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Waarom het incorporatiebeding onder art. 7:613 BW valt 
 
De arbeidsovereenkomst is een adhesiecontract. Voor het leeuwendeel van 
werknemers geldt dat zij de overeenkomst zoals die door (de afdeling 
personeelszaken van) de werkgever is opgesteld, woordelijk dienen te accepteren. 
Werknemers met een bijzondere arbeidsmarktpositie – ik hoed mij ervoor hier geen 
“hoger opgeleiden” te schrijven, want hun contractsvrijheid is veelal een mythe – 
kunnen onder omstandigheden nog wel over het contract onderhandelen, maar de 
marges zijn klein. De oorzaak daarvan ligt voor de hand. Werkgevers willen geen 
arbeidsonrust, en als de inhoud van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald door 
iemands charme of onderhandelingsvaardigheid, zou het volgens de Hoge Raad van 
het arbeidsrecht deel uitmakende beginsel dat gelijke arbeid onder gelijke 
omstandigheden gelijk beloond dient te worden, al te zeer onder druk komen te 
staan.1

 
Uiteraard is onderscheid (en eventueel daaruit voortvloeiende arbeidsonrust) niet 
altijd te voorkomen. Denk aan afwijkende voorwaarden voor werknemers die van 
een andere onderneming zijn overgenomen en houden wat zij hadden of aan 
werknemers die ten tijde van een krappe arbeidsmarkt zijn aangenomen betere 
voorwaarden konden uitonderhandelen. Deze situaties bevestigen echter de regel 
dat de werkgever gelijke monniken gelijke kappen wil geven. Ook in deze situaties 
zal de werkgever immers vaak, al dan niet op termijn, tot gelijkschakeling willen 
komen. 
 
Het collectieve arbeidsrecht biedt de middelen om daaraan invulling te geven. 
Werkgevers kunnen een ondernemings-cao sluiten of toetreden tot een 
werkgeversvereniging die mede namens hen een cao voor de sector sluit. Een andere 
weg voor de werkgever is het overeenkomen van collectieve regelingen met de 
ondernemingsraad (waarvoor hij al dan niet hun instemming ex art. 27 en 32 zou 
behoeven). Is er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan kan 
de werkgever ook op eigen houtje collectieve regelingen in het leven roepen.  
 
De te kiezen weg heeft gevolgen voor de mogelijkheid werknemers als collectief aan 
wijzigingen te binden. Bij cao’s werkt het relatief gemakkelijk: nog afgezien van de 
mogelijkheid van algemeenverbindendverklaring zijn individuele werknemers ofwel 
via art. 9 jo. 12 Wet CAO, ofwel via een bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst 
overeengekomen incorporatiebeding rechtstreeks aan de cao gebonden. Dergelijke 
bedingen zien veelal ook op mogelijke toekomstige versies van de cao (of zelfs op 
mogelijke andere cao’s). De werkgever kiest voor deze bedingen om twee redenen: 
ten eerste weet hij niet wie wel en geen lid zijn van de cao-sluitende vakbond en wie 
dus wel, en wie niet door lidmaatschap van de vakbond gebonden zijn. Door een 
incorporatiebeding in alle arbeidsovereenkomsten op te nemen, weet hij zeker dat 
iedereen onder de cao valt, waarmee hij arbeidsonrust voorkomt. Ten tweede 
voldoet hij zo aan zijn wettelijke plicht van art. 14 Wet CAO, dat bepaalt dat de 
werkgever ook de ongebonden werknemers conform de cao dient te behandelen. 
                                                 
1 HR 8 april 1994, NJ 1994, 704 (Agfa/Schoolderman). 



Veel art. 14-werknemers stemmen overigens zonder meer met de geldende cao in, 
omdat de meeste cao’s een stijgende lijn vertonen: elk jaar komt er weer een paar 
procent loonsverhoging bij. Interessant wordt het uiteraard pas indien een cao een 
wijziging ten nadele van de werknemer ondergaat. De werkgever beoogt ook 
dergelijke wijzigingen door middel van het incorporatiebeding te ondervangen. 
 
Het nadeel voor de werkgever van het in het leven roepen, wijzigen en afschaffen 
van collectieve regelingen in samenspraak met de ondernemingsraad of op eigen 
houtje is dat werknemers aan dergelijke handelingen niet direct gebonden kunnen 
worden. Er is geen aan algemeenverbindendverklaring of aan art. 9 jo. 12 Wet CAO 
vergelijkbare regeling. Omdat individueel onderhandelen met werknemers 
bewerkelijk en tijdrovend is, bedienen veel werkgevers zich van wijzigingsbedingen, 
vaak zo geformuleerd dat de werknemer op voorhand instemt met eventuele 
wijzigingen in de geldende collectieve regelingen. In feite wordt zo hetzelfde effect 
bereikt als bij de weg van binding aan cao’s door middel van een incorporatiebeding: 
de werknemer bindt zich op voorhand aan collectieve regelingen, inclusief 
wijzigingen daarvan. 
 
Zoals bekend brengt art. 7:613 BW beperkingen aan ten aanzien van de mogelijkheid 
de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Heeft de werkgever een schriftelijk 
wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen, dan kan hij slechts daarop 
een beroep doen indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft 
dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad 
daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Het artikel is 
in het leven geroepen naar aanleiding van wijzigingen van de WOR en luidde de 
afschaffing van het reglement in, dat vooral door rechtspraak van de Hoge Raad zijn 
langste tijd had gehad.2

 
Mijn stelling is dat de werkgever die een uit een cao voortvloeiende wijziging wil 
doorvoeren in de arbeidsovereenkomsten van werknemers die geen lid zijn van een 
cao-sluitende vakbond, maar wel contractueel door middel van een 
incorporatiebeding aan die cao (en eventuele toekomstige cao’s) gebonden zijn, 
evenzeer met art. 7:613 BW rekening dient te houden als in het geval hij met de 
ondernemingsraad overeengekomen of eenzijdig opgelegde collectieve regelingen 
wil wijzigen. Kortom: art. 7:613 BW ziet op elke wijziging van arbeidsvoorwaarden 
ten aanzien waarvan de ongeorganiseerde werknemer geen inspraak heeft gehad. 
 
Wat zou hier tegen zijn? Ik heb een aantal argumenten gehoord en gelezen. Het 
argument dat incorporatiebeding ten aanzien van toekomstige cao-bepalingen in 
feite niet ziet op een wijziging door de werkgever, maar door cao-partijen, is naar 
mijn mening irrelevant, omdat het berust op een onjuiste interpretatie van het doel 
van het artikel.3 Zoals Koning reeds in 1998 stelde: “De werknemer heeft een 

                                                 
2 Voor de geschiedenis van de mogelijkheid eenzijdig wijzigingen door te voeren verwijs ik naar J.M. 
van Slooten, Arbeid en loon (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1999, par. 2.3.3. 
3 S.F. Sagel noemde dit argument (zonder het overigens te omarmen) tijdens zijn voordracht ter 
gelegenheid van het Nationale ArbeidsRechtdiner d.d. 29 juni jl. 



contractsverhouding met de werkgever en in die relatie is het de werkgever die voor 
de wijziging verantwoordelijk is. Indien de werkgever aan de vakbonden inspraak 
wil toekennen bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden is dat zijn zaak, maar 
de (ongeorganiseerde) werknemer staat daarbuiten. Conclusie: ook bij een 
incorporatiebeding als hier bedoeld, is art. 7:613 BW van toepassing.”4

In het voorbeeld van Koning ging het nog om een werkgever die macht aan 
vakbonden wil toekennen door met hem (of zijn vertegenwoordigers) de 
arbeidsvoorwaarden op te stellen. Hij kiest hiermee niet voor een strikte interpretatie 
van art. 7:613 BW, inhoudende dat het de werkgever zélf moet zijn die de wijziging 
doorvoert. Een dergelijke lezing volg ook ik niet. Wijzigingen voortvloeiend uit 
overeenkomsten met de ondernemingsraad op het terrein van arbeidsvoorwaarden 
zouden dan evenmin onder de werking van art. 7:613 BW vallen, hetgeen mij een 
onzinnige conclusie lijkt. 
 
Maar zelfs indien het incorporatiebeding een volstrekt loterijkarakter zou hebben – 
werkgever noch werknemer weten wat de toekomst zal brengen - dient art. 7:613 BW 
te gelden. Het is immers de werkgever die dit karakter in het leven roept. De crux 
van art. 7:613 BW is mijns inziens dat de werknemer wordt beschermd tegen 
eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden welke wijziging mogelijk is via een 
door de werkgever gekozen methode. Hierbij roep ik de eerste zin van mijn bijdrage 
in herinnering: de werkgever bepaalt die methode bij het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst; werknemers hebben daar niets over te zeggen. Afgezien 
hiervan lijkt het mij een onzinnige suggestie dat werkgevers ruimhartig van de 
mogelijkheid gebruik zouden willen maken wijzigingen door te voeren van 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen aan welke wijziging zij part noch deel hebben 
gehad. Wie het arrest TPG/Bollemeijer5 hierbij aanhaalt, miskent dat de vraag daar 
een andere was, namelijk of de werkgever mocht afwijken van driekwartdwingend 
recht nu de werknemer niet gebonden was. Het ging in deze zaak niet om een 
branchevreemde cao, dus met het loterijkarakter viel het wel mee. 
 
Het tweede argument tegen toepasselijkheid van art. 7:613 BW op 
incorporatiebedingen die tevens zien op toekomstige wijzigingen, wordt genoemd 
door Fase & Van Drongelen.6 Het komt erop neer dat nu gebonden werknemers 
wijzigingen in de cao niet aan de rechter kunnen voorleggen met de vraag om zijn 
redelijkheidsoordeel, het niet aangaat aan werknemers met een incorporatiebeding 
wel een dergelijke mogelijkheid te bieden. Die mogelijkheid hebben zij ook niet 
indien sprake is van algemeenverbindendverklaring. Deze twee gelijkschakelingen 
overtuigen mij niet. Ten eerste heeft de gebonden werknemer bewust gekozen voor 
lidmaatschap van een vakbond. Hij heeft daarmee zijn onderhandelingsvrijheid 
weggegeven. Is hij het niet eens met het resultaat van de onderhandelingen, dan kan 
hij zijn lidmaatschap opzeggen. Aan een volgende cao, gesloten door zijn inmiddels 
                                                 
4 F. Koning, “De CAO, de gebonden werknemer en het wijzigingsbeding”, SMA 1998, p. 476. 
5 HR 20 december 2002, JAR 2003/19. 
6 W.J.P.M. Fase & J. van Drongelen, CAO-recht, Deventer: Kluwer 2004, p. 98. Opmerkelijk is overigens 
dat Fase recent het incorporatiebeding weer wel onder de werking van art. 7:613 BW schaart. Zie zijn 
bijdrage aan SMA 2006, p. 231-234 (“Recente cao-perikelen”). 
 



ex-vakbond, is hij dan niet langer automatisch gebonden. Zou dat wel zo zijn, dan 
zou zijn opzegging weinig effect hebben gehad. De ongebonden werknemer heeft 
niet vrijwillig gekozen voor het opgeven van zijn onderhandelingsvrijheid, zodat een 
automatische gebondenheid geenszins voor de hand ligt. Ten tweede gaat de 
vergelijking met algemeenverbindendverklaring niet op. 
Algemeenverbindendverklaring wordt verzocht en uitgesproken om op sectoraal 
niveau de arbeidsvoorwaarden gelijk te trekken. Aan gebruik van het instrument zijn 
voorwaarden verbonden (zoals de meerderheidseis en de eisen opgenomen in het 
toetsingskader) en er zijn waarborgen tegen een te grote inbreuk op de 
contractsvrijheid opgenomen (zoals de mogelijkheid tot dispensatie, de 
onmogelijkheid van terugwerkende kracht en het feit dat algemeen verbindend 
verklaarde  bepalingen door- noch nawerken). Het is een daad van materiële 
wetgeving, iets wat niet geldt voor het sluiten van cao’s. 
 
Dan het argument dat werknemers – van wie drie kwart niet georganiseerd is - een 
cao zouden kunnen blokkeren, hetgeen ongewenst zou zijn, gezien de grote 
maatschappelijke betekenis die aan de cao als ordeningsinstrument toekomt. Met dit 
argument worden twee zaken miskend. Ten eerste kent het ordeningsprincipe zijn 
grenzen. De negatieve vakverenigingsvrijheid, als uitvloeisel van het algemeen 
aanvaarde beginsel van contractsvrijheid, zoals door onder meer gewaarborgd door 
art. 11 EVRM, zou worden uitgehold indien dit recht niet tevens het recht zou 
inhouden zich te verzetten tegen wijziging van de arbeidsvoorwaarden in de eigen 
arbeidsovereenkomst. Art. 14 Wet CAO verwoordt het dilemma: de werkgever dient 
zijn ongeorganiseerde werknemers te behandelen als ware de cao direct op hen van 
toepassing (ordeningsprincipe, voortvloeiend uit het collectieve karakter van het 
contract tussen werkgever en vakbond), doch deze werknemers kunnen niet 
gedwongen worden met die cao in te stemmen, noch kunnen zij er rechtstreeks 
rechten aan ontlenen (principe van contractsvrijheid). Ten tweede: het feit dat 
ongeorganiseerde werknemers zich wel degelijk tegen toepasselijkheid van door een 
cao ingegeven wijzigingen van hun arbeidsvoorwaarden kunnen verzetten, brengt 
niet mee dat dat verzet altijd slaagt. Deze werknemers dienen zich immers bepaalde 
wijzigingen te laten welgevallen. Wat mij betreft is de toets van art. 7:613 BW, met 
zijn belangenafweging, hier uitermate geschikt voor, waarover zo meer. En hiermee 
ben ik aangeland bij de argumenten voor mijn stelling, die uit de wetsgeschiedenis te 
halen zijn. 
 
Met het eerste argument baseer ik me op de oorspronkelijke wettekst van art. 7:613 
BW, waar een veelgeciteerd, vervallen tweede lid in stond. Dit luidde als volgt: “De 
werkgever wordt vermoed een zodanig zwaarwichtig belang te hebben, indien de 
betrokken wijziging in de arbeidsvoorwaarden voortvloeit uit een de werkgever bindende 
collectieve arbeidsovereenkomst dan wel uit een regeling die is vastgesteld in 
overeenstemming met de ondernemingsraad.” (mijn cursivering). Hieruit blijkt clare 
lucius dat het de bedoeling van de wetgever is geweest op wijzigingen in toekomstige 
cao’s de toets van art. 7:613 lid 1 BW toe te passen, al wordt hier het bewijs 
omgedraaid: niet langer behoeft de werkgever het zwaarwichtige belang te bewijzen, 
de werknemer moet bewijzen dat van het (zwaarwichtige) belang van de werkgever 



het in casu moet afleggen tegen het belang van de werknemer bij ongewijzigde 
voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Er zijn meer passages aan te wijzen 
waaruit de toepasselijkheid van art. 7:613 BW op wijzigingsbedingen ten aanzien van 
cao-bepalingen blijkt. Ik noem er nog één ter illustratie, namelijk Kamerstukken II, 
1995-1996, 24 615, nr. 3, p. 23: “De mate waarin een werknemer zich kan onttrekken 
aan de toepassing van het wijzigingsbeding ingeval sprake is van overeenstemming 
tussen werkgever en ondernemingsraad, reikt dus in het algemeen verder dan de 
mate waarin de (ongeorganiseerde) werknemer zich kan onttrekken aan zo’n beding 
ingeval de regeling van arbeidsvoorwaarden voortvloeit uit een cao.” Dit wordt 
vervolgens aan de hand van een casus (c1) uitgelegd, waarbij uitdrukkelijk op de 
werking van het tweede lid wordt gewezen. Inderdaad: dit tweede lid is uiteindelijk 
vervallen, maar om een reden die geenszins te maken heeft met de gedachte dat art. 
7:613 BW niet van toepassing zou moeten zijn op incorporatiebedingen zoals 
hiervoor bedoeld. De reden dat het tweede lid is vervallen, lijkt te zijn geweest dat 
men vreesde voor het primaat van de vakbonden bij de collectieve-
arbeidsvoorwaardenvorming. Het tweede lid schakelde vakbonden en 
ondernemingsraad voor het wijzigingsbeding gelijk en dit zou werkgevers ertoe 
kunnen overhalen niet langer met vakbonden, maar met de ondernemingsraad 
arbeidsvoorwaarden overeen te komen.7

 
Voor zover nog een tweede argument nodig mocht zijn, verwijs ik naar de in de 
kamerstukken meerdere malen voorkomende gedachte dat het eenzijdig wijzigen 
van arbeidsvoorwaarden dient te worden beperkt, ongeacht wat de bron van die 
wijziging is. In de memorie van toelichting worden op p. 22 de uitgangspunten bij de 
introductie van het voorgestelde art. 7:613 BW genoemd. Daar wordt als eerste 
genoemd: “aan werknemers een adequaat niveau van bescherming tegen eenzijdige 
wijziging van arbeidsvoorwaarden (bieden). Uitgangspunt is dat 
arbeidsvoorwaarden in beginsel niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd.” De 
intellectuele eerlijkheid brengt mee dat ik moet wijzen op een tweede uitgangspunt, 
dat direct daarna staat: rekening dient te worden gehouden met het belang van 
werkgevers om de arbeidsvoorwaarden te kunnen ordenen.” Bijten deze twee 
overwegingen elkaar? Mijns inziens niet. Zoals wel vaker in het arbeidsrecht gaat het 
om het slaan van een balans tussen flexibiliteit en zekerheid. En die zit nu juist in de 
belangenafweging van art. 7:613 BW. 
 
Dat brengt mij op het slot van mijn betoog. Ik denk dat het in the end niet erg veel 
uitmaakt of art. 7:613 BW wel of niet van toepassing is op incorporatiebedingen die 
mede zien op toekomstige cao-wijzigingen. Dat hangt samen met mijn visie op de 
belangenafweging van art. 7:613 BW, een visie die ik ontleen aan het 
eerdergenoemde bijzondere belang van collectieve-arbeidsvoorwaardenvorming 
door sociale partners, in combinatie met de zojuist genoemde tweede overweging. 
Niets wijst er op dat de wetgever heeft willen breken met de gedachte achter het 
vervallen tweede lid. Dat betekent dat de ongeorganiseerde werknemer die een cao-
wijziging ten aanzien van zijn arbeidsovereenkomst wil tegenhouden, van goeden 
huize moet komen om de toets van art. 7:613 BW te zijnen gunste te kunnen 
                                                 
7 Zie F. Koning, t.a.p., p. 476 en J.M. van Slooten, t.a.p., p. 49. 



doorstaan. Daarmee is art. 7:613 BW echter niet buitenspel gezet. Het artikel blijft 
ruimte bieden voor de situatie dat een bepaalde wijziging ten aanzien van een (groep 
van) werknemer(s) dermate onredelijk uitpakt, dat de wijziging te hunnen aanzien 
niet geldt. Daarmee loopt het artikel in de pas met art. 14 Wet CAO.  


