op vermeerdering

wordenweggecontracteerd of juist versterkt of, minder ingrijpend, de procedure voor
aanvraag van de wijziging worden aangepast.

6.3.3 Wet arbeid en zorg (Wazo)

In dezelfde periode komt het kabinet met het voorstel de verlofaanspraken van de
werknemer in verband met de combinatie van arbeid en zorg te verbeteren. Nu op de
werkvloer en bij sociale partners het draagvlak ontbreekt om door middel van
zelfregulering op het onderhavige onderwerp een flinke stap vooruit te zetten, is
het volgens het kabinet aan de wetgever om op te treden.19 Ten aanzien van het
kortdurend verlof en het adoptieverlof heeft het kabinet bijzondere overwegingen
dit in de cao te regelen. Wetgeving op het punt van kortdurend zorgverlof is nodig
omdat in 79% van de cao’s hierover geen afspraken zijn gemaakt en sociale partners in
de STAR sterk vanmening verschillen niet alleen over dewettelijke regeling, maar ook
over de betaling van het verlof.20 Bij het adoptieverlof doet zich de bijzondere situatie
voor dat de sociale partners vanwege de kleine aantallen werknemers waarom
het gaat, het niet doelmatig achten adoptieverlof in de cao te regelen. Het relatief
kleine onderwerp drukt kennelijk relatief zwaar op de onderhandelingen. Terwijl de
neoliberale economische theorie overheidsingrijpen in de arbeidsvoorwaarden door-
gaans als marktverstorend bestempelt, volgt het kabinet voor het adoptieverlof een
neo-institutionele economische gedachte: dat wetgeving over dit onderwerp onder-
handelingen overbodig maakt en om die reden efficiënt is.21

17 Kamerstukken II 1998/99, 26 358, nr. 3, p. 2 (MvT).
18 Kamerstukken II 1998/99, 26 358, nr. 3, p. 1-3 en 8 (MvT).
19 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 13-14 (MvT).
20 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 11-25 (MvT).
21 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 18 (MvT).
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Het kabinet beoogt met de nieuwe wet:
‘1. bevordering van de arbeidsparticipatie door een zodanige flexibilisering van

arbeidsvoorwaarden (door het creëren van aanvullende verlofaanspraken), dat in
situaties waarin zich een incidentele of onvoorziene noodzaak tot verlening van zorg
voordoet, die zorg door de werkende verleend kan worden zonder dat het (blijven)
verrichten van betaalde arbeid in de waagschaal wordt gesteld;

2. het treffen van voorzieningen die eraan bijdragen dat de zorgvraag die ontstaat
door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen (deels) kan worden opgevan-
gen door mannen meer te laten zorgen (naast het vergroten van de mogelijkheden tot
het uitbesteden van zorgmiddels opvangvoorzieningen).’22 Met dewettelijke regeling
van de verschillende verloven wordt beoogd bij te dragen aan de herverdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid en aan het zogenaamde combinatiescenario.23 Iedere
volwassene dient in het eigen levensonderhoud te voorzien en voor zichzelf en
afhankelijke kinderen te zorgen.24

Om dus, kortgezegd, de combinatie van arbeid en (incidentele) zorg te verbeteren
wordt in 2000 het wetsvoorstel Wet arbeid en zorg ingediend.25 Onder zorg wordt
verstaan: de zorg voor ‘de thuiswonende kinderen en partner omdat in het gezinsver-
band de zorgafhankelijkheid en verantwoordelijkheid duidelijk aanwezig zijn.’26

Verschillende typen verlof worden in de wet opgenomen: calamiteitenverlof,
kortdurend zorgverlof (inclusief kraamverlof), zwangerschaps- bevallings- en
adoptieverlof. Het politieke verlof blijft vanwege zijn aard buiten de Wazo in
artikel 7:643 BW geregeld. Behalve de aanspraak op verlof van de werknemer, wordt
voor een aantal typen verlof ook het recht op loondoorbetaling of uitkering geregeld.
De in 1998 tot stand gekomenWet financiering loopbaanonderbrekingwordt ten slotte
ook bij de inhoud van dewetWazo betrokken. Deze wettelijke bepalingen kunnen ook
dienen ter financiering van onbetaald verlof, zoals langdurig of educatieverlof, dat niet
in de Wazo is opgenomen. De mate van dwingendheid van de verschillende verlofre-
gelingen verschilt van semi-dwingend, 5/8e dwingend tot geheel dwingend. De Raad
van State is kritisch over de nieuwe wet en concludeert dat de Wazo ‘nauwelijks een
inhoudelijkemeerwaardemeebrengt voor de bestaande regelgeving op verlofgebied.’27

Een aantal typen verloven blijft ongeregeld. Dit betreft ten eerste het langdurig
zorgverlof voor de zorg voor een partner, ouder of kind, dat ziek, maar niet levens-
bedreigend, ziek is. Hierop bestaat kritiek in de literatuur, waarbij ik me aansluit.
Het verlof voor educatie ten slotte komt de individuele werknemer ten goede en is

22 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 10 (MvT).
23 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 3 (MvT). Zie voor het doel van herverdeling ook het

Beleidsplan Emancipatie 1985. Het combinatiescenario is in 1994 geformuleerd. Het houdt gelijke
verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over beide partners in, waarbij beiden 4 dagen per
week betaalde arbeid verrichten.

24 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 3-4 (MvT). Kinderopvang is hierbij ook van belang, maar
dat is een apart traject.

25 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nrs. 1-2 en gewijzigd voorstel van wet: Kamerstukken I 2000/01,
27 207, nr. 272.

26 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 26 (MvT).
27 Kamerstukken I 1999/00, 27 207, nr. A, p. 4.
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vervolgens ook van belang voor zijn werkgever. Er is op dit punt volgens het kabinet
vooral een taak voor sociale partners weggelegd.28

6.3.4 Vakantiewetgeving

Ook in de vakantiewetgeving is het idee terug te vinden dat keuzevrijheid van de
werknemer ten aanzien van het al dan niet opnemen of sparen van vakantie kan
bijdragen aan de gewenste werk-privécombinatie.29 Tegelijkertijd kan versoepeling
van de vakantiewetgeving volgens de wetgever bijdragen aan het scheppen van
condities voor ‘verantwoorde flexibilisering’.30 De wetgever maakt sinds 2001 onder-
scheid in wettelijke minimumvakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen,
waarop recht kan bestaan op grond van de cao of de individuele vakantiedagen.
Met betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen collectieve of indivi-
duele afspraken worden gemaakt over het opnemen en afkopen, die vanwege het
dwingendwettelijke regime voor de minimumvakantiedagen niet mogelijk zijn.
De lange verjaartermijn van vijf jaar, die was ingevoerd met het oog op het sparen
van vakantiedagen voor langduriger verlof, is met ingang van 2012 evenwel verkort
tot zes maanden (art. 7:640a BW).

6.4 Maatregelen ter vergroting keuzevrijheid werknemer?

Politiek gezien compenseren deWaa en deWazo en ten dele de vakantiewetgeving de
werknemer voor flexibiliseringspijn ten gevolge van de versoepeling van de arbeids-
tijdenwet- en regelgeving. Dit gegeven kan worden gekenschetst als decollectivering
en individualisering. Met andere woorden: de individuele keuzevrijheid van de
werknemer wordt met de Waa, Wazo en vakantiewetgeving vergroot om de combi-
natie werk-privé te bevorderen, maar deze wetgeving biedt geen antwoord op
problemen voor werknemers wanneer op werkgeversinitiatief de arbeidstijd wordt
gewijzigd. Ik merk hierbij meteen op dat de Waa, de Wazo en de vakantiewetgeving
niet ervoor bedoeld zijn de werknemer een wapen in handen te geven tegen
eenzijdige wijziging van de arbeidstijden door de werkgever.

Toch kan het idee van vergroting van de keuzevrijheid van de werknemer dat spreekt
uit de Waa en Wazo ter inspiratie dienen voor werknemersbescherming bij arbeids-
tijdenflexibiliteit die de werkgever wenst te realiseren. Diverse organisaties hebben
inmiddels gehint op grotere zeggenschap of keuzevrijheid voor de werknemers
ten aanzien van hun (onregelmatige) arbeidstijd. De Europese Commissie overweegt
bijvoorbeeld in 2010: ‘De arbeidstijdenregelingen van de EU spelen een zeer
belangrijke rol in de verbetering van het evenwicht tussen werk en gezinsleven doordat
zij de werknemers de tijd geven die zij voor hun gezinstaken nodig hebben en hen in de

28 Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 15-16 (MvT).
29 Kamerstukken II 1997/98, 26 079, nr. 3, p. 1 (MvT).
30 Kamerstukken II 1997/98, 26 079, nr. 3, p. 2 (MvT).
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gelegenheid stellen hun arbeid zelf in te delen.’31 Hoewel onduidelijk is hoe precies de
werknemers volgens het EU-recht in staat zouden moeten worden gesteld hun
arbeidstijd in te delen, maakt het citaat wel het belang van individuele zeggenschap
over de arbeidstijden duidelijk. Ook in Nederland heeft de SER in 2011 aandacht voor
de vraagstukken van arbeidstijdenflexibiliteit en zeggenschap van de werknemer
daarbij. ‘Om de concurrentie het hoofd te bieden moeten bedrijven en dienstverleners hun
productie en diensten snel kunnen afstemmen op de ontwikkelingen. Dit vereist aanpas-
singsvermogen van die bedrijven en dienstverleners, maar ook van de mensen die daar
werken.’32 En: ‘De SER wil met dit advies bijdragen aan een betere afstemming en
slimmere organisatie van tijd en plaats van arbeid en dienstverlening, rekening houdend
met de behoeften van werknemers en werkgevers. Voor de werknemer gaat het hierbij om
de behoefte aan beïnvloedings- en zeggenschapsmogelijkheden over de organisatie van
tijd en plaats van zijn/haar werk. Voor de werkgever gaat het hierbij om de behoefte aan
flexibele tijden die voortvloeit uit veranderde vragen van klanten en de noodzaak om in de
(internationale) markt concurrerend te blijven.’33 ‘Wederkerige flexibiliteit kan een
oplossing bieden voor de tijdsknelpunten die ontstaan als gevolg van meervoudige
verantwoordelijkheden. Met wederkerige flexibiliteit is bedoeld: een wederzijdse bereid-
heid om behoeften ten aanzien van tijd, plaats en organisatie van het werk op elkaar af te
stemmen, met oog voor de wensen en mogelijkheden over en weer.’34 De SER acht in dit
kader goede afspraken tussen de werkgevers en werknemers cruciaal.35

6.4.1 Weigering andere werktijd via de redelijkheid en billijkheid

Hoe krijgt deze wederkerige flexibiliteit, waarbij keuzevrijheid van de werknemer
onderdeel is, in het arbeidstijdenrecht gestalte? Allereerst wordt hierna ingegaan op
de wijziging van de arbeidstijd op verzoek van de werkgever met betrekking tot
incidenteel overwerk en daarna op andere, structurele wijzigingen van de arbeidstijd.

De Arbeidstijdenwet laat, zoals Roozendaal36 terecht opmerkt, open hoe dewerkgever
een nieuw arbeidstijdenpatroon of wijzigingen daarin, na instemming van het mede-
zeggenschapsorgaan in de individuele arbeidsovereenkomsten dient te implemente-
ren. Anders dan de tekst van de artt. 4:1, 4:1a, 4:2. 5:4 lid 3 en 6:1 Arbeidstijdenwet
lijkt te suggereren, heeft de werkgever op grond van die bepalingen daartoe geen
eenzijdige bevoegdheid. De wijziging van de arbeidstijden geschiedt volgens het
arbeidsovereenkomstenrecht. Het idee dat de werknemer vanwege dit contractuele
uitgangspunt ook daadwerkelijk veel invloed heeft op zijn arbeidstijden, klopt in de
praktijk lang niet altijd. In de landbouw, bij bakkerijen, het levensmiddelenbedrijf,

31 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economische
en Sociaal Comité en het comité van de regio’s, Herziening van de arbeidstijdenrichtlijn (eerste fase
van de raadpleging van de sociale partners op het niveau van de Europese Unie krachtens
artikel 154 van het VWEU), COM(2010)106 def.

32 SER 2011, p. 3.
33 SER 2011, p. 10.
34 SER 2011, p. 9.
35 SER 2011, p. 35 e.v.
36 Roozendaal 2007, p. 50-54.
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zakelijke dienstverlening, hoveniersbedrijven, dus kris kras door de Nederlandse
arbeidsmarkt, blijkt de facto nauwelijks inspraak in de arbeidstijden (mogelijk). De
organisatie van het werk en de vraag naar arbeid door de werkgever is leidend.37 Ook
in de industrie blijkt individueel maatwerk bij ploegendiensten ‘erg lastig’,38 en in de
thuiszorg wordt aangegeven dat de inspraak van werknemers onder druk staat nu
meer vraaggeoriënteerd moet worden gewerkt.39

De wijziging kan binnen dit arbeidsovereenkomstenrecht plaatsvinden dus ofwel via
overeenstemming met de werknemer, ofwel eenzijdig via de gezagsbevoegdheid
van de werkgever ofwel via de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
(art. 7:611 of 7:613 BW)40. Roozendaal acht doorslaggevend voor de vraag of de
wijziging op grond van de gezagsbevoegdheid eenzijdig kan worden doorgevoerd of
over de werktijden een afspraak is gemaakt of niet. Een afspraak betekent volgens
haar dat het onderwerp niet onder de gezagsbevoegdheid valt. Ik ben het daarmee
niet eens: door overeenkomst kan nu juist ook gezagsbevoegdheid aan de werkgever
worden toegekend. Meer van belang acht ik of een bepaald arbeidspatroon stilzwij-
gend41 dan wel door afspraak een verworven recht van de werknemer is geworden.
Ik ben het met Roozendaal eens dat risico’s over onduidelijkheid hierover bij de
werkgever liggen. In dat geval kan de werktijd niet op grond van enkel de gezagsbe-
voegdheid worden gewijzigd. Hiervoor is dan overeenstemming met de werknemer
of een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst nodig.

Wat is het beeld in de rechtspraak over de eenzijdige wijziging? Bevestigt deze de
praktijk in de sectoren dat zeggenschap van werknemers over de arbeidstijd in
feite beperkt is? Of is de juridische positie van werknemers toch sterker dan de
huidige praktijk laat zien?

Bij de eenzijdige wijziging van de overeenkomst op het punt van de arbeidstijd is
onderscheid te maken tussen incidentele en structurele wijziging van de arbeids-
tijden. Een afzonderlijke categorie jurisprudentie vormt de rechtspraak over over-
werk.Weigering overwerk te verrichten in strijdmet de Arbeidstijdenwet kan volgens
de Hoge Raad geen geldige grond voor een ontslag op staande voet zijn.42

De verplichting overwerk te verrichten kan voortvloeien uit een afspraak hierover.
In een dergelijk geval zal de werknemer het overwerk alleen kunnen weigeren op
grond van zwaarwegende redenen, die naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid reden zijn de contractuele verplichting opzij te zetten (art. 6:248 lid 2 BW).
De verplichting tot het verrichten van overwerk kan echter ook op grond van het

37 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 65, 69, 74-75.
38 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 66.
39 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 87.
40 Eenzijdige wijziging van de arbeidstijd is ook mogelijk op grond van art. 6:248 lid 2 BW, maar dat

komt in praktijk niet voor.
41 Een periode van enkele maanden lijkt hiervoor onvoldoende: Ktr. Zaandam 16 november 2006,

JAR 2006, 296. En: Roozendaal 2007, p. 50-51.
42 HR 6 april 1979,NJ 1979, 492. Zie ook: Rb. Utrecht 7 juli 1982, Prg.1982,1812. Zie ook: HR 27 januari

1995, JAR 1995, 50.
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gebruik,43 een stilzwijgend beding44 of de redelijkheid en billijkheid45 of het goed
werknemerschap worden gevestigd. Van gewoonte is sprake bijvoorbeeld wanneer
het overwerk hoort tot de werkzaamheden van het bedrijf46 of eigen is aan het
bedrijf.47 Een voorbeeld van een stilzwijgend beding is de situatie dat het overwerk
inherent aan de functie wordt geacht.48 Roozendaal merkt op dat zij een structurele
verplichting tot het verrichten van overwerk op grond van de gewoonte of een
stilzwijgend beding niet snel zou willen aannemen.49 Volgens het Hof van Justitie in
de zaak Lange/Schuenemann uit 2001 is de werkgever op grond van artikel 2 lid 1
Richtlijn 91/533/EG verplicht informatie aan de werknemer te verstrekken over de
verplichting overuren te verrichten. Deze behoren namelijk tot de belangrijkste
gegevens van de arbeidsovereenkomst.50 Hierdoor zal van een gewoonte of stilzwij-
gend beding niet snel meer sprake kunnen zijn.

Eerder in dit hoofdstuk is vastgesteld dat de normen uit de Arbeidstijdenwet niet
(meer) specifiek beschermen tegen overuren boven de contractueel overeengekomen
arbeidsduur. Daarmee is de normering van het overwerk aan de rechter overgelaten.
Roozendaal bepleit vanuit het doel van de bescherming van de werk-privécombinatie
de herinvoering van een publieke norm voor overwerk. Deze zou gebaseerd moeten
worden op de (oude) eisen van overeenkomst, een onvoorziene incidentele aanlei-
ding en een noodzakelijkheidseis. In de lagere rechtspaak wordt een afweging
gemaakt tussen de belangen van de werkgever bij het laten verrichten van het
overwerk en de persoonlijke belangen van de werknemer bij het weigeren ervan.
Regelmatig wordt op grond van het goed werknemerschap een verplichting tot het
verrichten van overwerk aangenomen. Het goed werknemerschap vraagt dus flexi-
biliteit van de werknemers.51 Als er echter een alternatief voor het overwerk is, en de
maatregel van overwerk dus niet per se nodig is, dan dient de werknemer te worden
ontzien.52 Er lijkt voor overwerk dus nog steeds de eis te gelden van noodzakelijkheid.

43 HR 8 december 1933, NJ 1934, p. 661.
44 HR 22 september 1995, JAR 1995, 216.
45 HR 18 november 1955, NJ 1956, 28 en HR 27 januari 1995, JAR 1995, 50.
46 Ktr. Rotterdam 4 januari 1988, Prg. 1988, 2867.
47 Ktr. Utrecht 15 januari 1979, Prg. 1997, 4715.
48 Ktr. Amsterdam 3 maart 1992, Prg. 1993, 3797.
49 Roozendaal 2007, p. 53.
50 HvJ EG 8 februari 2001, JAR 2001, 69 (Lange/Schuenemann).
51 Een rijles weegt niet op tegen het belang van de werkgever een contractuele boete te

voorkomen, Rb. Roermond 27 november 1980, Prg. 1981, 1631. Een melding ter elfder ure van
niet-beschikbaarheid wegens nevenwerkzaamheden blijkt ook onvoldoende reden tot weige-
ring van het overwerk te zijn, Ktr. Maastricht 24 juli 1997, JAR 1997, 180. De sanctie op weigering
kan een reden voor een ontslag op staande voet opleveren. Los van de belangenafweging voor
de geldigheid van het overwerk, wordt overigens bij de sanctie van het ontslag op staande voet
ook het belang van de werkgever bij het ontslag en dat van de werknemer afgewogen. Dit kan
ertoe leiden dat de overwerkweigering wordt gesauveerd om andere redenen dan die golden
voor de overwerkweigering. De rechtbank in Den Haag bijvoorbeeld houdt bij de belangen-
afweging bij het ontslag op staande voet wegens weigering van overwerk rekening met
algemene kenmerken van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de lengte van het dienstverband.
Deze zijn aanleiding de overwerkweigering niet als geldige reden voor een ontslag op staande
voet te beschouwen. Rb. ’s-Gravenhage 30 november 1979, Prg. 1980, 1472.

52 Ktr. Rotterdam 29 juni 1978, Prg. 1979, 1373.
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Op grond van de bijzondere belangen, zoals bij zondagsrust en feestdagen zoals de
Sinterklaasviering, kan het belang van de werknemer bij weigering van het overwerk
voorts prevaleren.53 Wanneer de werkgever overigens zelf normen heeft gesteld voor
het opleggen van overwerk, en hij zich niet houdt aan zijn eigen normen, dan mag de
werknemer het overwerk eveneens geldig weigeren.54 De overwerkjurisprudentie
toetst de verplichting tot het verrichten van overwerk doorgaans dus aan het goed
werknemerschap van art. 7:611 BW. Daarbij vindt een belangenafweging plaats.
Uit oudere jurisprudentie van de Hoge Raad is op temaken dat een andere incidentele
wijziging van de arbeidstijd, dan overwerk, doorgaans op grond van de gewoonte,
de redelijkheid en billijkheid of de stilzwijgende overeenkomst van de werknemer
mag worden gevraagd. 55 Deze verplichting geldt indien de opdracht hiertoe redelijk
is, mede gegeven de persoonlijke belangen van de werknemer. De belangen van de
werkgever dienen hierbij wel zwaarwegender te zijn dan bij gebruikmaking van
het instructierecht.56 Wanneer dewerkgever aantoont dat het overwerk of een andere
incidentele wijziging van de arbeidstijd noodzakelijk is, kan dit doorgaans van de
werknemer worden gevraagd. Van keuzevrijheid is voor de werknemer dan geen
sprake.

Voor de structurele eenzijdige wijziging van de arbeidstijden zijn de artikelen 7:613
en 611 BW relevant. De werktijd of het werkrooster wordt daarbij merendeels
beschouwd als een arbeidsvoorwaarde.57 Voor de eenzijdige wijziging geldt op grond
van art. 7:613 BW in het geval van een eenzijdigwijzigingsbeding een andere norm
dan bij toepassing van art. 7:611 BW. Artikel 7:613 BW stelt dat voor eenzijdige
wijziging is vereist: ‘een zodanig zwaarwichtig belang aan de zijde van de werkgever dat
het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken’. De Hoge Raad geeft in Stoof/
Mammoet voor een eenzijdige wijziging op grond van art. 7:611 BW de volgende
norm:
– heeft dewerkgever als goedwerkgever aanleiding kunnen vinden tot het doen van

een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden?
– Is het door hem gedane voorstel redelijk in het licht van alle omstandigheden?

Hierbij spelen een rol:
○ de aard van de gewijzigde omstandigheden die tot het voorstel aanleiding

hebben gegeven;
○ de aard en ingrijpendheid van het gedane voorstel;
○ het belang van de werkgever en de door hem gedreven onderneming;
○ de positie van de betrokken werknemer aan wie het voorstel wordt gedaan en

diens belang bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden.

53 Ktr. Amsterdam 3 februari 1993, JAR 1993, 41.
54 Gem. Hof Nederlandse Antilen en Aruba 19 mei 1998, KG 1998, 208.
55 De incidentele wijziging kon voor de invoering van art. 7:613 BW in 1998 volgens de Hoge Raad

gebaseerd op de gewoonte, de redelijkheid en billijkheid of op een stilzwijgende overeenkomst.
HR 8 december 1933, NJ 1934, 661 (gewoonte); HR 27 januari 1995, JAR 1995, 50 (redelijkheid en
billijkheid); HR 22 september 1995, JAR 1995, 216 (stilzwijgende overeenkomst).

56 Roozendaal 2007, p. 50-54 en Van der Grinten 2011, hoofdstuk 17:overwerk.
57 Zie bijvoorbeeld Ktr. Amsterdam 11 juli 2011, JAR 2011, 299 en Ktr. Delft 1 maart 2007, JAR 2007,

130. Anders: Ktr. Zaandam 16 november 2006, JAR 2006, 296.
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– kan aanvaarding van het door de werkgever gedane redelijke voorstel in het licht
van de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werknemer gevergd
worden? En is het belang van de werknemer bij een ondanks de veranderde
omstandigheden ongewijzigd voortduren van de arbeidsvoorwaarden voldoende
gewaarborgd?58

Wanneer de jurisprudentie ten aanzien van structurele wijzigingen van de arbeidstijd
wordt onderzocht,59 dan blijkt dat kantonrechters op eigen wijze de twee verschil-
lende grondslagen en toetsen toepassen. Opvallend is dat art. 4:1a ATW daarbij geen
enkele rol speelt.60 Hoewel dus niet altijd exact hetzelfde stappenplan wordt gevolgd,
komen bepaalde argumenten en elementen regelmatig in de uitspraken over zowel
7:611 als 613 BW terug. Dit is na het arrest Stoof/Mammoet niet anders geworden.
Mijn analyse is dat rechters daarbij (in verschillende volgorde) toetsen:
– wat de aanleiding voor de wijziging is;
– of de wijziging van de arbeidstijd in dat licht nodig is,
– hetgeen tezamen het redelijke of zwaarwichtige belang van de werkgever

oplevert;
– of de wijziging is toegestaan volgens de Arbeidstijdenwet,
– of in het licht van het werknemersbelang voor een minder ingrijpend alternatief

had kunnen worden gekozen;61

– of er vanwege bijzondere belangen reden is een uitzondering voor eenwerknemer
of een bepaalde groep werknemers te maken;

– indien de wijziging toelaatbaar wordt geacht: of een overgangstermijn moet
worden gegund.62

58 Zie verder over dit onderwerp onder meer: Verburg 2012, de noot van Heerma van Voss bij Stoof/
Mammoet in NJ 2011, 185 en de conclusie van A-G Timmerman voor het Monsieurs c.s. /Wegener -
arrest (HR 18 maart 2011, JAR 2011, 108).

59 Gerelateerd aan de wijziging van de arbeidstijd kunnen wijzigingen in de beloning zijn. Het kan
hierbij gaan om wijziging van (onregelmatigheids-) toeslagen, en wijzigingen in de verhouding
tussen het aantal te werken uren en het totale bedrag aan loon dat daar tegenover staat.

60 Er is geen gepubliceerde civiele jurisprudentie waarin dit artikel wordt ingeroepen. Eenmaal werd
het artikel in een ambtenarenzaak ingeroepen: CRvB 11 september 2003, TvA 2004, 4. In de
belangenafweging die de CRvB toepaste, lijkt het artikel geen duidelijk verschil te maken. Veldman
merkt op dat artikel 4:1a Arbeidstijdenwet moeilijk handhaafbaar is. Veldman 2005, p. 79-98, p. 83.

61 Enkele kantonrechters hebben zich in dat licht kritisch getoond over een voorgestelde vermeer-
dering of verspreiding van de werktijden, daar waar ook voor het alternatief van het aantrekken
van nieuw personeel had kunnen worden gekozen. Dit alternatief moet zeker worden onderzocht
wanneer er reeds onvervulde vacatures bestaan. (Ktr. Assen 1 juli 2002, JAR 2002, 189) Ook
wanneer een alternatief het te hoog oplopen van de werkdruk kan voorkomen, moet dat worden
overwogen. (Ktr. Rotterdam 10 juli 2001, JAR 2001, 151.) Een ander alternatief betekende bijvoor-
beeld dat met instemming van de werknemer deze werd overgeplaatst in een andere functie,
waarbij de werktijden konden worden gehandhaafd. (Ktr. Delft 1 maart 2007, JAR 2007, 130, Prg.
2007, 82) De werkgever kan de alternatieven gemotiveerd verwerpen, waarbij hem ook beleids-
vrijheid toekomt. Een valide HRM-argument tegen het werven van nieuw personeel was bijvoor-
beeld dat dan slechts voor de incongruente tijden werknemers moeten worden aangenomen, die
daarmee ten opzichte van het bestaande personeel het met nadeligere werktijden en met minder
doorgroeimogelijkheden moeten doen.

62 Gundt trekt daaruit de conclusie dat de persoonlijke belangen kennelijk niet zo zwaar wegen als
Roozendaal bepleit. Gundt 2009, p. 167. Ik meen dat pas wanneer de wijziging toelaatbaar wordt
geacht, er vervolgens een zorgvuldigheidsnorm geldt die bepaalt dat de werknemer een over-
gangstermijn moet worden gegund.
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De werknemer hoeft zich doorgaans geen illusies te maken over de uitkomst van de
rechterlijke toets bij eenzijdige wijziging door de werkgever. Wanneer de werkgever
zijn huiswerk goed heeft gemaakt: dat wil zeggen een duidelijk aanleiding voor de
wijziging bestaat, waarbij een veranderde vraag naar producten of dienstverlening of
het streven naar kostenbesparing en efficiency een aanleiding kan vormen, de wijzi-
ging in dat kader ook nodig is en is toegestaan volgens de ATW en alternatieven zijn
onderzocht, maar onderbouwd zijn afgewezen, dan leidt dat doorgaans tot toeken-
ning van de mogelijkheid tot eenzijdige wijziging van de werktijd. Ten aanzien van de
uitzonderingen op de voorgenomen (collectieve) wijziging van de werktijd geldt dat
algemene argumenten tegen de wijziging zoals het sociale leven in het algemeen63

vermoedelijk vanwege de non-specificiteit van het argument niet veel gewicht in de
schaal leggen. Wil de rechter een bepaalde werknemer of groep werknemers een
uitzonderingspositie geven, dan moet het dus gaan om bijzondere belangen die een
uitzondering ten opzichte van de andere werknemers rechtvaardigt. Werkgevers
zullen proberen uniforme normen toe te passen, werknemers ‘gelijk te behandelen’.64

Gelijke behandeling betekent een uniforme aanpak, dat is goedkoper en voorkomt
scheve ogen of meer (dure) conflicten over uitzonderingen. Bij collectieve wijziging
geldt dus dat de werknemer zal moeten aantonen dat zijn situatie zodanig van de
andere werknemers verschilt dat aanvaarding van de wijziging in redelijkheid niet
kan worden gevergd. ‘Deze bewijslast is zwaar’, aldus Gundt.65

In welke gevallen wordt erkend dat de bijzondere werknemersbelangen tot hand-
having van de bestaande arbeidstijd dienen te leiden? Een kantonrechtermaakt ervan
gewag dat een uitzondering makkelijker kan worden toegewezen in een grote
organisatie. Deze kan namelijk eerder rekening houden met het persoonlijke belang
van de werknemer omdat de organisatie een uitzondering op de regel voor die
werknemer makkelijk kan opvangen.66 Ook wanneer voor andere werknemers of
groepen werknemers reeds uitzonderingen worden gemaakt, zal aanspraak op een
uitzonderingspositie eerder slagen.67 De belangen die de werknemers naar voren
brengen om een uitzonderingspositie te rechtvaardigen betreffen blijkens de recht-
spraak: de zorg voor kinderen en in verband daarmee de kinderopvang, de actieve
uitoefening van een religie, scholing in het middelbaar en voortgezette onderwijs en
ander werk. Hoewel niet teruggevonden in de rechtspraak zou het hierbij ook kunnen
gaan om de zorg voor andere familieleden dan de kinderen, om mantelzorg voor
anderen, om de actieve uitoefening van een levensbeschouwing en om andere bij- of
herscholing.

Ten aanzien van de combinatie van de werktijden en de kinderopvang acht de
ene kantonrechter het de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor
de benodigde kinderopvang te zorgen en de kosten daarvan te dragen,68 de andere

63 Collectieve OR zaak: Ktr. Tilburg 11 maart 1999, JAR 1999, 70.
64 Ktr. Maastricht 29 maart 2005, JAR 2005, 105.
65 Gundt 2009, p. 167
66 Ktr. Delft 1 maart 2007, JAR 2007, 130, Prg. 2007, 82
67 Ktr. Assen 1 juli 2002, JAR 2002, 189.
68 Ktr. Leeuwarden 5 april 2006, JAR 2006, 109.
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verwacht wel dat de werkgever faciliteert bij het vinden van kinderopvang.69 Hoe dan
ook wordt van de werknemer verwacht dat hij kinderopvang aanpast aan de nieuwe
werktijden. Een uitzonderingspositie wordt de werknemer op basis van een ‘kinder-
opvang’-argument niet gegund. Overigens dient de werkgever oog te hebben voor de
verschillende positie van fulltimers (zonder of met minder zorgtaken) en parttimers
met zorgtaken. Instemming van alle fulltimers met een nieuwe werktijdenregeling,
betekent niet dat de persoonlijke belangen van de parttimers veronachtzaamdmogen
worden.70 Alleen in het geval van een moeder met een bijzondere zorgtaak ten
aanzien van haar zoon die aan een ernstige vorm van verlatingsangst lijdt, overigens
ook in het licht van andere omstandigheden, oordeelt de kantonrechter dat het
belang van de werkgever voor deze privé-omstandigheid moet wijken.71 Een wat
ruimere lijn lijkt de kantonrechter te kiezen die een uitzondering ook toestaat aan een
moeder die samen met haar man voor de kinderen in basisschoolleeftijd zorgt en op
grond van de verdeling van de taken met haar man, ochtenddiensten in plaats van
tweeploegendiensten mag blijven draaien.72 Hierbij overweegt de kantonrechter
pragmatisch dat deze vrouw de enige ouder in een grotere groep betrokken werk-
nemers is die aanspraak kan maken op een uitzonderingspositie en reeds voor
ouderen en arbeidsongeschikten uitzonderingen waren gemaakt.

De werknemer die middelbaar onderwijs volgt en tijdens de weekenden werkt, heeft
voorts ook een bijzonder belang dat voorgaat op een wijziging van de werktijd die
betekent dat hij tijdens de schooluren moet werken.73 Over de wijziging van de
arbeidstijd waardoor samenloop met arbeidstijd bij een andere werkgever ontstaat,
heeft het Gerechtshof te Amsterdam geoordeeld dat de onmogelijkheid aan nieuwe
werktijden te voldoen bij de enewerkgever voor rekening van dewerkneemster komt
nu zij niet heeft geprobeerd de werktijden bij de andere werkgever aan te passen.74

Onduidelijk is wat de rechtspositie van de werkneemster zou zijn geweest indien de
andere werkgever aan de bestaande, nu conflicterende werktijden zou hebben
vastgehouden.

Bovenstaande maakt duidelijk dat bij een voorstel tot wijziging van de arbeidstijd op
initiatief van de werkgever, in feite geen keuzevrijheid voor de werknemer bestaat.
Uit de rechtspraak blijkt dat problemen met de kinderopvang doorgaans niet een
eenzijdige wijziging in de weg staan, dat er soms op grond van de behoefte aan eigen

69 Ktr. Zutphen 31 augustus 2006, JAR 2006, 257.
70 Ktr. ’s-Hertogenbosch 17 februari 2000, JAR 2000, 70.
71 Ktr. Delft 1 maart 2007, JAR 2007, 130, Prg. 2007, 82. Het CWI oordeelde op een vergunningaan-

vraag voor een werknemer die weigerde volgens een nieuw dienstenrooster te werken dat dit
grond was voor toewijzing van de ontslagvergunning op bedrijfseconomische redenen. De reden
voor de weigering, namelijk de mantelzorg voor een hulpbehoevende moeder, (en de werktijden
van de echtgenoot), waren onvoldoende om de vergunning niet te verlenen. Raad van Bestuur CWI
22 december 2008, JAR 2009, 77. Zie voor de omgekeerde situatie: de wens tot zorg voor een
14-jarig kind onvoldoende gespecificeerd en dus geen zwaarderwegend belang dan dat van de
werkgever bij wijziging: Ktr. Utrecht (Voorzieningenrechter) 27 april 2011, JAR 2011, 162.

72 Ktr. Utrecht 9 juni 2010, JAR 2010, 225.
73 Ktr. Hilversum 15 februari 1995, Prg. 1995, 4315.
74 Hof Amsterdam 14 december 2006, JAR 2007, 124
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zorg voor zieke of jonge kinderen wel een uitzondering op collectieve wijziging van
de arbeidstijden wordt gemaakt en dit in het geval van onderwijs ook geschiedt. Een
duidelijke rechtsregel voor de (uitzonderingspositie) van een werknemer die bij
wijziging van de werktijden in de knel komt met werk elders, is nog niet in de
rechtspraak geformuleerd. Slechts voor een beperkte groep werknemers met bijzon-
dere, men zou kunnen zeggen dringende of zwaarwegende eigen zorgtaken en
werknemers die onderwijs volgen bestaat een mogelijkheid de bestaande arbeidstijd
te handhaven.

Ik wijs ten slotte op de bijzondere positie van chronisch zieken en gehandicapten. Het
kan voorkomen dat zij op de huidige werktijden kunnen werken, maar niet in staat
zijn te werken volgens de te wijzigen werktijden. Wanneer de chronisch zieke of
gehandicapte werknemer op de oude werktijden voldoende presteert, maar dit niet
kan op de gewijzigde tijden, is de vraag of de werkgever (ook) de werktijden van deze
werknemer mag wijzigen. In het kader van de belangenafweging bij de eenzijdige
wijziging zou het belang van de chronisch zieke of gehandicapte werknemer zwaar
moeten wegen. De belangenafweging zou dezelfde bescherming moeten bieden als
het recht op een doeltreffende aanpassing van art. 2 WGB h/cz. De werknemer heeft
dan recht op behoud van de hem passende werktijden, tenzij dit voor de werkgever
een onevenredige belasting vormt. Indien de eenzijdige wijziging rechtsgeldig wordt
geacht, maar de werknemer kan om medische redenen niet werken op de gewijzigde
tijden, dan meen ik dat de werknemer zich ziek zou moeten kunnen melden.75

De werknemer wordt namelijk om medische redenen ongeschikt tot het verrichten
van de arbeid. Hij verdient daarmee ook dezelfde bescherming als de zieke werk-
nemer: re-integratie, loondoorbetaling en bijzondere ontslagbescherming.76 Met
andere woorden: bij structurele wijziging van de werktijden komt aan de chronisch
zieke of gehandicapte werknemer een recht toe niet op de nieuwe werktijden te
werken indien dat niet kan vanwege zijn gezondheid. Dit is ofwel goedschiks te
realiseren hetzij via een doeltreffende aanpassing, hetzij minder goedschiks door
ziekmelding en re-integratie in passende arbeid.

Roozendaal betoogt dat wanneer werknemers in rechte een beroep zouden doen op
art. 8 EVRM, de rechter de belangen anders zou moeten wegen.77 Zij acht dit een
manier om de positie van de werknemer bij wijziging van de arbeidstijd te versterken

75 Ktr. Haarlem 27 april 2010, JAR 2010, 172, toetste aan art. 2 WGB h/cz en concludeerde dat een
doeltreffende aanpassing niet mogelijk was. De kantonrechter ontbond daarop de arbeidsover-
eenkomst met de chronisch zieke werknemer. Er was ook wat voor te zeggen geweest dat de
werknemer als ziek voor de nieuwe arbeid had moeten worden beschouwd en bij gebrek aan
passende arbeid in de onderneming, re-integratie in het tweede spoor had moeten worden
vervolgd in de twee ziektejaren.

76 Ik realiseer me dat deze gelijkstelling wellicht in de toekomst incongruentie zal vertonen met
Europese jurisprudentie op het gebied van de doeltreffende aanpassing, omdat in andere landen
minder verstrekkende rechten op re-integratie en loondoorbetaling bij ziekte bestaan. Ik wijs erop
dat juridisch gezien niets in de weg staat in Nederland een voor de chronisch zieke en gehandicapte
werknemer een hoger beschermingsniveau te bieden dan hetgeen het Europese recht als minimum
voorschrijft.

77 Roozendaal 2011, p. 425 e.v.
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vanuit het oogpunt van zijn privéleven. Een grondrechtelijke toets kent inderdaad een
andere structuur dan die op basis van art. 7:613 BW of het goed werkgeverschap bij
wijziging van de arbeidstijd thans gelden. Niettemin bestaat ook bij een grondrechte-
lijke toets beleidsvrijheid voor de werkgever. Weliswaar dient de werkgever de
noodzakelijkheid en proportionaliteit van de maatregel aan te tonen, maar vaak is
bij art. 8 EVRM zaken van disproportionaliteit pas sprake als de maatregel een
excessieve last voor de werknemer oplevert. Die lat ligt dus hoog. Mijns inziens zal
er niet snel sprake zijn van een ongerechtvaardigde inbreuk op het grondrecht. Het
idee van Roozendaal zal mijns inziens de uitkomsten van de hierboven besproken
procedures niet substantieel anders maken. Het zal vermoedelijk dus zo blijven dat de
werknemer bij incidentele wijziging doorgaans geen keuzevrijheid toekomt wanneer
aangetoond is dat de incidentele wijziging voor de werkgever noodzakelijk is.
Bij structurele wijzigingen geldt ook dat de werkgever de noodzakelijkheid van de
wijziging en het ontbreken van geschikte alternatieven moet aantonen. Indien
daaraan is voldaan, lijken alleen werknemers met bijzondere zorgtaken en werkne-
mers die een opleiding volgen en eventueel chronisch zieke of gehandicapte werk-
nemers de wijziging niet hoeven te aanvaarden. Contrair aan de retoriek van de
wetgever duidt de rechtspraak erop dat werknemers zich veelal dienen te schikken in
de veranderingen in de arbeidstijd die voor de organisatie noodzakelijk zijn.

6.4.2 Diensten en individuele weigering of instemming

Ter compensatie van de verruiming van de Arbeidstijdenwet ten aanzien van de
nachtarbeid, de zondagsarbeid en de opt-out met betrekking tot de maximale
arbeidsduur per week, zijn in de Arbeidstijdenwet publiekrechtelijke vereisten van
instemming door de werknemer opgenomen. Terwijl de werkgever volgens de wet
dus verruimde mogelijkheden heeft werk te laten verrichten op ongebruikelijke
tijden, dan wel voor een langere dan gebruikelijke werkweek, beoogt hij de kritiek
dat de werknemer hierbij op verlies staat, te ondervangen door de werknemer
vrijheid te geven de ongebruikelijke werktijden of lengte van de werkweek al dan
niet te accepteren. Realiseert de wetgever hiermee inderdaad zijn doel de werk-
privécombinatie te bevorderen?

6.4.2.1 Nachtarbeid

Zoals hiervoor reeds is beschreven kan een zwangere en pas bevallen werkneemster
niet worden verplicht nachtarbeid te verrichten, tenzij de werkgever aannemelijk
maakt dat dagarbeid redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd (art. 4:5 lid 5
juncto art. 4:7 Arbeidstijdenwet). De bepalingen zijn in de wet opgenomen omdat
zwangerschap en bevalling fysiek en psychisch voor de werkneemster een extra
belasting vormen. Met de extra bescherming wordt beoogd uitval uit de arbeid te
voorkomen.78 Wanneer de arbeid niet kanworden aangepast, ligt volgens de regering
ziekmelding voor de hand ligt.79 Wentholt uit kritiek op dewettelijke bepaling: nu het

78 Kamerstukken II 1993/94, 23646, nr. 3, p. 61, (MvT).
79 Kamerstukken I 1988/89, 20 689, nr. 182b, p. 4 (MvA).
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gaat om bescherming tegen arbeidstijd die schadelijk is voor de gezondheid, zou de
bescherming niet van de werkneemster zelf moeten afhangen, maar door een
wettelijk verbod moeten zijn gewaarborgd.80

Uit het Hoge Raad-arrest uit 1995 blijkt dat het publiekrechtelijke verbod op nacht-
arbeid door zwangere werkneemsters vanwege de clausule ‘tenzij dit redelijkerwijs
niet van de werkgever kan worden gevergd’, nader wordt ingevuld door een privaat-
rechtelijke belangenafweging. De Hoge Raad overweegt in casu of de zwangere
werkneemster een incidentele nachtelijke slaapdienst had mogen weigeren.
De werkgever is gehandicapt en heeft om die reden werknemers die slaapdiensten
voor hem verrichten. Omdat niemand anders beschikbaar is, vraagt de werkgever de
zwangere werkneemster incidenteel een slaapdienst te verrichten. De werkneemster
weigert omdat ze zwanger is en buikklachten heeft. De Hoge Raad weegt mee dat de
zwangerschapsproblemen niet door de werkneemster zijn aangetoond.81 In casu
komt de Hoge Raad tot het oordeel dat de zwangere werkneemster de slaapdienst
niet had mogen weigeren. De weigering levert zelfs een gerechtvaardigde reden voor
ontslag op staande voet op wegens werkweigering.

De uitkomst van de belangenafweging is in dit geval wellicht te billijken vanwege het
bijzondere belang van de gehandicapte werkgever, en vanwege het feit dat het een
slaapdienst en geen gewone nachtdienst betrof. Toch eist de Hoge Raad voor een
gerechtvaardigd beroep op de wettelijke bescherming tegen nachtarbeid dat de
werkneemster bewijs levert van het bestaan van gezondheidsproblemen door de
zwangerschap. Bij een onverwachte, incidentele vraag naar nachtarbeid kan echter
redelijkerwijs niet van de werkneemster worden verwacht dat zij onmiddellijk
het bestaan van klachten tijdens de zwangerschap, reden waarom de nachtarbeid
wordt geweigerd, door middel van medisch bewijs aantoont. Dit ligt wellicht anders
bij nachtarbeid die eerder al is ingepland. Deze kan de werkneemster ook weigeren
met een beroep op de zwangerschap. Indien de werkgever meent dat de werk-
neemster redelijkerwijs de nachtarbeid toch dient te verrichten, heeft de werk-
neemster de tijd om haar bezwaren met een medische verklaring te onderbouwen.
In het licht van de doelstelling van de bepaling bepleit ik dat medisch bewijs van de
zwangerschapsproblemen enkel wordt gevraagd, wanneer de werkneemster gezien
de planning van de nachtdiensten tijd heeft dat bewijs te leveren. Is daar geen tijd
voor, dan moet mijns inziens op de stelling van de werkneemster worden vertrouwd
en dient gezien het doel van de wettelijke bepaling haar belang voor te gaan. Voorts
blijkt uit de zaak dat nu onterecht een beroep is gedaan op dewettelijke bescherming,
het ultimum remedium van een ontslag op staande voet ingezet mag worden door de
werkgever. Daarmee wordt het risico de baan te verliezen in het geval de nachtarbeid
onterecht blijkt te zijn geweigerd, mijns inziens wel erg groot.

De wet kent ook een recht op dagarbeid toe, indien de werknemer wordt geconfron-
teerd met gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het verrichten van nachtarbeid

80 Wentholt 1990, p. 445.
81 HR 22 september 1995, JAR 1995, 216.
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(art. 4:9 ATW). De werkgever regelt in dat geval dagarbeid voor de werknemer, tenzij
dat redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd (art. 4:9 lid 2 ATW). Kritiek op
deze laatste voorziening luidt dat pas een recht op dagarbeid ontstaat, wanneer er
gezondheidsproblemen zijn gerezen. Uit het oogpunt van bescherming van de veilig-
heid en gezondheid ware het beter wanneer het recht op dagarbeid ook preventief zou
werken. In dat geval zou dat recht kunnen worden toegekend bij dreiging van
gezondheidsproblemen, vastgesteld in een arbeidsgeneeskundig onderzoek. Voorts is
in de parlementaire discussie in de jaren tachtig van de vorige eeuw naar voren
gebracht dat een recht op wijziging in dagarbeid ook zou moeten gelden wanneer
gezinsleden van de werknemer bijzondere zorg behoeven.82 Uit het oogpunt
van bescherming van de werk-privécombinatie kan om een dergelijke aanpassing al
wellicht op grond van het goed werkgeverschap worden verzocht.83 Een bepaling
hierover in de Arbeidstijdenwet zou de rechtszekerheid vergroten, maar dewetgever is
hiertoe niet overgegaan.

6.4.2.2 Zondagsarbeid

Hierboven zijn in paragraaf 4 de geflexibiliseerde normen voor de zondagsarbeid
uiteengezet. Telkens wanneer van de hoofdregel van geen zondagsarbeid wordt
afgeweken, dient:
1. ofwel die zondagsarbeid uit de aard van de arbeid voort te vloeien en te zijn

bedongen (art. 5:6 lid 1 Arbeidstijdenwet);
2. ofwel gaat het om zondagsarbeid die vanwege de bedrijfsomstandigheden nood-

zakelijk is en behoeft de werkgever voor het daadwerkelijk laten verrichten van de
zondagsarbeid de instemming van de werknemer (art. 5:6 lid 2 Arbeidstijdenwet).

Wanneer bij collectieve regeling wordt afgeweken, is die instemming van de werk-
nemer vereist wanneer op 40 of meer zondagen per jaar arbeid verricht (art. 5:6 lid 4
laatste alinea ATW).84 De positie van de werknemer op dit punt wordt versterkt
doordat is bepaald dat hij niet magworden ontslagenwegens het weigeren op zondag
tewerken (art. 7:670 lid 9 BW). Werknemers die vanuit het oogpunt van hun religie of
levensbeschouwing op andere dagen dan de zondag hun rustdag houden, kunnen
aan hun werkgever het verzoek doen die dag als de zondag in de zin van de
Arbeidstijdenwet aan temerken (art. 5:1 Arbeidstijdenwet). Als dat verzoek is gedaan,
wordt die levensbeschouwelijke dag voor de toepassing van arbeids- en rusttijden
met de zondag gelijkgesteld. De bijzondere regeling voor de zondagsarbeid is in de
wet opgenomen om het grondrecht op de traditionele rustdag uit de IAO-Conventies
nrs. 14 en 106 te waarborgen.85 De keuzevrijheid voor de werknemer met betrekking
tot de zondagsarbeid die voortvloeit uit de bedrijfsomstandigheden is niet nader door
de wetgever gemotiveerd.

82 Zie hierover de Raad van State: Kamerstukken II 1981/82, 17038, nr. A-C, p. 1 en de reactie van de
toenmalige minister op vragen van de CPN-fractie: Kamerstukken II 1982/83, 17038, nr. 5, p. 25.

83 Jacobs- de Klerk 2011.
84 Amendement van Van der Vlies, Rambocus, Huizinga-Heringa, Van Gent en Stuurman,

Kamerstukken II 2006/07, 30532, nr. 22.
85 Kamerstukken II 1993/94, 23 464, nr. 3, p. 108 (MvT).
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Het publiekrechtelijke vereiste van instemming met de zondagsarbeid blijkt niet
onmiddellijk ook absolute civielrechtelijke rechten op weigering van de zondags-
arbeid te geven. In de civiele rechtspraak wordt namelijk soms het instemmings-
vereiste als absolute norm gehanteerd, in andere gevallen wordt echter een
belangenafweging op basis van de redelijkheid en billijkheid gemaakt. Door de
kantonrechter te Rotterdam werd het recht op weigering van zondagsarbeid wel
zonder meer erkend.86 De aard van de arbeid, die van verkoop in de Bijenkorf,
anders dan bijvoorbeeld volcontinue diensten, brengt volgens de kantonrechter
geen verplichting tot zondagsarbeid met zich. Deze verplichting is evenmin van de
werkneemster bedongen. Dat de zondagsarbeid in de cao is vastgelegd, doet daaraan
niet af. Er dient dus te worden uitgegaan van bedrijfsomstandigheden die de
zondagsarbeid noodzakelijk maken, waarbij geldt dat de werkgever instemming
van de werknemer behoeft voor de zondagsarbeid. Nu de werkneemster deze niet
geeft, kan zij niet tot zondagsarbeid worden verplicht. In een zaak waarbij een
medewerker van de technische dienst van hotel Krasnapolsky te Amsterdam op
religieuze redenen weigerde nog langer op de zaterdag te werken, hetgeen eerder
was bedongen, overwoog de kantonrechter echter het volgende. ‘(...) een hotel als
Krasnapolsky kan niet functioneren wanneer het niet 24 uur per dag over een technische
dienst kan beschikken; er gaat altijd wel iets stuk en daar kan men de gasten niet mee
opzadelen, terwijl het bedrijfseconomisch niet verantwoord is kamers langere tijd niet
te gebruiken. Dus zal er ook arbeid moeten worden verricht op godsdienstige feestdagen.
In een samenleving met veel verschillende godsdiensten zijn er altijd wel godsdienstige
feestdagen. Het is voor een werkgever met een, in een stad als Amsterdam, divers
personeelsbestand vrijwel ondoenlijk om met al deze voorschriften rekening te houden
en ook nog voor een eerlijke verdeling van de vervelende klussen te zorgen. Veelal zijn de
godsdienstige voorschriften niet zo rigide dat geen oplossing denkbaar is; zijn die
voorschriften dat wel, dan zal de belijder daaraan alleen tegemoet kunnen komen door
werk te kiezen dat zich met deze voorschriften verdraagt.’ De kantonrechter ontbindt de
arbeidsovereenkomst zonder vergoeding.87

Uit beide zaken blijken twee moeilijkheden met betrekking tot de toepassing van de
normen voor de zondagsarbeid. Ten eerste is het onduidelijk wanneer lid 1 respec-
tievelijk lid 2 van toepassing is: wanneer vloeit de zondagsarbeid uit de aard van
de arbeid voort en wanneer gaat het om zondagsarbeid die noodzakelijk is vanwege
de bedrijfsomstandigheden? De wetgever licht dit onderscheid niet helder toe. In de
literatuur wordt voor de aard van de arbeid verwezen naar de sectoren waarin
zondagsarbeid gebruikelijk is, zoals het openbaar vervoer, de horeca en de zorg-
sector.88 Dit lijkt mij ook op te gaan voor de detailhandel, maar bijvoorbeeld de
kantonrechter te Rotterdam denkt daarover in 2006 anders. In het geval van
toepasselijkheid van lid 1 is een eerder gemaakte afspraak tot het verrichten van
zondagsarbeid voldoende om zondagsarbeid niet te mogen weigeren.

86 Het recht op weigering van zondagsarbeid bevestigend: Ktr. Rotterdam 26 januari 2006, JAR
2006, 42.

87 Ktr. Amsterdam, 19 maart 2009, JAR 2009, 95. Anders: Ktr. Gouda 12 december 1996, Prg. 1997,
4697.

88 Luttmer-Kat 2008, aant. 11.
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Vervolgens is de tekst van de wet onduidelijk over op welke wijze de werknemer
moet hebben ingestemd met de zondagsarbeid vanwege de aard van de arbeid.
Of onder ‘de bedongen zondagsarbeid’ alleen individuele afspraken vallen, of een cao-
bepaling over zondagsarbeid ‘bedongen zondagsarbeid’ is, blijkt niet uit de wet. De
wetgever heeft in de memorie van toelichting gerefereerd aan de ‘hoge prioriteit’ die
voor de zondagsarbeid wordt gegeven aan hetgeen de sociale partners daarover
hebben afgesproken. Mogelijk echter slaat dit op de afwijking bij collectieve regeling
van art. 5:6 lid 4 Arbeidstijdenwet en niet zozeer op de invulling van hetgeen
‘bedongen’ is in het kader van lid 1.

Volgens lid 2 kan de zondagsarbeid alleenworden opgelegd na instemming van de
OR of alle belanghebbende werknemers én wanneer de individuele werknemer voor
dat geval instemt. Onder lid 2 heeft de werknemer dus het recht elk nieuw verzoek
om zondagsarbeid te weigeren. De tweede moeilijkheid betreft de civielrechtelijke
inkleuring van lid 2. Terwijl de ene kantonrechter de publiekrechtelijke normvan lid 2
strikt uitlegt, neemt de ander ruimte om in het kader van een ontbindingsverzoek een
belangenafweging te maken. Hieruit blijkt dat ondanks het vereiste van overeen-
komst of individuele instemming, de zondagsarbeid niet altijd kan worden gewei-
gerd, althans niet zonder de consequentie van ontslag. Het instemmingsvereiste
levert geen vetorecht op. Om die reden compenseert de keuzevrijheid van de werk-
nemer door middel van het instemmingsvereiste van lid 2 slechts in beperkte mate de
ruime toelating van zondagsarbeid in de Arbeidstijdenwet 1996.

6.4.2.3 Opt-out

Voor de Nederlandse aanwezigheidsdiensten geldt vanaf 2006 eenmaximale arbeids-
tijd bij aanwezigheidsdiensten van gemiddeld 48 uur per week. De referentieperiode
is vastgesteld op 26 weken. Daarbij wordt de mogelijkheid tot individuele opt-out van
deze 48-urige werkweek ingevoerd, in de vorm van de zogenaamde maatwerk-
regeling.89 Het Arbeidstijdenbesluit maakt het onder de voorwaarde van een collec-
tieve regeling90 en met schriftelijke instemming van de werknemer mogelijk bij een
aanwezigheidsdienst tot gemiddeld 60 uur per week te werken (art. 4:8.2 lid 2
Arbeidstijdenbesluit)91. De instemming geldt voor maximaal een periode van 26

89 Besluit van 22 november 2005 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verbandmet een arrest
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen betreffende aanwezigheidsdiensten,
Stb. 2005, 605.

90 Nota van Toelichting op het Besluit van 22 november 2005 tot wijziging van het Arbeidstijden-
besluit in verband met een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
betreffende aanwezigheidsdiensten, Stb. 2005, 605.

91 Het Arbeidstijdenbesluit geeft bijzondere normen voor de aanwezigheidsdienst. Deze dienst mag
volgens artikel 4:8 lid 3 sub a Arbeidstijdenbesluit ten hoogste 52 maal in elke periode van 26
weken worden opgelegd. Ten hoogste 48 uur gemiddeld in een periode van 26 weken wordt er
arbeid verricht (art. 4:8 lid 3 sub b Arbeidstijdenbesluit). De werknemer heeft voor en na een
aanwezigheidsdienst recht op rust gedurende 11 uur. Daar komt eenmaal per week een rust van
24 uur bij (art. 4: 8 lid 3 sub c en d Arbeidstijdenbesluit). Wanneer er een goede reden voor bestaat
kan bij collectieve regeling de rust worden bekort tot eenmaal 10 en eenmaal 8 uur (art. 4:8 lid 4 en
5 Arbeidstijdenbesluit). Daarbij geldt een zogenaamde een op een compensatie. Dat houdt in dat
de gemiste rust onmiddellijk na de eerstvolgende arbeid moet worden ingehaald.
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weken, waarna hij stilzwijgend wordt verlengd (art. 4:8.2 lid 1 Arbeidstijdenbesluit).
Het vereiste van de individuele instemming is de implementatie van het vereiste uit
art. 22 lid 1 sub b Richtlijn 2003/88/EG.

Inmiddels heeft het Europese Hof van Justitie zich in de zaak Pfeiffer/Deutsches Rotes
Kreuz over de individuele toestemming bij de opt out uitgesproken.92 In die zaak was
van een wettelijke mogelijkheid gebruik gemaakt bij cao van de maximale gemid-
delde arbeidstijd per week af te wijken in verband met aanwezigheids- en oproep-
diensten. Het Hof overweegt dat zo’n afwijking alleen is toegestaan indien de
werknemer zijn uitdrukkelijke toestemming op basis van kennis van zaken en uit
vrije wil geeft. Het Hof legt dus op drie zaken de nadruk: informatie (kennis van
zaken), vrije wil tot toestemming en de onmogelijkheid anders dan met uitdrukke-
lijke toestemming van de werknemer van de maximale arbeidsduur per week af te
wijken. Opgemerkt zij dat een verwijzing in de individuele arbeidsovereenkomst naar
de cao waarin de opt out is toegestaan niet voldoet aan de wettelijke eis van
individuele instemming, aldus het Hof van Justitie (r.o. 84-85). Volgens Van Hoek
druist deze opvatting in tegen de Nederlandse gangbare opvatting dat wanneer
individuele afwijking is toegestaan, dit ook kan geschieden in de cao omdat de cao
een betere waarborg voor bescherming biedt dan de individuele overeenkomst.93 Nu
in Nederland zowel collectieve als individuele toestemming is vereist, wordt dit punt
getackled. Collins merkt op dat hoewel het vereiste van schriftelijke instemming
enige bescherming biedt, in de praktijk een standaardbeding in de arbeidsovereen-
komst kan worden opgenomen waarin de opt out wordt geregeld. De werknemer
wordt dan voor het blok gezet. Wanneer hij niet tekent, loopt hij de baan mis.94 De
kritiek uit de literatuur is dus dat de individuele toestemming in praktijk niet zo erg
uit vrije wil zal zijn. In de Richtlijn is een extra waarborg ingebouwd. De werknemer
mag geen nadeel ondervinden indien hij niet instemt met de opt-out en deze arbeid
dus niet verricht (art. 22 lid 1 sub b Richtlijn 2003/88/EG). Een reden voor het einde
van de arbeidsovereenkomst mag deze weigering dan ook niet zijn. De Nederlandse
regelgever stelt dat het UWV of de kantonrechter in een dergelijk geval niet zal
meewerken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.95 De weigering mag
volgens het Hof van Justitie in de zaak Fuß evenmin reden zijn tot gedwongen
overplaatsing.96 Dit is namelijk in strijd met het recht op effectieve rechtsbescher-
ming. De vrees voor een vergeldingsmaatregel waartegen geen beroep open staat, zou
de werknemer kunnen ontmoedigen zijn rechten staande te houden, hetgeen de
verwezenlijking van de doelstelling van de richtlijn ernstig in gevaar zou brengen.97

92 HvJ EG 5 oktober 2004, zaaknrs. C -397/01 – 403/01, JAR 2004, 261 (Pfeiffer/ Deutsches Rotes Kreuz,
Kreisverband Waldshut eV).

93 Van Hoek 2006, p. 256.
94 Collins 2005, p. 123.
95 Nota van Toelichting op het Besluit van 22 november 2005 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit

in verband met een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen betreffende
aanwezigheidsdiensten, Stb. 2005, 60 en Van Drongelen, Jellinghaus & Korver 2006, p. 224.

96 HvJ EU 14 oktober 2010, C-243/09 (Fuß).
97 Zie ook: Pahladsingh & Van Roosmalen 2011, p. 56.
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In vergelijking met het recht op weigering van nachtarbeid, met het recht op
dagarbeid in geval van gezondheidsproblemen en in vergelijking met het vereiste
van instemming voor zondagsarbeid, lijkt het recht de verlenging van de werktijd via
de opt-out te weigeren, via het Europese recht stevigere bescherming op te leveren.
Wanneer de werknemer weigert de werktijd via de opt-out te verlengen, mag de
werkgever dit niet sanctioneren.

6.4.2.4 Tussenconclusie

Ten aanzien van de arbeidstijd op de ongebruikelijke tijden van de nacht, de zondag
en bij een verlenging van de arbeidsduur per week boven de 48 uur, geeft de
Arbeidstijdenwet de werknemer de keuze al dan niet met deze werktijden in te
stemmen. Daarbij spelen verschillende motieven een rol: de bescherming van
de gezondheid van zwangere of pas bevallen werkneemsters, de bescherming van
de religieuze en traditionele rustdag en bescherming van de veiligheid en gezondheid
bij lange werkweken. Het blijkt dat de instemmingsvereisten in de rechtspraak
verschillend worden ingevuld. Soms wordt het instemmingsvereiste zonder meer
erkend, bijvoorbeeld door het Hof van Justitie bij de opt-out. De werkgever mag geen
sancties opleggen wanneer de werknemer instemming onthoudt. Andere keren
plaatst de rechter de betreffende publiekrechtelijke norm in het kader van de
contractuele relatie tussen de werkgever en werknemer. Dan maakt de rechter een
belangenafweging. Bij die belangenafweging worden soms strenge eisen gesteld aan
het belang van de werknemer en kan een onterecht beroep op de bescherming het
einde van de arbeidsovereenkomst betekenen. Dit levert rechtsonzekerheid voor de
werknemer op. Uit het bestaan van het instemmingsvereiste bij bepaalde arbeids-
tijden blijkt dat de wetgever oog heeft gehad voor de mogelijkheid dat de flexibele
arbeidstijden van de werkgever niet in het belang van alle werknemers zijn.
De wetgever bevordert met de instemmingsvereisten echter vanwege de ‘contrac-
tuele’ lagere rechtspraak uiteindelijk niet zozeer een individuele win-winsituatie
tussen de flexibele uren van de werkgever en de werknemerswensen, maar voorkomt
ook hier dat de flexibiliteit die de werkgever wenst tot grote verliezers leidt.

6.4.3 Flexibele urenomvang volgens contract en rechtsvermoeden

De situatie met betrekking tot een verandering in de uren kan ook zien op het feit dat
de werknemer enige tijd méér uren dan minimaal overeengekomen heeft gewerkt en
de werkgever het aantal uren wil reduceren. De werknemer kan dan het rechts-
vermoeden van art. 7:610b BW inroepen, mits de arbeidsovereenkomst ten minste
drie maanden heeft geduurd. De omvang van de arbeid wordt vermoed gelijk te zijn
aan het gemiddelde van de afgelopen drie maanden.98 Structurele overschrijdingen
van de overeengekomen arbeidsduur kunnen daarmee leiden tot een vergroting
van de arbeidsomvang.99 Het rechtsvermoeden helpt rechtszekerheid te krijgen over

98 Toepassing hiervan bij ziekte: Ktr. Zwolle 1 december 1999, JAR 2000, 6.
99 Ktr. Haarlem (Voorzieningenrechter) 15 juni 2010, JAR 2010, 185, Ktr. Maastricht 22 maart 2006,

JAR 2006, 111, Ktr. Zwolle 4 oktober 2005, JAR 2005, 244; Ktr. Gouda 19 februari 2004, JAR 2004, 77.
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onduidelijk omvang van de arbeid.100 De werkgever kan het vermoeden onder meer
weerleggen door aannemelijk te maken dat een langere referteperiode, waarin het
aantal gewerkte uren het overeengekomen aantal niet overschrijdt, voor de bepaling
van het gemiddelde dient te worden aangehouden.101 Het verlengen van deze
referteperiode mag echter niet zodanige vormen aannemen dat door de lengte ervan
jarenlange fluctuaties in het bedrijf worden betrokken. Dat zou de betekenis van het
rechtsvermoeden illusoir maken.102 Waar de grens ligt, is onduidelijk. De refertepe-
riode kan voor uitzendkrachten betrekking hebben op een voorgaande arbeidsover-
eenkomst met het uitzendbureau waarbij voor een andere inlener werd gewerkt.103

De rechtspraak over het rechtsvermoeden voor de omvang van de arbeid bij oproep-
werk laat het volgende zien. De kantonrechter te Hilversum stelde een referteperiode
van een jaar de arbeidsomvang van een oproepkracht vast. Op basis van het goed
werkgeverschap werden de meeruren tot de overeengekomen arbeidsomvang
gerekend.104 Wanneer pieken in het werk als structureel zijn aan te merken, is er
geen reden (meer) deze pieken buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de
omvang van de arbeid.105 Een sterk wisselend aantal uren, zonder vast patroon
vanwege het enkel invallen bij ziekte door een oproepkracht kan aanleiding zijn
het rechtsvermoeden weerlegd te achten.106 Een andere benadering wordt geko-
zen door de kantonrechter te Sneek. Wanneer het oproepcontract de oproepkracht
niet ertoe verplicht aan een oproep te voldoen, is de werkgever als goed werkgever
gehouden de oproepkracht werk te verschaffen, tenzij hij een redelijke grond heeft
dat niet te doen. Bij gebrek aan de redelijke grond is de loonvordering van de
oproepkracht toewijsbaar, zij het met een langere referteperiode dan drie maanden.107

6.4.4 Cao als vernieuwer: zelf roosteren, functiecontracten en Het Nieuwe Werken

6.4.4.1 Recht op zelfroosteren, functiecontracten en Het Nieuwe Werken

Deafgelopen jaren zijnverschillende vormenvanvergroting vande zeggenschap vande
werknemer over zijn arbeidstijden tot ontwikkeling gebracht in ondernemingen en de
cao-praktijk. Deze zijn: zelfroosteren, functiecontracten en tijd- en plaatsonafhankelijk
werken oftewel Het Nieuwe Werken (HNW). Ik bespreek de verschijningsvormen

100 Van geen van beide situaties is sprake omdat er telkens afzonderlijke contracten zijn afgesloten: Ktr.
Alkmaar 4 mei 2005, JAR 2005, 138. Een beroep op het rechtsvermoeden kan bij heen min-max
contract het aantalminimumurenverhogen,maardat doet niet af aan een hogermaximumwaarvoor
de werknemer ook kan worden ingeroosterd. Ktr. Zutphen 31 augustus 2006, JAR 2006, 257.

101 Hof Leeuwarden 28 mei 2008, JAR 2008, 293, Ktr. Sneek 15 december 2004, JAR 2005, 42.
102 Ktr. Zierikzee 17 september 1999, JAR 2000, 23.
103 Ktr. Utrecht 6 juni 2007, JAR 2007, 175.
104 Ktr. Hilversum 15 maart 1999, JAR 1999, 91.
105 Ktr. Dordrecht 11 januari 2001, JAR 2001, 163.
106 Wanneer een oproepkracht vanwege het ontbreken van een diploma niet meer mag worden

ingezet, is daarmee de werkgever niet langer gehouden de oproepkracht op te roepen voor het
aantal uren volgens het rechtsvermoeden. Ktr. Utrecht 27 oktober 2004, JAR 2005, 43.

107 Ktr. Sneek 15 december 2004, JAR 2005, 42. In soortgelijke zin wat de plicht tot oproeping betreft:
Ktr. Amsterdam 30 juni 2008, JAR 2008, 193. Zie ook: HR 27 april 2012, JAR 2012, 148, LJN BV6939.
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hiervan aan de hand van de bevindingen uit het cao-onderzoek. Naar aanleiding van
problemen die in de literatuur en in de praktijk worden gesignaleerd, doe ik vervolgens
suggesties omdeze te ondervangendoormiddel van aanpassing vande cao-bepalingen.

Een eerste oplossing, die kan bijdragen aan realisatie van zowel flexibiliteitsbehoeften
van werkgevers als een goede werk-privécombinatie voor werknemers, kan worden
gebaseerd op het zogenoemde zelfroosteren.108 Zelfroosteren komt in verschillende
vormen en gradaties reeds voor. Werkgevers geven aan welke bezetting nodig is voor
de diensten zoals die in het bedrijfsonderdeel gebruikelijk zijn. Werknemers regelen
dan in onderling overleg of met behulp van een door henzelf samengestelde
roostercommissie of roosteraar de invulling van het rooster. Een stap verder is hierbij
gespecialiseerde software te gebruiken om de werknemers nog zelfstandiger hun
rooster te laten samenstellen.109 Werknemers kunnen bijvoorbeeld preferenties aan-
geven, waarmee het roosterprogramma rekening houdt, of werknemers plannen
geheel zelf hun urenmet behulp van het programma. De roostering geschiedt in fasen
waarbij ofwel de werknemers zelf, ofwel de leidinggevende of roosteraar overlap of
gaten in de bezetting dienen op te lossen. Dit kan overigens ook door benutting van de
planningssoftware geautomatiseerd worden opgelost.110 Ook de SER wijst in 2011 op
ICT-technologie die deze nieuwe vormen van werknemerszeggenschap over de
arbeidstijden mogelijk maakt.111

FNV bepleit een hiermee samenhangend recht voor werknemers, namelijk een recht
op zelfroostering.112 In de onderzochte cao’s zijn twee voorbeelden te vinden van
innovatieve bepalingen met betrekking tot het recht op zelfroosteren. De KPN Cao
kent een bepaling die een praktijktest met betrekking tot zelfroostering inhoudt:

‘3.5 Werken volgens het model “Zelfroostering”
Ben je werkzaam op een afdeling waar “Het Nieuwe Werken” niet kan worden

toegepast? Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je bent ingedeeld in de groep Retail
(hoofdstuk 10 van deze CAO) of Operations (hoofdstuk 11 van deze CAO).

Voor die gevallen onderzoekt KPN in 2010 of een systeem kan worden ingevoerd
waarin medewerkers daar waar mogelijk zelf hun voorkeur kunnen aangeven bij het
vastleggen van hunwerktijden in roosters (het model “Zelfroostering”). In geval van goede
resultaten van dit onderzoek, besluit KPN tot invoering van dit model.

Bij invoering zal je manager aangeven of de afdeling waartoe jij behoort aan “Zelf-
roostering” kan deelnemen.’

108 Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie 2009. Huiskamp, De Leede & Looise 2002.
109 ‘Personeel maakt vaker zelf rooster’, Algemeen Dagblad van 8 augustus 2008.
110 Ik teken aan dat met de zelfroostering conflicten over overlap en gaten in de bezetting niet vanzelf

verdwijnen. Bijvoorbeeld: twee werkneemsters willen niet op de woensdagen werken. Hof
’s-Gravenhage, 23 maart 2007, JAR 2007, 126. Indien de werknemers er zelf niet uitkomen, dient
de werkgever alsnog de knoop door te hakken. Een andere oplossing voor grotere organisaties is
het computerprogramma de optimale oplossing voor de ‘mismatches’ te laten uitrekenen, die
alsnog aan de werknemers wordt opgelegd. Zie: http://ondernemerinbusiness.nl/personeel/413/
zelfroosteren-werknemers-bepalen-eigen-werktijd/, geraadpleegd op 23 juni 2011

111 SER 2011, p. 39-44.
112 Het recht op zelf roosteren is een speerpunt van de vakbond, Nieuwjaarstoespraak 2008 van

A. Jongerius. Geciteerd in: Lubbers 2008.
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De Cao Woondiensten gaat een stap verder. In art. 3.4 is reeds een recht op zelf-
roosteren bepaald:

‘De werkgever kan samen met de ondernemingsraad een systematiek van zelfrooste-
ren afspreken.

Zelfroosteren is een innovatieve manier van werktijdenplanning om tot optimale
flexibiliteit binnen de organisatie te komen.

Er wordt gestreefd naar de juiste balans tussen de bezettingsbehoefte van de onderne-
ming op bepaalde werktijden en de voorkeuren van de individuele medewerker.

Ten aanzien van de systematiek die afgesproken kan worden, geldt dat de werktijden
als gevolg van het zelfroosteren mogen afwijken van de geldende CAO-bepalingen maar
binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet moeten blijven.

Verder dienen werknemers bij toepassing van de systematiek van zelfroosteren de
mogelijkheid te hebben 4 x 9 uur te werken of hun dagelijkse werktijden af te stemmen op
hun individuele behoefte, mits dit past binnen de minimale bezettingsgraad.’

Een volgende manier omwerknemers hunwerktijden te laten bepalen is het afsluiten
van zogenaamde functiecontracten. In dit type contract wordt vastgelegd welke
prestaties van de werknemer worden verwacht in het kader van zijn functie.
De werknemer dient deze prestaties te leveren. Daarbij is niet van belang op
welke tijden hij zijn werk verricht. 11 van de 40 onderzochte cao’s noemen het
fenomeen functiecontracten, maar regelen daarover verder niets. Eén cao sluit de cao-
bepalingen over de arbeidstijd uit in het geval van gebruik van een functiecontract.

Ook het zogenoemde Het Nieuwe Werken (HNW) is in opkomst. HNW kan worden
gedefinieerd als tijd- en plaatsonafhankelijk werken. In drie van de onderzochte cao’s
zijn onderzoeksbepalingen opgenomen met betrekking tot de mogelijkheden van
Het Nieuwe Werken. In de cao Rabobank wordt een overweging gewijd aan flexibi-
liteit met betrekking tot de arbeidstijden: ‘Er wordt steeds meer gewerkt als enwaar dat
nodig is en kan: tijd- en plaatsonafhankelijk werken, wederzijdse flexibiliteit. Rabobank
richt zich daarop in.’ De cao bepaalt dat de individuele werktijden van medewerkers
periodiek in overleg tussen de leidinggevende en medewerker worden afgesproken.
De cao ING gaat wat verder en bepaalt dat initiatieven met het zogenoemde
‘e-werken’ worden ondersteund. Het idee is dat daarmee meer kennis en ervaring
wordt opgedaan voor welke processen en functies e-werken geschikt is, welke
vormen van e-werken kunnen worden benut (thuiswerken, werken vanuit een
satelietkantoor), welke veranderingen dit betekent voor de aansturing van het
werk door de managers en de betrokkenheid bij de afdeling en ING, en ten slotte
voor de beveiliging en ICT (art. 3.6 cao ING). De initiatieven zullen worden onder-
steund en gemonitord. De resultaten hiervan zullen de kaders geven voor
het toekomstige e-werken binnen ING en voor afspraken in een volgende cao
(art. 3.7 cao ING). De KPN-cao regelt al de invoering van HNW. De afdelingsmanager
krijgt de bevoegdheid te bepalen of HNWwordt ingevoerd. Indien dit het geval is, kan
een werknemer verzoeken om te werken volgens HNW-model. Afwijzing van het
verzoek wordt gemotiveerd door de manager. Bij toewijzing van het verzoek wordt
individueel afgesproken hoe het tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt ingevuld
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(art. 3.4 cao KPN). De cao-bepalingen over de werktijden gelden in dat geval niet en
evenmin worden de individuele werktijden in roosters vastgelegd. ‘Wel is het
werkaanbod altijd leidend, zowel voor tijdstippen als plaats van werken.’ Vermeld
wordt nog dat de thuiswerkplek volgens de Arbowet dient te zijn ingericht, onverlet
de zelfstandige verplichtingen van KPN met betrekking tot die wet.

6.4.4.2 Beoordeling van de cao-bepalingen

Het recht op zelfroosteren, functiecontracten en HNW kunnen voor de werknemer
voordelen bieden. De werknemer kan meer autonoom zijn werktijden bepalen en
daarbij werk en privé naar wens op elkaar afstemmen.113 Daarbij kan de cao een recht
aan de werknemers verlenen en voorts de kaders bepalen voor de toepassing van
het zelfroosteren, de functiecontracten en HNW in de onderneming. McCann waar-
schuwt echter dat de retoriek van de wetgever over zeggenschap en inspraak van
werknemers bij onder meer de arbeidstijden de problemen in realiteit niet mag
verhullen.114

Het is bekend dat de nieuwe vormen van zeggenschap over de arbeidstijden van HNW
voor bepaaldewerknemers een verhoogd risico op overbelasting en burn out met zich
brengen.115 Dit geldt vermoedelijk ook voor functiecontracten. Vermoed wordt dat
deze werknemers zonder de kantoortijden hun eigen grenzen tussen werk en vrije
tijd uit het oog verliezen. Thuiswerken is soms een eufemisme voor overwerken.
Vanwege de verplichtingen uit de Arbowet dient de werkgever dit risico te inventa-
riseren116 en te voorkomen. Indien hij dat niet doet, en de werknemer wordt ziek en
lijdt schade, dan kan de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gehouden op
grond van art. 7:658 BW. Dit leidt ertoe, ook al is dat in strijd met de gedachte achter
de functiecontracten en HNW, dat de werkgever de arbeidsduur en werktijden niet
helemaal in handen van de werknemer alleen kan leggen. De werkgever is verant-
woordelijk voor een correcte ‘zelf-’ registratie van de werktijden door de werk-
nemer.117 Het is nog een onbeantwoorde vraag hoe de rechtspraak zal omgaan met
situaties waarin de uren niet zijn geregistreerd. Het risico bestaat dat de zeggenschap
van de werknemers over hun arbeidsuren en werklocatie zich tegen hen keert,
wanneer de werkgever volgens rechters wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan indien
hij telkenmale om registratie heeft gevraagd en heeft gewaarschuwd tegen de
gevolgen van niet-registreren voor de aansprakelijkheid van de werkgever ten
aanzien van schade als gevolg van (langdurig) overwerk. Omdat nog geen lijn in de
jurisprudentie is ontwikkeld is op dit moment nog niet te zeggen of de wetgever met
de Arbowet en art. 7:658 BW in adequate middelen heeft voorzien om zijn bescher-
mingsdoelen ten aanzien van de veiligheid en gezondheid te waarborgen.

113 Zie ook: Knegt e.a. 2011, p. 16.
114 McCann 2008, p. 174 e.v.
115 STAR 2003.
116 Art. 3 Arbowet.
117 Jansen 2011.
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Op dit moment is dus de rol van de collectieve bescherming belangrijk om deze
nieuwe werkvormen in goede banen te leiden. Indien in de cao de werkgever beleids-
ruimte wordt gelaten om de cao-bepaling te implementeren, dan beschikt de OR in
bepaalde gevallen over een adviesrecht. De invoering van werknemerszeggenschap
over de arbeidstijd en/of werklocatie kan namelijk gepaard gaan met belangrijke
veranderingen in de organisatie, ICT-investeringen of met adviesopdrachten aan een
deskundige (art. 25 lid 1 resp. sub e, h en k, n WOR). Krachtens art. 27 lid 1 sub b WOR
heeft de OR voorts instemmingsrecht over de voorgenomen regelingenmet betrekking
tot de arbeidstijd, evenals een instemmingsrecht met betrekking tot regelingen over de
personeelsbeoordeling (art. 27 lid 1 sub g WOR).118 In de cao kunnen de medezeggen-
schapsrechten worden benadrukt door nadere invulling van het recht op een nieuwe
vorm van zeggenschap over de werktijden over te laten aan de werkgever, die daarbij
het adviesrecht of instemmingsrecht van de OR op grond van de WOR in acht neemt.
Eventueel kunnen in de cao de advies- en instemmingsrechten worden uitgebreid,
bijvoorbeeld door een adviesrecht toe te kennen voor alle wijzigingen in de organisatie
en investeringen als gevolg van het invoeren van zelfroosteren, functiecontracten en
HNW.

Het valt op dat de cao-bepalingen over individuele zeggenschap van werknemers met
betrekking tot zelfroosteren en HNW nog in de kinderschoenen staan. Verduidelijking
van de beleidsverplichtingen van de werkgever, nadere bepalingen over de maximale
arbeidstijd en procesbepalingen ontbreken nog grotendeels. De cao (of arbo-catalogus)
kan ten aanzien van de arbeidstijd bepalen dat het kader van de Arbeidstijdenwet
geldt, kan zelf strengere normen geven of kan dit decentraliseren naar dewerkgever en
de ondernemingsraad. Voorts zouden procesbepalingen de werknemerscherming
kunnen bevorderen en problemen kunnen voorkomen. Zij zouden de volgende
onderwerpen kunnen betreffen:
– de vaststelling welke werknemers recht hebben op welke nieuwe vormen van

zeggenschap over de werktijden;
– de algemene grenzen aan de werktijden (in ieder geval binnen de kaders van de

Arbowet en de cao);
– de inventarisatie vanveiligheids- engezondheidsrisico’s die hieraanverbonden zijn;
– de voorlichting van de werknemer over deze risico’s grenzen;
– een registratieplicht van de werknemer van de arbeidstijd;
– periodieke monitoring en evaluatie van de gemaakte arbeidstijden;
– beleid met betrekking tot en (schriftelijke) afspraken met de werknemer over de

verplichte of minimale aanwezigheid en te leveren prestaties en de beoordeling
aan de hand van objectieve criteria daarvan;

– een regeling voor beslechting van geschillen tussen de werknemer en werkgever.

Ten slotte, vergroting van de keuzevrijheid ten aanzien van de arbeidstijden is voor de
werknemer een winstpunt. Het risico bestaat echter dat meer zeggenschap van

118 Zie ook: Knegt e.a. 2011, p. xvii en Jansen 2011.
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werknemers ten koste gaat van het (extra) loon voor onregelmatige of ‘onsociale’
uren. De cao-afspraken hierover staan onder druk.119

6.5 Conclusie

De wetgever heeft zich ten doel gesteld de combinatie tussen werk en privétaken te
verbeteren. In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat deze doelstelling dient te worden
voorzien van passende maatregelen omdat het doel niet vanzelf zal worden bereikt.
De operationalisering van de onderzoeksvraag luidt dan ook: ‘Het doel van bevordering
van een win-winsituatie tussen flexibiliteit en de combineerbaarheid van arbeid en
zorgtaken zal zonder aanvullende werknemersrechten door de wetgever of in de cao
niet worden gerealiseerd.’

De werkgever kan flexibiliteit ten aanzien van de arbeidstijden realiseren binnen de
publiekrechtelijke grenzen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, en
eventueel binnen de grenzen van de cao of afspraken met het medezeggenschaps-
orgaan. Daarbij is wijziging van de arbeidstijd een belangrijk onderwerp. Verschil-
lende juridische mechanismen bewaken daarbij de balans tussen de belangen van de
werkgever bij vaststelling van bepaalde arbeidspatronen of roosters en de belangen
van de werknemer. Ondanks de wettelijke doelstelling, bevat de Arbeidstijdenwet
hieromtrent echter nauwelijks meer concrete bepalingen.

Het overige arbeidstijdenrecht stimuleert niet zozeer win-wincombinaties, maar
voorkomt eerder dat er grote verliezers zijn bij wijziging of flexibilisering van de
arbeidstijd door de werkgever. Ik licht dit nader toe. De keuzevrijheid die de Waa,
Wazo en vakantiewetgeving aan de werknemer biedt, is niet te beschouwen als een
recht van de werknemer dat hij kan inzetten als ‘wapen’ tegen wensen van de
werkgever met betrekking tot wijziging of flexibilisering van de arbeidstijden. In
het civiele recht wordt de vrijheid van de werknemer al dan niet in te stemmen met
voorstellen van de werkgever tot wijziging van de arbeidstijd uiteindelijk bepaald
door een redelijkheidstoets. Bij die toets past de rechter in feite een toets op nood-
zakelijkheid en proportionaliteit van de wijziging toe. De werknemer heeft alleen dan
de vrijheid zijn oude arbeidstijd te behouden indien de wijziging van de arbeidstijd
door de werkgever niet noodzakelijk is, of de werknemer (zeer) bijzondere zorg-,
onderwijs- of gezondheidsbelangen heeft die onverkorte toepassing van de nieuwe
arbeidstijden disproportioneel zou maken. Bij collectieve wijziging van de arbeidstijd
door de werkgever dient indien mogelijk de werknemer op grond van de genoemde
bijzondere belangen een uitzonderingspositie te worden toegekend. De bescherming
van de werknemer door middel van een redelijkheidstoets optimaliseert niet zozeer
win-wincombinaties, maar voorkomt veeleer dat werknemers met (zeer) bijzondere
zorg-, onderwijs of gezondheidsbelangen de verliezers worden van – op zich nood-
zakelijke – wijzigingen in de arbeidstijd door de werkgever.

119 Zie de beleidsagenda voor de cao-onderhandelingen van de AWVN uit 2013.
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Met betrekking tot de nachtarbeid, zondagsarbeid en verlengde werkweek bij aan-
wezigheidsdiensten kent de Arbeidstijdenwet wel enige extra bescherming in de
vormvan zeggenschap of contractsvrijheid aan dewerknemer toe. Het gaat hierbij om
het recht op dagarbeid in plaats van nachtarbeid in geval van zwangerschap en
gezondheidsproblemen, en om de vereisten van individuele instemming bij de opt-
out van de maximale arbeidsduur per week en de zondagsarbeid. Uit de rechtspraak
blijkt dat deze instemmingsrechten verschillend worden uitgelegd. Het instemmings-
recht voor de verlengde werkweek betreft implementatie van de Europese Richtlijn,
waarbij het HvJEU het instemmingsrecht zonder meer beschermt. De werkgever mag
het onthouden van instemming niet sanctioneren. Het Nederlandse instemmings-
recht voor zondagsarbeid en het recht op dagarbeid in plaats van nachtarbeid wordt
echter door rechters doorgaans in de contractuele context geplaatst. Daarbij wordt
het publieke recht met een privaatrechtelijke belangenafweging op grond van de
redelijkheid aan- of ingevuld. Of een instemmingsrecht uit de wet nu wel of geen
vetorecht oplevert, is dus niet altijd duidelijk. Dit verschil in interpretatie levert
rechtsonzekerheid voor de werknemer op en schrikt mogelijk de werknemer af om
van zijn wettelijke rechten gebruik te maken. De instemmingsrechten uit de Arbeids-
tijdenwet bevorderen dus maar in zeer beperkte mate de combinatie van werk en
privé.

Ten slotte blijkt uit het cao-onderzoek dat rechten op zelfroosteren, Het Nieuwe
Werken en functiecontracten de keuzevrijheid van de werknemer met betrekking tot
de arbeidstijd bevorderen. Het vrijlaten van de werktijden en werklocatie kan echter
met zich brengen dat meer overwerk wordt verricht. Vanwege het verhoogde risico
op burn out van sommige werknemers bij het vrijlaten van de werktijden, een risico
dat de werkgever bij de RI&E moet meenemen, is registratie van de uren door de
werknemer van belang in het licht van het waarborgen van veilige en gezonde
arbeidstijden. Vooralsnog zou de bescherming bij Het Nieuwe Werken via de cao
meer gestalte kunnen worden gegeven dan tot nu toe het geval is.
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